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Voorwoord

De laatste jaren is er sprake van een forse uitbreiding van de detentiecapaciteit.

Ook in de inrichtingen voor jeugdigen zijn er een flink aantal plaatsen bijgekomen
en tevens zijn er enkele nieuwe inrichtingen geopend.

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het werk in een specifieke

sector van de justitiële jeugdinrichtingen: de behandelinrichtingen. Eerder werd al

gerapporteerd over de populatie in deze inrichtingen (Boendermaker, 1995). Het

onderhavige rapport gaat in op, de vraag wat 'behandelen' in de justitiële behandel-

inrichtingen voor jeugdigen in de praktijk betekent.

Dit onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking en inzet van

personeel en pupillen in de tien deelnemende inrichtingen. We zijn veel dank ver-

schuldigd aan de directeuren van de inrichtingen, die ons in de gelegenheid stelden

om rond te kijken en vele gesprekken te voeren.

Ook willen we onze contactpersonen in de inrichtingen hartelijk bedanken voor

hun bijdrage aan het organiseren van de interviewrondes. Hetzelfde geldt voor alle

medewerkers en jongeren die bereid waren ons te woord te staan over de dagelijkse

gang van zaken in'hun inrichting.

Diverse personen hebben voor kortere of langere tijd meegewerkt aan de data-

verzameling voor dit onderzoek. Een speciaal woord van dank is gericht aan Karin

Reurslag, die lange tijd heeft meegewerkt aan het afnemen van interviews in de

inrichtingen. Daarnaast waren bij het afnemen van de interviews betrokken: Petra

van der Veer, Els Barendse, Maaike Burger, Susanne Schellekens en Brieneke Gips.

Udo Aron heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van het interview-

materiaal in overzichtelijke databestanden en de analyse van een deel van het

materiaal.
Tot slot willen we de leescommissie en de begeleidingscommissie van het onderzoek

bedanken voor de opbouwende kritiek, die in de fase van rapportage een belangrijke

rol heeft gespeeld.
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Samenvatting

Aanleiding

De justitiële jeugdinrichtingen vormen het sluitstuk in het stelsel van maatregelen

dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van de jeugdcriminaliteit. De capa-

citeit van de justitiële jeugdinrichtingen is de laatste jaren fors uitgebreid. Waren er

in 1993 in totaal 846 plaatsen, begin 1996 is het aantal plaatsen gegroeid tot 1.050

en er zal nog verdere uitbreiding volgen tot 1.565 plaatsen.

De capaciteitsuitbreiding is het gevolg van verschillende ontwikkelingen. Zo was

(en is) de druk op de beschikbare capaciteit hoog en bestaan er lange wachttijden

voor plaatsing in een inrichting. Door de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht

is tevens het opleggen van straffen en maatregelen met een langere duur mogelijk

geworden, waardoor plaatsen langer 'bezet' blijven.

Parallel aan de capaciteitsuitbreiding wordt er op diverse fronten binnen de justitiële

jeugdinrichtingen gewerkt aan het verbeteren van de tenuitvoerlegging van de

opvang en behandeling met als doel 'de kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en

samenhang binnen de sector te vergroten' (DJI, 1996). Eén onderdeel daarvan is

het in kaart brengen van het totale begeleidings- en behandelaanbod om keuzes

te kunnen maken omtrent het ontwikkelen en verbeteren van differentiaties zodat

'beter ingespeeld kan worden op de maatschappelijk vraag naar een geëigende

plaats voor elke pupil' (DJI, 1994).

Het is tegen deze achtergrond dat de toenmalige directie Delinquentenzorg en

Jeugdinrichtingen (D&J) 1 het WODC al weer enkele jaren geleden verzocht onderzoek

te verrichten naar een specifiek deel van de inrichtingen: de justitiële behandel-

inrichtingen. Het onderzoek zou inzicht moeten geven in:

1 de specifieke populatiekenmerken van de behandelsector als geheel en van de

inrichtingen afzonderlijk;

2 de door de inrichtingen gehanteerde werkwijze;

3 de situatie van jongeren na vertrek uit de inrichtingen.

In 1993 is gestart met het eerste deel van het onderzoek naar de populatie in de

behandelinrichtingen. Hierover is in 1995 gerapporteerd. In het onderhavige

(tweede) rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de door de inrich-

tingen gehanteerde werkwijze. In een derde rapportage zal verslag gedaan worden

van de situatie van jongeren na vertrek.

1 Inmiddels is dit de verzelfstandigde dienst justitiële Inrichtingen (DJI). Deze dienst bestaat onder andere

uit de directie Justitiële jeugdinrichtingen en tbs (JJI/tbs) dié verantwoordelijk is voor de justitiële jeugd-

inrichtingen.
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Onderzoeksvragen

In aansluiting op de informatie over de populatie in de behandelinrichtingen, is de

centrale vraag in dit onderzoek wat het werk in de behandelinrichtingen inhoudt.

Met andere woorden: hoe worden de opgenomen jongeren in de inrichtingen

'behandeld'? Om het behandelprogramma van de inrichtingen in kaart te brengen,

zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.

1 Hoe zijn de inrichtingen georganiseerd?

2 Vanuit welke theorieën of methoden wordt er in de inrichtingen gewerkt?

3 Hoe is de opbouw van het programma in termen van programma-onderdelen,
fasering en behandelingsplanning?

4 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen de inrichtingen in organi-

satie, theoretische achtergrond of opbouw van het behandelingsprogramma?

Opzet van het onderzoek

De gegevensverzameling voor dit onderzoek vond plaats in 1994. Op dat moment

waren er tien behandelinrichtingen met in totaal 516 plaatsen, die alle deelnamen

aan het onderzoek.

Er is op drie manieren informatie verzameld. Allereerst zijn er in elke inrichting

interviews afgenomen, 240 in het totaal. Daarnaast zijn vragenlijsten uitgezet onder

groepsleiding en zijn jaarplannen, jaarverslagen en andere schriftelijke informatie-

bronnen van de inrichtingen geraadpleegd.

In elke inrichting vonden de interviews op drie niveaus plaats. De organisatie en de

theoretische concepten waarop men de behandeling baseert, werden besproken met

de directie en stafleden. De werkwijze in de verschillende groepen en differentiaties

kwam aan de orde in interviews met het middenkader. De dagelijkse praktijk rond

de individuele jongeren kwam aan de orde in interviews met groepsleiding, leer-

krachten en werkmeesters, behandelende gedragswetenschappers en jongeren zelf.

De inrichtingen

Hierboven werd al geschetst dat in de justitiële jeugdinrichtingen een forse uit-

breiding van de capaciteit heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Met de twee

recent geopende behandelinrichtingen erbij geteld komt het aantal inrichtingen

begin 1996 op twaalf te staan. Vijf van deze inrichtingen zijn gesloten, vier andere

bieden zowel gesloten als open plaatsen, en er zijn drie open inrichtingen.2

Behalve dit onderscheid in open en gesloten inrichtingen bestaan er verschillen

tussen de inrichtingen in de differentiaties die zij in huis hebben. Een deel van de

2 Inmiddels zijn twee van de gesloten inrichtingen die bij het onderzoek betrokken waren, samengegaan tot

één inrichting met twee vestigingsplaatsen. Er zijn dus nu elf justitiële behandelinrichtingen, en twaalf

vestigingsplaatsen.
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inrichtingen heeft 'alleen' leefgroepen, terwijl andere inrichtingen daarnaast ook

gezinshuizen, units voor individuele behandeling of individuele zelfstandigheids-

training bezitten.

De uitbreiding van de capaciteit is vooral een uitbreiding van het aantal gesloten

plaatsen. Zo zijn de twee nieuwe inrichtingen beide gesloten en zijn twee van de

voorheen open inrichtingen uitgebreid met. gesloten plaatsen. Van de twee opvang-

inrichtingen die in aanbouw zijn, heeft er één tevens een gesloten behandelafdeling.

Een deel van de uitbreiding vindt plaats buiten de justitiële jeugdinrichtingen.

Zo zijn er (open) plaatsen 'ingekocht' bij twee landelijke (residentiële) VWS-voor-

zieningen en één dagvoorziening voor geestelijke gezondheidszorg. De capaciteits-

uitbreiding die nog op stapel staat, zal naar verwachting plaatsvinden door

uitbreiding van de bestaande inrichtingen.

Opvoeding en behandeling

De justitiële behandelinrichtingen hebben tot taak verzorging, opvoeding en behan-

deling te bieden, toegesneden op de specifieke problemen van elke individuele

jongere. De opvoeding in de inrichtingen is gericht op het herstellen van een scheef-

gegroeide ontwikkeling en wordt daarom ook wel 'specifiek opvoeden' genoemd

(Kok, 1995). Naast de specifieke opvoeding wordt gebruik gemaakt van diverse

behandelmethoden, zoals allerlei vormen van therapie. Om te kunnen spreken

van een behandelingsprogramma dient de afstemming tussen beide zodanig te

zijn dat degenen die bij de opvoeding en behandeling betrokken zijn, vanuit één

en hetzelfde referentiekader werken, zodat 'het hulpverlenend handelen, de fysieke

omgeving en de organisatie van de inrichting een eenheid vormen' (Slot, 1988).

Deze definitie van een behandelingsprogramma is in dit rapport als uitgangspunt

genomen voor het beschrijving van de werkwijze van de inrichtingen.

Theoretische achtergrond van de behandeling

Het gemeenschappelijke referentiekader wordt in de onderscheiden inrichtingen

gevormd door de visie die men heeft op de oorzaken van probleemgedrag en de
wijze waarop de problematiek van jongeren aangepakt moet worden. Daarbij

worden verschillende theoretische concepten gehanteerd. Zo is in alle gesloten

inrichtingen en één van de open inrichtingen de aanpak gebaseerd op de leer-

theorie. In twee van de gesloten inrichtingen is deze aanpak uitgewerkt in een

'token economy systeem', waarbij jongeren punten verdienen voor goed gedrag

en daarmee beloningen kunnen 'kopen'. Naast de leertheorie worden in de inrich-

tingen het psychodynamisch model, het ervaringsleren en de systeemtheorie

gehanteerd.
Hoewel doorgaans één van de theorieën of modellen centraal staat, wil dit niet

zeggen dat er geen elementen uit de andere 'visies' gehanteerd worden. Veelal is

er sprake van een zeker eclecticisme.
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In één van de gesloten inrichtingen wordt in elk van de drie afdelingen vanuit een

ander theoretisch kader gewerkt: in één van de afdelingen hanteert men het boven-

genoemde token economy systeem, in een andere afdeling wordt psychodynamisch

gewerkt en in de derde afdeling worden jongens die seksuele delicten hebben

gepleegd, behandeld vanuit een combinatie van de bovenstaande theoretische
concepten.

Fasering van het verblijf

4

In het programma van de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, is een

duidelijke fasering aangebracht, terwijl in de overige inrichtingen een dergelijke

opbouw in fasen in veel mindere mate aanwezig is. Enkele van de 'niet-leertheo-

retische' inrichtingen hanteren wel een in tijd afgebakende kennismakings- of

observatieperiode, maar verder kennen ook deze inrichtingen geen opbouw van

het programma in duidelijk van elkaar te onderscheiden fasen.

Wel is er in alle inrichtingen sprake van een stapsgewijze toename van de bewegings-

vrijheid. In de gesloten inrichtingen blijft de bewegingsvrijheid beperkt, in de open

inrichtingen wordt na een periode van strikte 'hand-in-handbegeleiding' langzamer-

hand meer bewegingsvrijheid mogelijk.

Door de opbouw van het behandelingsprogramma, waarbij in elke fase voldaan

moet worden aan bepaalde leerpunten, zijn de criteria voor het toekennen van de

'vrijheden' in de leertheoretische inrichtingen het duidelijkst.

De tijd die in de diverse inrichtingen nodig is om het hele behandelingsprogramma

te doorlopen, verschilt. Het programma in de inrichtingen waar de leertheorie als

uitgangspunt van de behandeling dient, kent een relatief korte verblijfsduur. Het

aantal fasen varieert van drie tot zes en de tijd die nodig is om het programma

te volbrengen, varieert van negen tot ongeveer dertien maanden. In de niet-

leertheoretische inrichtingen wordt een veel langere verblijfsperiode genoemd,

oplopend tot ruim 2,5 jaar.

De relatief korte verblijfsduur in de 'leertheoretische inrichtingen' hangt waar-

schijnlijk samen met'het feit dat de leertheorie voornamelijk in de gesloten

inrichtingen centraal staat. Het is aannemelijk dat het verblijf in geslotenheid

gezien wordt als eerste fase in een 'behandeltraject' dat elders nog (open) voort-

gezet dient te worden.

In de open inrichtingen duurt het verblijf niet alleen langer, het is ook minder

duidelijk opgebouwd uit afzonderlijke fasen. Het zou goed zijn als ook voor de

open behandeling een duidelijke fasering en daarmee richtlijn voor de verblijfsduur

wordt ontwikkeld. De fasering kan dan duidelijk maken waarom het verblijf in de

ene inrichting langer moet duren dan in de andere inrichting. Dit schept duidelijk-

heid naar de bij de behandeling betrokken medewerkers en expliciteert ook aan de

jongeren welke onderdelen er in de behandeling onderscheiden worden.
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Onderlinge afstemming

5

Willen opvoedingen behandeling goed op elkaar aansluiten, dan is het niet alleen

noodzakelijk dat er binnen de inrichtingen vanuit een gemeenschappelijk uitgangs-

punt gewerkt wordt, maar zal er ook sprake moeten zijn van een goede onderlinge

afstemming over de te hanteren aanpak die daaruit voor elke jongere voortvloeit. In

alle inrichtingen vormt het individuele behandelplan de basis voor de te hanteren

aanpak per jongere. Om een goede onderlinge afstemming en samenwerking over

de. daarin afgesproken aanpak te bewerkstelligen, hebben de inrichtingen diverse

instrumenten in handen: het inwerken en individueel ondersteunen van het perso-

neel, de teamvergaderingen en deskundigheidsbevordering. Niet in alle inrichtingen

is dit even goed geregeld.

Er zijn maar een paar inrichtingen met een eigen introductiecursus voor nieuwe

personeelsleden en in bijna alle inrichtingen is de inwerkperiode die nieuw

personeel gegund wordt, maar kort. In slechts vier inrichtingen is er sprake van

structurele individuele supervisie van de groepsleiding.

De ondersteuning van de teams als geheel is wèl goed geregeld. De gedragsweten-

schappers die als stafleden aan de inrichtingen verbonden zijn, spelen daarin een

cruciale en centrale rol. Het is hun taak een behandelplan op te stellen en er (in

samenwerking met de unitleiding) voor te zorgen dat de groepsleiding, de leer-

krachten en de eventuele therapeuten de lijn volgen die in het behandelplan is

uitgezet. Zij vertalen tijdens de teamvergadering samen met de groepsleiding de

in het plan gestelde doelen naar de aanpak in de praktijk.
De afstemming op het gebied van onderwijs en opleiding is in de meeste inrich-

tingen minder vergaand geregeld. In de behandelplanbesprekingen vindt weliswaar

onderlinge afstemming plaats, maar in slechts drie inrichtingen spelen de gedrags-

wetenschappers een ondersteunende rol in de vergaderingen van het onderwijzend

personeel. In twee inrichtingen heeft de school een eigen psycholoog in dienst om

de leerkrachten te ondersteunen.

Naast een goede ondersteuning is er bij het personeel ook behoefte aan deskundig-

heidsbevordering. Deze vindt maar in enkele inrichtingen structureel en gericht op

het werken vanuit de inrichtingsvisie plaats.

Concluderend kan gesteld worden dat het voor de onderlinge afstemming binnen de

inrichtingen goed zou zijn als er meer geïnvesteerd zou worden in de ondersteuning

van het personeel. Nu verschillen de inrichtingen in de mate waarin iedereen op alle

niveaus zich ondersteund weet en weet wat te doen. Door een goede ondersteuning

en onderling afstemming ontstaat er binnen de inrichtingen een'eenheid van taal'

over de te hanteren werkwijze hetgeen een voorwaarde is voor een goed functio-

nerend behandelingsprogramma.
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Behandelingsplanning

De inrichtingen zijn volgens de Wet op de jeugdhulpverlening verplicht om voor elke

jongere binnen zes weken na opname een behandelplan op te stellen. Ten tijde van

de interviews voldoet slechts één inrichting hier niet aan.

In de behandelplannen dient onderscheid te worden gemaakt in korte- en lange-

termijndoelen. De korte-termijndoelen, die te maken hebben met het veranderen

van actueel probleemgedrag van de opgenomen jongeren, leveren in geen van de

inrichtingen een probleem op. Bij het formuleren van de doelen op lange termijn

blijken er onderlinge verschillen in de definitie van een lange-termijndoel te

bestaan. In een deel van de gevallen wordt het lange-termijndoel opgevat als het

belangrijkste probleem waaraan gewerkt moet worden, of het middel dat men wil

inzetten om een bepaald doel te bereiken.

Door het toenemende aantal gesloten plaatsen zal het in de toekomst waarschijnlijk
steeds vaker voorkomen dat jeugdigen na een periode van opname in een gesloten

inrichting, hun 'behandeltraject' voortzetten in één van de open behandelinrich-

tingen. Daarom wordt er in dit rapport voor gepleit om een dergelijk 'traject' expli-

ciet op te nemen in het behandelplan en het behandelplan daarmee 'inrichtings-

overstijgend' te maken. In het plan zou duidelijk aangegeven moeten worden welke

doelen in de geslotenheid bereikt dienen te worden, en welke daarna in de open

behandeling aan de orde komen. De in het behandelplan gebruikte begrippen

mogen dan geen misverstanden opwekken. Daarom zal er niet alleen binnen

de inrichtingen, maar ook tussen de inrichtingen sprake dienen te zijn van een

eenduidige begripsomschrijving rond de behandeldoelen, zodat er zowel binnen

als tussen de inrichtingen sprake is van een 'eenheid van taal' op dit punt.

De dagelijkse routine in de behandeldifferentiaties

In alle inrichtingen behoren verzorgen en opvoeden tot de kerntaken van de

groepsleid(st)ers (in de leefgroepen), mentoren (in de meer geïndividualiseerde

behandelunits) en gezinshuisouders. Zij zijn het die (een deel van de) huis-

houdelijke taken verrichten, zij spreken jongeren bij voortduring aan op hun

gedrag, stellen regels en indien noodzakelijk sanctioneren zij gedrag. De controle

op het doen en laten van de jongeren is zowel in de gesloten als in de open inrich-

tingen erg groot en in alle inrichtingen groter dan in de niet-justitiële behandel-

inrichtingen.

In de gesloten inrichtingen is de intensiteit van de controle met name hoog door

het werken vanuit de leertheorie. De hele dag door wordt er gelet op het gedrag

van de opgenomen jongeren en wordt dit direct teruggekoppeld in de vorm van

gedragsinstructies. In de open inrichtingen zijn meer vrijheden mogelijk. Ook

hier zijn de grenzen echter zeer duidelijk, vooral in de inrichtingen met een

nauwkeurige opbouw van vrijheden.
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De mate van controle blijkt onder andere uit de kledingvoorschriften en bijvoorbeeld

de regels over zakgeld en telefoneren. De kledingregels hebben vooral te maken met

associatie die kleding oproept met bepaalde groepen of de status daarbinnen. Het

zakgeld mag niet vrijelijk besteed worden. In een deel van de inrichtingen moeten

jongeren leren sparen en er is een grote controle op de uitgaven. Ook bij telefoneren

is de controle groot: de groepsleiding wil weten wie er gebeld wordt, en draait soms

zelf het nummer.

De sancties zijn overal in grote lijnen gelijk. Jongeren worden aangesproken op

hun gedrag, kunnen naar hun kamer gestuurd worden, eventueel met de deur op

slot, en eerder toegekende vrijheden kunnen teruggedraaid worden. In de gesloten

inrichtingen en in de beide open rijksinrichtingen is bovendien afzondering

mogelijk in een aparte cel of een apart paviljoen.

Het onderwijs

Hoewel in een deel van de inrichtingen werkplaatsen aanwezig zijn en andere

inrichtingen een school voor SO/VSO of VBO op het terrein hebben, is er veel overeen-

komst in het onderwijs- en opleidingsaanbod van de diverse inrichtingen. In alle

inrichtingen volgen jongeren een individueel programma en ook de inrichtingen

zonder werkplaatsen bieden praktijkvakken, creatieve vakken, koken, algemene

technieken en handvaardigheid. Daarnaast bieden bijna alle inrichtingen de

mogelijkheid deelcertificaten te halen en stage te lopen of naar een school buiten

de inrichting te gaan. Hoewel de grote lijn dus hetzelfde is, zijn er op twee punten

belangrijke verschillen.
Ten eerste is het programma in de twee kleine gesloten inrichtingen en één van de

inrichtingen met zowel open als gesloten plaatsen minder uitgebreid en minder

gevarieerd dan in de grote gesloten inrichtingen en de open inrichtingen. De belang-

rijkste oorzaak hiervoor ligt in het feit dat het in deze inrichtingen of paviljoens om

een relatief kleine groep jongeren gaat. Daardoor zijn er minder faciliteiten en is er

minder personeel beschikbaar dan in de andere, grotere, inrichtingen. De gesloten-

heid en beperkte omvang van de inrichting (of het paviljoen) scheppen hier belang-

rijke beperkingen bij het verzorgen van een gevarieerd dagprogramma.

Verder is er verschil tussen de inrichtingen in de mate waarin de inrichtingsvisie

'doorwerkt' in het onderwijs. In twee van de inrichtingen waar vanuit de leertheorie

gewerkt wordt, is de methodiek volledig geïntegreerd in het onderwijsprogramma

en wordt er bijvoorbeeld ook tijdens het onderwijs met leerpunten gewerkt. In de

andere inrichtingen is er in de behandelplanbesprekingen wel sprake van onder-

linge afstemming over de aanpak van een jongere, maar staat de aanpak tijdens de

onderwijsuren verder niet specifiek in het teken van de in de inrichting gehanteerde

methodiek.
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Therapie

Niet alle behandelinrichtingen hebben een even uitgebreid therapie- of begelei-

dingsaanbod. In enkele inrichtingen zijn bijvoorbeeld in principe wel individuele

begeleidende gesprekken mogelijk, maar komt het niet vaak voor dat deze ook

daadwerkelijk plaatsvinden, terwijl in andere inrichtingen een ruimer aanbod aan
therapie beschikbaar is, waar ook veel meer gebruik van wordt gemaakt.

Individuele gesprekstherapie is in principe in alle inrichtingen mogelijk. Daarnaast

maakt creatieve therapie in de helft van de inrichtingen onderdeel uit van het pro-

gramma. Ook bieden bijna alle inrichtingen sociale-vaardigheidstraining. In de helft

van de inrichtingen zet men daarnaast allerlei middelen in op individuele basis,

zoals paardrijden en sporten.

De term 'therapie' wordt in de inrichtingen op uiteenlopende manieren gehanteerd.

In de ene inrichtingen wordt individuele begeleiding op gebied van sport of bij de

kinderboerderij als therapie bestempeld, terwijl men dat in andere inrichtingen

liever geen therapie wil noemen. Dezelfde begripsverwarring bestaat rond de

gesprekstherapie. In dit rapport wordt de term 'therapie' gebruikt voor interventies

waarbij: sprake is van een hulpverleningsrelatie tussen hulpverlener en hulpvrager,

een therapeutische methode gebruikt wordt, gewerkt wordt aan te evalueren doelen

en waarin verleden, heden en toekomst worden geëxploreerd. Bij een deel van de

interventies is het de vraag of al deze kenmerken aan de orde zijn, en is de term

'individuele begeleiding' beter op z'n plaats.

Het zou voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de inrichtingen goed zijn als er

door de inrichtingen meer inzicht gegeven wordt in de inhoud van de onderscheiden

methoden en doelen van de gehanteerde interventies. Daarbij zouden de in de litera-

tuur te vinden gemeenschappelijke kenmerken van psychotherapie die we hierboven

genoemd hebben, als uitgangspunt kunnen dienen.

Vrijetijdsbesteding

Het aanbod van activiteiten in de vrije tijd verschilt nogal per inrichting. Dit hangt

samen met een aantal organisatorische en 'fysieke' aspecten. Allereerst zijn de

inrichtingen bij het bieden van activiteiten afhankelijk van de voorzieningen die zij

tot hun beschikking hebben. Een aantal inrichtingen heeft de beschikking over een

activiteitencentrum van waaruit een breed scala aan activiteiten wordt georgani-

seerd. Het vrijetijdsaanbod wordt tevens bepaald door de mate van openheid of

geslotenheid van de inrichtingen. De gesloten inrichtingen zijn volledig afhankelijk

van de in het gebouw of op het terrein aanwezige faciliteiten. Dit beperkt uiteraard

de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, vooral in de kleine gesloten inrichtingen.

In alle inrichtingen heeft de groepsleiding een belangrijk aandeel in het organiseren

van vrijetijdsactiviteiten. Vooral 's avonds en in het weekend is het invullen van de

vrije tijd van hen afhankelijk. In veel inrichtingen blijkt het moeilijk de tijd in het

weekend zinvol in te vullen.
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Afsluiting

De hierboven beschreven verschillen tussen de inrichtingen zijn deels toe te

schrijven aan de gekozen theoretische uitgangspunten, en hangen deels samen met

de faciliteiten die in een inrichting aanwezig zijn. Samengevat bestaan er tussen de

behandelinrichtingen verschillen op de volgende punten:

- de aanwezigheid van differentiaties als gezinshuizen, individuele zelfstandig-

heidstraining en units voor individuele behandeling;

- de mate van gestructureerdheid van het programma door een opbouw in fasen;

- de uitgebreidheid van het therapie-aanbod en de al dan niet centrale plaats van

gesprekstherapie in het behandelprogramma;

- de aanwezigheid van een activiteitencentrum of anderszins uitgebreid aanbod

van activiteiten in de vrije tijd;

- de aanwezigheid van een speciale afzonderingsmogelijkheid;

- de aanwezigheid van werkplaatsen of een school op het terrein en de uitgebreid-

heid van het onderwijs- en opleidingsaanbod;

- de mogelijkheid tot het doorlopen van een traject van gesloten naar open

behandeling binnen één inrichting.

De vraag die bij het opsommen van alle verschillen tussen de inrichtingen direct

naar boven komt, is welke jongeren nu het meest kunnen profiteren van het aanbod

van welke inrichting. Deze vraag is met name van belang nu binnen afzienbare tijd

naast een centrale plaatsing voor de opvanginrichtingen, ook een centrale plaatsing

voor de behandelinrichtingen wordt opgezet.

Het antwoord is echter niet eenvoudig te geven. Ondanks de bovengenoemde ver-

schillen blijkt uit de beschrijving van de werkwijze namelijk ook dat er een grote

overlap is in de werkwijze van de onderscheiden inrichtingen. Daarnaast hebben we

in de behandelinrichtingen ook te maken met een populatie van jongeren waar-

binnen een grote overlap bestaat in de aard en ernst van hun problematiek.

Dit maakt een selectie puur op problematiek lastig. Omdat de ernst van de problema-

tiek op bepaalde deelgebieden wel verschilt en er binnen de inrichtingen op enkele

punten een heel specifiek aanbod bestaat, ligt selectie op enkele heel specifieke

kenmerken voor de hand.

Er is in één van de nieuwe inrichtingen een speciaal aanbod voor jongeren met

ernstige psychiatrische problematiek, er bestaat een speciale gesloten afdeling voor

jongeren die seksuele delicten hebben gepleegd, en er is een inrichting specifiek

bestemd voor zwakbegaafde jongens. Eventueel zou ook de groep jongeren die ver-

slaafd zijn aan (soft) drugs, als speciale groep gezien kunnen worden, omdat dit in

alle inrichtingen een moeilijk te hanteren punt in de behandeling blijkt.

Resumerend zijn dan als kenmerken van jongeren een aantal punten van belang:

- Is er sprake van een seksueel delict of een ander delict?

- Gaat het om psychiatrische problemen of om gedragsproblemen?

- Is de jongere verslaafd of niet?

- Is de jongere normaal begaafd of niet?
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Voor het merendeel van de jongeren, waarbij de problematiek niet specifiek psychia-

trisch is, die niet verslaafd zijn en die geen seksuele delicten hebben gepleegd, zou

selectie vooral plaats dienen te vinden op de 'behandelwensen' of noden die op heel

praktische punten liggen. Het gaat daarbij om het bepalen van de noodzaak van:

- geslotenheid;

- een specifiek onderwijsaanbod (bijvoorbeeld heel vakgericht);

- een specifieke vorm van therapie;

- een actief vrijetijdsaanbod;

- een specifieke woonvorm, zoals bijvoorbeeld een gezinshuis.

Daarbij blijft de aanbeveling uit het eerste deel van het onderzoek (naar de popu-

latie in de behandelinrichtingen) overeind staan, namelijk dat het van belang is dat

er criteria geformuleerd worden voor het beantwoorden van de vraag wanneer

geslotenheid noodzakelijk is. Op basis van de verschillen tussen de open en gesloten

inrichtingen die uit het populatie-onderzoek naar voren kwamen, is de verwachting

dat die criteria waarschijnlijk te maken hebben met aard en ernst van het gepleegde

delict of de ernst van het wegloopgedrag vóór opname.

Met de toename van het aantal gesloten plaatsen zijn dergelijke criteria des te

noodzakelijker geworden. Zeker ook omdat uit de hierboven besproken verschillen

tussen inrichtingen blijkt dat in een deel van de gesloten inrichtingen het behan-

delingsprogramma minder mogelijkheden biedt dan in de andere inrichtingen.

Zo is er bijvoorbeeld sprake van een minder uitgebreid aanbod op het gebied van

opleiding, vrijetijdsbesteding en therapie. Er zijn daardoor in deze gesloten inrich-

tingen minder mogelijkheden voor behandeling, terwijl er wel grote veranderingen

in het gedrag van de opgenomen jongeren worden verwacht voordat overplaatsing

naar een andere inrichting mogelijk is. Ook zijn er tussen de gesloten inrichtingen

verschillen in verblijfsduur. Deze verschillen worden vanwege de grote overlap in

problematiek van de jongeren in de behandelinrichtingen niet altijd gerechtvaardigd

door kenmerken van de populatie. Het maakt dus op deze punten voor de individu-

ele jongere nogal uit waar hij of zij geplaatst wordt, en het is daarom van belang dat

vóóraf bekeken wordt wat er tijdens de geslotenheid bereikt dient te worden.

Het voornemen om binnen de justitiële jeugdinrichtingen te gaan werken met een

centrale plaatsing en de plaatsing in geslotenheid op te vatten als eerste fase in een

behandeltraject dat elders (open) wordt voortgezet, is daarom een stap in de goede

richting. Dit behandeltraject kan echter alleen goed van de grond komen als behalve

de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, ook de andere inrichtingen een

duidelijke fasering aanbrengen in hun programma en het behandelplan traject-

gebonden is in plaats van inrichtingsgebonden. Daarom is naast een gemeen-

schappelijk referentiekader binnen de inrichtingen ook binnen de sector als geheel

een 'eenheid van taal' in behandelingsdoelstellingen en aanbod noodzakelijk zijn.

Het project Kwaliteitszorg dat in de sector justitiële Jeugdinrichtingen van start is

gegaan, biedt daarvoor ruimschoots de gelegenheid.
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Aanleiding tot en opzet van het

onderzoek

Er zijn in ons land zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter

opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer gelegd worden. In dit rapport worden

de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar het werk in tien van deze

inrichtingen.

Voordat in dit hoofdstuk de opzet van het onderzoek aan de orde komt, besteden

we aandacht aan de vraag welke jongeren er in de justitiële jeugdinrichtingen

opgenomen worden. Ook komt de capaciteitsuitbreiding die de laatste jaren in de

inrichtingen heeft plaatsgevonden aan de orde.

1.1 Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting

Er zijn twee soorten justitiële jeugdinrichtingen: opvanginrichtingen en behandel-

inrichtingen. Jongeren worden in een opvanginrichting geplaatst indien er sprake

is van voorlopige hechtenis of een veroordeling tot een straf Ook kunnen jongeren

als 'passant' in een opvanginrichting worden ondergebracht in afwachting van een

plaatsing elders. Het verblijf in een opvanginrichting kan door de kinderrechter

aangegrepen worden om een persoonlijkheidsonderzoek te laten verrichten.

De behandelinrichtingen hebben jongeren in huis aan wie een civielrechtelijke of

strafrechtelijke maatregel is opgelegd.

Civielrechtelijke maatregelen

De kinderrechter kan diverse civielrechtelijke maatregelen opleggen: de onder-

toezichtstelling (ots), de ontheffing uit de ouderlijke macht, de ontzetting uit de

ouderlijke macht en de zogenoemde voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor

de kinderbescherming.

Een ots wordt uitgesproken als een kind zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of

geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd.3 Een ots wordt

uitgesproken voor de duur van een jaar en kan in principe jaarlijks verlengd worden

tot het moment waarop de jongere meerderjarig wordt.

De kinderrechter benoemt een gezinsvoogd die het gezin opvoedingsondersteuning

biedt. Ongeveer de helft van de onder toezicht gestelde kinderen blijkt op die manier

thuis te kunnen blijven wonen, bij de overige kinderen wordt na enige tijd tot een

uithuisplaatsing besloten (Van der Laan, 1996). Een deel van de uit huis geplaatste

3 Ots is pas aan de orde als blijkt dat vrijwillige hulpverlening niet tot de gewenste resultaten heeft geleid.
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kinderen en jongeren kan terecht in een pleeggezin. De meesten worden echter in

tehuizen opgenomen, het liefst in de regio waar de jongere vandaan komt.

Een deel van de ots'ers blijkt moeilijk plaatsbaar (Van der Laan e.a., 1992) en komt,

na diverse mislukte plaatsingen, veelal terecht in een justitiële behandelinrichting.

In 1994 kwam op die manier 4,2% van de ots'ers van twaalf tot en met zeventien jaar

in een justitiële behandelinrichting terecht.4 In de behandelinrichtingen zelf zijn

jongeren met een ots veruit in de meerderheid: ongeveer drie kwart van de jongeren

daar staat onder toezicht.

Een klein aantal jongeren in de justitiële behandelinrichtingen staat onder voogdij.

Jeugdigen worden onder voogdij geplaatst wanneer de ouders ontheven of ontzet

zijn uit de ouderlijke macht. In geval van ontheffing is er sprake van onmacht of

ongeschiktheid van de ouders. De maatregel kan niet tegen de zin van de ouders

opgelegd worden. Bij ontzetting uit de ouderlijke macht moet er sprake zijn van

verwijtbaar wangedrag van de ouders. Deze maatregel kan wèl tegen de zin van

de ouders genomen worden en is de meest ingrijpende kinderbeschermings-

maatregel.5

De opname van ots'ers en voogdijpupillen in een behandelinrichting is alleen

mogelijk als 'de plaatsing door de ernst van de problematiek en de daarmee verband

houdende veiligheidsnoodzaak, gekoppeld aan ongemotiveerdheid van de jeugdige,

niet elders kan worden geëffectueerd' (DJI, 1995).

Strafrechtelijke maatregelen

Wanneer een jongere wegens een strafbaar feit voor moet komen, kan de rechter

ervoor kiezen om in plaats van een straf, een strafrechtelijke maatregel op te leggen.

Ongeveer twintig procent van de in de behandelinrichtingen opgenomen jongeren

heeft een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen.

Tot de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht eind 1995 had de kinderrechter de

keuze uit een drietal strafrechtelijke maatregelen: plaatsing in een inrichting voor

Buitengewone Behandeling (BB), jeugd-tbr (tbr) en de strafrechtelijke ots.

De BB kon alleen worden opgelegd aan jongeren bij wie sprake was van een'gebrek-

kige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens' (art. 77j en art. 77k

WvSr.). De BB was daarmee de maatregel voor de ontoerekeningsvatbaren en verge-

lijkbaar met de tbs voor volwassenen. De jeugd-tbr was bedoeld voor gevallen

waarbij heropvoeding nodig werd geacht en had niet te maken met ontoerekenings-

vatbaarheid. De jeugd-tbr werd niet meer zoveel uitgesproken. Een strafrechtelijke

4 In 1994 zijn er 16.238 kinderen en jongeren met een ots. Onder hen zijn 8.642 jeugdigen van 12 tot en met

17 jaar (de rest is jonger dan 12 jaar). Van deze 8.642 jeugdigen zijn er 2.699 (ongeveer 30%) opgenomen

in een tehuis. In de justitiële behandelinrichtingen verbleven in 1994 in totaal 363 jongeren tussen de

12 en 17 jaar met een ots. Deze 363 maken 4,2% uit van alle ots'ers in hun leeftijdsgroep in Nederland

en 13,4% van alle residentieel geplaatste ots'ers.

5 Er zijn ook jongeren die om andere redenen onder voogdij geplaatst worden. Zo zijn er bijvoorbeeld

minderjarige vluchtelingen die zonder ouders of andere volwassenen in ons land aankomen en voor

wie in het gezag voorzien moet worden.
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ots verschilde eigenlijk niet van een civielrechtelijke ots. Het enige verschil was dat
de ots als een strafrechtelijke maatregel werd opgelegd.

Met de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht in 1995 is het mogelijk geworden

straffen en maatregelen met een veel langere duur op te leggen dan voorheen. Onder

het oude jeugdstrafrecht was de langste straf die jongeren opgelegd konden krijgen,

een half jaar. Indien een jongere een strafrechtelijke maatregel opgelegd kreeg, kon

het verblijf in een justitile inrichting langer duren. Ongeacht wanneer de maatregel

werd opgelegd, konden de strafrechtelijke ots en de jeugd-tbr doorlopen tot het

achttiende jaar. In geval van een BB duurde de maatregel maximaal tot de eenen-

twintigste verjaardag van een jongere.

In het nieuwe jeugdstrafrecht kan aan jongeren tot zestien jaar een maximale straf

van één jaar opgelegd worden. Jongeren van zestien en zeventien jaar kunnen maxi-

maal twee jaar opgelegd krijgen. De drie strafrechtelijke maatregelen zijn vervangen

door één nieuwe maatregel, de 'plaatsing in een inrichting voor jeugdigen' (PIJ). De

duur van de maatregel is niet meer, zoals voorheen, gekoppeld aan leeftijd, maar

wordt in jaren uitgedrukt. De maatregel geldt voor twee jaar en kan verlengd

worden, waarbij de totale duur niet meer dan vier jaar mag zijn. Wanneer er sprake is

van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, mag

de maatregel, inclusief de verlenging(en), ten hoogste zes jaar duren (Ten Siethoff,

1994). Daardoor is het nu bijvoorbeeld in principe mogelijk dat een jongere van

zeventien die een PIJ opgelegd krijgt, pas zes jaar later, op de leeftijd van drieën-

twintig jaar, weer uit de inrichting vertrekt.

1.2 De capaciteit van de inrichtingen

De opvanginrichtingen zijn alle gesloten, de behandelinrichtingen bieden zowel

open als gesloten plaatsen. Het aantal plaatsen in beide soorten inrichtingen is de

afgelopen jaren flink uitgebreid. In enkele jaren tijd is de capaciteit toegenomen van

846 plaatsen in 1993 tot 1.050 begin 1996, terwijl een verdere uitbreiding tot 1.205

plaatsen gepland is. Vooral het aantal gesloten plaatsen in de behandelinrichtingen

neemt daarbij toe.

Ondanks de capaciteitsuitbreiding die al heeft plaatsgevonden en nog plaats zal

vinden, is de verwachting dat er op korte termijn weer verdere uitbreiding nodig

zal zijn. Om het effect van de langere straffen en maatregelen te kunnen opvangen,

is in eerste instantie een verdere uitbreiding met 170 plaatsen gepland: 90 voor de

opvanginrichtingen en 80 voor de behandelinrichtingen (Ministerie van justitie,

1995). De laatste prognoses tonen aan dat ondanks deze uitbreiding nieuwe tekorten

worden verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat bovenop de eerder genoemde uitbrei-

dingen nog eens zo'n 190 plaatsen gerealiseerd zullen worden (cijfers DJI, 1996). Het

totale aantal plaatsen in de justitiële jeugdinrichtingen komt dan rond de 1.565 te

liggen, bijna het dubbele van de capaciteit in 1993.
Bij deze uitbreiding van het aantal plaatsen speelde voor justitie de vraag hoe de

beschikbare capaciteit zo benut kon worden dat elke jongere een bij zijn of haar
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problematiek passende opvang enlof behandeling krijgt, en hoe de kwaliteit van de

opvang en behandeling gewaarborgd kon worden.

Vanuit die gedachte benaderde de toenmalige directie Delinquentenzorg en Jeugd-

inrichtingen (D&J)6 eind 1992 het WODC met de vraag onderzoek te doen naar een

deel van de justitiële jeugdinrichtingen, namelijk de behandelinrichtingen. Het
onderzoek zou inzicht moeten geven in:

1 de specifieke populatiekenmerken van de behandelinrichtingen als geheel en

van de inrichtingen afzonderlijk;

2 de door de inrichtingen gehanteerde werkwijze;

3 de situatie van jongeren na vertrek uit de inrichtingen.

In 1993 is gestart met het eerste deel van het onderzoek: dat naar de populatie in
de behandelinrichtingen. Hierover is in 1995 gerapporteerd (Boendermaker, 1995).

In dit tweede rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de door de

inrichtingen gehanteerde werkwijze. In een derde rapport zal verslag gedaan

worden van de situatie van jongeren na vertrek.

1.3 De jongeren in de behandelinrichtingen

Het onderzoek naar de jongeren die in 1993 in een justitiële behandelinrichting

werden opgenomen, wees uit dat deze inrichtingen een heel moeilijke groep

jongeren in huis hebben. De opgenomen jongeren kampen met ernstiger psycho-

sociale problematiek dan jongeren in niet-justitiële tehuizen.

Jongens zijn in de justitiële behandelinrichtingen in de meerderheid (73%). De

gemiddelde leeftijd bij opname is vijftien jaar en de helft van de jongeren heeft

een niet-Nederlandse achtergrond. Onder de allochtone jongeren is de groep

Marokkaanse jongens het grootst.

Problematiek

Bij de opgenomen jongeren is sprake van meervoudige problematiek. Het gaat om

jongeren die delicten gepleegd hebben, erg driftig en opstandig zijn en die vóór hun

opname veelal weggelopen zijn en drugs gebruiken of gebruikt hebben. Verder is er

sprake van ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld een stoornis in hun seksuele ont-

wikkeling, de ontwikkeling van hun geweten of de agressie-ontwikkeling. Er spelen

sociaal-emotionele problemen en problemen met hechting en een klein deel van de

opgenomen jongeren kampt met psychiatrische klachten.7

6 Nu is dit de verzelfstandigde dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze dienst bestaat uit verschillende

directies, waarvan er twee verantwoordelijk zijn voor de justitiële inrichtingen: de directie Gevangenis-

wezen en de directie Justitiële Jeugdinrichtingen en tbs.

7 In het hier besproken populatie-onderzoek wordt onder psychiatrische problematiek verstaan:

psychose, borderline problematiek, chronische somberheid en depressie, dwanghandelingen en

dwanggedachten, angst, fobieën, zelfmoordpogingen en automutilatie.
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Deze problemen komen niet bij alle jongeren in dezelfde mate voor. Er is een'kern'

van de populatie te onderscheiden die bestaat uit jongeren waarbij de meeste van de

hierboven genoemde problemen aan de orde zijn. Naast deze 'kerngroep' blijken er

verschillende, relatief kleine groepjes jongeren te onderscheiden waarbij ook sprake

is van meervoudige problematiek, maar waarbij in vergelijking met de 'kerngroep'

sprake is van ernstiger problematiek op één of twee specifieke deelgebieden.

Zo zijn er jongeren die er vooral uitspringen vanwege ernstige driftbuien en recalci-

trant gedrag, er zijn notoire weglopers onder de opgenomen jongeren en er is een

groep die vooral hechtingsproblemen vertoont. Voorts zijn er groepjes met zeer

ernstige ontwikkelingsproblematiek of met ernstige sociaal-emotionele problemen.

Ook is er een klein groepje waarbij alle genoemde problemen in ernstige mate

voorkomen.

Verschillen

Voor het onderzoek naar de behandeling in de inrichtingen zijn een aantal conclu-

sies van het populatie-onderzoek van belang. Allereerst bleek dat de problematiek

van jongens en meisjes verschilt. Meisjes hebben over het algemeen veel minder

delicten gepleegd dan jongens en vertonen aanzienlijk vaker problemen op het

gebied van hechting, weglopen en druggebruik.

Op de tweede plaats bleken psychiatrische klachten niet gebonden aan verblijfstitel,

geslacht of bijvoorbeeld probleemtype. Anders dan vaak gedacht wordt, komen

psychiatrische problemen niet alleen bij BB'ers en bovendien lang niet bij alle BB'ers

voor. Ook onder de jongeren met een civielrechtelijke verblijfstitel (ots, voogdij) zijn

jongeren te vinden die met psychiatrische klachten kampen. Het aantal jongeren

met specifiek psychiatrische klachten is beperkt: in 1993 werd bij 12% van de opge-

nomen jongeren specifiek psychiatrische problematiek genoemd in hun dossiers. Bij

de rest van de populatie is sprake van gedragsstoornissen.

Een derde belangrijke conclusie op basis van het populatie-onderzoek is dat er een

grote overlap bestaat in de problematiek van jongeren met een civiel- en strafrech-

telijke verblijfstitel. Bij de strafrechtelijke groep blijkt echter het gepleegde delict

vaak de directe aanleiding tot het opleggen van de maatregel en de plaatsing in een

justitiële behandelinrichting, terwijl bij de civiele groep meer het probleemgedrag

in het algemeen de aanleiding is om tot de plaatsing over te gaan.

Een vierde en laatste belangrijke conclusie is dat er geen grote verschillen zijn

tussen behandelinrichtingen voor wat betreft de populatie die men in huis heeft.

Alle inrichtingen hebben jongeren uit alle onderscheiden probleemtypen in huis,

al zijn er wel wat verschillen in de omvang waarin de diverse probleemgroepen

voorkomen in de verschillende inrichtingen. Als gevolg daarvan is er ook een grote

overlap in de problematiek van jongeren in de gesloten en de open justitiële

behandelinrichtingen.
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1.4 Onderzoeksvragen

Deze informatie over de populatie in de behandelinrichtingen roept de vraag op

wat 'behandelen' in een justitiële behandelinrichting inhoudt. Dit is dan ook de

centrale vraag van dit onderzoek.
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Bij 'behandelen' wordt doorgaans gedacht aan therapie (Van Kalmthout en

Van der Staak, 1994). De behandelinrichtingen hebben echter een bredere taak

dan 'alleen' het aanbieden van therapie. Zij dienen aan de opgenomen jongeren

verzorging, opvoeding èn behandeling te bieden. De aanpak dient bovendien

toegesneden te zijn op de specifieke problematiek van elke individuele jongere

(DJI, 1995).

De opvoeding in tehuizen wordt door Kok (1995) 'specifiek opvoeden' genoemd.

Specifieke opvoeding dient in zijn ogen gegeven te worden als het 'gewone'

opvoeden (door de ouders thuis of op een gewone school) niet (meer) lukt en er

sprake is van een verstoorde of scheefgegroeide ontwikkeling. De opvoeding die in

inrichtingen, maar ook binnen het speciaal onderwijs of door de ambulante hulp-

verlening, geboden wordt, is gericht op het herstellen van een scheefgegroeide

ontwikkeling, en is daarmee 'specifiek'.

In (justitiële en niet-justitiële) behandelingstehuizen wordt naast het 'specifiek

opvoeden' gebruik gemaakt van allerlei 'behandelmethoden' (Kok, 1995), zoals

bijvoorbeeld allerlei vormen van therapie. Deze behandelmethoden dienen

afgestemd te zijn op de opvoeding en daarop aan te sluiten. De afstemming dient

zodanig te zijn dat degenen die bij de opvoeding en behandeling betrokken zijn,

vanuit één en hetzelfde referentiekader werken, zodat het hulpverlenend handelen,

de (fysieke) omgeving en de organisatie van de inrichting een eenheid vormen

(Fahlberg, 1990; Staring e.a., 1993).

Slot (1988) duidt een dergelijke eenheid aan met de term'behandelingsprogramma'.

Net als in de Engelse taal gebeurt met de term 'program', gebruikt hij de term 'pro-

gramma' zowel voor het aanduiden van organisatorische als inhoudelijke elementen.

Volgens Slot kan pas van een behandelingsprogramma gesproken worden als er

gewerkt wordt vanuit een eenheid van taal, een eenheid van behandelingsdoelstel-

lingen en een eenheid van behandelingsprocedures, terwijl daarnaast de fysieke

omgeving en de organisatievorm van de inrichting de uitvoering van de hulp-

verlening stimuleren en vergemakkelijken.

Aan de hand van Slot's definitie van een behandelingsprogramma kunnen we een

aantal kenmerken van behandeling onderscheiden die van belang zijn als we de

behandeling in de inrichtingen in kaart willen brengen.

Zo komt het eerste kenmerk van een behandelingsprogramma, het werken vanuit

een eenheid van taal, idealiter voort uit de visie die men in een inrichting heeft op

de oorzaak van de problematiek van de opgenomen jongeren en de werkwijze die

het beste gehanteerd kan worden om die problematiek te behandelen.
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Met de volgende twee kenmerken, de eenheid van behandelingsdoelstellingen

en behandelingsprocedures, wordt verwezen naar de inhoudelijke opzet van het

behandelingsprogramma. Elke inrichting biedt naast het verblijf in de groep een

bepaald dagprogramma aan, dat bijvoorbeeld bestaat uit: sport, onderwijs, werk,

vrijetijdsbesteding en therapie. Wanneer er sprake is van een behandelingspro-

gramma, zal de inhoud van de diverse onderdelen afgestemd zijn op de filosofie

van de inrichting. Zo zal men in de ene inrichting bijvoorbeeld creatieve therapie

bieden, terwijl men in een andere inrichting meer ziet in andere vormen van

therapie of expliciet geen therapie biedt.

De inhoudelijke opzet van het programma komt ook tot uitdrukking in de eventuele

fasering van het programma. Doorgaans worden in het verblijf in een residentiële

instelling in ieder geval drie fasen onderscheiden: opname, behandeling en

beëindiging (Knorth en Smit, 1990). Afhankelijk van de inrichtingsfilosofie zal waar-

schijnlijk tot een bepaalde opbouw van het programma besloten worden.

Een derde element dat verbonden is met de inhoudelijke kant van het behandel-

programma is de behandelingsplanning. Alleen door een goede planning in de tijd

en een goede planning van de werkzaamheden van de betrokken behandelaars

zullen de verschillende programma-onderdelen in de verschillende fasen op elkaar

aan kunnen sluiten.

De laatste twee kenmerken van een behandelingsprogramma: de fysieke omgeving

en de organisatie van de inrichting komen, als het goed is, voort uit de behandelings-

filosofie en de inhoudelijke uitwerking daarvan in de opbouw van het programma.

De inhoud van verschillende programma-onderdelen en de aanwezigheid van aparte

gebouwen voor de verschillende fasen van de behandeling zijn daarvan voorbeelden.

Om het werk in de behandelinrichtingen, met andere woorden het behandelpro-

gramma van de diverse inrichtingen, in kaart te brengen, zijn daarom de volgende

onderzoeksvragen gesteld.

1 Hoe zijn de inrichtingen georganiseerd?

2 Vanuit welke theorieën of methoden wordt er in de inrichtingen gewerkt?

3 Hoe is de opbouw van het programma in termen van programmaonderdelen,

fasering en behandelingsplanning?

4 Welke verschillen en/of overeenkomsten zijn er tussen de inrichtingen in

organisatie, theoretische achtergrond of opbouw van het behandelprogramma?

De vier onderzoeksvragen zijn beschrijvend van aard en zijn gericht op het in kaart

brengen van de inhoud van het werk in de behandelinrichtingen. Daarbij gaat het

erom, te beschrijven wie wat doet, waarom en hoe (Rossi en Freeman, 1989; Pietrzak

e.a., 1990; Hoghughi, 1992).
De eerste onderzoeksvraag, naar de organisatie van de inrichtingen, is gericht op

het beschrijven van de opbouw van de inrichtingen. Deze vraag is uitgewerkt in

interviewvragen rond de organisatiestructuur, de functie en de taken van het

personeel dat bij de opvoeding en behandeling betrokken is, de overlegstructuur

en de aanwezige faciliteiten.
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Tabel 1: Enkele kenmerken van de deelnemende behandelinrichtingen

inrichting rijks/

particulier

gesloten/

open

capaciteit begin 1994

Alexandra

't Anker

De Dreef

Den Engh

Het Keerpunt

De Marke

Nederlandsche Mettray

't Nieuwe Lloyd

Ottho Gerhard Heldring

Overberg

particulier

particulier

particulier

rijks

particulier

particulier

particulier
rijks

particulier

rijks

gesloten

gesloten

open
gesl.+open

gesloten

open

open

gesloten

open

open

42 meisjes

44 jongens'

50 jongens

63 jongens

16 jongens

70 jongens en meisjes

54 jongens en meisjes
18 jongens

78 jongens en meisjes

50 jongens

totaal 486 jongeren

Eind 1994 is het aantal plaatsen uitgebreid tot 75.

De vragen naar de dagelijkse praktijkvan de behandeling en de 'visie' daarachter

(de tweede en derde onderzoeksvraag) zijn uitgewerkt in vragen over de onderdelen

waaruit het dagprogramma is opgebouwd, de eventuele fasering die er in het ver-

blijf is aangebracht, de activiteiten van de opvoeders en behandelaars, de regels

en sancties die tijdens de diverse programma-onderdelen gelden, en de recente

veranderingen en wensen ten aanzien van de behandeling.

Omdat de uitvoering van een behandelprogramma een goede ondersteuning vergt

van het personeel dat bij de opvoeding en behandeling betrokken is, zijn ook vragen

opgenomen over de behandelingsplanning en de wijze waarop het personeel

ondersteund wordt.

1.5 Gegevensverzameling

De gegevensverzameling voor dit onderzoek vond plaats in 1994. Op dat moment

waren er tien behandelinrichtingen met in totaal 516 plaatsen en al deze inrich-

tingen hebben deelgenomen aan het onderzoek (tabel 1).

Door de recente capaciteitsuitbreiding wordt met de beschrijving van het werk

in de bovengenoemde tien behandelinrichtingen geen volledig beeld gegeven van

het hele veld zoals dat eruitziet op het moment van verschijning van dit rapport

in 1996. In 1995 zijn namelijk twee nieuwe inrichtingen geopend en zijn enkele

van de bestaande inrichtingen sterk uitgebreid. Omdat we in dit rapport het veld

zo up-to-date mogelijk in beeld willen brengen, worden deze veranderingen in

hoofdstuk 8 apart beschreven.

Er is op drie manieren informatie verzameld. Allereerst zijn er in elke inrichting

interviews afgenomen, 240 in totaal. Daarnaast zijn vragenlijsten uitgezet onder

groepsleiding, en zijn jaarplannen en jaarverslagen van de inrichtingen geraad-
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pleegd. Indien aanwezig is tevens gebruik gemaakt van ander schriftelijk materiaal,

zoals voorlichtingsfolders, methodiekbeschrijvingen, informatiemateriaal voor het

personeel, boekjes met regels en dergelijke.

1.5.1 Interviews
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Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn in alle tien inrichtingen interviews

afgenomen bij personen die samen een dwarsdoorsnede vormen van de inrichting.

Er is op drie niveaus in de inrichtingen informatie verzameld.

1 Het niveau van de inrichting als geheel. Informanten zijn hier de leden van de

directie van de inrichting, inclusief het hoofd van de school en/of de werk-

plaatsen.

2 Het niveau van de verschillende groepen, afdelingen, paviljoens of leefvormen

binnen de inrichtingen. Informanten: coordinatoren of afdelingshoofden.

3 Het niveau van de individuele jongeren in de inrichtingen. Informanten: jongeren,

groepsleiding, gedragswetenschappers en leerkrachten.

De interviews op het niveau van de inrichting als geheel zijn halverwege 1993

afgenomen en gebruikt ter voorbereiding van de overige interviews. Deze vonden

plaats in 1994. De tien inrichtingen kwamen ná elkaar aan de beurt voor het

afnemen van de interviews zodat, behalve in de twee zomermaanden, het hele jaar

door inrichtingen werden bezocht. In elke inrichting werd de afname van de inter-

views geconcentreerd in een periode van twee tot drie weken.

Zoals uit tabel 1 blijkt, verschillen de inrichtingen in grootte. Er zijn twee relatief

kleine inrichtingen, met respectievelijk zestien en achttien plaatsen, maar er zijn

ook inrichtingen met bijna tachtig plaatsen. Vooral de grotere inrichtingen kennen

verschillende differentiaties. Om de gang van zaken in alle verschillende differen-

tiaties in kaart te brengen, is de volgende strategie gevolgd.

In een gesprek met de directie werd eind 1993 nagegaan of er sprake was van

afdelingen of leefvormen die daadwerkelijk van elkaar verschilden in aanpak of werk-

wijze. Van elke 'soort' is vervolgens één groep of leefvorm gekozen om interviews af

te nemen. In inrichtingen zonder interne differentiatie en bij de kleine inrichtingen

zijn twee groepen uitgekozen, om te voorkomen dat over elk onderwerp maar met

één of twee informanten gesproken werd.

De geïnterviewden
Aan de inrichtingen is gevraagd twee jongeren in de uitgekozen groepen te benade-

ren met de vraag mee te doen aan. een interview: één jongere die op dat moment

ongeveer drie maanden in de groep verbleef, en één jongere die reeds een half jaar

of langer in die groep verbleef. Hierbij speelde een rol dat in de gesprekken met de

directie aan de orde kwam dat veel inrichtingen werken met een zekere fasering, zo-

dat het behandelplan en het dagprogramma direct na opname er anders uitzien dan

enkele maanden later. In de interviews met de gedragswetenschappers, de leerkrach-

ten of werkmeesters en de groepsleiding stonden deze jongeren vervolgens centraal.
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De interviews bestonden uit twee delen. Het eerste deel ging over de functie en

taken van de geïnterviewde en de gang van zaken in de inrichting. Het tweede

draaide om de uitgekozen jongere. Daarbij kwamen de doelen uit het behandelplan

aan de orde, het programma dat de jongere op dat moment volgde, de activiteiten

die men voor of met de jongere ondernam en de eventuele bijstellingen in de

gehanteerde aanpak. Of het nu een jongere betrof die positief stond tegenover

de behandeling, of een jongere die het verblijf in de inrichting juist helemaal niet

zag zitten, maakte daarom voor de interviews niet uit.

In de interviews met de jongeren zèlf kwam aan de orde hoe hun dagprogramma

eruitzag, met welke regels en straffen zij geconfronteerd werden, of zij bekend waren

met hun behandelplan en wat voor wensen de jongeren ten aanzien van het verblijf

hadden.

Om zicht te krijgen op de organisatie van de inrichting als geheel zijn de coordina-

toren of afdelingshoofden van alle groepen of woonvormen die elke inrichting kent,

geïnterviewd. Zij zijn ondervraagd over de aanpak in hun groep of woonvorm. In

tabel 1 in bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het aantal interviews dat op deze

manier is afgenomen. De onderwerpen die in de interviews aan de orde zijn gesteld,

zijn opgenomen in een overzicht in bijlage 3.

Beperkingen van de interviews

Het achterhalen van de dagelijkse praktijk in de inrichtingen aan de hand van inter-

views heeft een belangrijke beperking. Er wordt mensen gevraagd wat ze doen, maar

tussen wat mensen zeggen te doen en daadwerkelijk doen, bestaat natuurlijk ten
minste enige discrepantie (Crombach, 1986). Door de geïnterviewden te onder-

vragen aan de hand van concrete 'gevallen' hebben we geprobeerd de kans op een

eventuele discrepantie tussen 'zeggen' en daadwerkelijk 'doen' te minimaliseren.

Bovendien hebben we in de interviews met verschillende personen telkens deels

dezelfde onderwerpen aan de orde gesteld, zodat de informatie onderling geveri-

fieerd kon worden. Zo is de inhoud van het dagprogramma aan de orde gesteld bij

de groepsleiding, leerkrachten of werkmeesters, gedragswetenschappers en bij de

jongeren zelf. Regels en straffen kwamen aan de orde in de gesprekken met de

groepsleiding, de leerkrachten of werkmeesters en de jongeren. Op dezelfde wijze

komt de behandelingsplanning zowel aan de orde bij leden van de directie als bij

de coordinatoren of afdelingshoofden en de gedragswetenschappers. Indien de

geïnterviewden op een bepaald onderdeel tegenstrijdige informatie leverden, wordt

dit in de tekst van dit rapport aangegeven.

1.5.2 Vragenlijsten

Naast het afnemen van interviews is aan de coordinatoren en/of afdelingshoofden

gevraagd twee korte vragenlijsten in te vullen over de organisatie en de methode van

werken in hun afdeling.
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Daarnaast zijn er, via de coordinatoren en/of afdelingshoofden, twee vragenlijsten

uitgedeeld voor de groepsleid(st)ers van alle groepen of units. Eén lijst over de

pedagogische doelen die de groepsleiding zichzelf stelt, en een lijst over het sociale

klimaat in de groep/woonvorm.

Organisatie en methode

Informatie over de organisatorische en methodische aspecten is verzameld aan de

hand van onderdelen uit de zogenoemde COM-MV-lijst (Mesman Schultz e.a., 1987).

Deze lijst bestaat uit 18 vragen over de organisatie van de groep of leefvorm en bijna

50 vragen over de methode van werken. Voor dit onderzoek is de lijst opgesplitst

in twee vragenlijsten. De eerste bestaat uit vragen over de opleiding en de ervaring

van het personeel en is aangevuld met vragen over het aantal mannen, vrouwen en

allochtonen onder het personeel. Deze eerste, organisatorische vragenlijst gaat

daarmee over:

- het aantal pedagogisch medewerkers per opgenomen jongere;

- het aantal huishoudelijk medewerkers per opgenomen jongere;

- het aantal specialistisch medewerkers per opgenomen jongere;

- de opleiding en ervaring van het personeel;

- het aantal mannen en vrouwen onder het personeel;

- het aantal personeelsleden met een andere dan de Nederlandse etnische

achtergrond.

Deze lijst bleek voor de coordinatoren of afdelingshoofden moeilijk in te vullen. Het

aantal personen en de beschikbare formatie is bij het invullen dermate vaak door

elkaar gehaald dat de gegevens onbruikbaar zijn voor analyse. De vragen over

opleiding, ervaring, het aantal huishoudelijk medewerkers en het aantal mannen,

vrouwen en allochtonen onder het personeel zijn eveneens zo onvolledig ingevuld

dat de gegevens niet bruikbaar zijn.

De vragenlijst over de 'methodische aspecten' (COM-MV) werd wèl goed ingevuld. De

informatie uit deze lijst kan gecombineerd worden tot de volgende variabelen:

- uitgebreidheid van de opnameprocedure (3 vragen);

- mate van directiviteit van het pedagogisch personeel (4 vragen);

- intensiteit van de bemoeienis met de jongere (7 vragen);

- intensiteit van de begeleiding van het personeel (3 vragen);

- uniformiteit van de dagindeling (8 vragen);

- mate van zelfwerkzaamheid van de jongere (5 vragen);

- mate waarin de ouders worden ingeschakeld bij de begeleiding of behandeling

van de jongere (4 vragen);

- mate van verzorging (3 vragen);

- mate van eigen verantwoordelijkheid van de jongere (5 vragen);

- onderling contact tussen het personeel (4 vragen).

De bovenstaande lijst is ook gebruikt in een onderzoek naar de zogenoemde

Landelijk Werkende Residentiële Voorzieningen (LWRV's). Deze onder verantwoor-

delijkheid van het ministerie van VWS vallende behandelingshuizen zijn onderzocht
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door Van Haaster e.a. (1993). Daardoor is het mogelijk de justitiële behandel-

inrichtingen op de genoemde onderdelen te vergelijken met niet-justitiële

behandelingshuizen. Deze informatie komt aan de orde in hoofdstuk 5.
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Pedagogische doelen en sociaal klimaat

Omdat er in deze opzet van het onderzoek maar in een beperkt aantal groepen

informatie verzameld zou worden, is er bij de start van het onderzoek gezocht naar

instrumenten om de praktijk van het werk in de leefgroepen in kaart te brengen. Dit

had twee redenen. Ten eerste wilden we kunnen nagaan of de groepen waar de

interviews werden afgenomen, op een of andere manier afweken van de andere

groepen in de inrichting. Daarnaast zouden de vragenlijsten kunnen fungeren ter

controle van en aanvulling op de informatie uit de interviews.

Er bleken niet veel instrumenten te bestaan om het werk in de leefgroepen van

jeugdinrichtingen in kaart te brengen. Twee lijsten die voor ons doel geschikt leken,

waren de 'doelenlijst' die door Van der Ploeg en Scholte is ontworpen en gebruikt in

het onderzoek'Tehuizen in beeld' (1988) en een door Theunissen (1986) ontwikkelde

vragenlijst voor het meten van het sociale klimaat in de leefgroep. Beide zijn eerder

gebruikt in onderzoek, maar er is geen informatie bekend over de betrouwbaarheid

en de validiteit van de lijsten. In dit rapport zullen alleen de resultaten van de

doelenlijst aan de orde komen. De analyse van de sociaal-klimaatlijst leverde geen

betrouwbare en goed te interpreteren variabelen op.8 Voor de analyse van de infor-

matie uit de doelenlijst wordt verwezen naar bijlage 4.

1.6 Verwerking en analyse van het interviewmateriaal

In alle inrichtingen is gebruik gemaakt van dezelfde, gestructureerde vragenlijsten

voor respectievelijk de directie, de cotirdinatoren en afdelingshoofden, de groeps-

leiding, de leerkrachten en werkmeesters, de gedragswetenschappers en, tot slot, de

jongeren. Tijdens de interviews zijn aantekeningen gemaakt en als de geïnterviewde

daarmee instemde, werd het interview opgenomen. Zo snel mogelijk na afname zijn

de interviews uitgewerkt. Daarna is de tekst van elk interview ingedeeld in blokken

of scènes waarin een bepaald onderwerp centraal staat. Aan elke scène is een 'basis-

trefwoord' toegekend, afkomstig uit de afgenomen vragenlijst. Elk basistrefwoord

geeft het hoofdonderwerp weer dat in die scène besproken wordt.

Voor de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van Kwalitan, een computer-

programma voor de analyse van kwalitatief materiaal. In Kwalitan is het mogelijk

scènes te selecteren op basis van de eerder aangebrachte basistrefwoorden. Stukken

8 Theunissen heeft de sociaal-klimaatlijst in zijn onderzoek afgenomen aan zowel groepsleiding als

jongeren. In dit onderzoek is de lijst alleen door groepsleiding ingevuld. Een confirmatieve factoranalyse

leverde wel dezelfde 14 factoren op. De items die hoger dan 0,40 op een factor laadden, zijn vervolgens

gesommeerd tot overkoepelende schalen. De betrouwbaarheid van deze schalen was op enkele na echter

zo laag dat er niet verder mee gewerkt is.
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tekst over één en hetzelfde onderwerp zijn op die manier bijeengebracht, bekeken

en voorzien van nadere trefwoorden. In een scène waarin de regels in de leefgroep

aan de orde komen, vertelt een groepsleider bijvoorbeeld dat er regels zijn over het

gedrag aan tafel, over corvee, over naar buiten gaan en over de tijd waarop jongeren

naar bed moeten. In dat geval zijn er vier extra trefwoorden toegevoegd, namelijk:

gedrag aan tafel, corvee, naar buiten en bedtijden. Deze extra trefwoorden verge-

makkelijken de onderlinge vergelijking van de scènes over hetzelfde onderwerp,

omdat aan de hand van de trefwoorden snel te zien is op welke punten er tussen

respondenten en bijvoorbeeld tussen inrichtingen verschillen bestaan.

1.7 Opzet van het rapport

In het eerste deel van het rapport wordt een beschrijving gegeven van de inrichtin-

gen, hun organisatie en de behandelprogramma's van elke inrichting. De informatie

is afkomstig uit interviews met de directie, afdelingshoofden en gedragsweten-

schappers.

In het tweede deel van het rapport komen de afzonderlijke onderdelen van het

dagprogramma aan de orde: het verblijf in de groep, onderwijs en opleiding en

therapie en vrijetijdsbesteding. Dit deel van de dagelijkse praktijk wordt belicht

aan de hand van interviews met de groepsleiding, leerkrachten en werkmeesters,

gedragswetenschappers en jongeren zelf.

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de tien inrichtingen en

komt de organisatie aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de theoretische

fundering van de behandeling in elk van de inrichtingen en op de opbouw van het

behandelingsproces in verschillende fasen, met elk eigen doelen en vrijheden. In

hoofdstuk 4 wordt de planning van de behandeling beschreven en komen de in de

behandelplannen gestelde doelen aan de orde.

In hoofdstuk 5 gaan we in op het dagelijkse leven in de leefgroepen en andere, meer

geïndividualiseerde afdelingen. Hoofdstuk 6 behandelt de praktijk binnen het onder-

wijs en de werkplaatsen en in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op het therapie-aanbod

van de inrichtingen en de activiteiten in de vrije tijd.

In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de recente veranderingen in het veld van

de justitiële behandelinrichtingen. Hoofdstuk 9 bevat een slotbeschouwing.
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal organisatorische en fysieke aspecten

van de behandelinrichtingen. De differentiaties die inrichtingen 'in huis' hebben

komen aan de orde, evenals de aanwezige faciliteiten. De gepresenteerde gegevens

betreffen de situatie ten tijde van de interviews in 1994. Eventuele veranderingen

die sindsdien in de inrichtingen hebben plaatsgevonden, komen aan de orde in

hoofdstuk 8.

2.1 Differentiaties

In alle behandelinrichtingen heeft men leefgroepen. Soms zijn er tussen en binnen

inrichtingen verschillen in de doelgroep en/of aanpak in zo'n leefgroep. Diverse

inrichtingen hebben bovendien naast de leefgroepen nog andere woonvormen,

zoals gezinshuizen of vormen van individuele zelfstandigheidstraining.

2.1.1 Inrichtingen met alleen leefgroepen

De inrichtingen met leefgroepen zijn weer in te delen in drie soorten. Allereerst zijn

er twee inrichtingen (Rijksinrichting voor jongens 't Nieuwe Lloyd en Het Keerpunt)

waar een duidelijke fasering is aangebracht tussen de aanwezige leefgroepen. Beide

inrichtingen bestaan uit twee leefgroepen van respectievelijk negen en acht jongens.

Alle nieuw opgenomen jongens beginnen in deze inrichtingen in één van beide

groepen en stromen na verloop van tijd door naar de tweede groep.

In twee andere inrichtingen ('tAnker en de Rijksinrichting voor jongens Overberg)

zijn de groepen ingedeeld naar werkwijze. 't Anker kent twee afdelingen waar

gedragstherapeutisch c.q. psychodynamisch gewerkt wordt. Elk van de afdelingen

bestaat uit twee leefgroepen. In een derde afdeling worden seksuele delinquenten

behandeld. Ten tijde van de interviews in 1994 bood 't Anker 44 plaatsen, 22 in de

twee psychodynamische leefgroepen en 18 in de beide gedragstherapeutische

leefgroepen.

De justitiële behandelinrichting 't Anker maakt deel uit van het jongerenhuis

Harre veld dat, naast 't Anker, tevens bestaat uit een afdeling die onder het ministerie

van VWS ressorteert. Binnen deze ~-afdeling zijn drie leefgroepen waar in totaal

22 jongens behandeld worden die seksuele delicten hebben gepleegd. Ten tijde van

de interviews behoren vier plaatsen binnen deze groepen formeel tot 't Anker.9

9 De interviews vonden in 't Anker voor de zomer van 1994 plaats. Op dat moment werd nog hard gewerkt

aan een nieuw, gesloten gebouw voor de 'justitiegroepen' op het terrein. In het najaar is de justitie-

afdeling verhuisd naar dit nieuwe gebouw. De capaciteit werd daarmee uitgebreid tot 75 plaatsen,
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Ook de leefgroepen in Overberg zijn in te delen naar gehanteerde methodiek. De

inrichting kent vier 'reguliere' leefgroepen en één 'Kort Verblijf Unit' (KVU). Al deze

groepen hebben een capaciteit van tien plaatsen. Anders dan de 'reguliere' leef-

groepen is de KVU speciaal bedoeld voor jongens vanaf de leeftijd van 16,5 jaar

aan wie een apart, verkort, programma geboden wordt.

Tot slot is er één inrichting (Rijksinrichting voor jongens Den Engh) waar de leef-

groepen onderling ten tijde van de interviews niet verschillen. Hierbij moet aange-

tekend worden dat er in Den Engh ten tijde van de interviews sprake was van een

ingrijpende reorganisatie. De werkwijze in de diverse leefgroepen werd aangepakt

en de organisatiestructuur gewijzigd. De bedoeling is dat de zes leefgroepen van elk

tien jongens en de ene kleine leefgroep met vier jongens ondergebracht worden in

drie clusters, waarbij elke cluster een min of meer 'eigen' doelgroep en aanpak krijgt.

Open en gesloten inrichtingen

Drie van de hierboven beschreven inrichtingen 'met alleen leefgroepen' zijn

gesloten, namelijk: 't Nieuwe Lloyd, Het Keerpunt en 't Anker. In Den Engh zijn

enkele leefgroepen gesloten en andere open. Overberg is een open inrichting. De

fysieke omgeving van de leefgroepen in de open en gesloten inrichtingen verschilt

nogal.

In 't Nieuwe Lloyd en Het Keerpunt vormen de beide behandelgroepen één afdeling

binnen een opvang- en behandelinrichting. In't Nieuwe Lloyd zijn de behandel-

groepen in een aparte vleugel van het gebouw gehuisvest en is het totale gebouw

omgeven door een hoog hekwerk.

Het Keerpunt maakt deel uit van de 'Stichting Jeugdzorg Sint Joseph' waaronder ook

twee (semi-)residentiële voorzieningen, een school voor speciaal onderwijs (SO) en

een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) vallen. Deze stichting

gebruikt onder andere een zeer groot gebouw dat voorheen in gebruik was als

klooster. In één van de vleugels van dit gebouw is Het Keerpunt gehuisvest, deels

in een nieuw pand dat aan het kloostergebouw is gebouwd.

We zagen al dat ook 't Anker deel uitmaakt van een grotere organisatie. Ten tijde van

de interviews zijn de justitiegroepen gehuisvest in enkele gesloten paviljoens die op

het (overigens open) terrein van het Jongerenhuis Harreveld gelegen zijn. Eind 1994

zou 't Anker gehuisvest worden in een nieuw, gesloten gebouw dat op het terrein van

het Jongerenhuis Harreveld is gebouwd. Dit totale gebouw is omgeven door een

penitentiair hekwerk.

verdeeld over vier afdelingen, waarbij de afdelingen voor seksuele delinquenten in z'n geheel is over-

geheveld naar Justitie. Er is een nieuwe afdeling voor seksuele delinquenten bijgekomen en één van de

gedragstherapeutische groepen is speciaal bestemd voor drugverslaafde jongens. Omdat de organisatie

en werkwijze in de nieuwe situatie niet wezenlijk verschilt van die in de oude situatie, volstaan we in dit

rapport met een beschrijving van de situatie voor de verhuizing en het aangeven van de veranderingen

in hoofdstuk 8.
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De leefgroepen in Overberg en Den Engh liggen verspreid over de (grote) terreinen

van de beide inrichtingen. In Den Engh zijn enkele voorheen open paviljoens aan-

gepast voor hun gesloten functie. Zij zijn onder andere uitgerust met een speciale

'luchtkooi' die aan de paviljoens is vast gebouwd.

2.1.2 Inrichtingen met differentiaties naast de leefgroepen

27

Er zijn vijf inrichtingen die naast de leefgroepen op het terrein ook beschikken over

diverse vormen van individuele behandeling of zelfstandigheidstraining. Het betreft

hier Nederlandsche Mettray, Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring

(OGH), De Dreef, Orthopedagogisch Centrum Alexandra en Orthopedagogisch

Centrum De Marke.

Ned. Mettray kent de meeste differentiaties. Naast twee grote groepen met elk acht

plaatsen en twee kleine groepen met elk vier plaatsen op het terrein, heeft de inrich-

ting vijf gezinshuizen met een totale capaciteit van achttien plaatsen, en twaalf

plaatsen voor'individuele trajectbegeleiding'. Daarbij is weer sprake van twee

vormen: twee huizen in een gemeente in de buurt van de inrichting waar drie à vier

jongeren gezamenlijk in één huis wonen, en vier tot zes geheel individuele plaatsen,

waarbij jongeren in een naburige gemeente op een kamer of een éénpersoonsflatje

wonen. In het jaarverslag over 1994 worden voor de gezinshuizen en de huizen met

vier jongeren nieuwe benamingen ingevoerd: kleine behandelgroepen gekoppeld

aan gezinnen en kleine behandelgroepen gekoppeld aan mentoren.

OGH kende ten tijde van de dataverzameling twee differentiaties: behandeling in leef-

groepen (zes groepen met elk acht plaatsen voor jongens en meisjes) en de 'indivi-

duele behandeling' (in totaal 30 plaatsen voor zowel jongens als meisjes).

De Dreef heeft 50 plaatsen, en bestaat uit vier leefgroepen. Naast de leefgroepen kent

De Dreef de 'voortgezette externe behandeling' verspreid over twee woonhuizen (elk

voor twee jongens) en twee tot vier plaatsen voor individuele kamerbewoning. Elke

leefgroep heeft twee 'eiges plaatsen in de voortgezette externe behandeling.

Alexandra heeft drie gesloten leefgroepen op het terrein met in totaal 32 plaatsen

voor meisjes. Net buiten het (gesloten) terrein van huize Alexandra is de groep voor

gefaseerd zelfstandig wonen (GZW) gevestigd met tien plaatsen. De GZW-groep is

bedoeld voor meisjes die doorstromen vanuit de gesloten groepen.

De Marke biedt 70 plaatsen verspreid over één leefgroep buiten het terrein en drie

units met elk twee leefgroepen op het terrein. De zeven leefgroepen hebben elk

negen of tien plaatsen. Er is één groep voor alleen meisjes en er zijn twee groepen

voor alleen jongens. De overige groepen zijn gemengd maar kennen kleine verschil-

len in de leeftijd van de opgenomen jongeren. De Marke kent ook een 'eindfase-

voorziening' met twee plaatsen in Haaksbergen en enkele plaatsen voor individuele

kamerbewoning. Het gaat hier om plaatsen voor jongeren die niet 'doorgeplaatst'

blijken te kunnen worden, en waar De Marke zelf een vervolgplek voor heeft

geregeld.
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Tabel 2: De inrichtingen, hun differentiaties en het daarbij behorende aantal plaatsen in

1994

inrichting aantal en om-

vang groepen

differentiatie

groepen

gezins-

huis

overige

vormen

totaal

't Nieuwe Lloyd 2x9 fasering nee nee 18
Het Keerpunt 2x8 fasering nee nee 16
't Anker

Overberg

(2x1 1)+(2x9)+4

5x10

methodiek

methodiek
nee

nee
nee

nee

44'

50

Den Engh 3x(2x10)+4 problematiek nee nee 64
Ned. Mettray (2x8)+(2x4) leeftijd/geslacht 18 plaatsen 12 plaatsen 54
OGH 6x8 nee nee 30 plaatsen 78
De Dreef 4x10(11)' nee nee 6/8 plaatsen 50

Alexandra 3x10(11)' nee nee 1x10 plaatsen 42
De Marke 7x9(10)' geslacht/leeftijd nee 4 plaatsen 70

totaal 404-411 18 57-64 486

Afhankelijk van het aantal 'overige plaatsen' dat bezet is, kunnen de groepen iets groter of kleiner gemaakt

worden. De totale capaciteit blijft gelijk.

Eind 1994 is het aantal plaatsen uitgebreid tot 75. Zie voor de invulling daarvan hoofdstuk 8.

Open en gesloten inrichtingen

De enige gesloten inrichting met een differentiatie naast de leefgroepen is Alexan-

dra. De gesloten leefgroepen liggen verspreid over het terrein van de inrichting. Dit

terrein is omgeven door een brede 'sloot' en een penitentiair hekwerk. Buiten dit
hekwerk, aan de overkant van de weg is de differentiatie voor gefaseerd zelfstandig

wonen gehuisvest.

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen met hun differentiaties.

In de tabel is ook een kolom opgenomen over de eventuele differentiatie tussen de

leefgroepen en het belangrijkste punt van verschil tussen de differentiaties.

2.2 Opbouw van de organisatie

De verschillen tussen de inrichtingen in het aantal en soort differentiaties blijkt niet

veel uit te maken voor de organisatiestructuur van de inrichtingen. Allemaal kennen

zij een organisatiestructuur waarbij er tussen de directeur en de uitvoerende groeps-

leiders een middenkader van unitleiders of afdelingscoSrdinatoren werkzaam is.

Daarnaast hebben de inrichtingen gedragswetenschappers, therapeuten en soms

maatschappelijk werkers in dienst. Naast de diverse leefvormen en de behandelstaf

hebben de meeste inrichtingen de beschikking over een school, al dan niet in

combinatie met werkplaatsen en faciliteiten voor de vrije tijd.

De meeste inrichtingen kennen afdelingshoofden of -coordinatoren die verant-

woordelijk zijn voor de continuïteit in de uitvoering van het behandelprogramma



De organisatie van de inrichtingen 29

in twee of meer groepen. De afdelingshoofden zorgen voor de inzet van voldoende

personeel en voor de begeleiding van het personeel. In enkele van de wat grotere

inrichtingen (OGH, Ned. Mettray, De Dreef, Alexandra) worden de afdelingshoofden

bijgestaan door gedeeltelijk van hun taken vrijgestelde groepsleiders. Deze zijn als

teamleider, unithoofd of unitleider verantwoordelijk voor het regelen van praktische

zaken, zoals bijvoorbeeld het dienstrooster, het zakgeld en de groepskas.

Er zijn ook verschillen tussen de inrichtingen: op organisatorisch gebied, maar ook

in de taken van de gedragswetenschappers en groepsleiding en in de voorzieningen

van de diverse inrichtingen.

2.2.1 Verschillen op organisatorisch gebied

Op een aantal punten zijn er verschillen in de organisatie van de inrichtingen. Zo

zagen we al dat er twee inrichtingen zijn ('t Nieuwe Lloyd en Het Keerpunt) die naast

de behandelafdeling ook een opvangafdeling in huis hebben. Het Keerpunt en 't

Anker zijn bovendien onderdeel van een grotere inrichting, met respectievelijk

een regionale en een landelijke functie.

Een tweede punt van verschil betreft de omvang van het middenkader in de

inrichting. In vergelijking met de andere inrichtingen kent De Dreef relatief veel

afdelingshoofden en unithoofden. Alle vier de groepen in De Dreef hebben zowel

een afdelings- als een unithoofd terwijl in andere inrichtingen één afdelingshoofd

zich bemoeit met twee of meer groepen. Dit verschil komt onder andere doordat

de afdelingshoofden in De Dreef ook de behandeling van de jongens in de 'voort-

gezette externe behandelingsplaatsen' coordineren. Elk paviljoen heeft zijn eigen

plaatsen. In de andere inrichtingen zijn de meer geïndividualiseerde voorzieningen

ondergebracht in aparte afdelingen of units met een eigen afdelingshoofd. De

plaatsen zijn daar ook niet gekoppeld aan een bepaald paviljoen of een bepaalde

leefgroep.

Een derde punt van verschil betreft de aanwezigheid van een 'hoofd behandeling'

(De Marke, OGH, 't Nieuwe Lloyd) of een adjunct-directeur behandeling ('t Anker,

Overberg, De Dreef). Zij geven leiding aan een staf van gedragswetenschappers,

maatschappelijk werkers en eventuele therapeuten.

2.2.2 Verschillen in de taken van de groepsleiding

Het Keerpunt is de enige inrichting waar het dagprogramma in de werkplaatsen door

de groepsleiding wordt verzorgd. Ook sport wordt door de groepsleiding gegeven.

Voor het algemeen vormend onderwijs zijn er aparte krachten. Ook in Overberg

loopt één van de twee groepsleiders van de KVU overdag mee in de werkplaats van

de KVU.

Voor het overige wordt het dagprogramma in de inrichtingen verzorgd door speciale

werkmeesters of werkplaatsleiders en door leerkrachten van de scholen die aan de

inrichtingen verbonden zijn.
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Een tweede punt van verschil is de mate waarin de groepsleiding betrokken is bij
het organiseren van activiteiten in de vrije tijd. In Overberg en De Dreef verzorgen

groepsleiders op een vaste avond, buiten de officiële werktijd, clubs. In de andere

inrichtingen is de taak van de groepsleiding op dit gebied veel minder expliciet en

ligt de nadruk op het stimuleren van jongeren om mee te doen aan activiteiten

(van bijvoorbeeld het activiteitencentrum) en het zorgen dat er wat te doen is in

het weekend.

Ten derde heeft een deel van de groepsleiders expliciet taken op het gebied van

behandeling, waar andere groepsleiders zeggen deze juist niet te hebben. Zo zeggen

bijvoorbeeld groepsleid(st)ers in't Anker, OGH en Ned. Mettray dat zij naast opvoe-

ding met de behandeling bezig zijn. De meeste groepsleiders bestempelen daarbij

vooral hun werk als mentor als 'behandeling': 'Je bent ook behandeltechnisch met

de jongens bezig, het verschilt echter per jongen wat en hoe.'

In enkele inrichtingen rekent de groepsleiding behandeling juist expliciet niet tot

hun taak. Hiervoor kwam al aan de orde dat de interviews in Den Engh afgenomen

zijn tijdens de reorganisatie. De groepsleiders verwoorden in de interviews dan ook

dat hun taak veranderd is. Zij zijn nadrukkelijk 'alleen maar' verantwoordelijk voor

het opvoeden van de jongens door het aanbieden van een dagelijkse structuur. Voor-

heen hadden ze zelf ook taken op het gebied van behandeling, zoals bijvoorbeeld het

oefenen van praktische vaardigheden met de jongens (zoals het reizen met de trein

en bijvoorbeeld geld opnemen op het postkantoor. Dat 'mag' nu niet meer, hetgeen

door de geïnterviewde groepsleiders een verarming wordt gevonden.

In Den Engh, De Dreef en een deel van de groepen in Overberg wordt bewust niet

gewerkt met mentoren, vanuit het idee dat jongens moeten leren om naar mensen

toe te stappen met hun problemen en niet afhankelijk moeten zijn van één persoon.

In de gesloten inrichtingen en in Den Engh (waar enkele paviljoens gesloten zijn)

noemt de groepsleiding nog een extra taak, namelijk het 'bewaren' of 'de jongens

binnenhouden'.

Een laatste verschil in de taken van de groepsleiding is het al dan niet verrichten van

'slaapdiensten' waarbij een groepsleider's middags begint te werken, blijft slapen en

daarna de ochtenddienst verricht. Dit hoort bij het werk van groepsleiding in OGH,

't Anker, De Dreef en De Marke. In de overige inrichtingen draagt de groepsleiding

's avonds laat zijn of haar dienst over aan een nachtwacht.

2.2.3 Verschillen in voorzieningen

De open inrichtingen hebben allemaal een school op het terrein, waar het dagpro-

gramma wordt verzorgd. In De Dreef, Overberg en Den Engh10 betreft het een kleine

school en zijn er verschillende werkplaatsen.

10 Den Engh heeft zowel open als gesloten groepen in huis. Vanwege de overeenkomsten op onderwijs- en

opleidingsgebied wordt Den Engh hier bij de open inrichtingen ingedeeld.
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Ook in de gesloten inrichtingen bestaat het dagprogramma uit onderdelen die in

werkplaatsen en door leerkrachten bij 'onderwijs' worden verzorgd. Een uitzonde-

ring daarop zijn Alexandra en 't Anker. Beide hebben een school op het terrein van

de inrichting. In Alexandra betreft het een school voor Speciaal Onderwijs en Voort-

gezet Speciaal Onderwijs (SO/VSO) die alleen voor meisjes uit de eigen inrichting is.

De jongens van 't Anker gaan naar de technische school die op het terrein van het

Jongerenhuis Harreveld ligt en waar ook jongens uit de VWS-afdeling naar toe gaan.11

Vrijetijdsvoorzieningen

In vijf inrichtingen, te weten Alexandra, OGH, Ned. Mettray, De Marke en 't Anker zijn

de vrijetijdsactiviteiten geconcentreerd in een speciale voorziening op het terrein:

een activiteitencentrum. Vanuit deze centra wordt een breed scala aan activiteiten

aangeboden, met name op sportief en creatief gebied. De overige inrichtingen

moeten het zonder een dergelijk centrum stellen.

Medische en psychiatrische hulpverlening

In alle inrichtingen kan men een beroep doen op een huisarts. In Alexandra is de

medische verzorging uitgebreid met een 'medisch-sociaal begeleidster' die onder

andere seksuele voorlichting geeft. Ook OGH kent een soortgelijke functionaris.

In Alexandra houdt bovendien éénmaal per twee weken een homeopathisch arts

spreekuur. In vijf van de zes 'jongensinrichtingen heeft men voor enkele uren per

week een psychiater in dienst en een deel van de inrichtingen heeft bovendien

maatschappelijk werkers in dienst. In tabel 2 in bijlage 2 wordt een overzicht

gegeven van het aantal gedragswetenschappers, afdelingshoofden, unithoofden

en maatschappelijk werkers en psychiaters dat elke inrichting in dienst heeft.

11 Kort na de interviews kwam de gesloten nieuwbouw van 't Anker gereed. Het onderwijs vindt sindsdien

plaats in het gesloten gebouw en wordt nog steeds verzorgd door de Scholengemeenschap Harreveld. Nu

alleen voor de jongens van 't Anker, net als in de andere gesloten inrichtingen.



3

De theoretische achtergrond en de

fasering van de behandeling

In dit hoofdstuk wordt eerst voor elke inrichting uiteengezet vanuit welke theore-

tische achtergrond er gewerkt wordt en hoe deze theorie in de praktijk is uitgewerkt.

Daarna komt de opbouw van het programma in verschillende fasen aan de orde. Het

hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de verschillen en overeenkom-

sten tussen de inrichtingen worden besproken.

3.1 Theoretische achtergronden

In de interviews met de leden van de directie12 en de gedragswetenschappers is

(onder andere) besproken vanuit welke visie er in de respectievelijke inrichtingen

gewerkt wordt. Uit de gevoerde gesprekken wordt duidelijk dat verschillende

theoretische uitgangspunten over het ontstaan van probleemgedrag in de aanpak
een rol spelen. In de interviews worden genoemd: de leertheorie, het psychodyna-

mische model, de systeembenadering en het `ervaringslererí. Voordat we bespreken

welke inrichting welke theorie hanteert, gaan we (op basis van de literatuur) kort in

op elk van de vier genoemde theoretische benaderingen.

De leertheorie

Het centrale uitgangspunt in de leertheorie is de veronderstelling dat alle gedrag is

aangeleerd als respons op een bepaalde situatie. Omgevingsfactoren spelen hierbij

een belangrijke rol: zolang bepaald gedrag door de omgeving wordt bevestigd, zal dit

gedrag blijven voortbestaan. Afwijkend of ongewenst gedrag moet daarom altijd in

relatie tot de omgeving worden bezien. Door manipulatie van omgevingsfactoren

in de zin van belonen (of straffen) kan bepaald gedrag worden aangeleerd (dan wel

afgeleerd) (Van der Ploeg, 1990; Kraaimaat, 1991). Het belonen en bekrachtigen van
gewenst gedrag en nieuwe vaardigheden kan gezien worden als de kern van de

leertheoretische aanpak.

Voor het aanleren van ander gedrag kunnen diverse methoden gebruikt worden,

bijvoorbeeld een (sociale-)vaardigheidstraining of 'cognitieve methoden (gericht

op het veranderen van irreële gedachten en interpretaties) zoals zelfinstructie-

therapiën, cognitieve therapie en rationeel-emotieve therapie (RET). Een andere

methode voor het aanleren van nieuw gedrag, die in enkele inrichtingen gebruikt

12 Hieronder worden ook de hoofden van de afdeling behandelingen de adjunct-directeuren behandeling

verstaan.
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wordt, is het 'token economy'systeem. Hierin staat het letterlijke belonen en daar-

mee dus het bekrachtigen van nieuw gedrag centraal. Door goed gedrag te vertonen

ten aanzien van bepaalde 'leerpunten' kan een jongere 'tokens'verdienen, bijvoor-

beeld in de vorm van stempels, waarmee beloningen 'gekocht' kunnen worden.

Het psychodynamische model

Het psychodynamische model is een uitwerking van één van de gezichtspunten van

de psycho-analytische theorie (Matthys, 1995). In tegenstelling tot de leertheorie

wordt er in de psycho-analytische theorie van uitgegaan dat probleemgedrag het

gevolg is van onderliggende, interne psychische conflicten. Deze conflicten kunnen

het manifeste gedrag beïnvloeden (De Wolf en Cassee, 1994). Belangrijker dan dit

uiterlijke gedrag te wijzigen, is het om deze innerlijke conflicten, die zich veelal in

het onderbewustzijn afspelen, aan te pakken. Omdat het meestal om onbewuste,

diep verdrongen conflicten en ervaringen gaat, probeert men inzicht te verschaffen

in deze verdrongen belevingen. Het opsporen van vroegere trauma's is dan ook een

belangrijk uitgangspunt in de behandeling (Van der Ploeg, 1990). Begrippen die

binnen de psycho-analytische theorie een belangrijke rol spelen, zijn het'id', 'ego' en

'superego'. Id staat hierbij voor de behoeftekant van de mens, de 'driften'; superego

staat voor het geweten en het ego ten slotte draagt zorg voor een juist evenwicht

tussen de behoeften en het geweten. Het psychodynamische model is een uitwerking

van de psycho-analytische theorie waarin de interactie tussen id, ego en superego

als uitgangspunt genomen wordt.

De systeembenadering

Uitgangspunt van deze benadering is de opvatting dat gedrag niet los kan worden

gezien van de context waarin het plaatsvindt. Een jongere is onderdeel van allerlei

subsystemen (bijvoorbeeld gezin, school, leeftijdsgenoten) en wordt daardoor

beïnvloed. Tegelijkertijd oefent hij of zij ook zelf invloed uit op deze verschillende

subsystemen. Door middel van de systeembenadering kunnen al deze relaties en

systemen in kaart gebracht worden om daarmee het gedrag van de jongere te

begrijpen (Drost, 1995). Het totale sociale systeem waar de jongere deel van

uitmaakt, dient dan als basis om mee te werken. Centraal staat daarbij de functie

van het gedrag. Gedrag is in de context waarin het wordt aangeleerd, functioneel.

Wanneer het gedrag niet langer functioneel is (bijvoorbeeld wanneer het gedrag zich

in een andere context voordoet) dient verandering plaats te vinden. Via de systeem-

benadering kan de problematiek van de verschillende subsystemen in kaart worden

gebracht. Vervolgens kan de behandeling (zowel binnen als buiten de inrichting)

afgestemd worden op de gerichte verandering van aangeleerde gedragspatronen.

Zo kan een jongere binnen de inrichting in de omgang met de behandelaars en

groepsgenoten zelf ander gedrag leren terwijl er buiten de inrichting bijvoorbeeld

door middel van gezinstherapie gewerkt kan worden aan verandering van het door

de diverse gezinsleden aangeleerde gedrag (Nevejan, 1994; OGH, 1995).



De theoretische achtergrond en de fasering van de behandeling 35

Ervaringsleren

Ervaringsieren is gebaseerd op de pedagogische theorieën van Kurt Hahn (Erlebnis-

pádagogik) en de therapeutische ideeën van William Glasser (reality therapy). Hahn

ging ervan uit dat jongeren leren door het opdoen van ervaringen: al doende leert

men. Glasser stelde in zijn reality therapy twee begrippen centraal: betrokkenheid

en verantwoordelijkheid. De patiënt of cliënt leert (weer) zich verantwoordelijk op

te stellen binnen de grenzen die de maatschappelijke realiteit aangeeft, door de

betrokkenheid van de therapeut, die het gedrag van de cliënt afwijst, maar hem of

haar als persoon blijft accepteren (Verwers en Van der Laan, 1993).

In de methodiek van het ervaringsleren zijn ideeën uit beide theorieën terug te

vinden. Uitgangspunt is de gedachte dat jongeren die in hun ontwikkeling zijn

vastgelopen, weer nieuw perspectief geboden kan worden door hen een uitdagende

omgeving aan te bieden die de mogelijkheid biedt nieuwe, positieve ervaringen op

te doen. De jongeren worden in situaties gebracht waarin een beroep wordt gedaan

op de verantwoordelijkheid die zij hebben ten opzichte van zichzelf en van anderen.

Aangenomen wordt dat het leerproces, de groei en de ontwikkeling die doorgemaakt

worden tijdens een ervaringsleerproject gegeneraliseerd worden naar het dagelijks

leven van de jongeren (Verwers en Van der Laan, 1993). Ervaringsieren wordt vooral

in de praktijk gebracht door middel van kampen en projecten, waarbij de nadruk kan

liggen op arbeid, sport of 'overleving'.

Indeling

In de interviews met directie en stafleden wordt naar aanleiding van de vraag op

welke theorie of visie de aanpak in de inrichting is gebaseerd, aan alle vier de

bovenstaande benaderingen gerefereerd. In een aantal inrichtingen wordt een

bepaalde theorie benoemd als 'de' theorie van waaruit in de desbetreffende
inrichting gewerkt wordt. In andere inrichtingen zegt men gebruik te maken van

principes van één of meer van deze benaderingen. Daarnaast is er één inrichting

waar men in elk van de drie aanwezige afdelingen vanuit een andere benadering

zegt te werken.
Op basis van de visies die men noemt, zijn de inrichtingen in te delen in vijf

groepen. Het gaat daarbij om een groepering op basis van de meest in het oog

springende theoretische concepten.

Allereerst zijn er inrichtingen waar men de leertheorie centraal stelt. Hiertoe

behoren Het Keerpunt, Alexandra, één afdeling van 't Anker, Overberg en 't Nieuwe

Lloyd. Het psychodynamische model dient in één van de andere afdelingen van 't

Anker als uitgangspunt. De systeemvisie wordt als uitgangspunt voor de behandeling

genomen in OGH en in één groep van De Marke. In De Dreef stelt men het ervarings-

leren centraal. Tot slot zijn er enkele inrichtingen waar men zegt te werken vanuit

een combinatie van de hierboven beschreven visies. Deze inrichtingen duiden we

hier aan als werkend vanuit een eclectisch model. Het betreft De Marke, Ned. Mettray,

Den Engh en één afdeling van 't Anker. In de volgende paragrafen wordt voor elke

inrichting beschreven hoe de gehanteerde visie is uitgewerkt.
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Illustratie 1: Voorbeeld van een 'leerpuntenkaart' (weekkaart)'

NAAM: DATUM: WEEKNUMMER:
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zo ma di wo do vr za

1 opstaan*

2 tafel regels/-ma nieren*

3 verzorging kamer

4 vrijetijdsbesteding

5 naar bed gaan

6 houden aan regels

7 persoonlijk punt

daggemiddelde

voorlopig gemiddelde

5 = heel goed

4 = goed
3 = wisselend/gemiddeld

2 =slecht
1 = heel slecht

- Bij 6 goede weken achter elkaar ga je over naar fase 2.
- Op dit moment bevind je je in week ..... van fase 1.

- Op ....................... ga je naar de ..... week van fase 1.

- In fase 1 begonnen: .......................

* Toelichting op puntentoekenning, zie volgende pagina.

Bron: Residentieel gedragstherapeutisch behandelingsprogramma, Harreveld, december 1992, p. 9.

3.2 De leertheorie

In vijf inrichtingen vertellen directie en stafleden dat de leertheorie aan de basis

ligt van de aanpak die men in de inrichting hanteert. De behandeling is er in deze

inrichtingen op gericht de jongeren bepaalde vaardigheden aan te leren, waardoor

ongewenst gedrag vervangen wordt door gewenst gedrag. Alle vijf inrichtingen

hanteren hierbij het 'tekortmodel' en het 'taakvaardigheidsmodel'.

De idee achter het 'tekortmodel' is dat jongeren op het gebied van het alledaagse

functioneren in de problemen komen vanwege een tekort aan sociale vaardigheden.

Hulpverlening zou daarom gericht moeten zijn op het aanvullen van deze vaardig-

heidstekorten (Slot, 1988). Om dit te realiseren, wordt gebruik gemaakt van het

'taakvaardigheidsmodel'. In dit model is een belangrijke plaats ingeruimd voor het

begrip 'sociale competentie', op te vatten als een balans tussen taken en vaardig-

heden. Een achterstand in sociale competentie betekent dat de balans verstoord is.



De theoretische achtergrond en de fasering van de behandeling

Illustratie 7 (vervolg)

Afspraken m.b.t. het toekennen van leerpunten

Opstaan

5 Zelf opstaan op afgesproken tijdstip en op tijd aan tafel.

4 1 x roepen en dan opstaan en op tijd aan tafel.

3 2 x roepen en dan opstaan en op tijd aan tafel.

2 Na veel aandringen van de groepsleiding opstaan.

1 Blijven liggen.

Wel op tijd opgestaan, maar niet op tijd aan tafel is 2 of 3 punten waard.

Tafelregels/-manieren

Hierbij wordt gelet op: 'normale porties';
aan tafel blijven;

taalgebruik;

afruimen;

eten doorgeven.
- Bij normale porties houd je rekening met een ander en zorg je ervoor dat het eten op het bord

blijft.

- Bij aan tafel blijven kan alleen met toestemming van de groepsleiding van tafel worden gegaan.

- Bij niet goed taalgebruik is sprake van schuttingwoorden, vloeken, racistisch en seksistisch

taalgebruik, en ander sfeerbedervend taalgebruik.

- Bij afruimen, zie het dagritme.

- Eten geef je door als iemand dit nodig heeft of vraagt.

5 Aan alle 5 tafelregels/-manieren is voldaan.

4 Aan 1 tafelregel/-manier is niet voldaan, aan 4 tafelregels/-manieren wel.

3 Aan 2 tafelregels/-manieren is niet voldaan, aan 3 tafelregels/-manieren wel.

2 Aan meer dan 2 tafelregels/-manieren is niet voldaan.

1 Aan (bijna) alle tafelregels/-manieren is niet voldaan.
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De persoon in kwestie heeft dan onvoldoende vaardigheden om bepaalde taken te

verrichten, en ervaart de taken als te zwaar. Door vaardigheden te oefenen, kunnen

de tekorten worden aangevuld en de taken en vaardigheden met elkaar in evenwicht

worden gebracht.
Om de tekorten of de verhouding tussen taken en vaardigheden in kaart te brengen,

wordt gebruik gemaakt van een 'functie-analyse'. Hierbij worden de vaardigheden

doorgaans ingedeeld in verschillende gebieden, zoals zelfverzorging, vrije tijd,

studie en werk, omgang met andere mensen, het leven van alledag en zelfbepaling

(Slot, 1988). Voor elk van deze gebieden wordt nagegaan welke omgevingsfactoren in

relatie staan met het (geconstateerde) probleemgedrag. Vervolgens worden voor elk

van die gebieden leerpunten opgesteld, die worden opgenomen in een 'leerpunten-

kaart' (illustratie 1). Aanvankelijk zijn dit 'simpele' leerpunten, maar wanneer de
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jongere deze beheerst, komen er steeds complexere leerpunten voor in de plaats. Bij

het aanleren van de vaardigheden wordt gebruik gemaakt van gedragstherapeutische

technieken als het token economy systeem, positieve feedback (op een positieve

manier reageren op door de jongere vertoond gewenst gedrag) en'gedragsinstruc-
ties'. Deze laatste techniek bestaat hieruit dat de groepsleiding het gedrag van de

jongere via zeven vastomschreven stappen becommentarieert.

3.2.1 Het Keerpunt

In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat de beide leefgroepen van Het
Keerpunt samen een traject vormen: jongens starten in de ene groep en stromen

na enige tijd door naar de tweede groep. De eerste groep is gesloten en heeft, aldus

de geïnterviewden, 'een strakke structuur en is gericht op het bevorderen van de

basisvaardigheden. De tweede groep is halfopen en gericht op de ontwikkeling

van wat men noemt'complexere vaardigheden'. In deze tweede groep zijn er meer

contacten met de buitenwereld (door bijvoorbeeld het lidmaatschap van sportclubs

buiten de inrichting).

In Het Keerpunt wordt gewerkt met het taakvaardigheidsmodel. Daarbij maakt men

zeer consequent gebruik van het token economy systeem. Alle dagelijkse activiteiten

(zoals koken en de was doen) zijn in het behandelingsprogramma geïntegreerd en de

groepsleiding verzorgt een belangrijk deel van het dagprogramma waardoor de

continuïteit in de aanpak gewaarborgd wordt.

In Het Keerpunt zijn de te leren vaardigheden ondergebracht in vijf categorieën: zelf-

verzorging, taakvaardigheden, planning, werk- en studievaardigheden, en sociale-

omgangsvaardigheden. Deze vaardigheden worden vertaald zowel in algemene leer-

punten (die voor alle jongens gelden) als in individuele leerpunten. Het programma

is opgebouwd in fasen, waarbij de leerpunten in complexiteit toenemen. Door te

voldoen aan de leerpunten kunnen de jongens stempels verdienen, waarmee onder

andere ook verlof verdiend kan worden.

Afhankelijk van de fase van het behandelingsprogramma waarin een jongen zich

bevindt, wordt hij bekrachtigd op bepaalde leerpunten. De leerpunten uit eerdere

fasen blijven echter staan en worden, weliswaar minder vaak en op onverwachte

momenten, bekrachtigd (men spreekt hier van 'intermitterende bekrachtiging').

3.2.2 Alexandra

Naast gesloten leefgroepen heeft men in Alexandra de beschikking over een afdeling

'gefaseerd zelfstandig wonen' (GZW), waar individuele zelfstandigheidstraining

gegeven wordt. Zowel in de gesloten leefgroepen als in de GZW is de aanpak volledig

gebaseerd op gedragstherapeutische principes.

In de leefgroepen ligt de nadruk, aldus de geïnterviewden, 'op het bieden van

structuur en het aanleren van sociale en praktische vaardigheden'. Daarbij wordt,

zoals men zegt, 'gebruik gemaakt van groepsprocessen, aangevuld met individuele
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accenten'. Net als in Het Keerpunt wordt er gewerkt met het taakvaardigheids-

model, waarbij de te leren vaardigheden gekoppeld zijn aan bepaalde fasen. De

vaardigheden zijn hier uitgewerkt in zes categorieën: praktische vaardigheden,

zelfverzorgingsvaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, sociale en omgangsvaardig-

heden, zelfbepalende vaardigheden en schoolse vaardigheden. Voor de verschillende

categorieën worden leerpunten opgesteld, die worden neergelegd in 'programma's'.

Dit zijn boekjes waarin voor elk meisje individuele leerpunten zijn opgenomen in

de vorm van vragen. Dagelijks moeten de meisjes in het boekje schrijven wat ze aan

deze punten hebben gedaan. De groepsleiding geeft hier een reactie op en doet

gedragssuggesties (positieve feedback). In tegenstelling tot Het Keerpunt wordt in

Alexandra geen gebruik gemaakt van een token economy systeem ter bekrachtiging

van gewenst gedrag. Wel wordt gebruik gemaakt van de principes van beloning en

bevestiging.

De afdeling GZW is bedoeld voor meisjes vanaf een jaar of zestien, zeventien die

toe zijn aan meer zelfstandigheid, maar voor wie overplaatsing naar een andere

inrichting een te grote stap wordt geacht, die graag in Almelo willen blijven of niet

overgeplaatst kunnen worden naar een andere inrichting omdat ze al zeventien zijn
(inrichtingen vinden dat ze dan te weinig tijd hebben omdat bij de achttiende

verjaardag de ots-maatregel afloopt).
De naam van de GZW geeft al aan dat het programma is opgebouwd uit verschil-

lende fasen. Ook in de GZW horen bij elke fase bepaalde leerpunten. Afhankelijk

van de fase zijn deze uitgewerkt in de reeds bekende 'programma's', in'trainings-

programma's' en in'Ieerpuntenkaarten'. De vaardigheden die getraind worden,

zijn deels dezelfde als in de leefgroepen, maar zijn aangevuld met vaardigheden

die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Om de overgang vanuit de leefgroepen

soepel te laten verlopen, wordt eerst nog enige tijd gewerkt met de 'gewone'

programma's. Daarna volgen twee trainingsprogramma's waarin een langzame

opbouw opgenomen is van het aantal keren per week dat een meisje voor zichzelf

moet koken. Het'groepseten' wordt afgebouwd tot een meisje de hele week'alleen

eten' heeft. Daarna krijgen meisjes een leerpuntenkaart waarop telkens ingevuld

moet worden wat ze hebben gedaan aan boodschappen doen, eten koken, wassen

enzovoort.

De meisjes verhuizen bij het doorlopen van de verschillende fasen van een huis net

buiten het terrein van Alexandra waar ze met vijf meisjes wonen, naar een huis met

vier meisjes en vervolgens naar een individuele plaats.

In het eerste huis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en hebben meisjes geen

eigen sleutel. Bij het tweede huis is gedurende 12 uur per dag groepsleiding aan-

wezig en heeft elk meisje een eigen sleutel. Bij de individuele plaatsen wordt de

begeleiding langzaam afgebouwd. Eerst is er vijf uur per week begeleiding en dat
wordt dan langzaam verminderd tot een meisje zelfstandig woont. In het eerste

huis gaan meisjes nog naar school op het terrein van Alexandra en bezoeken daar

een aparte 'GZW-klas'. Daarna is het de bedoeling dat ze scholing volgen buiten

Alexandra, stage lopen of werken.
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3.2.3 't Anker
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't Anker is de enige inrichting waar in verschillende afdelingen vanuit een andere

visie gewerkt wordt. In de jaarplannen van 't Anker en in het gesprek met de peda-

gogisch adjunct-directeur komt naar voren dat dit gebeurt aan de hand van de

'vraagstellingstypen' van Kok (1995). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat jongeren,

afhankelijk van hun problematiek, een bepaalde 'hulpvraag' hebben. Elke hulp-

vraag of combinatie van hulpvragen vergt een aparte aanpak en daarom biedt men

verschillende differentiaties aan. Volgens de geïnterviewde gedragswetenschappers

blijft het vaak moeilijk duidelijke gronden aan te voeren, waarom een jongen naar

een bepaalde afdeling moet. Men voert aan dat diep-verwaarloosde jongens die,

zoals men zegt, 'geen relatie aan kunnen gaan', niet geschikt zijn voor een leertheore-

tische aanpak omdat 'dergelijke jongens waarschijnlijk alleen tot aangepast gedrag

komen en niets verinnerlijken'. Voor hen wordt de psychodynamische aanpak meer

geschikt geacht, terwijl voor de jongeren die seksuele delicten hebben gepleegd,

weer een andere aanpak is opgezet.

In de afdelingen van 't Anker waar gewerkt wordt vanuit de leertheorie, wordt net als

in de eerder besproken inrichtingen uitgegaan van het tekortmodel. De nadruk ligt

ook hier op het aanleren van praktische en sociale vaardigheden en evenals in Het

Keerpunt wordt er gewerkt met tokens, geeft de groepsleiding gedragsinstructies en

wordt er systematisch positieve feedback gegeven, zoals ook in Het Keerpunt en

Alexandra gebeurt.

Ook hier is het programma opgebouwd in fasen waarbij de leerpunten steeds meer

in complexiteit toenemen. Anders dan in Het Keerpunt wordt er in 't Anker in elke

fase een ander token economy systeem toegepast. In de eerste periode krijgen

jongens een 'weekkaart' met leerpunten. Voor elk leerpunt kunnen de jongens

één tot vijf punten krijgen.

In de volgende fase is de bekrachtiging iets minder specifiek en krijgen jongens

strepen voor goed gedrag. In de laatste fase wordt geen gebruik meer gemaakt van

het punten- en strepensysteem, maar worden de leerpunten opgenomen in een

contract dat per week wordt opgesteld.

3.2.4 Overberg

Ook in Overberg wordt in de behandeling uitgegaan van leertheoretische principes.

Vooral in de Kort Verblijf Unit (KVU) worden deze zeer nauwgezet toegepast. Er

wordt daar gewerkt met een leerpuntenlijst en, net als in Het Keerpunt en 't Anker,

met een beloningssysteem.

In de leefgroepen ligt het accent op gedragsregulering, normering en het aanleren

van alternatief gedrag. De aanpak richt zich op vier aspecten: omgang met jezelf;

omgang met structuur, regels, afspraken, waarden en normen; omgang met leeftijds-

genoten en omgang met volwassenen. In het dagprogramma nemen onderwijs en

opleiding een belangrijke plaats in.
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De Kort Verblijf Unit is speciaal bestemd voor jongens die niet ver meer af zitten

van hun achttiende verjaardag (de datum waarop bij een groot deel van de jongeren

hun maatregel afloopt).13 De minimumleeftijd bij opname is 16,5 jaar. Volgens de

geïnterviewden is het doel van de KVIJ 'de jongens in maximaal zeven maanden tijd

in sociaal-maatschappelijke zin zelfredzaam te maken. Hiertoe wordt, net als in de

eerder genoemde inrichtingen, vooral aandacht geschonken aan het aanleren van

sociale en praktische vaardigheden. Daarnaast ligt de nadruk op 'leren wennen

aan werken. Dit geschiedt door middel van 'productietraining': de KVU heeft een

eigen productiewerkplaats waar de jongeren kunnen werken en (wat) geld kunnen

verdienen.

De maximale verblijfsduur is voor de KVU op 31 weken gesteld. Op grond van hun

prestaties kunnen de jongens als beloning 'tijd verdienen' en het programma in

verkorte vorm doorlopen. In totaal kunnen maximaal negen weken winst behaald

worden.

Het gedrag van de jongens wordt gescoord op (vooraf bepaalde) leerpunten en

op inzet. Al deze punten staan in een takenboek waarin alle vaardigheden die de

jongens moeten beheersen, staan beschreven. De score op de leerpunten bepaalt

of een jongere tijd verdient heeft en hoeveel weken deze winst beslaat.

3.2.5 't Nieuwe Lloyd

De laatste inrichting waar volgens gedragstherapeutische principes gewerkt wordt,

is 't Nieuwe Lloyd. Het behandelmodel verkeert daar echter in een veel minder

uitgewerkt stadium dan we hebben gezien in de vier hiervoor besproken inrich-

tingen. Dit heeft te maken met het feit dat 't Nieuwe Lloyd pas sinds begin 1994

bezig is de behandeling volgens leertheoretisch model op te zetten. Ten tijde van

het onderzoek verkeerden de plannen nog in het beginstadium en ontbrak een

duidelijke uitwerking in de praktijk. De gehanteerde aanpak in't Nieuwe Lloyd

wijkt daardoor (nog) sterk af van de behandeling in Het Keerpunt, Alexandra,

't Anker en Overberg.

Het is de bedoeling om in't Nieuwe Lloyd, net als in Het Keerpunt, te werken met

een traject: de jongens beginnen dan in één van de groepen en schuiven door naar

de tweede groep. Ondanks het feit dat uitgegaan wordt van hetzelfde theoretische

concept, is het de bedoeling dat de units een verschillend behandelkarakter hebben.

De geïnterviewden stellen dat in de ene groep, waar de behandeling gestart wordt,

de structuur centraal staat. 'Ontwikkeling' zoals men dat noemt, komt hier op de

tweede plaats. In de tweede groep is dat precies omgekeerd. Er wordt niet gewerkt

met leerpuntenkaarten en tokens; het is echter wel de bedoeling dat er gewerkt

gaat worden via de principes van beloning en positieve feedback.

13 De civiele ots eindigt bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar. Onder het oude jeugdstrafrecht

liepen ook de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots op die leeftijd af.
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In één van de afdelingen van 't Anker wordt het psychodynamische model als

centraal uitgangspunt voor de behandeling genomen. 't Anker is daarmee niet de

enige inrichting waar dit model een rol speelt; ook in OGH, Ned. Mettray, en een

andere afdeling van 't Anker zeggen de geïnterviewden psychodynamische aspecten

in de behandeling te gebruiken. In deze inrichtingen wordt het psychodynamische

model echter niet 'het' centrale element in de behandeling genoemd, wat bij de

afdeling van 't Anker wel het geval is.

De psychodynamische aanpak is, zo stelt men, bedoeld voor jongens die gedrags-

tekorten vertonen doordat zij in hun eerste levensjaren ernstig verwaarloosd zijn.

De jongens die in de psychodynamische afdeling worden opgenomen, zijn volgens

de geïnterviewde gedragswetenschapper, meer dan de jongens in de gedragsthera-

peutische afdeling, in staat tot zelfreflexie. ,

Bij de behandeling van deze jongens wordt ervan uitgegaan dat zij zozeer verhard

en verwaarloosd zijn, dat de ontwikkeling van een goed functionerend geweten

veelal niet meer haalbaar is. Een gedragswetenschapper vertelt over de aanpak: 'De

behoeftekant van de jongens (het id) is gefrustreerd, die kant moet heel nadrukkelijk

ingehaald worden en dat gebeurt door de jongens veel aandacht te geven. Er wordt

geen appel gedaan op de gewetensvorming, daarvoor zijn deze jongens te zeer

verhard en verwaarloosd.' Als ingang om met deze jongens te werken, kiest men

daarom, zoals men zegt, 'voor het versterken van het ego' (het evenwicht tussen

behoeften en geweten). Dit gebeurt door de nadruk te leggen op het versterken van

de frustratietolerantie (het nastreven van uitstel van behoeftebevrediging) wat weer

gebeurt 'via externe structurerende aspecten als geslotenheid en een leefklimaat

met zeer duidelijke regulering en regels'. Daarbij wordt, naast het bovengenoemde

aandacht geven, gebruik gemaakt van leertheoretische principes en ter onder-

steuning wordt individuele therapie geboden, waarin zaken uit het verleden en

heden aan de orde komen.

3.4 De systeemvisie

Hoewel verschillende inrichtingen (De Marke, Ned. Mettray) gebruik maken van de

systeemvisie in de behandeling, is OGH de enige inrichting waar de systeemtheorie

het centrale uitgangspunt vormt van de inrichtingsvisie.

Er wordt binnen OGH ook gebruik gemaakt van methoden die ontwikkeld zijn vanuit

de psychodynamische aanpak, de leertheorie en het ervaringsleren, maar de nadruk

ligt op de systeemvisie. Dit houdt in dat een jongere bekeken en behandeld wordt in

het licht van het totale sociale systeem waar hij /zij binnen en buiten de inrichting

deel van uitmaakt. Binnen het behandelprogramma is dan ook een belangrijke

plaats ingeruimd voor 'systeembegeleiding', in de vorm van teambegeleiding,

ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en/of gezinstherapie.
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De begeleiding van ouders en/of gezinnen wordt verzorgd door speciaal daartoe

aangestelde 'medewerkers éxterne systemen' die onderzoeken welke ingangen en

mogelijkheden er aanwezig zijn bij de jongeren en bij 'hun systeem'.

De drie afdelingen in OGH bestaan uit drie of vier units, voor individuele behande-

ling of voor behandeling in een leefgroep.

De individuele behandelunits zijn anders gebouwd dan de leefgroepen. Er is geen

groepsruimte en alle jongeren hebben een eigen keuken. Jongeren kunnen zowel

vanuit de leefgroep overgeplaatst worden naar een individuele behandelunit, als

rechtstreeks in de individuele behandelunit geplaatst worden. In het laatste geval

betreft het jongeren die om diverse redenen 'groepsongeschikt' zijn, bijvoorbeeld

omdat zij niet in staat zijn relaties aan te gaan of omdat de groep, zoals men zegt,

'te veel prikkels' oproept, wat zoveel wil zeggen als dat een jongere in de groep

voortdurend conflicten heeft of zich met anderen bemoeit en daardoor niet met

zijn of haar eigen situatie en gedrag bezig kan zijn.

In de leefgroepen vindt alles in gezamenlijkheid plaats: activiteiten, eten, groeps-

gesprekken, verblijf in de woonkamer. In de aanpak wordt met nadruk uitgegaan

van de gezonde kanten van de jongere. Er wordt veel belang gehecht aan het onder-

steunen van een positieve zelfwaardering en aan wat men in de interviews 'holding'

noemt: het bieden van steun en veiligheid. Er is intensief contact met thuis of met

(een) andere voor de jongere belangrijke perso(o)n(en). Indien nodig wordt er ouder-

begeleiding gegeven door de medewerkers externe systemen of gezinstherapie door

een van de gedragswetenschappers.

De aanpak in de individuele behandelunits verschilt in wezen niet veel van die in de

leefgroepen. Het enige verschil is dat het 'zelfstandig willen zijn' hier aanknopings-

punt is voor de behandeling, al voegen de geïnterviewden hier direct aan toe dat de

jongeren die in de individuele behandelunits worden opgenomen, absoluut nog niet

echt zelfstandig kunnen functioneren.

De fysieke omgeving is, doordat er bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke keuken of

woonkamer is, afgestemd op het leren individueel te functioneren. Geleidelijk aan

komt daar het leren sociaal te functioneren bij.

Meer dan in de leefgroepen wordt er in de individuele behandelunits gewerkt met

leertheoretische componenten die overeenkomen met de werkwijze in Het Keerpunt,

Alexandra, 't Anker en Overberg. Ook hier is de aanpak opgebouwd rond de 'schijf

van vijf'. Deze omvat hier de volgende aspecten: daginvulling (school, werk), thera-

pie, identiteitsontwikkeling, vrijetijdsbesteding en'context'. Daarbinnen wordt

gewerkt aan praktische en sociale vaardigheden. Deze worden per individuele

jongere uitgewerkt in leerpunten en aan de hand van een scoringslijst wordt de

voortgang bijgehouden. Bij jongeren voor wie dit systeem te bedreigend is, wordt

gewerkt met mentorgesprekken waarin de leerpunten besproken worden.
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De Dreef is de enige inrichting waar de behandelingsmethodiek is opgebouwd rond

ervaringsleren. Andere inrichtingen, zoals OGH, De Marke en Ned. Mettray maken

eveneens gebruik van ervaringsleerprojecten, maar deze zijn minder bepalend voor

de algehele aanpak dan in De Dreef. De behandelmethodiek van De Dreef houdt in

dat er veel activiteiten aangeboden worden, onder meer in de vorm van kampen en

projecten. Er zijn zowel werkkampen (bijvoorbeeld werken in een natuurgebied) als

sportieve kampen (skiën, bergwandelen, wildwaterkanoën). Daarnaast wordt er

uitgegaan van een 'sterk activerende aanpak' in het dagprogramma. Werk en arbeids-

training staan centraal in het dagprogramma en er zijn allerlei georganiseerde vrije-

tijdsactiviteiten, waar ook de groepsleiding in participeert. Zo wordt er bijvoorbeeld

iedere zondag skitraining voor alle jongens van De Dreef verzorgd en is er de moge-

lijkheid tot deelname aan een 'eigen' motorcrossclub. Bij dit alles stelt men zich

ten doel 'zorg te dragen voor een therapeutisch milieu waarin alles zo natuurlijk

mogelijk verloopt'.

In de leefgroepen wordt 'een gestructureerde leefsituatie' aangeboden met duidelijke

regels. Verzorging wordt daarbij heel belangrijk gevonden (elke unit heeft daarom

een kok en een 'linnendame'). Concrete situaties tijdens projecten, werk of het

dagelijks leven in de groep, zijn uitgangspunt voor individuele gesprekken. Overeen-

komstig Glasser's ideeën wordt de vertrouwensband tussen jongens en groepsleiding

daarbij van groot belang gevonden. Daarom wordt in de hele aanpak uitgegaan van

het unitmodel: het pedagogisch beleid rondom de jongeren ontstaat in principe op

de groep; het afdelingshoofd en het unithoofd hebben daarbij een centrale rol,

terwijl de gedragsdeskundigen een adviserende functie hebben.

3.6 De eclectische benadering

Een aantal inrichtingen integreert verschillende van de eerder besproken theore-

tische concepten, zonder dat één theorie de andere overheerst of op de voorgrond

staat. Deze inrichtingen, te weten Ned. Mettray, één afdeling van 't Anker, De Marke

en Den Engh bespreken we daarom onder de noemer van het eclectische model.

3.6.1 Ned. Mettray

Ned. Mettray heeft de beschikking over zowel leefgroepen, gezinshuizen als

(individuele) zelfstandigheidstraining. Centraal in de visie van Ned. Mettray staat

dat de aanpak van de opgenomen jongeren 'zo gewoon mogelijk' dient te zijn. De

jongeren moeten zoveel mogelijk in een 'gewone' omgeving verkeren en een zelfde

soort leven leiden als zij ook in een normaal gezinsleven zouden doen. De inrichting

heeft daarom onder andere twee kleine leefgroepen en gezinshuizen.
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In Ned. Mettray zijn er twee grote en twee kleine leefgroepen op het terrein. De

aanpak in deze groepen verschilt niet wezenlijk. In de interviews wordt gesteld dat

het accent ligt op het bieden van structuur en veiligheid, met als doel het 'ruwe

acting-out-gedrag' te verminderen. In het begin ligt de nadruk op kennismaking

en het scheppen van vertrouwen. De aanpak is dan inventariserend ('waaraan moet

bij deze jongere gewerkt worden') en gericht op het vergroten van de motivatie. Zo

moeten jongeren verplicht deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten binnen Ned.

Mettray zelf. Vanuit de filosofie van 'zo gewoon mogelijk doen' is het in principe vrij

snel mogelijk deel te nemen aan externe activiteiten. Alles wordt echter individueel

ingeschat en geëvalueerd.

De gezinsbehandelingshuizen bevinden zich zowel op het terrein van Ned. Mettray

als daarbuiten (in Zutphen). Ze hebben enerzijds een doorstroomfunctie vanuit de

leefgroepen, anderzijds kunnen hier ook jongeren rechtstreeks worden opgenomen,

voor wie de groep volgens de geïnterviewden 'te losmakend' of juist 'te bedreigend'

is. Doordat de gezinsbehandelingshuizen permanent geleid worden door dezelfde

gezinsouders, kunnen makkelijker relaties aangegaan worden. Voorwaarde voor

plaatsing in een gezinsbehandelingshuis is dan ook dat de jongere in staat is relaties

aan te gaan.

De basis van de behandeling in de gezinsbehandelingshuizen ligt in het dagelijks

samenleven. De 'gezinshuisouders' moeten de jongeren in hun waarde laten, regels

stellen ('structuur bieded) en jongeren leren om op een goede manier met anderen

om te gaan ('relationeel werken').

Het gezinsbehandelingshuis biedt jongeren een veilige plek en maakt het jongeren

mogelijk om positieve ervaringen in een gezin op te doen. Het is echter niet de

bedoeling dat de rol van de ouders wordt overgenomen; de eigen ouders van de

jongeren blijven erg belangrijk en contacten met 'thuis' worden gestimuleerd. Hierin

vertoont Ned. Mettray overeenkomsten met OGH, waar zoals eerder vermeld ook

sterke nadruk wordt gelegd op contacten met de ouders. Door de kleinschaligheid

van de gezinsbehandelingshuizen kunnen jongeren minder makkelijk weglopen

voor problemen en is er een goed klimaat om individueel te behandelen. Het is de

bedoeling dat de jongeren gebruik maken van externe voorzieningen, zoals clubs
en verenigingen buiten de inrichting en eventueel een externe school. De gezins-

behandelingshuizen bereiden de jongeren voor op 'weer thuis wonen'.

Daarnaast heeft Ned. Mettray de 'kleine behandelgroepen gekoppeld aan mentored.

Dit zijn het'naastwonende project' en de plaatsen voor individuele zelfstandigheids-

training.
Het naastwonende project is een huis in Zutphen waar drie jongeren kunnen wonen.

Net als in de afdeling voor individuele behandeling van OGH hebben jongeren elk

een eigen kamer en eigen kookvoorziening. Het project is bedoeld voor jongeren die

wel toe zijn aan meer individueel en zelfstandig wonen, maar dit nog niet helemaal

aankunnen. Er is daarom veel begeleiding beschikbaar. De jongeren hebben nog veel
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praktische en sociale vaardigheden te leren. Ook is de aanwezigheid van volwasse-

nen nodig voor veiligheid en controle. Het naastwonende project is daarom gelegen

naast één van de gezinshuizen waarbij één van de gezinshuisouders fungeert als

mentor. Deze begeleidt de jongeren intensief, met name bij het zoeken naar werk.

De deelname aan activiteiten op het terrein van Ned. Mettray wordt in deze fase
afgebouwd.

De individuele zelfstandigheidstraining is, de naam zegt het al, eveneens gericht op

zelfstandig wonen. Hiervoor is een huis buiten Ned. Mettray beschikbaar waar vier

jongeren samen kunnen wonen. Daarnaast zijn er zes eenpersoons wooneenheden.

In deze fase is er geen 24-uursbegeleiding meer. In de aanpak wordt gebruik

gemaakt van gedragstherapeutische elementen. De werkwijze vertoont daardoor

sterke overeenkomsten met die in Het Keerpunt, Alexandra, 't Anker, Overberg en

de individuele behandelunits van OGH. Zo vult de jongere bij de overgang naar de

individuele zelfstandigheidsfase samen met zijn of haar mentor een sociale-vaardig-

hedenlijst in. Deze lijst bevat tachtig punten op het gebied van praktische en sociale

vaardigheden. Aan de hand van de lijst wordt nagegaan over welke vaardigheden de

jongere al dan niet beschikt. Op basis hiervan worden (leer)punten opgesteld waar-

aan de jongere moet gaan werken. De mentor controleert de jongere vervolgens op

deze punten en werkt hier samen met de jongere aan. De inbreng van de mentor

neemt geleidelijk af. De jongeren krijgen aanvankelijk verschillende keren per dag

bezoek van hun mentor, zowel verwacht als onverwacht. Deze bezoeken nemen

langzamerhand af tot één keer per dag. De mentor is echter wel altijd (24 uur)

bereikbaar.

3.6.2 't Anker

Een tweede inrichting waar vanuit een eclectische benadering gewerkt wordt, is
't Anker. Naast de eerder besproken afdelingen, waar gewerkt wordt vanuit de leer-

theorie en het psychodynamische model, heeft 't Anker tevens een speciale afdeling

voor jongens die seksuele delicten hebben gepleegd. De aanpak in deze groepen is

cognitief gericht, waarbij gebruik gemaakt wordt van gedragstherapeutische en

psychodynamische aspecten. De belangrijkste onderdelen van de behandeling zijn:

strikte controle door'hand-in-handbegeleiding' (jongeren mogen niet alleen over

het terrein), groepstherapie en individuele gesprekstherapie.

De groepstherapie is erop gericht de jongen verantwoordelijkheid te laten nemen

voor zijn eigen delict en inzicht te laten krijgen in zijn eigen 'seksuele gewelds-

cyclus'. Dit wil zeggen dat men probeert de jongen te laten inzien hoe hij in zo'n

situatie verzeild kan raken (bijna altijd heeft de jongen van tevoren al fantasieën

over het delict gehad) en hoe hij ander gedrag kan ontwikkelen. Deze aanpak wijkt

niet veel af van de 'gedragsinstructies' zoals die in Het Keerpunt en de gedrags-

therapeutische afdeling van 't Anker worden gegeven, met het verschil dat de

aanpak meer cognitief is. Geprobeerd wordt om irrationele ideeën en fantasieën

om te zetten in een meer rationele denkwijze.
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Na afronding van de groepstherapie wordt er gestart met individuele gespreks-

therapie. Deze is gedragstherapeutisch en psychodynamisch van aard. De daderrol

wordt uitgediept, er wordt gewerkt aan slachtofferempathie en er is aandacht voor

de eigen seksualiteit. Pas in de allerlaatste fase van de therapie, wanneer een jongen

verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, wordt er teruggegrepen op het

verleden van de jongen en gewerkt aan zijn eigen trauma's (deze jongens zijn vaak

zelf seksueel misbruikt). Dit heeft volgens de geïnterviewden twee redenen: de

jongere moet eerst voldoende draagkracht hebben om het aan te kunnen en als te

snel gekeken wordt naar het eigen verleden van de jongere is de kans groot dat hij

een slachtofferrol op zich neemt in plaats van de daderrol. Naast dit alles wordt er,

zoals men zegt, 'therapeutisch gebruik gemaakt van lichaamsgerichte activiteiten'.

Als voorbeelden hiervan worden genoemd 'sparren' (een onderdeel van de boks-

sport) en het gebruik van de sauna.

De geïnterviewde gedragswetenschapper wijst erop dat het probleem met deze

jongens vaak is dat zij aangepast gedrag vertonen en dat pas in de loop van de

behandeling, zowel voor henzelf als voor de behandelaars, de exacte aard en

ernst van hun seksuele problematiek duidelijk wordt. 'Dit vraagt enerzijds een
voortdurende diagnostische oriëntatie en anderzijds een actief-confronterende

rol van de behandelaars.'

3.6.3 De Marke

Een derde inrichting waar vanuit een eclectische benadering gewerkt wordt, is De

Marke. In De Marke wordt er volgens de geïnterviewden gestreefd naar 'een prag-

matische, geïntegreerde behandeling waarin zowel gedragstherapeutische als

systeemtheoretische aspecten zijn opgenomen'. Ook ervaringsleren maakt onderdeel

uit van de aanpak. De Marke beschikt over verschillende leefgroepen, die elk gericht

zijn op een speciale groep jongeren. Eén van de leefgroepen bevindt zich buiten het

terrein van De Marke, in Apeldoorn.

In elk paviljoen is in de loop der jaren een enigszins verschillende methodiek ont-

wikkeld. In wezen is de behandeling in de diverse groepen echter gelijk. 'Hechting,

veiligheid, rust en regelmaat' zijn volgens alle geïnterviewde gedragswetenschappers

belangrijke trefwoorden. In alle leefgroepen staat het hebben van een goede dag-

besteding (zoals school, stage of werk) en vrijetijdsbesteding centraal. Bovendien

wordt, net als in OGH, getracht het milieu van herkomst te betrekken in de

behandeling.
Eén van de leefgroepen op het terrein van De Marke wijkt af van de overige door

de consequente leertheoretische aanpak. Net als bij de inrichtingen die vanuit dit

model behandelen, wordt er in deze groep gewerkt met een vaardighedenlijst,

waarop het gedrag van de jongere gescoord wordt. Op basis van de uitkomsten

worden vervolgens leerpunten opgesteld, waarover de mentor dagelijks met de

jongere een kort gesprek voert. De punten dienen als leidraad voor de behandeling

en worden regelmatig bijgesteld.
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De leefgroep in Apeldoorn verschilt enigszins van de leefgroepen op het terrein van

De Marke, omdat de systeemtheorie hier veel consequenter als uitgangspunt voor de

behandeling wordt gehanteerd. De behandeling bestaat hier uit drie fasen. De eerste

fase staat in het teken van het aanbrengen van rust, duidelijkheid en veiligheid. Het

gedrag wordt geobserveerd en de jongere moet leren zich aan afspraken te houden.

Met behulp van de systeemtheorie 'als diagnostisch instrument' wordt de problema-

tiek in kaart gebracht en de behandeling gepland. Gedurende de eerste maand mag

de jongere niet alleen de deur uit en niet op verlof. De omgeving van de jongere

wordt op die manier beperkt tot drie'systemen': de jongere zelf, de groepsgenoten

en het team. Naarmate de jongere zich binnen deze drie onderdelen aan afspraken

leert te houden, worden er meer'systemen' bij betrokken, bijvoorbeeld de dag-

invulling. Op die manier wordt het aantal 'systemen' langzamerhand uitgebreid.

3.6.4 Den Engh

De vierde en laatste inrichting die we onder de noemer van het eclectische

model bespreken, is Den Engh. Ten tijde van de interviews was in Den Engh net

een ingrijpend veranderingsproces van start gegaan met als doel een gemeen-

schappelijk orthopedagogisch interpretatiekader in de inrichting te implementeren.

Zowel de organisatie van, als de aanpak in de leefgroepen, het onderwijs en de

werkplaatsen zijn in het veranderingsproces betrokken. Centraal in de nieuwe

aanpak staat het onderscheid tussen'opvoeding' en'behandeling', zoals dat in

hoofdstuk 1 besproken is (Kok, 1995), en de hantering van het'vier-variabelen-

model' (Rink, 1995).

Onder opvoeding wordt in Den Engh alles verstaan wat groepsgewijs wordt aan-

geboden. Alle handelingen die in de dagelijkse routine voorkomen (zoals opstaan op

bepaalde tijden, maaltijden op bepaalde tijden, regels die gelden) vallen daaronder,

maar ook bijvoorbeeld het aanbieden van groepsgewijze sociale-vaardigheids-

training. Alles wat aan jongens individueel wordt aangeboden, is gedefinieerd

als behandeling. Hiertoe moeten, volgens de geïnterviewden, 'alle individuele

interventies worden gerekend die gericht zijnop het wegwerken van tekorten en

stoornissen waarvoor door middel van de opvoeding alléén, onvoldoende gedaan

kan worden. Hierbij moet volgens de gedragswetenschapper gedacht worden aan

individuele gesprekken, individuele sociale-vaardigheidstraining of andere

individuele therapie.

Ten tijde van de interviews werd in samenwerking met de Rijksuniversiteit

Groningen de opvoeding in de leefgroepen in kaart gebracht aan de hand van

het 'vier-variabelenmodel'. De systematische beschrijving van de aanpak in de

leefgroepen vindt plaats om de sterke en zwakke punten van de opvoeding in

kaart te brengen, zodat daarna heel gericht eventuele veranderingen aangebracht

kunnen worden. Het is de bedoeling dat elk paviljoen op termijn een eigen op-

voedingsklimaat of opvoedingssysteem biedt, waarbij het bovengenoemde vier-

variabelenmodel als ordeningskader wordt gebruikt.
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Kort gezegd gaat het er in het vier-variabelenmodel om dat er bij het handelen in de

leefgroepen vier elementen een rol spelen: (1) de jongens zelf, (2) de groepsleiding,

(3) de situatie waarin gehandeld wordt, en (4) de context waarbinnen gehandeld

wordt. Bij de situatie moet gedacht worden aan zaken als opstaan, de maaltijd of het

uitvoeren van corvee. De context waarbinnen gehandeld wordt, is in Den Engh de

leefgroep. Er wordt, met andere woorden, in kaart gebracht hoe de groepsleiding

en de jongens in de verschillende dagelijkse situaties communiceren en op elkaar

reageren en wat daarbij de regels en grenzen zijn.

Het zal duidelijk zijn dat de aanpak in de leefgroepen ten tijde van de interviews

in verandering was. In afwachting van de uitkomsten van de beschrijving volgens

het vier-variabelenmodel zijn de zeven leefgroepen in Den Engh ingedeeld in drie

clusters waarbij er enige differentiatie is aangebracht in doelgroep en aanpak. In

alle leefgroepen ligt de nadruk op het bieden van structuur, per paviljoen zijn er

echter verschillen in die structuur aangebracht.

Het eerste cluster bestaat uit twee gesloten leefgroepen, die bestemd zijn voor wat

men noemt 'jongeren van de zwaarste categorie'. Hier is de structuur het meest

strikt. In het tweede en derde cluster is de aanpak wat minder strikt. Het tweede

cluster bestaat uit twee leefgroepen gericht op jonge jongens met ADHD-problema-

tiek (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). In het derde cluster, dat bestaat uit

twee leefgroepen, verblijven de wat oudere jongens. Bij beide laatste clusters zijn

meer vrijheden mogelijk dan in het eerste cluster en worden meer activiteiten

aangeboden.

3.7 Fasering van het verblijf

Aan alle geïnterviewden is gevraagd of er binnen de aanpak die men hanteert, c.q.

het programma dat men biedt, sprake is van een bepaalde fasering. In alle inrich-

tingen antwoordt men daar bevestigend op. Bij de ene inrichting is die fasering

echter veel duidelijker aanwezig dan in de andere inrichting. In veel inrichtingen

blijkt de indeling in fasen gelijk op te lopen met het stapsgewijs toestaan van meer

'vrijheden'. Daarom bespreken we in deze paragraaf beide.

3.7.1 Fasering

Inrichtingen die werken vanuit de leertheorie

In de inrichtingen waar gewerkt wordt vanuit de leertheorie, bestaat een heel duide-

lijke fasering. Voor elke fase gelden bepaalde leerpunten en aan de hand van de

scores op de leerpunten wordt bekeken of een jongere toe is aan de volgende fase.

In de eerste fase zijn deze leerpunten voor alle jongeren gelijk en gericht op het

wennen aan de dagelijkse regelmaat en de regels in de inrichting. Opgenomen zijn

bijvoorbeeld leerpunten over het opstaan op een bepaald tijdstip, op tijd aan tafel

zitten, over het verrichten van taken en het aanwezig zijn bij het dagprogramma op

een bepaald tijdstip. In de volgende fase(n) komen daar individuele leerpunten bij.
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De fasen zijn te doorlopen in een bepaald tijdsbestek, al is de duur van elke fase

flexibel, in die zin dat een jongere langer dan de gestelde tijd over een fase kan doen

of soms met een aangepaste leerpuntenkaart én aangepaste vrijheden toch doorgaat

naar de volgende fase. Het aantal fasen varieert in de diverse inrichtingen van drie

tot zes en de tijd die nodig is om alle fasen te doorlopen, loopt uiteen van ongeveer

negen tot ongeveer dertien maanden. In 't Nieuwe Lloyd is ten tijde van de inter-

views de opbouw in fasen nog in ontwikkeling, net als de hele uitwerking van de

leertheoretische aanpak.

In de gesloten leefgroepen in Alexandra en in de 'reguliere' groepen in Overberg is

de fasering wat minder strikt opgebouwd dan in de bij deze inrichtingen behorende

GZW en KVU en de leefgroepen van de andere'leertheoretische inrichtingen'.

In de gesloten leefgroepen in Alexandra is sprake van wat de gedragswetenschappers

noemen 'een periode van introductie en gewenning'. Deze wordt afgesloten met de

eerste behandelplanbespreking waarna verder gewerkt wordt met de eerder ge-

noemde'programmás'. Hierbij wordt een strikte opbouw van 'vrijheden' gehanteerd,

die hieronder nader besproken wordt. De derde en laatste fase is gericht op het

uitzoeken wat de mogelijkheden zijn ná Alexandra: gaat een meisje weer thuis

wonen, wordt de behandeling voortgezet in een open inrichting of stroomt een

meisje door naar de GZW? Een meisje is toe aan de derde fase van haar verblijf 'als

zij verantwoordelijkheid op zich kan nemen en er sprake is van probleeminzicht',

aldus de geïnterviewde gedragswetenschappers. In de praktijk betekent dit, dat een

meisjes moet hebben laten zien dat zij zich aan de afspraken rond haar vrijheden

kan houden, terwijl het probleeminzicht nagegaan kan worden aan de hand van de

leerpunten uit het programma.

De drie fasen nemen (afhankelijk van de vorderingen van elk individueel meisje)

ongeveer negen maanden in beslag.

In Overberg is in de reguliere leefgroepen vooral de eerste en de laatste fase heel

duidelijk aan tijd gebonden. Elke nieuwe jongen in Overberg doorloopt een intro-

ductieperiode van tien weken, waarin de jongen onder andere de 'introductie-

werkplaats' bezoekt, waar nagegaan wordt wat de meest aangewezen opleidings-

richting voor de jongen is. In de laatste fase wordt stage gelopen. Deze stage is

extern en duurt minimaal zestig dagen. De jongen moet laten zien dat hij beschikt

over vaktechnische vaardigheden, sociale redzaamheid en sociale vaardigheden

in de omgang met werkgevers en collega's. Doet hij dit naar tevredenheid, dan

ontvangt hij een vakdiploma van Overberg en volgt daarna uitplaatsing. Loopt

de stage niet naar wens, dan wordt deze verlengd, net zolang tot de jongen aan

de gestelde eisen voldoet.

Hiertussenin bevindt zich, aldus de geïnterviewden, de 'beïnvloedings- of leerfase'.

Deze duurt minimaal elf maanden. Het uitgangspunt in deze fase is dat de jongere

alles moet leren. Hij krijgt daarom in het begin helemaal geen verantwoordelijk-

heden en alles wordt hem opgelegd. Na verloop van tijd krijgt hij stukje bij beetje

meer verantwoordelijkheid c.q. bewegingsvrijheid; zo mag hij bijvoorbeeld bood-

schappen doen of lid worden van een club buiten Overberg.
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Inrichtingen met een duidelijke introductieperiode

Er zijn twee andere inrichtingen waar net als in Overberg sprake is van een heel

duidelijke introductieperiode. In OGH start elke jongere na opname met een obser-

vatieperiode van twee maanden waarin, zoals de geïnterviewde gedragsweten-

schappers het formuleren, 'hechting, praktische vaardigheden, kennismaking en

observatie centraal staan'. Elke jongere volgt in deze periode een introductie- en

observatieprogramma bij de verschillende therapeuten van OGH. In de daarop

volgende periode wordt er, zoals men zegt, 'gewerkt aan sociale vaardigheden en de

jongere krijgt therapie. In de derde fase moet er een zekere mate van zelfstandigheid

bereikt zijn.' De jongere moet nu alledaagse praktische vaardigheden beheersen en

met bepaalde vrijheden om kunnen gaan. De nieuw aan te leren vaardigheden zijn

vooral gericht op 'buiten'. De duur en de inhoud van de fasen zijn individueel

bepaald.

In De Dreef nemen alle jongens na opname deel aan een 'oriëntatiefase'. De duur van

deze fase hangt af van de individuele jongen. De ene geïnterviewde gedragsweten-

schapper heeft het over een periode van twee maanden, terwijl de ander spreekt

van twee tot zes maanden. In deze fase spelen alle activiteiten zich af op het terrein

van De Dreef; de enige uitzondering daarop zijn de kampen en projecten waaraan

de jongens deelnemen. Deze periode is er een van wederzijdse kennismaking, waar-

bij 'de jongens de materiële en menselijke omgeving leren kennen, de normen en

waarden, kortom: hoe gaat het er hier aan toe', aldus een van de geïnterviewden.

'De aanpak is er in deze fase vooral op gebaseerd dingen samen te doen, samen

alles te beleven in een zo persoonlijk mogelijke omgang. Tijdens de eerste fase

maakt een jongen verschillende situaties (projecten) mee; schilderen, de tuin

etcetera.'

De tweede fase is de 'interne behandelingsfase'. Deze duurt bij de meeste jongens

ongeveer een jaar. Alle activiteiten spelen zich nog binnen De Dreef af. De derde fase

is de 'resocialisatiefase' oftewel de 'externe behandelingsfase'. Deze duurt ongeveer

een jaar en er wordt in toenemende mate deelgenomen aan externe activiteiten. Zo

kan er bijvoorbeeld stage gelopen worden of is de jongere lid van een externe club

(sportclub, dansles). Tevens kan er een begin worden gemaakt met het begeleid op

kamers wonen. De vierde en laatste fase is de 'afbouwfase'. Deze duurt drie tot zes

maanden. De jongere woont extern en er wordt gestreefd naar steeds meer zelfstan-

digheid. In totaal bestrijken de diverse fasen een periode van ongeveer drie jaar.

De overige inrichtingen

In de resterende inrichtingen is de fasering het minst duidelijk. In de afdeling voor

seksuele delinquenten in 't Anker blijken de fasen min of meer gekoppeld aan de

therapie die de opgenomen jongens krijgen. In de eerste periode van zes maanden

neemt een jongen, na een periode van gewenning, deel aan groepstherapie. Deze

duurt drie maanden. De tweede fase duurt zes maanden tot een jaar. De groeps-

therapie wordt afgerond en er wordt gestart met individuele gesprekstherapie. Deze

duurt één tot twee jaar en is gedragstherapeutisch en psychodynamisch van aard.
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Tot slot is er een nazorgfase, die alleen bij BB'ers een formele status heeft; er is in

dat geval sprake van proefverlof.14

De geïnterviewde gedragswetenschapper zegt daarbij dat een gestructureerd behan-

delprogramma belangrijk is, maar'daarnaast is veel ervaring, intuïtie en een genuan-

ceerde hantering van de relatie onmisbaar bij deze problematiek', omdat 'aangepaste

zedendelinquenten ertoe neigen te voldoen aan de geëxpliciteerde verwachtingen

van de behandelaars, zonder wezenlijk en intrinsiek te veranderen'.

Ook in de psychodynamische groep van 't Anker is sprake van opbouw in de toe-

passing van therapie. Pas wanneer een jongen, zoals men zegt, 'meer lijdensdruk

vertoont' (d.i. de mate waarin de problematiek iemand tot 'last' is) wordt er gestart

met individuele therapie. Hierover merkt een van de gedragswetenschappers

overigens op dat sommige jongens nooit'toe zijn' aan therapie en die dan ook

niet krijgen.

Ook in Ned. Mettray, De Marke en Den Engh is alleen impliciet sprake van een

opbouw in fasen, of zoals een van de gedragswetenschappers in De Marke het stelt:

'Er is wel min of meer sprake van een begin, midden en eind in de behandeling.'

In Ned. Mettray wordt het verblijf in de (grote of kleine) leefgroep op het terrein

nadrukkelijk gezien als eerste fase in het verblijf, waarna jongeren doorstromen

naar de gezinshuizen en andere differentiaties van de inrichting. In Den Engh zijn

de fasen individueel bepaald, er wordt telkens in de stafvergadering bekeken of

een jongen toe is aan het zetten van enkele nieuwe stappen.

3.7.2 Opbouw van vrijheden

In de meeste inrichtingen wordt de bewegingsvrijheid van de opgenomen jongeren

direct bij opname aan banden gelegd. In de loop der tijd worden er stukje bij beetje

meer'vrijheden toegestaan, veelal gekoppeld aan de hierboven besproken fasering.

De belangrijkste vorm van bewegingsvrijheid is het weekendverlof. In de Beginselen-

wet justitiële jeugdinrichtingen is de bepaling opgenomen dat jongeren recht

hebben op ten minste 24 uur verlof per zes weken. Jongeren met een strafrechtelijke

maatregel mogen alleen met verlof nadat hiervoor toestemming is verleend door de

minister.

In alle inrichtingen geldt voor het 'op verlof mogen' de eis dat er een 'goed verlof-

adres moet zijn. Dat wil zeggen: mensen waar de jongere welkom is en waarmee

ook afspraken te maken zijn over de invulling van het verlof en over controle op

het doen en laten van de jongere.

14 Proefverlof kan worden verleend als de gevaarlijkheid die uit de geestelijke stoornis van een jeugdige met

(vroeger) een BB en (nu) een PIJ voortvloeit, dusdanig is teruggebracht dat dit verantwoord is. Het verlof

wordt alleen verleend na toestemming van de minister van Justitie. De jeugdige mag zich tijdens het

proefverlof (en overigens ook tijdens gewoon verlof) niet aan misdrijven schuldig maken en de directeur

kan er bijzondere voorwaarden aan verbinden, zoals begeleiding of, zoals in 't Anker wel gebeurt, voort-

zetting van de individuele therapie door een gedragswetenschapper uit de inrichting.
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Illustratie 2: Opbouw vrijheden ten behoeve van de ge-/besloten behandelgroepen

l Het meisje zit zes tot acht weken binnen

De opbouw in die periode is:

week 1 en 2:

- in overleg naar boven;

- alleen met groepsleiding op terras / in de tuin;

- elke dag even naar buiten (rondje terrein één op één, if lopen naar school).
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week 3 t/m 8:

- vrij naar boven;

- alleen met groepsleiding op terras / in de tuin;

- afhankelijk van ontwikkeling, onder begeleiding op terrein. Onder begeleiding betekent één

groepsleiding met twee meisjes.

11 Opbouw na acht weken:

- één op één;

- onder begeleiding;
- vanaf 3e x onder begeleiding: alleen op terrein (bij daglicht);

- twee maal beperkt: twee maal een half uur, zonder fiets de poort uit;

- twee maal één uur;

- drie uur (blok van maximaal twee uur);

- vier uur (blok van twee uur);
- vijf uur (blok van twee uur).

Elke stap duurt minimaal drie weken.

111 Stuff-/alcoholgebruik:

a Individueel meisje wordt betrapt met blowen in huis:

- één week beneden blijven;

- (eventueel) één week binnen blijven.

b Individueel meisje komt stoned uit de stad:

- naar de kamer;

- vrijheden worden beperkt (zie boven).

Bron: Handboek'De Sluis', Orthopedagogisch Centrum Alexandra, juni 1994, p. 18.

Net als bij de fasering geldt ook hier dat de opbouw van vrijheden het meest

strikt geregeld is in de inrichtingen die volgens de leertheorie werken. Zo is de

bewegingsvrijheid in de eerst fase in deze inrichtingen doorgaans beperkt tot de

leefgroep. Jongeren worden naar het dagprogramma gebracht en daar weer opge-

haald en mogen niet uit zichzelf naar hun kamer of een andere ruimte. Verlof is

niet toegestaan.

Afhankelijk van de fase nemen de 'vrijheden' langzaam toe. In Het Keerpunt

bijvoorbeeld mag een jongen in de laatste fase van zijn verblijf zelfstandig kleding

kopen of naar de kapper. Ook is het in deze fase mogelijk lid te worden van een

sportclub of buiten de inrichting stage te lopen.
Het meest duidelijk is de opbouw in Alexandra (illustratie 2). Anders dan de overige

inrichtingen liggen de paviljoens en de school verspreid over een terrein dat
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omgeven is door een penitentiair hekwerk. Daardoor kent men hier een opbouw

waarbij meisjes eerst begeleid over het terrein gaan en later zelfstandig naar de

school en het activiteitencentrum mogen. Pas als dit goed gaat, wordt bewegings-

vrijheid buiten Alexandra toegestaan. Eerst is er daarbij sprake van één-op-één-

begeleiding (het meisje mag bijvoorbeeld samen met een groepsleider bood-

schappen doen), gevolgd door een periode waarin één groepsleider, twee meisjes

begeleidt. Hierna mag het meisje een half uur alleen buiten het terrein van

Alexandra. Deze tijdsduur wordt geleidelijk uitgebouwd tot maximaal vijf uur.

De verlofregeling kent een zelfde soort progressieve opbouw.

In Het Keerpunt kunnen jongens, door zich aan de leerpunten te houden, verlof-

stempels verdienen. Bij goed gedrag kunnen zij op die manier na zes weken op

verlof. Door 'correct' terug te komen van verlof kunnen extra verlofstempels

verdiend worden. Onder 'correct terugkomen' wordt in dit verband verstaan: op

tijd terug zijn en niet stoned of dronken zijn. Hoe vaker een jongen correct terug-

komt, hoe eerder hij weer op verlof kan. Na doorstroming naar de tweede groep

neemt de verloffrequentie toe.

In Overberg werkt men met een soortgelijk principe. Verlof moet je verdienen,

onder andere door geen drugs te gebruiken. Bij opname wordt aan jongens gevraagd

of zij mee willen doen aan urinecontroles. Willen jongens niet meedoen of blijkt uit

de controles dat zij drugs gebruiken, dan mogen ze wel op verlof, maar korter en

minder frequent dan jongens die wèl meedoen en blijkens de tests geen drugs

gebruiken.

In de overige inrichtingen is de fasering minder duidelijk en daarmee is ook het

toekennen van vrijheden minder aan het doorlopen van een bepaalde tijdspanne

gebonden. In wezen wijkt de opbouw van de vrijheden niet veel af van die in de

inrichtingen die volgens de leertheorie werken. Overal is in de eerste periode na

opname geen verlof toegestaan, al varieert deze periode volgens de geïnterviewde

gedragswetenschappers van vier weken (Ned. Mettray) tot drie maanden (de afdeling

voor seksuele delinquenten in 't Anker). Als belangrijk criterium voor het toekennen

van vrijheden wordt in de interviews vrij unaniem genoemd dat jongeren'betrouw-

baar' moeten zijn. Ze moeten hebben laten zien dat zij zich aan afspraken kunnen

houden, ze moeten de vrijheid met andere woorden 'aankunnen'. Bij de afdeling voor

seksuele delinquenten wordt daarbij genoemd dat het recidiverisico laag moet zijn,

hetgeen bijvoorbeeld afgemeten wordt aan de mate van openheid die er bij een

jongen is over 'zijn echte problematiek', aldus de gedragswetenschapper.

3.8 Bespreking

Wanneer we kijken naar de behandeling zoals die door de diverse inrichtingen

geboden wordt, dan blijkt dat de inrichtingen hun aanpak baseren op vier theo-

retische concepten, die al dan niet in combinatie toegepast worden. Er blijkt een

voorkeur te bestaan voor het werken vanuit een leertheoretisch kader. Alle gesloten
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inrichtingen werken vanuit de leertheorie en verder worden uitwerkingen hiervan

vooral gebruikt in de afdelingen voor individuele zelfstandigheidstraining in de

verschillende inrichtingen. De leertheorie maakt een heel gestructureerde aanpak

mogelijk en is daarom aantrekkelijk voor beide categorieën. In de inrichtingen die

met het token economy systeem werken, is de directe uitwerking van de 'inrichtings-

visié in de dagelijkse praktijk het sterkst merkbaar.

Ook in De Dreef, waar vanuit de ervaringsleer gewerkt wordt, werkt de 'inrichtings-

visie' heel duidelijk door in de dagelijkse gang van zaken en tevens in de organisatie

van de inrichting. Vanwege het belang van een vertrouwensband tussen de jongens

en hun directe begeleiders staan de groepen centraal, de plaatsen voor zelfstandig-

heidstraining zijn ook aan de groepen gekoppeld en niet (zoals elders) onderge-

bracht in een aparte afdeling. Er is daarom ook meer'middenkader' aan de groepen

verbonden dan in andere inrichtingen. Vanuit het idee van 'leren door ervaren'

spelen gedurende het hele verblijf kampen en projecten een grote rol, het aller-

belangrijkste zijn deze echter tijdens de introductieperiode, waarin het'doen'

gebruikt wordt om te ontdekken wat een jongen kan en wil.

In het eclectisch werkende Ned. Mettray is vanuit de opvatting dat jongeren een

zo normaal mogelijke omgeving geboden moet worden, gekozen voor een bepaalde

opbouw van de inrichting. Een aantal kleine groepen op het terrein en een differen-

tiatie als de gezinshuizen, die verder in geen enkele andere inrichting bestaat.

In andere inrichtingen is de 'doorwerking' van de inrichtingsvisie op de praktijk en

organisatie wat minder direct of beperkt zich tot bepaalde elementen. In Den Engh

is de inrichtingsvisie nog in ontwikkeling en in De Marke is deze meer'paviljoens-

bepaald'. In De Marke wijken enkele groepen in visie af van de andere groepen door-

dat daar respectievelijk de leertheorie of systeemtheorie leidraad voor het handelen

zijn. De invloed van de gedragswetenschapper die in die groepen werkzaam zijn, is

daarbij groot.15

In OGH lijkt het onderscheid tussen individuele en groepsbehandeling niet direct een

'gevolg' van de systeemtheoretische visie die gehanteerd wordt. De aanwezigheid

van speciale 'medewerkers externe systemen' vloeit wel direct voort uit de visie die

men hanteert. Ook enkele andere inrichtingen hebben maatschappelijk werkers in

dienst voor de 'contacten met thuis'. Het lijkt er echter op dat de medewerkers in

OGH een bredere taak hebben, zij onderhouden niet alleen de contacten, maar geven

ook gezinsbegeleiding en ondersteunen de groepsleiding in het begeleiden van

jongeren en ouders.

15 De afwezigheid van een 'eenheid van werken' in de diverse groepen is echter in verandering. Ten tijde van

de interviews waren de drie afdelingshoofden die in het vorige hoofdstuk werden genoemd, nog maar net

aangesteld. Daarvoor had elke groep een eigen unithoofd waardoor de diverse groepen ook weinig met

elkaar te maken hadden. De eerste stap naar meer eenheid was het aanstellen van afdelingshoofden die

elk twee groepen onder zich hebben. In de jaarverslagen en jaarplannen van 1995 en 1996 worden verdere

activiteiten beschreven om meer eenheid in de inrichting te bewerkstelligen. Deze komen aan de orde in

hoofdstuk 8. -
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Tabel 3: De differentiaties van de inrichtingen en hun inrichtingsvisie
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differentiaties inrichtingsvisie

leertheorie psycho- systeem- ervarings- eclectisch
dynamisch theoretisch leren

alleen leefgroepen

- 2 groepen-traject Het Keerpunt

't Nwe Lloyd

- andere aanpak in de verschil- 1 afd. 't Anker 1 afd. 't Anker 1 afd. 't Anker
lende afdelingen/groepen Overberg

differentiatie in populatie Den Engh

leefgroepen in combinatie met Alexandra OGH De Dreef Ned. Mettray
andere vormen De Marke

't Anker neemt een bijzondere positie in omdat dit de enige inrichting is waar in

verschillende afdelingen, verschillende theoretische concepten worden gehanteerd.

Dit gebeurt vanuit het idee dat verschillen in de problematiek van de opgenomen

jongens om een verschillende aanpak vragen. De leertheoretische werkwijze, uit-

gewerkt in een token economy systeem, acht men geschikt voor het werken met de

jongens die 't Anker aangeboden krijgt, echter niet voor degenen die in hun jeugd

ernstig verwaarloosd zijn, voor hen is de psychodynamische afdeling opgezet. De

seksuele delinquenten worden behandeld vanuit een combinatie van theoretische

concepten.

Fasering

In de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, is het programma duidelijk

opgebouwd in fasen. In elke fase staan bepaalde leerpunten centraal en zijn

bepaalde vrijheden toegestaan. In andere inrichtingen is een dergelijke opbouw in

fasen in mindere mate aanwezig. Wel kennen alle inrichtingen een stapsgewijze

toename in de bewegingsvrijheid van de jongeren. In de gesloten inrichtingen blijft

de bewegingsvrijheid beperkt, in de open inrichtingen zijn na een periode van strikte

begeleiding over het terrein (door de geïnterviewden aangeduid als 'hand-in-hand-

begeleiding') stapsgewijs meer 'vrijheden' mogelijk.

De criteria voor de overgang naar een andere fase zijn ook weer in de leertheore-

tische inrichtingen het meest helder: als een jongere bepaalde leerpunten beheerst,

is hij of zij toe aan de volgende fase. Voor het toekennen van vrijheden geldt dat een

jongere moet hebben laten zien zich aan afspraken te kunnen houden. Daarbij geeft

één geïnterviewde waarschijnlijk heel goed het probleem weer als deze zegt dat het

toekennen van vrijheden toch in veel gevallen 'een kwestie is van gissen en missen

met bepaalde veilige marge'. Het blijft een inschatting op basis van gedrag van een
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jongere in een bijzondere omgeving en daarom geldt in alle inrichtingen dat bij het

toekennen van vrijheden vaak een stap vooruit en dan weer een stap terug wordt

gezet.

57

Duur van het verblijf

De tijd die nodig is om in de diverse inrichtingen het hele programma te doorlopen,

verschilt. Het programma in de gesloten inrichtingen varieert van negen tot dertien

maanden. In Alexandra nemen de diverse fasen de minste tijd in beslag: negen

maanden. Hierbij speelt waarschijnlijk een rol dat men daar het verblijf duidelijk

ziet als eerste fase in een 'behandeltraject' dat elders, open, voortgezet dient te

worden.

In 't Anker verschilt de tijd die nodig is om de diverse fasen te doorlopen, nogal. In

de afdeling waar met een token economy systeem gewerkt wordt, is ongeveer elf

maanden nodig om de verschillende fasen te doorlopen, terwijl in de afdeling voor

jongens die seksuele delicten hebben gepleegd ongeveer anderhalf jaar nodig is

om de diverse therapievormen te doorlopen. In de psychodynamische afdelingen

worden geen termijnen genoemd. In de open inrichtingen wordt eigenlijk alleen

door de geïnterviewden in De Dreef een tijdsduur genoemd van in totaal zo'n 2,5 jaar.

Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt in tabel 3 een overzicht gegeven van de

differentiaties van de inrichtingen en hun visie.
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De planning van de behandeling

Sinds de invoering van de Wet op de jeugdhulpverlening in 1989 zijn inrichtingen

verplicht binnen zes weken na opname een plan op te stellen voor de behandeling

van elke opgenomen jongere. De wet schrijft voor dat dit plan is afgestemd op de

problemen en stoornissen van de jeugdige en in ieder geval een beschrijving bevat

van het voorgenomen hulpverleningsproces.

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de procedure die bij de behandelings-

planning gehanteerd wordt. Vervolgens komen de doelen die men in de behandel-

plannen stelt, aan de orde en wordt nagegaan of jongeren op de hoogte zijn van de

behandeldoelen. Ook wordt aan de hand van de door de groepsleiding ingevulde

vragenlijsten bekeken of er verschillen zijn tussen de inrichtingen in het soort

doelen dat men zich stelt, en komt de uitwerking van het behandelplan aan de orde.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte bespreking van de resultaten.

4.1 Het opstellen van het plan

In alle inrichtingen wordt gewerkt met een schriftelijk behandelplan. Dit wordt na

opname opgesteld door de gedragswetenschappers en daarna vastgesteld in een

behandelplanbespreking. Aan deze bespreking nemen naast de gedragsweten-

schappers doorgaans alle geledingen uit de inrichting deel die bij de jongeren

betrokken zijn, zoals het personeel van de school en/of de werkplaatsen, eventuele

therapeuten, de mentor of een groepsleid(st)er, de afdelingshoofden, de betrokken

gedragswetenschapper en het hoofd behandeling of de (adjunct-)directeur. Bij de

behandelplanbespreking van jongeren die onder toezicht staan, is bovendien de

gezinsvoogd aanwezig. Heeft een jongere een BB, tbr of PIJ, dan is er een vertegen-

woordiger van het ministerie van Justitie bij de bespreking aanwezig.

In de meeste inrichtingen zijn de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor de

behandeling. Zij hebben tot taak de behandeling te coordineren en dienen ervoor

te zorgen iedereen op de juiste manier vanuit het behandelplan werkt. Zij zijn ook

degenen die de groepsleiding begeleiden bij de uitvoering van het werk, veelal in

samenwerking met de afdelingshoofden of -coordinatoren.

In drie inrichtingen (Overberg, De Dreef en Den Engh) wordt de taak van de gedrags-

wetenschappers door henzelf expliciet als adviserend omschreven. Zij 'zetten de

lijnen uit', zoals zijzelf zeggen, maar vooral in De Dreef is de rol van de unitcoár-

dinator in de bepaling van de aanpak heel belangrijk.
In Den Engh wordt de verantwoordelijkheid voor het behandelplan expliciet bij de

'behandelvergadering' gelegd. De behandelcoSrdinator adviseert deze behandel-

vergadering over de te hanteren aanpak. In Overberg zeggen de afdelingshoofden

dat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan,
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de gedragswetenschappers zitten de behandelplanbespreking voor en geven de

grote lijnen aan.

De adviserende rol van de gedragswetenschapper in Den Engh verschilt in de

praktijk niet veel van de taak die gedragswetenschappers in andere inrichtingen

verwoorden. In De Dreef en Overberg is hun rol wel minder duidelijk en minder
op de voorgrond.

60

Voorlopig plan

In een deel van de inrichtingen (De Marke, Ned. Mettray, OGH, Alexandra, De Dreef

en 't Anker) wordt gewerkt met een voorlopig behandelplan dat direct bij opname

wordt opgesteld op basis van de informatie die op dat moment aanwezig is. Vaak

wordt deze informatie nog aangevuld doordat de gedragswetenschapper direct na

opname een gesprek met de jongere (enlof de ouders) voert.

De groepsleiding en bijvoorbeeld de school of werkplaatsen en de eventuele thera-

peuten ontvangen in de meeste inrichtingen een samenvatting van het dossier met

'voorlopige behandelpunten' of een opsomming van het te verwachten gedrag en de

reactie die daarop het beste gegeven kan worden. Een illustratief voorbeeld is het

volgende over een meisje in Alexandra: 'Uit het dossier kwamen een aantal punten

naar voren, bijvoorbeeld haar pathologisch liegen en fantaseren en haar theatrale

gedrag. Er moet daarom bij haar goed gelet worden op uitspelen en manipuleren.

Daarom moeten de zaken zo goed mogelijk overgedragen worden. Daarnaast moet

ze zoveel mogelijk in de realiteit gehouden worden en moet er geen emotioneel

appel op haar gedaan worden.' De mentor van het desbetreffende meisje zegt ver-

volgens: 'Ze haalt realiteit en fantasie door elkaar. We geven haar gedragsinstructies

om haar te laten zien wat de werkelijkheid is. Er is een programmaboekje voor haar

gemaakt met vragen over de dagelijkse praktijk en over inzicht en gevoel. Speciaal

voor haar zijn er vragen over wanneer ze geïrriteerd raakt.'

Bij andere jongeren gelden vanzelfsprekend andere voorlopige behandelpunten,

bijvoorbeeld over letten op hygiëne, over het stellen van grenzen aan zeurderig en

drammerig gedrag of over het feit dat de groepsleiding erop moet letten dat iemand

in de groep niet direct een 'pispaalfunctie' krijgt.

Na twee of drie maanden volgt dan de eerste officiële behandelplanbespreking.

Deze twee of drie maanden worden gebruikt om verdere informatie over de jongere

te verzamelen. De groepsleiding, de school, de werkplaatsleiders, de eventuele

therapeuten, de gedragswetenschappers, de eventuele activiteitenbegeleiders en

indien nodig de psychiater doen verslag over de afgelopen maanden. Indien er

geen persoonlijkheidsonderzoek beschikbaar is, wordt in die periode aanvullend

diagnostisch onderzoek verricht. In Alexandra gebeurt dit regelmatig door een

externe instantie.

In enkele inrichtingen is de verslaglegging voor deze besprekingen gestandaardi-

seerd. Er zijn dan schriftelijke afspraken over wat er in een verslag aan de orde dient

te komen. Zo staat bijvoorbeeld in OGH de opbouw van de verslagen met allerhande
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kopjes en punten in de computer en is in de inrichtingen die werken vanuit het

leertheoretisch model, door het werken met de leerpunten en het hanteren van

checklists duidelijk wat er aan de orde moet komen.

Aan de hand van de ervaringen in de eerste periode worden de doelen en de aanpak

uit het voorlopige plan getoetst en worden afspraken gemaakt voor de komende

periode. Het is de taak van de gedragswetenschappers de afspraken en de gestelde

doelen te vertalen naar de praktijk en in de teamvergaderingen met de groepsleiding

te bespreken welke aanpak gevolgd dient te worden. Zoals een gedragswetenschap-

per zegt: 'Je probeert de behandelpunten zo concreet mogelijk te maken naar de

groepsleiding toe en tijdens vergaderingen telkens te bespreken hoe het loopt en na
te gaan: waar werken we aan bij deze jongere, hoe gaat het, welke veranderingen

willen we bereiken.'

Meestal is de gezinsvoogd (bij de ots'ers) of een vertegenwoordiger van het minis-

terie van justitie (bij jongeren met een BB/tbr) bij de behandelplanbesprekingen

aanwezig en in sommige inrichtingen worden ook de ouders uitgenodigd. Na de

behandelplanbespreking vindt altijd een evaluatie of bespreking plaats met de

jongeren, de mentor, de voogd en de gedragswetenschapper. De ouders worden

hiervoor altijd uitgenodigd en als zij niet (kunnen) komen, wordt er telefonisch

contact met hen opgenomen over het behandelplan.

Geen voorlopig plan

In de overige inrichtingen wordt niet gewerkt met een voorlopig behandelplan zoals

hierboven beschreven. Dit wil echter geenszins zeggen dat er niet gestructureerd

gewerkt wordt. In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat Overberg een intro-

ductieperiode van tien weken kent. In deze periode doorlopen de nieuw opgenomen

jongens een programma met allerlei verschillende opdrachten in de 'introductie-

werkplaats' en wordt op school hun niveau bekeken. In de werkplaats, op school en

in de leefgroepen wordt in deze periode gekeken naar de vier aspecten die in de

aanpak centraal staan: omgang met structuur en regels, omgang met jezelf, omgang

met leeftijdsgenoten en omgang met volwassenen. De aanpak in de introductie-

periode is vastgelegd in een, voor alle jongens gelijk, globaal plan dat ook naar de

plaatser gestuurd wordt. Na tien weken volgt dan de eerste behandelplanbespreking.

De informatieverzameling en rapportage vanuit de diverse geledingen vindt op

dezelfde wijze plaats als bij de eerder besproken inrichtingen.

In het vorige hoofdstuk kwam aan de orde dat er in Het Keerpunt gewerkt wordt met

leerpuntenkaarten. De eerste twee weken na opname zijn in Het Keerpunt te be-

schouwen als een (korte) observatieperiode, de jongens ontvangen nog geen kaart.

Die volgt na twee weken en bevat in eerste instantie voor alle jongens dezelfde leer-

punten. Elke twee maanden komt elke jongen uitgebreid aan de orde in de'jongeren-

bespreking' tijdens de teamvergadering en kunnen de leerpunten bijgesteld worden

en 'individuele leerpunten' toegevoegd worden. De leerkracht en de gedragsweten-

schapper zijn ook bij die teamvergadering aanwezig. Omdat in Het Keerpunt de

groepsleiding het dagprogramma verzorgt, zijn dus al diegenen die met de jongen te
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maken hebben, bij de leerpuntenbespreking aanwezig. Daarnaast is er elk half jaar

een behandelplanbespreking waarin rapportage plaatsvindt vanuit alle geledingen

en waarin de doelen op lange en korte termijn bijgesteld kunnen worden.

In 't Nieuwe Lloyd en in Den Engh vindt de eerste behandelplanbespreking plaats na
respectievelijk drie maanden en vier weken. De periode daarvoor wordt gebruikt om

informatie over de opgenomen jongen te verzamelen. Tijdens de eerste behandel-

planbespreking vindt net als in de hierboven beschreven situaties rapportage plaats

vanuit alle geledingen en worden de.lijnen voor de komende periode uitgezet. In
't Nieuwe Lloyd gaat daarna iedereen uit elkaar met afspraken op hoofdlijnen. In

de week na de vergadering moet eenieder voor zijn of haar afdeling de algemene

doelen vertalen in een aanpak in de praktijk en deze inleveren bij de gedragsweten-

schapper. In het interview kwam direct al naar voren dat dit er vaak bij inschiet,

omdat niemand hier verantwoordelijk voor is.

Bijdrage jongeren zelf

In bijna alle inrichtingen leveren jongeren zelf een bijdrage aan het behandelplan. In

Alexandra en OGH leveren jongeren een verslag in voor de behandelplanbespreking

met hun visie op het verblijf en hun eigen wensen. In Alexandra is dit voorgestruc-

tureerd: meisjes vullen een lijst met vragen in. Het verslag van de jongeren wordt

net als de verslagen van groepsleiding, leerkrachten en dergelijke gebruikt in de

behandelplanbespreking. Direct na de vergadering worden de gemaakte afspraken

met de jongeren doorgenomen.

In De Dreef, Ned. Mettray, 't Anker en De Marke zijn jongeren in principe bij de

bespreking van het behandelplan aanwezig. Een jongen zegt over de bespreking:

'Mijn behandelplanbespreking is volgende week. Ik moet een eigen verslag

schrijven, daar moet ik zelf bij zijn met mijn ouders. Het is een soort vergadering,

de coárdinator_en mijn voogd komen ook.'

In Overberg en 't Nieuwe Lloyd leveren jongens geen bijdrage aan het plan in de zin

van een schriftelijk verslag. Wel is er telkens tussen twee behandelplanbesprekingen

in een 'evaluatie' met een groepsleider en de gedragswetenschapper waarin de

jongens hun zegje kunnen doen over hoe zij het vinden gaan.

In Het Keerpunt horen jongens achteraf wat er uit de bespreking is gekomen en in

Den Engh vertelt één van de geïnterviewde jongens een brief te hebben geschreven

voor de behandelplanbespreking met zijn wensen. Anderen vertellen dat zij in een

gesprek hebben kunnen zeggen wat zij willen.

Het tijdpad

In het eerder aangehaalde Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescher-

ming wordt gesteld dat in het hulpverleningsplan <evaluatiemomenten' aangegeven

dienen te worden. Anders dan bij het opstellen van het behandelplan, waarvan in

de Wet op de jeugdhulpverlening wordt gesteld dat dit binnen zes weken dient te

geschieden, worden er in het Besluit geen verdere eisen gesteld aan de frequentie

van de evaluaties.
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Figuur 1: Tijdpad behandelplanning in maanden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

63

De Marke (4)
R R R R R

VL BHPB BHPB BHPB BHPB

Ned. Mettray (
(2)

VL BHPB BHPB

OGH (3)
R R R R

VL BHPB BHPB BHPB

Alexandra (4)
R R R R R

VL BHPB BHPB BHPB BHPB

De Dreef (4)
R R R R R

VL BHPB BHPB BHPB BHPB

't Anker I 1 (4)
R R R R R

VL BHPB BHPB BHPB BHPB

Overberg (3)
introductieperiode R R R R R

BHPB EV BHPB EV BHPB

Het Keerpunt (2)
R R R R R R R R

LK JB JB BHPB JB JB JB BHPB

't Nieuwe Lloyd 1 (4)
R R R R R R R R

EV BHPB EV BHPB EV BHPB EV BHPB

Den Engh 1 I 1 (3)
R R R

BHPB BHPB BHPB

1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

aantal maanden na opname

VL = voorlopig plan

BHPB= behandelplanbespreking

EV = evaluatie

LK = leerpuntenkaart

JB = jongerenbespreking

(.) = aantal behandelplanbesprekingen na 12 maanden



Hoofdstuk 4 64

In de meeste inrichtingen wordt al bij opname een voorlopig behandelplan gemaakt,
in één inrichting laat het behandelplan drie maanden op zich wachten.

Ook de frequentie van de behandelplanbesprekingen verschilt. Er zijn inrichtingen

waar het plan elke drie maanden wordt bijgesteld, in andere inrichtingen is de fre-

quentie vier maanden of, in één inrichting, zes maanden. Daar vinden echter wel

elke twee maanden tussentijds besprekingen over eventuele bijstellingen plaats.

Het aantal behandelplanbesprekingen dat een jaar na opname heeft plaatsgevonden

varieert door de verschillen in de tijdsplanning van twee tot zes. In figuur 1 (pagina

63) is het tijdpad voor elke inrichting opgenomen en wordt het aantal behandelplan-

besprekingen vermeld dat na een jaar heeft plaatsgevonden.

4.2 Behandeldoelen

In het Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming (1990) is opge-

nomen dat het hulpverleningsplan een beschrijving van het voorgenomen hulp-

verleningsproces dient te bevatten, waarin korte- en lange-termijndoelen worden

gesteld en uitgewerkt wordt welke hulpverleners op welk moment ingeschakeld

worden. In de interviews met de gedragswetenschappers over het behandelplan

van de jongeren is daarom gevraagd naar de doelen, die zij zich ten aanzien van

de jongeren stellen. Ook is nagegaan welke tussenstappen er worden gezet om

het einddoel te bereiken.

4.2.1 Algemene doelen

De algemene doelen die de gedragswetenschappers zich stellen, zijn in te delen in

drie groepen. Er zijn inrichtingen waar de algemene doelen worden geformuleerd

als 'doelen op lange termijn terwijl in andere inrichtingen als algemeen doel een

vrij specifiek onderdeel van het gedrag van een jongere wordt genoemd dat moet

veranderen. In weer andere inrichtingen wordt in antwoord op de vraag naar het

algemene doel, vooral de aanpak benoemd die men bij de desbetreffende jongere
wil hanteren.

Voorbeelden van algemene doelen of lange-termijndoelen zijn: 'het bereiken van

persoonlijke en maatschappelijke zelfstandigheid'; 'zelfstandig wonen'; 'leren van

vaardigheden die nodig zijn om in een andere, open setting te kunnen functioneren';

'behandelen van de seksuele-daderproblematiek' en'weer thuis wonen'.

Doelen die veel meer gericht zijn op een specifiek onderdeel, zijn bijvoorbeeld: 'het

vergroten van zijn zelfwaardering'; 'ophouden met het plegen van diefstal'; 'gericht

werken aan metselen' of (verbeteren van) 'omgang groepsgenoten'.

Voorbeelden van de derde groep van doelen, de zaken die meer de algehele aanpak

weergeven, zijn 'het bieden van een gestructureerd opvoedingsklimaat in verband

met de pedagogische verwaarlozing van deze jongen' en'gedoseerd aandacht

verlenen'.
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In wezen kunnen alleen de eerstgenoemde doelen 'echte' doelen op lange termijn

genoemd worden. De andere genoemde doelen zijn meer tussenstappen of werk-

doelen om een doel op lange termijn, dat gericht is op de situatie ná het verblijf in

de inrichtingen, te bereiken. Analoog aan de redenering van Smit en Knorth (1992)

zou het zo kunnen zijn dat dergelijke 'tussendoelen' als algemeen doel genoemd

worden omdat er vanzelfsprekend van uit wordt gegaan dàt er toegewerkt wordt

naar een situatie ná de inrichting.

Voor een deel zijn de verschillen tussen algemene en werkdoelen echter ook een

kwestie van definitie. De één vat het algemene doel op als het doel dat op termijn

bereikt dient te worden, terwijl de ander het meer ziet als het belangrijkste punt

waaraan gewerkt dient te worden tijdens het verblijf in de inrichting. Net als Mertens

(1996) signaleert in een onderzoek naar het werk van de gezinsvoogden, worden in

de behandelinrichtingen de algemene doelen ook weleens opgevat als middelen om

een doel te bereiken.

4.2.2 Werkdoelen

Ondanks de verschillen worden de algemene doelen in alle inrichtingen onder-

verdeeld in sub- of werkdoelen waar door de verschillende geledingen van de

inrichtingen aan gewerkt gaat worden. De werkdoelen die genoemd worden, zijn

onder te verdelen in negen groepen.

1 Doelen gericht op het versterken van de persoonlijke competentie. Hieronder

vallen doelen als: 'het versterken van de identiteit', 'inzet en doorzettings-

vermogen ontwikkelen' en'het ontwikkelen van het geweten'. Concreet zijn

deze doelen gericht op leren opkomen voor jezelf, keuzes leren maken, nee

durven zeggen en dingen afmaken.

2 Doelen gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hieronder vallen

doelen als: 'normaal omgaan met groepsgenoten', 'leren luisteren', 'te snelle

intieme contact in de omgang met volwassenen veranderen' en 'een alternatief

leren voor agressie'.

3 Doelen rond het aanleren van praktische vaardigheden, zoals'werkzaamheden

leren plannen en bijvoorbeeld 'leren koken'. Hoewel deze doelen ook genoemd

worden bij jongeren in de leefgroepen, komen ze logischerwijs het meest voor

bij jongeren in de individuele behandelunits van OGH en de afdelingen voor

zelfstandigheidstraining in de diverse inrichtingen.

4 Andere doelen die genoemd worden, liggen op het gebied van opleiding, scholing

en arbeidsvoorbereiding. Het doel is dan bijvoorbeeld een jongen te leren metse-

len of meer algemeen een vakopleiding te bieden of stage te laten volbrengen.

Ook genoemd worden het behalen van een bepaald diploma of certificaat of het

bereiken van een bepaald niveau, bijvoorbeeld mavo-3.

5 Doelen rond het verbeteren van relaties met ouder(s) of familie. Voorbeelden

hiervan zijn het herstellen van contact met de ouders, verbeteren van de
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communicatie met het thuisfront of het veranderen van de houding van de

ouders ten opzichte van de jongeren.

6 Doelen gericht op het verhogen van de motivatie van de opgenomen jongeren.

Daarbij gaat het om motiveren voor het volgen van het dagprogramma,

motiveren voor (vrijwillige) verlengde hulpverlening of motiveren voor het

verblijf in het algemeen.

7 Dan zijn er doelen rond de invulling van de vrije tijd, zoals 'het ontwikkelen

van een nuttige vrijetijdsbesteding'.

8 Ook worden er doelen gesteld met betrekking tot de gezondheid. Het tegengaan

van druggebruik, het geven van seksuele voorlichting en het leren omgaan met

anticonceptie zijn hier voorbeelden van.

9 Tot slot worden in verschillende inrichtingen doelen genoemd die samengebracht

zouden kunnen worden onder de kop: het verschaffen van basisveiligheid, zoals

'het bieden van een veilige plek' of 'het bieden van relaties waarin hij steun kan
krijgen in plaats van geven'.

De eerste vier soorten van doelen worden in alle inrichtingen bij vrijwel alle jongeren

genoemd. De andere soorten worden niet overal genoemd. Dit is op zich niet vreemd,

omdat de gestelde doelen natuurlijk afhankelijk zijn van de problemen van elke

individuele jongere. Opvallend is wel dat doelen over de invulling van de vrije tijd

juist achterwege blijven in de inrichtingen waar een activiteitencentrum aanwezig is.

Termijn

In verreweg de meeste inrichtingen zijn de doelen gekoppeld aan een bepaalde

termijn. Heel praktische zaken worden op korte termijn geregeld (contact opnemen

met de ouders bijvoorbeeld), terwijl doelen gericht op inzicht in de problematiek of

'leren uiten van gevoelens' op langere termijn bereikt moeten worden, bijvoorbeeld

'voor zijn achttiende verjaardag' (want op die datum eindigt de opgelegde maat-

regel). Doelen rond het leren van praktische en sociale vaardigheden zijn vooral in

de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, verbonden aan bepaalde fasen,'

zodat er een bepaald tijdpad geldt voor het bereiken van de doelen.

Alleen in De Dreef en de psychodynamische afdeling van 't Anker noemt men expli-

ciet geen termijn, want zoals men daar stelt: 'Het groeitempo heb je niet in de hand.'

4.3 De doelen volgens de jongeren

De meeste geïnterviewde jongeren zijn goed op de hoogte van hun behandelplan.

Doorgaans weten ze op welke punten hun gedrag verandering behoeft. De doelen

op de korte en de lange termijn zijn hen in de meeste gevallen duidelijk. Sommigen
antwoorden op de vraag of zij op de hoogte zijn van de inhoud van hun behandel-

plan, dat zij niets van een'plan' afweten. Deze jongeren zeggen echter wel allemaal

dat zij evaluatiebesprekingen hebben en weten waar ze aan moeten 'werken.

Zo vertellen enkele meisjes in Alexandra bijvoorbeeld dat zij eerst naar de afdeling

gefaseerd zelfstandig wonen gaan, waarbij het de bedoeling is dat zij daarna op
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kamers gaan wonen. Om dat te bereiken, moeten ze bepaalde dingen doen zoals:

goed omgaan met de 'vrijheden', zich houden aan afspraken, leren omgaan met geld,

een diploma halen en hun huishoudelijke taken goed doen. De meisjes noemen

daarbij hun programmaboekje waarin ze deze punten moeten opschrijven en aan de

hand waarvan vervolgens besproken wordt hoeze zaken eventueel anders kunnen

oplossen. Zoals een meisje zegt: 'In mijn plan stond dat mijn doel was om naar de

tweede fase te gaan en eventueel zelfstandig te gaan wonen op een flat. Verder moest

ik leren mijn agressie te beheersen en leren om kritiek op te nemen. Ik vind zo'n plan

goed want je moet leren om te gaan met je problemen. Op school en in de groep

moest ik aan agressie werken. Op therapie moest ik praten over wat mij dwarszat.

Maar in mijn vrije tijd heb ik het meeste hieraan gewerkt. Ik had in dé eerste en

tweede fase elke avond een gesprek met een mentor. In dat gesprek werd dan

besproken hoe de dag was verlopen.'

Ook in de andere inrichtingen die volgens de leertheoretische principes werken,

zijn de doelen voor de opgenomen jongeren heel duidelijk omdat ze vertaald zijn in

leerpunten op de leerpuntenkaart. In de overige inrichtingen zijn de doelen bekend,

maar worden ze in wat minder concrete termen verwoord.

De doelen uit het behandelplan worden wel vaak 'moeilijk' gevonden. Zo zegt een

meisje: 'Ik weet hoe mijn behandelplan eruitziet. Ik moet mijn verleden zien te

verwerken. Ik ben het daar wel mee eens, maar ik vind het erg moeilijk. Op mijn

gedrag moet ik ook letten. Allemaal in verband met het verleden. Hetzelfde geldt

ten aanzien van mijn ouders. In therapie werk ik er ook aan. Ik moet ook ontdekken

waar mijn grenzen liggen en dat ook aan anderen duidelijk maken. Vroeger kroop ik

onder de tafel, zo bang was ik.'

En een jongen zegt: 'Ik moet in de keuken werken omdat ik moet leren goed te eten.

Ik hou niet van eten en eet soms hele weken niet. Verder moet ik mijn junkgedrag

afleren. Ik ben het er wel mee eens maar ik vind het heel moeilijk.'

Ook de omgeving kan ervoor zorgen dat een jongere het moeilijk vindt om de doelen

te bereiken, zoals blijkt uit wat een jongen meldt: 'Ik weet wel een aantal punten uit

mijn behandelplan. Ik moet werken aan mijn agressie, aan mijn taalgebruik en aan

mijn omgang met mensen. Ik ben het er wel mee eens dat ik eraan moet werken,

maar ik vind het wel moeilijk. Vooral thuis moet ik letten op mijn agressie. Als ik

thuis ben, is het altijd knokken. Ik moet daar heel erg mijn best doen om alles goed

te laten verlopen.'

4.4 De doelen volgens de groepsleiding

In de paragraaf over de werkdoelen bleek dat de gedragswetenschappers in alle

inrichtingen hetzelfde soort doelen stellen: Ook tussen de doelen die de groeps-

leiding in de diverse inrichtingen van belang vindt, is weinig verschil.

In totaal hebben 205 groepsleid(st)ers (61%) de'doelenlijst' (Van der Ploeg en

Scholte, 1988) ingevuld, waarin 35 doelen werden genoemd en waarin werd gevraagd
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in hoeverre zij deze doelen een rol vinden spelen in hun dagelijkse werk. In het

onderzoek van Van der Ploeg zijn deze 35 doelen teruggebracht tot zes over-

koepelende doelen.

Confirmatieve factoranalyse leverde voor de groepsleiding in de behandelinrich-

tingen echter, op één factor na, een ander samenstel van factoren op. Dit verschil is

waarschijnlijk terug te voeren op het verschil in de steekproefgrootte en het verschil

in onderzoekspopulatie. Van der Ploeg maakte gebruik van 56 lijsten die werden

ingevuld in een interview met directie- of stafleden in de verschillende justitiële en

niet-justitiële residentiële voorzieningen die ons land kent. Terwijl ons materiaal is

verzameld onder groepsleid(st)ers werkzaam in heel specifiek soort residentiële

instelling, namelijk een justitiële behandelinrichting. Vanwege de afwijkende uit-

komsten van de analyse, hebben we 'eigen' overkoepelende doelen samengesteld

met behulp van exploratieve factoranalyse. 16

Op die manier zijn zes groepen van doelen onderscheiden:

- het bevorderen van de emotionele en persoonlijke ontwikkeling;

- het vergroten van de zelfstandigheid;

- het verhogen van de sociale vaardigheid;

- het optimaliseren van de relatie met thuis;

- het bieden van vorming en onderwijs;

- het voorbereiden op de terugkeer naar de maatschappij.

De groepsleiding van de diverse inrichtingen legt op twee punten verschillende

accenten. Het bieden van vorming en educatie wordt in 't Anker, De Dreef, Het

Keerpunt en Ned. Mettray vaker door de groepsleiding een belangrijk doel genoemd

dan in de andere inrichtingen. Het optimaliseren van de relaties met thuis wordt in

't Nieuwe Lloyd het minst belangrijk gevonden, terwijl deze volgens de groepsleiding

in De Marke, Ned. Mettray, OGH, 't Anker en De Dreef juist een grote rol speelt.

Dat vorming en educatie in De Dreef en Het Keerpunt door de groepsleiding (extra)

belangrijk worden gevonden, is goed te verklaren door de grote rol die de (arbeids-)

projecten in De Dreef spelen en het feit dat in Het Keerpunt de groepsleiding het

dagprogramma en daarmee de opleiding verzorgt. Dat in 't Anker en Ned. Mettray

de groepsleiding vorming en opleiding vaker van belang vindt dan groepsleiding in

andere inrichtingen die, net als deze beide inrichtingen, een school op het terrein

hebben, is minder makkelijk te verklaren.

Het optimaliseren van de relaties met thuis wordt vooral door groepsleiding in

enkele open inrichtingen van belang gevonden. In OGH kan dit in het verlengde

gezien worden van de systeemtheorie die men in deze inrichting hanteert. Waarom

16 De exploratieve principale componentenanalyse leverde na rotatie (varimax) zeven factoren op die

gezamenlijk 63,7% van de variantie verklaren van de in totaal 35 'doelenvariabelen'. Daarbij bleek op de

laatste factor slechts één variabele een lading van boven de 0,50 te hebben. Die zevende factor is buiten

beschouwing gelaten en is er verder gewerkt met zes factoren. Een volledige verantwoording van deze

analyse is opgenomen in bijlage 4.
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in de andere inrichtingen dit doel belangrijk wordt gevonden valt niet direct te

verklaren uit de 'inrichtingsvisie' of de opbouw van het programma.

4.5 De uitvoering van het behandelplan
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In alle inrichtingen wordt het behandelplan uitgewerkt in een individueel program-

ma voor elke jongere. Het is de taak van de gedragswetenschappers de verschillende

opvoeders en behandelaars duidelijk te maken wat de behandeldoelen zijn en welke

aanpak in de dagelijkse praktijk nodig is om de doelen te bereiken. Over hoe een doel

als 'toewerken naar zelfstandig wonen' bij een bepaald meisje in de groep wordt

uitgewerkt, zegt een gedragswetenschapper bijvoorbeeld: 'De mentor doet vooral

de praktische dingen die nodig zijn voor zelfstandig wonen. Tot nu toe werd ze bij-

voorbeeld altijd gewekt, nu heeft ze een wekker gekregen en moet die gebruiken

en ook echt opstaan. Ook let de mentor op het uitkomen met geld, heeft ze geen

geld meer, dan kunnen dingen niet meer.' Bij het doel 'zich leren uiten' is het de

bedoeling dat de mentor gesprekjes met een bepaalde jongen voert'om hem te

helpen zich te leren uiten en langzamerhand moeten die gesprekken meer diepgang

krijgen'. Bij een andere jongen is bijvoorbeeld het verbeteren van de persoonlijke

hygiëne het doel: 'De groepsleiding moet bij hem erg letten op wassen en douchen,

eigenlijk zelfverzorging in het algemeen. Dit in verband met encopresis' (inconti-

nentie voor ontlasting).

De doelen op het gebied van onderwijs en arbeidsvoorbereiding worden wat minder

expliciet uitgewerkt: er wordt bijvoorbeeld in de interviews gesteld dat de school

zorgt voor 'het hoofdstuk onderwijs' of 'het hoofd Vorming en Onderwijs zoekt

opleidingsmogelijkheden buiten de inrichting'. Soms zijn de aanwijzingen wat

expliciter, zoals 'de school moet aandacht besteden aan zijn dyslexie'.

Bij het invullen van het onderwijs en opleidingsprogramma blijken allerhande com-

binaties mogelijk. Zo gaat een meisje stage lopen bij een leerkracht op de school op

het terrein en is er een jongen die als stage bardiensten verricht in het zwembad op

het terrein in combinatie met een cursus voor een horecadiploma en een stage in

een restaurant in de stad.

Ook op het gebied van vrijetijdsbesteding en therapie wordt in het behandelplan een

bepaalde aanpak afgesproken. In de open inrichtingen heeft men op dit punt meer

mogelijkheden dan in de gesloten inrichtingen. Zo gaat een jongen die contacten

moet leren leggen, naar dansles in het dorp, een andere jongen loopt mee met de

avondvierdaagse om mensen te leren kennen. Sport, zowel binnen de inrichting

als bij een 'buitenclub', wordt vaak genoemd ten behoeve van het ontwikkelen van

zelfstandigheid of 'ik-versterking'. Een goed voorbeeld in dit verband is het volgende

citaat. 'Verder heeft ze als individuele activiteit dat ze op vrijdagmiddag naar judo

gaat: het is een niet-wetenschappelijke keuze, maar meer een gevoel dat ze daar

kan leren op een andere manier mensen aan te raken en aangeraakt te worden. Een

intieme sport, maar wel gereglementeerd. Hecht aanpakken heeft een heel andere

betekenis.' Ook duiken en motorcross worden ingezet voor de ontwikkeling van
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eigenheid en eigen verantwoordelijkheid. Hetzelfde is het geval bij creatieve thera-

pie, bijvoorbeeld drama of muziek, maar ook bij paardrijden.

Ook het begeleiden van contacten met de ouders wordt in de behandelplannen

genoemd. Dit is doorgaans de taak van de mentor van de jongere, die met een

jongere moet voor- en nabespreken hoe telefoontjes naar huis, bezoek van de

ouders of het verlof zijn verlopen. In de inrichtingen met een maatschappelijk

werker of medewerker externe systemen (OGH) is het diens taak afspraken te

maken met ouders of over de inhoud van het verlofweekend.
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Ondersteuning bij de uitvoering van het behandelplan

In de wekelijkse teamvergaderingen van de groepsleiding wordt in alle inrichtingen

plaats ingeruimd voor het bespreken van de aanpak van individuele jongeren. Elke

week zijn er enkele jongeren aan de beurt voor een uitgebreide bespreking. De

gedragswetenschappers hebben bij deze 'jongerenbesprekingen' een belangrijke

rol omdat zij verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de behandeldoelen uit

het behandelplan naar een aanpak in de praktijk. Tijdens de besprekingen worden

afspraken gemaakt over hoe individuele jongeren benaderd moeten worden, welke

speciale regels er bijvoorbeeld gelden en hoe ieders individuele dagprogramma

eruitziet.

Ook met de eventuele therapeuten of activiteitenbegeleiders hebben de gedrags-

wetenschappers regelmatig op dezelfde wijze overleg.

Het contact met de school of werkplaatsen over de uitvoering van het behandelplan

is in de meeste inrichtingen beperkt tot deelname van een vertegenwoordiger van

de school of werkplaatsen aan de behandelplanbespreking. In Ned. Mettray is er, in

aanvulling op de behandelplanbesprekingen, wekelijks overleg tussen de gedrags-

wetenschappers en het hoofd van de school over de voortgang van elke jongere

('leerlingbespreking'). Verder hebben de gedragswetenschappers een'inloop-

spreekuur' op school waar leerkrachten terecht kunnen om 'de vertaling van het

behandelplan naar de schoolsituatie te bespreken'. Ook in 't Nieuwe Lloyd is de

gedragswetenschapper aanwezig bij het wekelijkse 'behandelingsoverleg' van alle

mensen die het dagprogramma verzorgen. Daarin wordt onder andere besproken

hoe het met elke jongen gaat en de orthopedagoog licht daar de individuele

behandeldoelen toe.

In Het Keerpunt komen wekelijks enkele jongens aan de orde in de 'jongeren-

bespreking', een onderdeel van de teamvergadering van de groepsleiding. Omdat de

groepsleiding in Het Keerpunt het programma in de werkplaatsen verzorgt, wordt

zo tevens voorzien in afspraken over de leerpunten tijdens dat onderdeel van het

dagprogramma. Om ook afspraken over de onderwijsuren te kunnen maken, zijn de

leerkrachten bij dit onderdeel van de vergadering van de groepsleiding aanwezig.

Verder is er aan het einde van elke dag een bespreking met de groepsleiding van

de 'dagdienst', de leerkrachten en de groepsleiding die 'in avonddienst' komt, in

aanwezigheid van de gedragswetenschapper.
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Anders dan in Het Keerpunt, zijn de verschillende behandelmethoden van de drie

afdelingen van 't Anker niet geïntegreerd in het onderwijs. Omdat er geen aparte

klassen zijn voor de jongens van 't Anker en van het 'Jongerenhuis Harreveld' kunnen

de leerkrachten hun werkwijze niet geheel aan deze jongens aanpassen. Er bestaat

ook geen regulier overleg tussen leerkrachten en groepsleiding of gedragsweten-

schappers, en de leerkrachten zijn niet bij de behandelplanbesprekingen aanwezig.

Er is wel met enige regelmaat overleg tussen de gedragswetenschapper van de

gedragstherapeutische afdeling en de individuele leerkrachten van de jongens van

die afdeling. Om de groepsleiding op de hoogte te houden van de voortgang op

school, heeft elke leerkracht eens in de zoveel tijd een gesprek met elke jongen

waar hij klasseleerkracht van is en diens groepsmentor.

4.6 Bespreking

De behandelingsplanning verloopt in de diverse inrichtingen ongeveer gelijk.

In bijna alle inrichtingen wordt direct bij opname een plan of leerpuntenkaart

opgesteld. In de plannen komen dezelfde soorten doelen aan de orde en bijna alle

geïnterviewde jongeren kennen de inhoud van hun behandelplan en kunnen hun

mening over het plan kenbaar maken. Er is maar één inrichting waar het behandel-

plan niet binnen zes weken na opname gereed is.

Overeenkomstig de aanwijzingen in het Besluit regels inrichtingen voor justitiële

kinderbescherming stellen de gedragswetenschappers in hun behandelplannen

zowel algemene als werkdoelen. Vooral bij de formulering van de algemene doelen

en het verschil tussen doelen en middelen blijken er verschillen in definitie te

bestaan. Het algemene doel wordt vaak gezien als 'doel op lange termijn'. In een

deel van de gevallen wordt echter het belangrijkste probleem waaraan gewerkt

moet worden, genoemd of het middel dat men in wil zetten om een bepaald doel

te bereiken.

Meer eenduidigheid is er over de opdeling in subdoelen of werkdoelen. Net als bij

de groepsleiding is er bij de gedragswetenschappers niet veel verschil in het soort

doelen waaraan volgens hen bij de jongeren gewerkt dient te worden. Het enige

verschil is dat in de inrichtingen waar gewerkt wordt vanuit de leertheorie, de

doelen concreter geformuleerd worden.

De behandelplannen worden in alle inrichtingen uitgewerkt in een individueel

programma voor elke jongere. De gedragswetenschappers hebben in de meeste

inrichtingen een centrale rol in het vertalen van de doelen in een praktische aanpak

voor alle geledingen en in de ondersteuning van de groepsleiding op dit punt.

Opvallend is dat de aansturing op het gebied van het onderwijs minder vergaand
is dan op de andere gebieden. In het behandelplan zijn de onderwijsdoelen veelal

in globale termen aangegeven. De afstemming over de invulling blijft in de meeste

gevallen beperkt tot de behandelplanbesprekingen. De gedragswetenschappers

spelen slechts in drie inrichtingen een rol bij de ondersteuning van het onder-

wijzend personeel.
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In alle inrichtingen brengen de jongeren een belangrijk deel van de dag door in de

groep of de meer individuele behandelunits. In dit hoofdstuk komt de dagelijkse

gang van zaken in de diverse differentiaties aan de orde, aan de hand van de

interviews met de groepsleiding 17 en de jongeren zelf.

Eerst wordt ingegaan op de aanpak en de activiteiten van de groepsleiding, de regels

die er gelden en de sancties die gehanteerd worden. Vervolgens wordt de gehan-

teerde aanpak vergeleken met die in andere, niet-justitiële inrichtingen.

In de voorgaande hoofdstukken werd duidelijk dat de groepsleiding in de dagelijkse

omgang met de jongeren diverse taken heeft te vervullen en ook per jongere andere

doelen dient na te streven. Doordat de jongeren een groot deel van hun tijd in de

diverse differentiaties doorbrengen, hangt de aanpak van de jongeren dus voor een

groot deel af van de mate waarin de groepsleiding erin slaagt aan de in het behandel-

plan afgesproken doelen te werken. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook aandacht

besteed aan de wijze waarop de groepsleiding wordt ondersteund in de uitvoering

van haar taken.

5.1 Aanpak en activiteiten

De dagelijkse gang van zaken is in grote lijnen in alle leefvormen gelijk. Er wordt

's ochtends tussen 7.00 en 8.00 opgestaan en er wordt op gelet dat iedereen zich

wast of onder de douche gaat en de kamer opruimt. In de inrichtingen die met een

token economy systeem werken, zijn op tijd opstaan en de kamer opruimen in de

leerpuntenkaarten opgenomen. Ook in de andere inrichtingen geldt dat, afhanke-

lijk van de gestelde doelen, sommige jongeren worden gewekt, terwijl anderen

juist zelfstandig op tijd moeten opstaan. Ook wordt er bij sommigen extra gelet

op hygiëne. Een meisje zegt daarover: 'Op wassen en douchen wordt gelet want

niet iedereen durft onder de douche. Ik ben er erg bang voor.'

Er wordt gezamenlijk ontbeten, de spullen voor school of werkplaats moeten bij

elkaar gezocht worden en jongeren gaan naar het dagprogramma. Tussen de middag

is er lunch of warm eten op de groep. Vervolgens gaat iederéen weer naar het dag-

programma. Na afloop van het dagprogramma worden de jongeren opgevangen met

koffie en thee en is er een uurtje vrije tijd, vervolgens avondeten en een paar uur

vrije tijd waarin onder andere mentorgesprekken worden gevoerd, voordat het weer

bedtijd is.

17 We gebruiken in dit hoofdstuk de term 'groepsleiding' ook voorde begeleiders in de meer geïndividuali-

seerde leefvormen, ook al zijn zij strikt genomen geen groepsleiders.
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5.1.1 Verschillen in de dagelijkse routine

De dagelijkse routine verschilt op drie punten: het verblijf op cel en luchten,

dagelijkse groepsgesprekken en koken door de jongeren.
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Het verblijf op cel en luchten

In de gesloten inrichtingen verblijven jongeren dagelijks ongeveer een uur op hun

kamer of cel. In Het Keerpunt en't Nieuwe Lloyd draagt de groepsleiding in deze tijd
de dienst over. In Het Keerpunt verblijven de jongens elke woensdagmiddag extra

lang op hun kamer vanwege de wekelijkse teamvergadering van de groepsleiding.

Omdat de groepsleiding het dagprogramma verzorgt, is er geen programma voor

de jongens tijdens deze teamvergaderingen.

In Alexandra heeft de groepsleiding tijdens dit uur, dat 'rustuur' wordt genoemd,

tijd voor rapportage. De meisjes vullen tijdens het 'rustuur' hun programma met

leerpunten in waar de groepsleiding dan later op de avond met hen op terugkomt of

weer schriftelijk op reageert. Sommige meisjes vinden het rustuur vervelend: 'Ik ben

het ook niet eens met het rustuur. Die tijd kan je wel beter besteden, bijvoorbeeld

aan tv-kijken. Het lijkt meer op een rustuur voor de groepsleiding.' In 't Anker

hebben jongens dagelijks na het eten een'studie-uur' op hun kamer om huiswerk

voor school te maken. In de gesloten jongensinrichtingen en de gesloten paviljoens

van Den Engh is bovendien een uur luchten per dag in het programma opgenomen.

Groepsgesprek

Een tweede punt van verschil is het groepsgesprek. In alle inrichtingen is er één

keer per week een groepsgesprek waarin alles wat in de groep speelt, besproken

kan worden. In Alexandra is de frequentie van de groepsgesprekken hoger, daar is

dagelijks een kort groepsgesprek na schooltijd, om, zoals de groepsleiding zegt,

'de onderlinge irritaties te bespreken'. Erg prettig vinden de meeste meisjes dit

dagelijkse gesprek niet. Een meisje zegt bijvoorbeeld: 'Groepsgesprekken zijn

vervelend, als er nieuwe meisjes zijn, worden ze vaak getreiterd, en dan moet je dat

allemaal aanhoren, dat is echt heel vervelend.' In Overberg vertelt de groepsleiding

dat er op vrijdagavond doorgaans een extra groepsgesprek is, om met de jongens die

niet op verlof gaan, te bespreken wat ze in het weekend gaan doen en vooral af te

spreken naar welke televisieprogramma's er gekeken gaat worden.

Koken

Een derde punt waarin de dagelijkse routine verschilt, is de mate waarin jongeren

betrokken zijn bij het bereiden van de maaltijden. In Overberg, Het Keerpunt en Den

Engh komt het eten in principe uit de centrale keuken. In Overberg koken jongens

soms zelf, als ze dat willen. In Het Keerpunt wordt er in de tweede groep door de

'gastvrouw' gekookt, samen met de jongens die daar volgens hun leerpunten aan

toe zijn. In Den Engh kookt de groepsleiding in het weekend omdat dan de keuken

dicht is.
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In de inrichtingen met individuele behandelunits of afdelingen voor zelfstandig-

heidstraining koken jongeren in deze meer geïndividualiseerde afdelingen altijd zelf.

In de leefgroepen van deze inrichtingen wisselt het.

In Alexandra koken de meisjes elke veertien dagen in het weekend. In OGH koken de

jongeren in de groepen doorgaans zelf. Het eten komt 'rauw' uit de centrale keuken

en wordt in de eigen keuken verder bereid. Op woensdagmiddag halen jongeren zelf

de boodschappen. In Ned. Mettray verschilt het per groep of er wel of niet door

jongeren zelf gekookt wordt. In de groepen die wel gebruik maken van de centrale

keuken, kookt de groepsleiding in het weekend.

Dan zijn er nog inrichtingen waar het nog anders is geregeld: in De Dreef kookt de

groepsleiding alleen op zondag, de rest van de week is er voor elke groep een kokkin.

Op zondag helpen de jongens mee koken zodat ze het ook leren. Ook is er koken en

kookles als activiteit ('club') door de week. In De Marke kookt de groepsleiding alleen

in het weekend en dan samen met de jongeren. De ene leefgroep van De Marke in

Apeldoorn vormt hierop een uitzondering, daar kookt de groepsleiding elke avond

net als in alle groepen van 't Anker.

5.1.2 Werkwijze

In alle inrichtingen vertellen de groepsleid(st)ers in de interviews dat het bieden van

structuur en regelmaat in de leefgroep (èn in de meer individuele behandelvormen)

centraal staat. Eén groepsleider zegt hierover: 'In eerste instantie gaat het erom de

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun dagelijkse gang van zaken. Dat wil

zeggen dat je grenzen stelt, dingen aangeeft en structuur biedt. Het dagritme moet

duidelijk zijn. We proberen er ook voor te zorgen dat het huis een sfeer uitstraalt

waarin zij zich thuis voelen.'

Dit betekent in de praktijk dat de groepsleiding voortdurend bezig is met het

aanspreken van jongeren op hun gedrag, met corrigeren, belonen, regels stellen,

stimuleren en activeren. Afhankelijk van de fase van het behandelprogramma waarin

jongeren verkeren, of afhankelijk van hun individuele behandelplan, krijgen zij

stapsgewijs meer zelfstandigheid. Wanneer iets niet goed gaat, worden jongeren

daarop aangesproken en kan er eventueel weer een stapje teruggegaan worden in de

toegekende zelfstandigheid. Hoe dit in de praktijk werkt, kan het beste geïllustreerd

worden aan de hand van enkele voorbeelden.

De eerste twee voorbeelden zijn van groepsleid(st)ers werkzaam in een leefgroep:

'Bijvoorbeeld als een jongere aan de beurt is om naar huis te bellen. Dan bespre-

ken we even wat hij gaat zeggen en erna vraag ik dan hoe het is gegaan. Dan spreken

we door hoe hij eventueel anders had kunnen reageren.' 'Hij is in therapie en hij

is daar zo mee bezig dat hij de andere punten vergeet. Daar wijs ik hem dan op en

we praten erover. Ook over de medicatie die hij niet meer wil innemen, maar toch

nodig heeft.'
Een mentor uit een van de individuele behandelunits van OGH maakt de werkwijze

heel duidelijk in het volgende citaat: 'Jongeren horen 's ochtends zelf op te staan en
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om 8.00 uur is er gezamenlijk koffie drinken met de leiding in het kantoortje. Dit

is een manier om structuur te bieden: wie gaat wat doen en waarom. Vervolgens

gaan jongeren naar school, stage of wat voor dagprogramma zij op dat moment

ook hebben. Dat kan ook zijn: werk zoeken en langs uitzendbureau's of het arbeids-

bureau gaan. Tussen de middag wordt zelfstandig gegeten en gaan ze weer naar

school. Je controleert natuurlijk wel hoe alles gaat. Na school zijn er activiteiten:

sport, opruimen, boodschappen doen etcetera. We keren dan het voedingsgeld uit.
Dat gaat bij sommige jongeren per dag, bij anderen per week of per paar dagen.

Afhankelijk van wat een jongere kan. Een aantal jongeren gaat zelf boodschappen

doen, anderen gaan onder begeleiding boodschappen doen. Bijvoorbeeld bij jon-

geren die, als je niet meegaat, altijd friet halen, of van wie het geld altijd op is en

waarbij onduidelijk is waaraan, die het hebben gebruikt om te blowen of te drinken.

De volgende stap is dan dat ze wel zelf gaan, maar de bonnen en de boodschappen

moeten laten zien. Zo gaan we steeds een stapje vooruit, een stapje terug, weer een

stapje vooruit, etcetera.'

Halen en brengen

Het 'structuur bieden is nauw verbonden met het stapsgewijs toestaan van meer

bewegingsvrijheid. Onderdeel van de 'opbouw van vrijheden' zoals de inrichtingen

het noemen, is het feit dat jongeren weggebracht worden naar het dagprogramma

en weer opgehaald worden. In de open inrichtingen wordt hierin per individuele

jongere variatie aangebracht. Sommigen mogen slechts over het terrein lopen als er

groepsleiding bij is, anderen mogen 'alleen lopen', maar dan wordt altijd nagegaan

of ze zijn aangekomen.

Wanneer jongeren uit de open inrichtingen in een bepaalde fase van hun verblijf lid

zijn van (sport) clubs buiten de inrichting of buiten de inrichting naar school gaan,

wordt het zelfstandig 'reizen' daarheen langzaam opgebouwd. De groepsleiding gaat

bijvoorbeeld eerst mee en blijft bij de training of de te spelen wedstrijd. Daarna

wordt er alleen gebracht en gehaald en na een tijdje mag een jongere (als alles goed

gaat) zelfstandig gaan.

Het zal duidelijk zijn dat dit begeleiden van jongeren veel tijd kost en alleen mogelijk

is als er nog een groepsleider dienst heeft. Ook dan schieten dergelijke activiteiten

er echter weleens bij in. In de interviews met de jongeren is dit een aantal keren aan

de orde gekomen. Een jongen zegt in dit verband bijvoorbeeld: 'De leiding houdt

zich niet aan de afspraken en dat is heel irritant.' Het komt dus voor dat jongeren

bepaalde vrijheden verdienen, maar daar geen uitvoering aan gegeven kan worden.

5.2 De regels

De structuur in de groepen en de meer geïndividualiseerde leefvormen wordt voor

een groot deel bepaald door de regels. Deze worden deels ontleend aan het Besluit

regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming (1990) waarin enkele bepalin-

gen aan de orde komen die voor het leven in de groep van belang zijn.
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Zo is er opgenomen dat de jeugdige voor eigen rekening brieven mag schrijven en

ook brieven mag ontvangen. De directeur is echter bevoegd poststukken te onder-

zoeken met het oog op meegezonden voorwerpen of stoffen, waarbij het openen van

de brieven altijd in aanwezigheid van de jeugdige dient te geschieden. De directeur

mag in bijzondere gevallen ook de inhoud van de briefwisseling controleren, bijvoor-

beeld als de orde in de inrichting dit vereist.18 Verder is in het besluit geregeld dat

jongeren ten minste één uur per veertien dagen bezoek mogen ontvangen (waar-

bij de directeur beslist over de toelating van de personen die de jongere willen

bezoeken). Ook mogen jongeren ten minste éénmaal per week voor eigen rekening

een telefoongesprek voeren en éénmaal per zes weken mogen jeugdigen voor een

periode van ten minste twaalf uur op verlof. Hieraan is toegevoegd dat dit niet geldt

voor jongeren die een vrijheidsstraf ondergaan of aan wie een strafrechtelijke maat-

regel is opgelegd (BB/tbr en onder het nieuwe jeugdstrafrecht PIJ). In dit laatste geval

is toestemming van de minister van justitie nodig. De directeur kan afwijken van

deze voorgeschreven verloffrequentie als de mogelijkheid ontbreekt om het verlof

op verantwoorde wijze door te brengen of als de jeugdige een gevaar voor zichzelf

of de omgeving oplevert. Bovendien kan de directeur nadere bepalingen stellen ten

aanzien van de invulling van het verlof.

5.2.1 Overeenkomsten

Net als de dagelijkse activiteiten zijn de regels in de diverse inrichtingen voor een

groot deel gelijk (illustratie 3, pagina 78). Zo moeten alle jongeren huishoudelijke

taken verrichten. Meestal is daar een rooster voor, behalve in De Dreef, daar zijn

zo vaak jongens weg met kampen en projecten dat zo'n rooster volgens de geïnter-

viewde groepsleiding geen zin heeft.
Verder dient er aan tafel netjes gegeten te worden. Overal wordt genoemd dat

jongeren zich 'normaal' moeten gedragen, onderling en in hun omgang met de

groepsleiding. Daar wordt zoals een jongen zegt, onder verstaan: 'geen ongewenste

geluiden aan tafel, niet aan elkaar zitten, niet slaan en schelden, op je beurt

wachten met praten:

De bovengenoemde regels over telefoneren, bezoek, post versturen en ontvangen

gelden in alle inrichtingen onverkort. Verder moet alles gevraagd worden: naar een

andere ruimte gaan, naar je kamer gaan, of de radio aan mag, of de tv aan mag, of

je op bezoek mag bij een andere groep. Ook in de open inrichtingen is de controle

groot. Zo zegt een jongen: Als je het hebt gevraagd, mag je meestal wel naar buiten,

maar je moet in het zicht blijven, dus je kan niet ver weg.'

De geïnterviewde jongeren zijn verdeeld in hun oordeel over de regels. Over het

algemeen zeggen jongeren dat ze de regels 'best wel goed' vinden. Zoals een jongen

18 Brieven aan de commissie van toezicht van de inrichting, het college van advies voor de justitiële kinder-

bescherming, de Nationale ombudsman, de minister of staatssecretaris van Justitie, de Tweede Kamer of

justitiële autoriteiten mogen niet onderworpen worden aan controle of onderzoek (art. 21).
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Illustratie 3: Een voorbeeld van huisregels
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7.15 uur - groepsleiding wekt je (indien nodig)

7.15 uur - 7.45 uur - wassen en aankleden

- raam en gordijnen open

- verwarming uit

- bed opmaken eventueel openslaan

- radio en lichten uit

7.45 uur - 8.15 uur - gezamenlijk ontbijt

8.25 uur - naar school
12.05 uur - terug op de groep

12.10 uur - gezamenlijk lunchen, we nemen een moment stilte in acht, dit doen we

ook na de maaltijd

12.40 uur - opruimen volgens takenlijst en klaarmaken om naar school te gaan

12.55 uur - naar school, woensdagmiddag ben je vrij en kun je naar de activiteiten
- 13.30 uur - 14.30 uur: groepsleiding heeft overdracht, niet storen

15.15 uur - terug op de leefgroep

- we drinken gezamenlijk thee/koffie
- tot 16.00 uur kun je een boterham pakken

- plannen en afspraken worden gemaakt voor de rest van de dag

17.30 uur - avondmaaltijd

- taken zoals koken/tafeldekken volgens takenlijst

- tafel afruimen, voorspoelen, afwas, afdrogen - volgens takenlijst
20.00 uur - gezamenlijk koffie en thee drinken

20.30 uur - 21.30 uur - in overleg bezoeken afleggen of ontvangen

- keuken is nog open voor de late trek

22.15 uur - iedereen naar boven

22.30 uur - iedereen op eigen kamer

- muziek mag zachtjes aan

22.45 uur - groepsleiding komt lichten uitdoen

In de weekenden wijken de tijden enigszins af. Je mag dan uitslapen tot 10.30 uur en gaat een half

uur later naar bed.

Bron: Informatieboekje voor jongeren, unit de 'Cirkel'. Orthopedagogisch centrum OGH, 1994.

zegt: 'Je krijgt wat houvast door de structuur die er is.' Een ander stelt: 'Sommige

regels zijn slecht, kinderachtig en onrechtvaardig, maar er zijn ook goede regels bij:

het helpt om goed te leren omgaan met anderen.'

Ondanks het feit dat de meeste jongeren zeggen te begrijpen dat er regels nodig zijn,

hebben zij ook kritiek. Zo zegt een jongen: 'Al die kleine regeltjes vind ik vervelend.

Je kan jezelf niet zijn, je moet een rol spelen.' De grootste kritiek betreft echter niet

zozeer de regels zelf, als wel de handhaving ervan door de groepsleiding. In alle

inrichtingen zijn er jongeren die in de interviews noemen dat de groepsleiding de

regels inconsequent toepast en dat er regels bijkomen zonder dat je het weet. Zo

zegt een jongen: 'Ik vind het wel goede regels, maar er is wel veel onduidelijkheid

binnen de groepsleiding. Ze bedenken er heel snel nieuwe regels bij. Van sommige
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had ik nog nooit gehoord. Toevallig was ik gisteren in Zutphen en had ik snoep

meegenomen. Toen moest ik een bonnetje hiervan laten zien. Dat was nooit regel

maar zij zeiden van wel. Het is omdat er de laatste tijd veel gestolen wordt.'

5.2.2 Verschillen

In hoofdstuk 3 kwamen het toekennen van verlof en 'vrijheden' al aan de orde.

Duidelijk werd dat enkele inrichtingen op dat punt een nauwkeurig uitgewerkte

opbouw van vrijheden kennen die het doen en laten van de jongeren begrenzen.

In de inrichtingen waar met een token economy systeem gewerkt wordt, zijn de

vrijheden en de regels, zeker in de eerste fasen van het verblijf, nauw verbonden

met het verdienen van tokens.

Behalve deze verschillen in de opbouw van vrijheden zijn er vier andere punten

waarop de regels in de diverse inrichtingen verschillen: kleding, zakgeld, tele-

foneren/post, en drugs.
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Kleding

Een punt van verschil tussen de inrichtingen als het om regels gaat, betreft de

kledingvoorschriften. In De Dreef, Overberg en Den Engh hebben jongens werk-

kleding. Daarnaast wordt door groepsleiding gemeld dat de jongens binnenshuis

slippers moeten dragen 'om het weglopen te bemoeilijken'.

In Den Engh en De Dreef zijn er nog verdere voorschriften. Zo wordt er bijvoor-

beeld een kledingpakket samengesteld uit de kleding van een jongen. Een jongen

vertelt: 'Het begint nu wel wat soepeler te worden. Toen ik hier binnenkwam, had

ik net een nieuwe trui van mijn broer gekregen en een nieuwe broek. Daar werd

werkkleding van gemaakt. Terwijl die broek f 160 was, en die trui f 250 was. Dat

vind ik heel erg.' Bepaalde kledingstukken mogen niet gedragen worden. Zo zegt

een jongen: 'Ik heb een t-shirt met wolven erop, dat mag ik niet aan, dat vinden

ze te agressief.' In De Dreef mogen jongens geen lange haren hebben en ook geen

hanekammen, geen oorbellen, en geen sportschoenen (behalve bij het sporten).

'We hebben een eigen boetiek', aldus één van de groepsleiders. 'Als jongens daar

niet slagen, wordt extern gekocht, maar geen merkkleding vanwege status die

daaraan kan worden ontleend.'

In de meeste andere inrichtingen zijn ook dergelijke regels, maar wat minder strikt.

Daar moet een kapsel bijvoorbeeld verzorgd zijn, jongeren mogen niet helemaal

kaal zijn, kleding mag geen gaten bevatten, iedereen moet er netjes uitzien (dat wil

zeggen: jongens mogen niet in hun blote bast rondlopen en meisjes mogen niet te

bloot gekleed zijn) en er mogen geen petten op.

Zakgeld

De hoeveelheid zakgeld die jongeren krijgen, ligt overal tussen de f 15 en f 17,50 en

is afhankelijk van leeftijd. In sommige inrichtingen zijn jongeren verplicht te sparen

(Ned. Mettray, Den Engh, OGH). Dit spaargeld wordt gebruikt voor deelname aan
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activiteiten als motorcross en duiken. Ook wordt er gespaard voor het onderhoud

van de fietsen, of voor het moment waarop jongeren 'op kamers' gaan en geld nodig

hebben om de kamer in te richten en om de borg te betalen. In de groepen met een

token economy systeem kan zakgeld (of extra zakgeld) verdiend worden met de
stempels.

In de geïndividualiseerde woonvormen krijgen jongeren zakgeld, kleedgeld en

voedingsgeld. De besteding daarvan wordt scherp in de gaten gehouden, als blijkt

dat het geld voor andere doeleinden gebruikt wordt, gaat het weer'in beheer'.

Telefoneren en post

Overeenkomstig het Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming

zijn er in alle inrichtingen regels over telefoneren. De tijd dat er gebeld mag worden,

varieert van tien minuten tot een half uur per week. In enkele inrichtingen draait

de groepsleiding het nummer voor de jongeren en in de gedragstherapeutische

groepen kan extra'beltijd' verdiend worden met de tokens. Eén jongen merkt over

het telefoneren op dat het erg moeilijk is contact te onderhouden met je ouders als

je maar tien minuten per week mag bellen.

Er zijn inrichtingen waar post versturen gratis is, in andere inrichtingen moeten

jongeren altijd zelf betalen of is bijvoorbeeld één brief per week gratis en moet de

rest zelf betaald worden. In Het Keerpunt worden brieven naar buiten altijd gelezen

'op taalgebruik', aldus de geïnterviewde groepsleiding. Overal geldt dat post indien

deze er verdacht uitziet, opengemaakt mag worden. Doorgaans met de jongere erbij,

en in sommige inrichtingen alleen na toestemming van de directeur of unitleiding

'aangezien je natuurlijk niet zomaar de privacy van een jongere mag schenden',

aldus een groepsleider.

Drugs

In alle inrichtingen zijn drugs verboden en wordt gecontroleerd of jongeren

gebruiken. In de gesloten inrichtingen wordt gefouilleerd en gevisiteerd en in

alle inrichtingen zijn er kamercontroles. Als er drugs gevonden worden, worden

deze direct in beslag genomen.

Als er drugs gevonden worden of als blijkt dat jongeren hebben gebruikt, dan wor-

den ze daarop aangesproken. 'Je probeert ze inzicht te geven in de problematiek:

wat zijn de voor- en nadelen ervan', aldus een groepsleider. 'Je krijgt het echter

nooit geheel drugsvrij.'

Een andere groepsleider stelt: 'Ten aanzien van softdrugs is er in wezen een gedoog-

beleid. Dat houdt in dat er in het paviljoen absoluut geen drugs gebruikt mogen

worden. Maar als ze zaterdagavond uitgaan, wordt het wel gebruikt, het is dan

moeilijk te controleren.'

Op druggebruik volgt altijd een reactie. Welke is afhankelijk van de situatie en de

reden van het gebruik. In Alexandra bijvoorbeeld krijgen meisjes altijd '24 uur' (op

kamer) en moeten dan een lijst invullen met vragen over de reden van het gebruik

en de plaats waar zij hebben gebruikt. In de andere inrichtingen gaat, als jongeren
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drugs blijken te kopen, het zakgeld of voedingsgeld weer 'in beheer'. De con-

trole wordt dan weer opgevoerd. Als iemand elke keer op verlof gebruikt, kan het

verlof verkort worden. Ook andere vrijheden kunnen (tijdelijk) teruggedraaid

worden: bijvoorbeeld niet meer uitgaan en niet meer op bezoek gaan. Blijkt een

vriend of vriendin drugs mee te nemen, dan mag die niet meer op bezoek komen.

Als reactie volgen vaak ook gesprekken met één van de gedragswetenschappers

of soms met iemand van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD). Bij

het verhandelen van drugs aan andere jongeren binnen de inrichting volgt meestal

een zwaardere straf. Harddruggebruik betekent overplaatsing naar een opvang-

inrichting.

Overberg is de enige inrichting waar ten tijde van de interviews het drugsbeleid

gekoppeld is aan urinetests en de verloffrequentie. Bij opname wordt aan elke

jongen gevraagd of hij deel wil nemen aan urinetests. Zo ja, dan moet hij direct

urine inleveren. Is een jongen zes weken clean, dan mag hij een heel weekend

op verlof. Is hij dat niet of wil hij niet deelnemen aan de urinetests, dan mag hij

wel op verlof, maar slechts de voorgeschreven twaalf uur in plaats van een heel

weekend.
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Flexibiliteit

Diverse groepsleid(st)ers wijzen erop dat de regels per jongere wisselen. Het kan

zijn dat een jongere zich te veel afsluit van de groep of juist te veel 'op de groep' zit.

In zo'n geval kan er voor de desbetreffende jongere een regel komen over het naar de

eigen kamer gaan. Ook zijn er jongeren waarbij maar een bepaald aantal mensen op

bezoek mag komen, omdat zij (aldus de groepsleiding) 'heel erg opgefokt raken van

bezoek'. Ook kan bijvoorbeeld 'op indicatie' de tijd die een jongere mag telefoneren,

verminderd worden en gekoppeld worden aan de afspraak dat de groepsleiding erbij

zit om hulp te bieden.

5.3 Sancties

Nauw verbonden met de regels zijn de reactiemogelijkheden wanneer een jongere

zich niet aan de regels houdt. Iets wat altijd gebeurt, is het aanspreken van jongeren

op hun gedrag. Een meisje zegt hierover: 'Je bent van tevoren gestresst over wat je nu

te horen zal gaan krijgen. Ze spreken je er wel op aan.'

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om gedrag te sanctioneren. Bij de bespre-

king van het drugsbeleid kwamen al verschillende sancties aan de orde, zoals het

terugdraaien van vrijheden, '24 uur op kamer' en het weer'in beheer' nemen van

zakgeld of voedingsgeld. Zo worden nog vele andere mogelijkheden genoemd, zoals:

extra taken doen, eerder naar bed, geen bezoek meer ontvangen en niet meedoen

aan bepaalde programma-onderdelen, zoals zwemmen of op kamp gaan.

In alle inrichtingen worden jongeren naar hun kamer gestuurd als sanctie. Daarbij

zijn er diverse varianten. Naar je kamer terwijl de deur dicht is maar niet op slot,

naar je kamer met de deur op slot en in één inrichting: naar je kamer waarbij alle
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Tabel 4: Gemiddelde scores op de COM-methodiek variabelen in de Landelijk Werkende

Residentiële Voorzieningen en de justitiële behandelinrichtingen

methodische variabele

directiviteit

groepsgerichtheid

intensiteit van de bemoeienis

uniformiteit van de dagindeling

zelfwerkzaamheid

inschakelen van de ouders

verzorging

eigen verantwoordelijkheid jeugdigen

onderling contact van het personeel

Bron: Van Haaster e.a., 1993, p. 93.
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LWRV's` JB'S

N=34 N=35

0,63 0,90

0,01 0,22

0,62 0,77

0,52 0,85

0,07 -0,11

0,45 0,39
-0,05 0,27

-0,23 -0,43

0,14 0,64

spullen eruit gehaald worden. Afzonderen in een aparte cel of een apart paviljoen

kan alleen in de gesloten inrichtingen en in Den Engh en Overberg.

Zowel het naar de kamer sturen als afzonderen zijn aan regels gebonden en dienen

geregistreerd te worden. Naar de kamer sturen mag maximaal 24 uur duren. Afzon-

dering mag bijvoorbeeld alleen na overleg met de directie of het afdelingshoofd en

maar voor een bepaalde tijd. In'tAnker wordt een jongen tijdens de afzondering niet

alleen gelaten: er is altijd een groepsleider of afdelingscoërdinator bij.
Meestal worden jongeren echter naar hun kamer gestuurd. Een jongen die al vaker

naar zijn kamer is gestuurd, zegt hierover: 'Een tijdje terug moest ik weer op mijn

kamer blijven. Ik had even een ommetje gemaakt, maar dat snappen ze hier niet. Ze

dachten dat ik weggelopen was. Ik was een paar uur weg. Het wisselde telkens hoe

lang ik op de kamer moet blijven. Soms een uurtje, dan weer de hele dag, soms mag

je ook gelijk weer in de groep.'

In de inrichtingen waar met token economy gewerkt wordt, wordt bij sommige

sancties een stempel ingetrokken: 'Willen jongens iets niet doen, dan krijgen ze

op dat punt geen stempels. Willen ze het dan nog steeds niet, dan moeten ze naar

hun kamer. Na een uur gaan we kijken. Dan willen ze meestal wel, want elk uur

kamerarrest kost ze een verlofstempel' (waarvan ze er maximaal drie per dag

kunnen halen).

Diverse groepsleid(st)ers merken ten aanzien van het sanctioneren van gedrag

op dat zij door allerlei omstandigheden vaak alleen aan het werk zijn en daardoor

minder mogelijkheden hebben om te reageren op gedrag van jongeren. 'Je kan een

jongen dan wel naar z'n kamer sturen, maar je kan er niet achteraan om met hem

te praten. Als je met z'n tweeën bent, kan je makkelijker zaken met een jongen

oplossen.'
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5.4 De methodieklijst
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Uit de interviews met groepsleiding en jongeren wordt duidelijk dat de controle op

jongeren groot is. De 'structuur' is strikt. Dit wordt bevestigd door de informatie uit

de zogenaamde COM-MV-lijst, die voor alle groepen en andere differentiaties is

ingevuld door de afdelings- of unithoofden.19

De antwoorden op de vragen uit de methodieklijst kunnen opgeteld worden tot

negen overkoepelende variabelen en vergeleken worden met informatie over

niet-justitiële behandelingstehuizen met een landelijke functie, de 'Landelijk

Werkende Residentiële Voorzieningen' (LWRV's) uit een onderzoek van Van Haaster

e.a. (1993). In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde z-scores op

deze negen onderdelen voor de justitiële behandelinrichtingen (JB's) en de LWRV's.20

Uit deze gegevens blijkt dat de aanpak in de justitiële behandelinrichtingen, in

vergelijking met de landelijk werkende voorzieningen strikter is: er is sprake van

een grotere directiviteit, de aanpak is meer groepsgericht, er is sprake van een

intensievere bemoeienis met de jongeren, een meer uniforme dagindeling en meer

onderling contact van het personeel. Jongeren doen minder dingen zelf en worden

meer 'verzorgd' in die zin dat er voor hen wordt gekookt, gewassen, schoongemaakt

enzovoort. De ouders worden minder vaak ingeschakeld en jongeren hebben minder

eigen verantwoordelijkheid. Voor de mate van directiviteit, verzorging, onderling

contact van het personeel en eigen verantwoordelijkheid van de jongere zijn de

verschillen met de LWRV's het grootst.21

Er is op drie van deze onderdelen een verschil te vinden tussen de justitiële behan-

delinrichtingen onderling. op het punt van het inschakelen van de ouders, de mate

van groepsgerichtheid en de zelfstandigheid van jongeren.

19 Ter controle is deze lijst in elke groep door een groepsleid(st)er als tweede beoordelaar ingevuld. Op die

manier is de lijst ingevuld door 35 'paren'. Het overeenstemmingspercentage tussen de invullers ligt

tussen de 67 en 100. Het gemiddelde overeenstemmingspercentage is 79, hetgeen we als goed genoeg

beoordelen om de informatie uit de lijsten die door de unit- en afdelingshoofden zijn ingevuld, te

gebruiken.

20 Wanneer op één van de samengestelde variabele een gemiddelde z-score van nul gevonden wordt, wil dat

zeggen dat de aanpak niet afwijkt van die in andere tehuizen in Nederland. Is een score hoger dan 0,25 of

lager dan -0,25 dan is de afwijking van dat gemiddelde groot. Voor de interpretatie van de z-scores is de

indeling van Van Haaster e.a. (1993) aangehouden: scores onder de -1,00 zijn 'zeer laag'; scores tussen de

-1,00 en -0,50 zijn 'laag'; tussen de -0,50 en -0,25 'beneden gemiddeld'; scores tussen de -0,25 en 0,25

liggen 'rond het gemiddelde'; tussen de 0,25 en 0,50 zijn scores 'boven gemiddeld', tussen de 0,50 en 1,00

'hoog' en alles boven de 1,00 geldt als 'zeer hoog'.

21 Voor alle onderdelen geldt dat de scores in de justitie-inrichtingen een grotere mate van striktheid aan-

geven. Ondanks het feit dat de scores hoger (of juist lager) zijn, vallen zij in dezelfde categorie (zie noot

20). Bij de mate van directiviteit, verzorging, onderling contact van het personeel en eigen verantwoor-

delijkheid van de jongere is het verschil zo groot dat de score in een andere categorie valt. Zo is er in de

LWRV's bijvoorbeeld, in vergelijking met de andere tehuizen in ons land, sprake van een 'boven gemid-

delde' mate van directiviteit. In de justitiële behandelinrichtingen is de directiviteit 'hoog'.
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Wat betreft het inschakelen van de ouders, wordt het verschil tussen de inrichtingen

veroorzaakt door het verschil tussen Alexandra en 't Nieuwe Lloyd enerzijds en OGH,

De Marke en Ned. Mettray anderzijds. Wanneer we kijken naar de vragen waarop

deze scores gebaseerd zijn, wordt duidelijk waar het verschil vandaan komt. Het

gaat namelijk om de vraag of er contact is met de ouders vóór opname, of er tijdens

de plaatsing door de groepsleiding contact gehouden wordt met de ouders en of

andere personen dan de groepsleiding nog contact met de ouders onderhouden. In

OGH en in één afdeling van De Marke wordt het inschakelen van de ouders vanuit

de systeemvisie erg belangrijk gevonden. In OGH heeft men daar ook een aparte

'medewerker externe systemen' voor. Ook in Ned. Mettray past het inschakelen van

de ouders in de visie van een 'zo gewoon mogelijke omgeving bieden'. Dit, in combi-

natie met het feit dat bij opname in geslotenheid een kennismaking vooraf vaak

achterwege blijft, veroorzaakt waarschijnlijk het verschil.

In Het Keerpunt en De Dreef worden, volgens de invullers van de lijsten, geen

regelmatige groepsgesprekken gehouden. Volgens de afdelingshoofden van de

andere inrichtingen vinden daar wel groepsgesprekken plaats. Wat betreft de

activiteiten die met de groep ondernomen worden (de groepsgerichtheid), wordt

het verschil tussen de inrichtingen bepaald door het al dan niet organiseren van

groepsgesprekken.

De variabele 'eigen verantwoordelijkheid' is gebaseerd op vragen of er 24 uur per dag

groepsleiding aanwezig is, of jongeren een sleutel van hun eigen kamer en de voor-

deur hebben en of zij hulp krijgen van groepsleiding. Alleen al door de geslotenheid

van veel van de justitiële behandelinrichtingen is de score daar lager. Dat in OGH en

Ned. Mettray de scores voor de mate van eigen verantwoordelijkheid het hoogst zijn,

valt te verklaren door de aanwezigheid aldaar van de individuele behandelunits, de

naastwonende projecten en gezinshuizen. Daar hebben jongeren inderdaad eigen

sleutels en wordt de begeleiding langzaam afgebouwd waardoor er geen sprake

meer is van 24-uursbegeleiding.

5.5 Begeleiding en opleiding

Het bieden van structuur door het handhaven van de regels en het aanspreken van

individuele jongeren op hun gedrag zijn taken die voor een deel voortvloeien uit het

behandelplan van elke jongere. In alle inrichtingen zijn voorzieningen getroffen om

de groepsleiding te ondersteunen bij de uitvoering van het behandelplan. Daarbij

zijn vier onderdelen te onderscheiden: de wijze waarop nieuw personeel wordt inge-

werkt, de ondersteuning en begeleiding van het team, deskundigheidsbevordering

en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

In werken

In alle inrichtingen worden nieuwe groepsleid(st)ers eerst als extra personeel

ingeroosterd. De periode van 'meedraaien' verschilt tussen inrichtingen en soms

ook binnen inrichtingen. Bijna overal geldt een proeftijd van twee maanden waarna
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collegás en het afdelings- of unithoofd de nieuweling'evalueren'. In Alexandra lopen

potentiële groepsleid(st)ers eerst enkele dagen mee in één van de groepen voordat

het daadwerkelijke inwerken begint, om er zo zeker van te zijn dat beide partijen het

met elkaar willen proberen. In sommige inrichtingen zegt men de nieuwe mensen

zo hard nodig te hebben dat er maar één of twee weken meegelopen wordt, daarna

wordt iemand direct als 'ingewerkt' ingeroosterd.

De mate van gestructureerdheid van de inwerkperiode verschilt per inrichting. Zo

volgt iedere nieuwe groepsleid(st)er in OGH, De Dreef en Ned. Mettray een intro-

ductiecursus, waarin kennisgemaakt wordt met alle afdelingen en informatie wordt

verstrekt. In Overberg loopt een nieuwe groepsleid(st) er eerst zes weken lang

telkens één week mee op elk paviljoen. Alle hoofdleiders stellen daar echter: 'Het

is lang geleden dat er een nieuwe bijgekomen is', en'Ik heb het inwerken nog niet

meegemaakt.'

Overal wordt het inwerken ondersteund door gesprekken met collega's en unit-

leiding of afdelingshoofden. De frequentie hiervan verschilt van één keer per maand

tot wekelijks. In OGH wordt het langst doorgegaan met deze gesprekken, daar stelt

men: 'Elke nieuwe groepsleid(st)er krijgt een mentor en een jaar lang verplichte

werkbegeleiding door een collega. De unitleider moet zorgen dat het gebeurt. De

individuele werkbegeleiding kan ook langer doorlopen dan een jaar en kan ook altijd

weer opgepakt worden. De werkbegeleiding is geen schande!'

Ook in andere inrichtingen stelt men dat het zeker een jaar duurt voordat een

nieuwe groepsleid(st)er volledig ingewerkt is. Vooral in Het Keerpunt en in de

afdeling van 't Anker waar vanuit de leertheorie gewerkt wordt, benadrukt men

dit, omdat mensen daar ook nog moeten leren werken met het token economy

systeem. Daarvoor is, zo stelt men, eigenlijk éducation permanente' nodig.

Bovendien vertellen bijna alle geïnterviewde groepsleid(st)ers in Het Keerpunt

dat de werkdruk hoog is door de combinatie van het werken in de leefgroep en

het verzorgen van het dagprogramma. Het vergt enorm veel inspanning om de

hele dag de leertheoretische werkwijze vol te houden. Tevens wordt in de inter-

views met de directie en gedragswetenschappers gesteld dat het werken vanuit

de leertheorie bijzondere eisen stelt aan het personeel. Zij moeten afstand kunnen

bewaren tot 'hun' jongens en systematisch het gedrag van jongeren observeren.

Doorgaans gaat dat het hoger opgeleide personeel het beste af, aldus de

geïnterviewden.

Ook ten aanzien van de psychodynamische werkwijze wordt gesteld dat het lang

duurt voordat iemand ingewerkt is. De methodiek blijkt telkens weer moeilijk

overdraagbaar.

In De Marke, De Dreef en Den Engh is de duur van het inwerken en de frequentie
van de begeleidende gesprekken ten tijde van de interviews afhankelijk van het

paviljoen waar de groepsleid(st)er komt te werken.
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Teambegeleiding

In hoofdstuk 4 (de behandelingsplanning) kwam al aan de orde dat de team-

vergadering een belangrijk middel is om te bespreken hoe jongeren aangepakt

dienen te worden. Tijdens de meeste teamvergaderingen staan er drie onderwerpen

op de agenda: organisatorische zaken, de aanpak van individuele jongeren en team-

begeleiding. Onder dit laatste wordt begeleiding verstaan die gericht is op het

werken als goed op elkaar ingespeeld team.

De teambegeleiding wordt in veel inrichtingen verzorgd door de gedragsweten-

schapper. Een uitzondering hierop vormen OGH en Alexandra. In OGH verzorgen

namelijk naast de gedragswetenschappers ook de 'medewerkers externe systemen'

teambegeleiding. Beiden doen dit altijd in het team waar zij niet zelf inhoudelijk

bij betrokken zijn, om te waarborgen dat iedereen vrijuit kan spreken. In Alexandra

heeft men een aparte teambegeleider in dienst, die niet alleen de groepsleiding,

maar ook het personeel van het activiteitenteam begeleidt.

Naast de teambegeleiding is er in de meeste inrichtingen de mogelijkheid om

met vragen en problemen naar de gedragswetenschapper of het afdelingshoofd

te stappen. In slechts enkele inrichtingen, is dit echter structureel (Alexandra,

OGH en 't Anker). Elke groepsleider in Alexandra heeft elke vijf tot zes weken een

individueel gesprek met de teambegeleider. In OGH heeft elke nieuwe groepsleider

in het eerste werkjaar supervisie van een unitleider (niet de eigen unitleider).

Verder worden er regelmatig functioneringsgesprekken gehouden en is er een

vertrouwenspersoon waar personeelsleden (en pupillen) altijd terechtkunnen.

In 't Anker hebben alle groepsleid(st) ers elke drie maanden een gesprek met de

coordinator van de afdeling. In deze inrichtingen zijn de meeste geïnterviewde

groepsleid(st)ers tevreden over de ondersteuning.

De overige inrichtingen kennen een dergelijke individuele ondersteuning niet.

Alles wordt binnen het team opgevangen. Er kan weliswaar altijd overlegd worden

met gedragswetenschapper, het middenkader en collega's, maar in veel gevallen

zeggen groepsleid(st) ers ondersteuning node te missen. 'In dit werk zou je niet zo

achter begeleiding aan moeten hoeven lopen. Het is heel zwaar werk. Ik heb het

nog nooit zo erg meegemaakt in het groepswerk. Werkbegeleiding zou opgelegd

moeten worden.' Een andere groepsleider stelt: 'Er wordt te weinig aandacht

besteed aan de gevoelens van een groepsleider. Hoe gaat hij met een conflict om,

met gevoelens van machteloosheid etcetera.'

Behalve over het gebrek aan individuele ondersteuning is een deel van de geïnter-

viewde groepsleid(st)ers ook niet te spreken over de inhoudelijke ondersteuning in

de teamvergaderingen. Veelal is er bij hen behoefte aan meer kennis en bespreking

van de te volgen werkwijze. 'Ik zou graag meer kennis opdoen over bepaalde

psychische problemen van deze jongens en ik zou het ook fijn vinden om bij

andere inrichtingen te kijken en cursussen te volgen.'
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Deskundigheidsbevordering

De derde peiler van de personeelsondersteuning is de deskundigheidsbevordering.

In alle inrichtingen worden faciliteiten geboden aan personeelsleden die een

beroepsopleiding (mbo of hbo) volgen. Onbevoegde groepsleid(st)ers worden

verplicht om tenminste mbo te halen. Daarnaast kunnen groepsleid(st)ers deel-

nemen aan de cursussen die door de opleidings- en vormingsorganisatie (OV)

van DJI georganiseerd worden.

Verder organiseerden verschillende inrichtingen in 1994 zelf cursussen, bijvoor-

beeld over het werken met de leertheorie in de praktijk, over omgaan met agressie

en conflicthantering of een voorlichtingscursus over drugs.

Uit de interviews met de groepsleiding blijkt echter dat deze deskundigheids-

bevordering niet door iedereen voldoende wordt geacht.
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Veiligheidsmaatregelen

In alle inrichtingen zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en in een drietal in-

richtingen wordt de situatie als goed beoordeeld door alle geïnterviewde groeps-

leid(st)ers. In de andere inrichtingen zijn er diverse groepsleid(st)ers die

bedenkingen hebben bij de getroffen maatregelen.

In Alexandra is de groepsleiding tevreden over de veiligheid. Iedereen heeft alarm-

piepers om de nek en indien er alarm wordt geslagen, is er heel snel hulp ter plaatse.

Alle groepsleid(st)ers hebben bovendien een cursus zelfverdediging gehad en

voorlichting over aids en alle meisjes slapen met de deur op slot. De groepsleiding

werkzaam bij de afdeling gefaseerd zelfstandig wonen noemt een punt dat ook bij de

andere (open) inrichtingen met meisjes gehoord wordt: de veiligheid is in principe

prima geregeld, maar nadeel van het open terrein (ook bij de GZW) is dat'pooiers en

zo, zo binnen kunnen komen, soms kan dat behoorlijk gevaarlijk zijn'. De openheid

maakt het terrein dan onveilig. In OGH wordt om deze reden bekeken of er een

nachtwacht moet komen en is er een 'werkgroep veiligheid' opgericht, waarin van

elk team iemand zit om aanbevelingen op dit punt te doen. Ook is er gestart met

de 'bedrijfsopvang'. Dit is een apart team met mensen uit alle geledingen van OGH,

die een speciale cursus hebben gevolgd. Zij zorgen voor opvang van collega's bij

calamiteiten en incidenten. Daarnaast is er 24 uur per dag iemand beschikbaar

via de 'pieperdienst'. Ook in Ned. Mettray worden de getroffen maatregelen als

voldoende ervaren. De groepsleiding heeft daar geen piepers, maar men kan

altijd bellen. Als extra maatregel geldt verder dat de opgenomen jongeren geen

vechtsporten mogen beoefenen.

In de andere inrichtingen is een deel van de geïnterviewde groepsleiding minder

positief. Er worden diverse nadelen van het gebruik van piepers genoemd. Zo heeft

het systeem in Het Keerpunt geen lokalisatie, waardoor je wel alarm kan slaan, maar

niemand weet waar je zit. In 't Nieuwe Lloyd wordt vermeld dat de piepers het vaak

niet doen. Ten tijde van de interviews waren in Overberg recent piepers geïntrodu-

ceerd. Diverse groepsleid(st)ers zijn er echter niet zo over te spreken, zij vinden dat
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ze nu minder geloofwaardig zijn. Hetzelfde argument werd genoemd in De Dreef.

'Je kunt altijd iemand bellen, er zijn altijd twee mensen oproepbaar. We willen geen

piepers: zo wordt voorkomen dat het hier een instituut wordt.'

Een ander punt dat door enkele groepsleid(st)ers in diverse inrichtingen in verband

gebracht wordt met de veiligheid, is het klachtrecht van de jongeren. Als gevolg van

door de klachtencommissie gegrond verklaarde klachten van jongeren worden

bijvoorbeeld beslissingen van de groepsleiding ten aanzien van jongeren ongedaan

gemaakt. Dit komt volgens de groepsleiding de veiligheid niet ten goede. 'Er wordt

vaak niet genoeg en niet serieus geluisterd naar de groepsleiding', aldus een groeps-

leider. Enkele van de geïnterviewde groepsleid(st)ers stellen dan ook dat een

klachtenregeling voor jeugdigen prima is maar dat er ook aandacht voor groeps-

leiding moet zijn. Bij het indienen van een klacht gaat alle aandacht naar een

jongen. Dit zorgt voor onzekerheid bij de groepsleiding over wat wel en niet 'kan.

'Goed contact met de jongens is de beste veiligheidsmaatregel', zo stelt een groeps-

leider, 'maar behandelen is conflicten aangaan en dat kan je alleen doen als je weet

dat er back-up is voor wat je doet en de beslissing niet later teruggedraaid wordt.

Dan wordt je ongeloofwaardig.'

5.6 Bespreking

In alle inrichtingen behoren verzorgen en opvoeden tot de kerntaken van de

groepsleiding. Het is de groepsleiding die (een deel van de) huishoudelijke taken

verricht, jongeren bij voortduring aanspreekt op gedrag, die regels stelt en, indien

noodzakelijk, gedrag sanctioneert. De controle op het doen en laten van de jongeren

is zowel in de gesloten als in de open inrichtingen erg groot en in alle inrichtingen

groter dan in de Landelijk Werkende Residentiële Voorzieningen.

In de gesloten inrichtingen is de intensiteit van de controle met name hoog door het

werken vanuit de leertheorie. De hele dag door wordt er gelet op het gedrag van de

opgenomen jongeren en wordt dit direct teruggekoppeld in de vorm van gedrags-

instructies of, in enkele inrichtingen, in de vorm van tokens. In de open inrichtingen

zijn meer vrijheden mogelijk. Ook hier zijn de grenzen echter zeer duidelijk, vooral

in de inrichtingen met een nauwkeurige opbouw van vrijheden.

De mate van controle blijkt ook uit de kledingvoorschriften en bijvoorbeeld de regels

over zakgeld en telefoneren. De kledingregels hebben vooral te maken met associatie

die kleding oproept met bepaalde groepen of de status daarbinnen. Het zakgeld mag

niet vrijelijk besteed worden. In een deel van de inrichtingen moeten jongeren leren

sparen en is er een grote controle op de uitgaven. Ook bij telefoneren is de controle

groot: de groepsleiding wil weten naar wie er gebeld wordt, en draait soms zelf het

nummer.

De regels en de mogelijkheden die de groepsleiding heeft om de regels te hand-

haven, zijn nauw verbonden met de mate waarin de groepsleiding zich ondersteund

voelt in het dagelijks werk (Murray en Sefchik, 1992). Groepsleid(st)ers die de
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ondersteuning onvoldoende vinden, menen vaak ook dat zij te weinig mogelijk-

heden hebben om op het gedrag van jongeren te reageren. Zij missen bijvoorbeeld

een afzonderingsmogelijkheid en sommige groepsleid(st)ers voelen zich zelfs

onveilig. Dit pleit ervoor in alle inrichtingen te zorgen voor goede begeleiding in

de teamvergaderingen in combinatie met individuele supervisie en regelmatige

mogelijkheden voor training en opleiding. Groepsleid(st)ers zullen dan meer

mogelijkheden hebben in hun dagelijkse handelen en ook de onderlinge afstem-

ming over het handelen kan op die manier vergroot worden. Daarmee kan dan

weer tegemoetgekomen worden aan de belangrijkste klacht van jongeren over

de regels, namelijk dat groepsleiding deze niet consequent toepast.
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Het onderwijs

Over het onderwijs in de justitiële jeugdinrichtingen is de laatste jaren het een en

ander te doen geweest. In enkele inrichtingen zijn er conflicten geweest tussen de

school en de inrichting over de rol van de school binnen het behandelprogramma.

Naar aanleiding hiervan werd begin 1995 de 'Commissie onderwijs in de justitiële

behandelinrichtingen' ingesteld, ook wel naar haar voorzitter de 'commissie-Etty'

genoemd. Deze commissie had tot taak te adviseren over 'de wijze waarop het

onderwijs in praktische en inhoudelijke zin geïntegreerd kan worden in de justitiële

jeugdinrichtingen'. In haar advies (Commissie-Etty, 1995) constateert de commissie

onder andere dat er tussen de rijks- en de particuliere inrichtingen enkele belang-

rijke verschillen zijn.

Zo hebben de particuliere inrichtingen elk een eigen onderwijsvoorziening op het

terrein. Deze is over het algemeen los van de inrichting georganiseerd, valt onder

een eigen directie en werkt met professionele onderwijsgevenden. De rijksinrich-

tingen hebben geen aparte onderwijsvoorziening, maar bieden een dagprogramma

aan, waarin in de termen van de commissie 'educatieve elementen verwerkt zijn'.

Jongeren in de rijksinrichtingen blijken ook beduidend minder uren algemeen

vormend onderwijs (AVO) te krijgen dan jongeren in de particuliere inrichtingen.

Bovendien wordt het onderwijs in de particuliere inrichtingen betaald door het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), terwijl de rijksinrich-

tingen het onderwijs uit eigen middelen betalen. Zij hebben onderwijsgevenden in

dienst die dezelfde rechtspositie hebben als de groepsleiding.

Wanneer we alleen naar de behandelinrichtingen kijken, blijkt er een tweede onder-

scheid tussen de inrichtingen gemaakt te kunnen worden. Er zijn inrichtingen waar

de nadruk ligt op het bieden van een technische vakopleiding en inrichtingen waar

voornamelijk algemeen vormend onderwijs gegeven wordt. In de particuliere

inrichtingen wordt het theoretische gedeelte van de vakopleiding gegeven in een

school op het terrein die onder het ministerie van OC&W valt. Ook in de rijks-

inrichtingen wordt aanvullend op de vakopleiding onderwijs gegeven, maar meestal

zijn daar minder voorzieningen voor aanwezig dan in de particuliere inrichtingen.

6.1 Inrichtingen met een vakopleiding

In zes van de tien behandelinrichtingen wordt een technische vakopleiding geboden

in werkplaatsen, al dan niet in combinatie met onderwijs in de algemeen vormende

vakken. Het zal niet verbazen dat dit de zes jongensinrichtingen zijn. Wat betreft de

organisatie en inhoud van de vakopleiding, kan nog onderscheid gemaakt worden

tussen de open en de gesloten inrichtingen.
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Illustratie 4: Voorbeeld van een individueel lesrooster

Naam: ................................................ Praktijkopleiding:........ Timmer ................

Vakleider: ........................ . .................. AVO-mentor:..............................................

Periode vanaf: ............................. 199... Groep:.......................................................

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
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le uur

van 8-9

2e uur AVO sport AVO praktijk praktijkvan 9-10 tech. tekenen taal

3e uur
p raktijk AVO AVO rakti k

p 1 praktijkvan 10.15-11 bedrijfsrekenen boekhouden

4e uur
p raktijk praktijk AVO

p raktijk sportvan 11-12 wiskunde

5e uur WO AVO pastor praktijk praktijkvan 13-14 rekenen

6e uur
p raktijk ME AVO

p raktijk praktijkvan 14-15 Engels

7e uur
praktijk praktijk praktijk praktijk praktijk

van 15.15-16

Be uur
praktijk praktijk praktijk praktijk praktijk

van 16-16.45

Bron: RIJ Overberg, 1996



Het onderwijs

6.1.1 De open inrichtingen met een vakopleiding
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Organisatie

De Dreef heeft op het terrein een metaalwerkplaats, een houtwerkplaats, een

tuinderij en een kleine school voor SO/vSO. Naast het praktijkonderwijs in de werk-

plaatsen en het theorie-onderwijs op school kent De Dreef verschillen projecten in

en buiten de inrichting. In hoofdstuk 3 werd al duidelijk dat de projecten vooral in

de oriëntatiefase aan het begin van het verblijf een belangrijke plaats innemen. Na

verloop van tijd (als de jongen weet wat hij wil) wordt een keuze gemaakt voor een

bepaald opleidingstraject.

De gesloten paviljoens in Den Engh zijn uitgerust met 'werkzalen' waar jongens

uit de desbetreffende paviljoens overdag naartoe gaan. De jongens uit'de open

paviljoens gaan naar een van de drie werkplaatsen op het terrein.

Den Engh beschikt over dezelfde werkplaatsen als De Dreef en net als in De Dreef

wordt het programma in de werkplaatsen gecombineerd met deelname aan het

onderwijs van de school die ook op het terrein aanwezig is. Jongens uit de gesloten

paviljoens gaan niet naar de school, al is het de bedoeling dat over een tijdje de

leerkrachten een aantal lesuren gaan verzorgen in de beide gesloten paviljoens.

In het programma van de jongens in de gesloten paviljoens is bovendien een uur

luchten opgenomen.
In Overberg wordt het onderwijs verzorgd door de afdeling 'onderwijs, vorming en

opleiding' (OVO). De drie onderdelen zijn geïntegreerd in een individueel program-

ma per jongen. Onder opleiding wordt in Overberg de vakopleiding verstaan die in

de werkplaatsen gegeven wordt. Overberg beschikt net als de beide bovenstaande

inrichtingen over werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking en een kwekerij.

Daarnaast is er een werkplaats voor metselen en voor algemene technieken. Ook

hier wordt het onderwijs in de algemeen vormende vakken (AVO) gegeven in een

schoolgebouw op het terrein. Onder de noemer vorming zijn sport, manuele

expressie (ME) en geestelijke verzorging samengebracht. In de Kort Verblijf Unit

(Kvu) wordt een afzonderlijk programma aangeboden.

Programma

De jongens in De Dreef, Den Engh22 en overberg hebben elk een individueel rooster
met een bepaalde combinatie van AVO-onderwijs op school en praktijk in een van de

werkplaatsen (illustratie 4 geeft een voorbeeld van een dergelijk rooster). Er zijn

echter op een aantal punten verschillen tussen deze drie inrichtingen.

Ten eerste verschilt het programma dat direct na opname geboden wordt. In De

Dreef doorlopen alle jongens eerst de oriëntatiefase, waarin zij geplaatst worden

in een van de werkplaatsen (afhankelijk van waar plaats is) en deelnemen aan pro-

jecten. Zo'n project kan een bepaalde onderhoudsklus op het terrein zijn, maar ook

22 Behalve de jongens uit de gesloten groepen.
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een werkkamp of een bepaalde tocht. 'In die eerste periode is het niet belangrijk

of ze timmerman willen worden, maar het is belangrijk dat ze leren samenwerken',

aldus een van de werkmeesters. Wanneer een jongen na enige tijd (deze periode is

niet in tijd afgebakend, maar verschilt per jongen) weet wat hij wil, wordt er een

traject uitgezet, gericht op de overstap naar een 'buitenschool' of gericht op een

interne vakopleiding.

In Overberg is de eerste periode na opname wel in tijd begrensd. We zagen al in

hoofdstuk 3 dat alle jongens (met uitzondering van die van de KVU) de eerste tien

weken van hun verblijf naar de 'introductiewerkplaats' gaan. Zij werken daar een

bepaald programma van opdrachten af. Voor alle vakgebieden die in Overberg

aanwezig zijn, wordt een werkstuk gemaakt om te kijken waar de interesse van

een jongen naar uitgaat en waar zijn vaardigheden liggen. Ook binnen het AVO-

onderwijs is er een introductieprogramma. Daarna wordt een jongen, net als in

De Dreef, in een van de werkplaatsen geplaatst en volgt hij een bepaald onder-

wijspakket.

Een tweede punt van verschil is de inhoud van de opleiding in de werkplaatsen.

In Den Engh is het programma in de werkzalen en de werkplaatsen gericht op

arbeidstraining en arbeidsgewenning, waarbij een groot deel van de tijd besteed

wordt aan productiewerk.23 In De Dreef en Overberg is het programma in de werk-

plaatsen meer opleidingsgericht. In Overberg sluiten alle jongens hun praktijk-

opleiding af met een verplichte stage van minimaal tien weken en een intern

praktijkexamen. Gaat dat allemaal goed, dan krijgen ze een'Overberg-diploma'

van de vakopleiding die zij hebben gevolgd.

In alle drie de inrichtingen kunnen jongens een lasopleiding volgen. In De Dreef

wordt deze cursus extern gevolgd. Eén avond per week gaan zij daar samen met een

leerkracht naartoe. Deze leerkracht verzorgt door de week de vaktheorie.

Tot slot hebben de jongens in De Dreef en Overberg nog enkele extra onderdelen

in hun rooster. In De Dreef hebben jongens één middag in de week handarbeid en

kunnen ze speelgoed of iets voor zichzelf maken. In Overberg bevat het rooster van

elke jongen bovendien een aantal vormingsuren. Zo moeten alle jongens koken,

zodat ze allemaal hun eigen potje leren koken en voor jongens die dit heel erg leuk

vinden, is er de mogelijkheid bij de instellingskeuken een consumptieve opleiding

te volgen (maximaal twee jongens). Alle jongens hebben twee uur per week manuele

expressie, hetgeen min of meer overeenkomt met de handarbeid in De Dreef. De

overige vormingsuren zijn ingedeeld in blokken van tien weken (twee uur les per

week), waarin bepaalde onderwerpen behandeld worden, bijvoorbeeld drugs of

seksualiteit.

De KVU in Overberg heeft een eigen programma, waarin aan de hand van een werk-

boek met verschillende blokken een combinatie van vakken en onderwerpen aan de

orde komt. De jongens doen productiewerk en maken opdrachten voor 'algemene

23 Voor verandering op dit punt sinds de interviews eind 1994 wordt verwezen naar hoofdstuk 8.
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technieken', ze krijgen sociale-vaardigheidstraining en volgen blokken rond finan-

ciën, openbaar vervoer, vrijetijdsbesteding, wereldoriëntatie en speciale thema's als

drugs en seksualiteit. Het programma in de KVU is niet voor alle jongens gelijk. In de

loop van het verblijf in de KVU wordt duidelijk wat een jongen wil en kan en wordt

het programma meer individueel bepaald.

6.1.2 De gesloten inrichtingen met een vakopleiding

Organisatie

In hoofdstuk 2 werd al besproken dat Het Keerpunt onderdeel uitmaakt van de

'Stichting Sint Joseph' waartoe onder andere twee scholen behoren. Ten behoeve van

het onderwijs in Het Keerpunt is een aantal leerkrachten vanuit de 'SO/VSO-school

St. Josef' gedetacheerd bij Het Keerpunt. De beide groepen van de behandelafdeling

hebben een eigen leerkracht en er is één leerkracht vrijgesteld om een stagepro-

gramma op te zetten voor de jongens uit de tweede groep. Op vrijdagmiddag komt

een aparte leerkracht algemene technieken (AT) geven. Op verschillende plaatsen is

al aan de orde gekomen dat het dagprogramma in de werkplaatsen van Het Keerpunt

wordt verzorgd door de groepsleiding. Daarnaast worden ook twee. 'gastvrouwen'

ingezet, zodat het programma naast 'onderwijs' bestaat uit: sport, 'atelier', werk-

plaats en 'huishoudelijk werk'. Tijdens de werkplaatsuren komen houtbewerking,

metselen, schilderen, metaalbewerking en autotechniek aan de orde. In het atelier

wordt creatieve handvaardigheid gegeven. Welk onderdeel gegeven wordt, is

afhankelijk van de groepsleider die dienst heeft.
Het programma in 't Nieuwe Lloyd komt overeen met dat in Het Keerpunt. Het onder-

wijs voor de behandelafdeling wordt hier verzorgd door één onderwijzer en drie

praktijkleerkrachten voor respectievelijk de houtwerkplaats, de werkplaats metaal

en de werkplaats algemene technieken. Voor enkele jongens is er de mogelijkheid

consumptieve techniek te volgen in de instellingskeuken.

'tAnker neemt een wat aparte positie in omdat de vakopleiding hier wordt verzorgd

door een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) op het terrein van

het Jongerenhuis Harreveld.24 Voor jongens voor wie deelname aan het school-

programma (nog) niet haalbaar is, biedt het Jongerenhuis Harreveld een apart
programma in een drietal werkplaatsen op het terrein. Ten tijde van de interviews

bezochten bijna alle jongens van 't Anker de school op het terrein. De jongens van

het Jongerenhuis Harreveld en de justitiële afdeling 't Anker zitten bij elkaar in de

klas. Er gelden op beheersmatig gebied aparte afspraken voor de jongens van

't Anker. Zo mogen zij niet vrij rondlopen door de school, mogen zij in de pauze

niet naar buiten en worden zij naar school gebracht en weer opgehaald door de

groepsleiding.

24 Kort na de interviews kwam de gesloten nieuwbouw voor 't Anker gereed. Het onderwijs vindt sindsdien

plaats in het gesloten gebouw, maar wordt nog steeds verzorgd door de Scholengemeenschap Harreveld.

De veranderingen komen in hoofdstuk 8 aan de orde.
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Programma

Bij de jongens in Het Keerpunt is het rooster ingedeeld in vier dagelijkse blokken van

een uur en een kwartier die bestaan uit: onderwijs, werkplaats of atelier, huishouden

en sport. De jongens zijn per tweetal verdeeld over de blokken. Bij 'onderwijs' komen

per blok drie lesvormen aan de orde. De inhoud daarvan kent een grote variatie. Zo

wordt er bijvoorbeeld naast de AVO-vakken met de jongens gewerkt aan de theorie

voor het rijexamen, aan boekhouden, verkoopkunde, vaktheorie schilderen en

dergelijke. Er is de mogelijkheid om officieel erkende deelcertificaten te halen. Het

programma in de werkplaatsen is opgedeeld in fasen. In elke fase zijn er vier werk-

stukken te realiseren. Het blok 'huishouden' wordt verzorgd door de beide 'gast-'

vrouwen' die elk aan één groep verbonden zijn. Zij zijn elk blok samen met een

jongen bezig met koken, schoonmaken, de was doen en dergelijke. Jongens uit de

tweede groep kunnen in principe naar de SO/VSO-school of de lts op het terrein van

St. Joseph. Ook stages zijn daar in principe mogelijk.

In 't Nieuwe Lloyd is het programma in grote lijnen gelijk aan dat in Het Keerpunt.

Ook hier zijn de jongens overdag in kleine groepjes verdeeld over de diverse werk-

plaatsen en het onderwijs en ook in't Nieuwe Lloyd kan tijdens de onderwijsuren

eigenlijk alles aan de orde komen. Elke jongen moet echter verplicht aandacht

besteden aan rekenen, Nederlands en wiskunde. Ook hier is het in principe mogelijk

om in de laatste fase van het verblijf een school buiten de inrichting te bezoeken of

stage te lopen. Ten tijde van de interviews kwam dit echter niet voor. In 't Nieuwe

Lloyd en Het Keerpunt maakt ook een uur 'luchten' onderdeel uit van het dagelijkse

programma.

De jongens in 't Anker volgen een'gewoon' schoolprogramma, net als op elke school

voor VBO. Na de eerste twee brugjaren kiest elke jongen een vakrichting en heeft een

lesrooster met AVO-vakken, praktijk en vaktheorie. Het programma is individueel

aangepast aan het tempo en niveau van elke jongen en er wordt gewerkt met

groepjes van vier jongens per'klas'.

6.2 Inrichtingen met een school op het terrein

De drie gemengde, open inrichtingen en de ene gesloten inrichting voor meisjes

hebben allemaal een school voor speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal

onderwijs (VSO) op het terrein.

Organisatie

Alexandra heeft een school voor VSO op het terrein. Conflicten in het verleden

tussen de school en het internaat hebben ertoe geleid dat de school bij Alexandra

een tijdje dicht is geweest. Ten tijde van de interviews is het een klein jaar geleden

dat de school, met andere leerkrachten, een andere directeur en een andere opzet,

weer van start is gegaan. Sindsdien bestaat er een convenant waarin is vastgelegd

welke 'route' er gevolgd dient te worden bij eventuele conflicten. De samenwerking

met het internaat is nu goed. Als voorbeeld noemt de directeur het feit dat men in
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Alexandra veel moeite had met een schoolvakantie van zes weken. De vakantie

is nu teruggebracht tot vier weken en de beide andere vakantieweken zijn ver-

spreid over het jaar. Ook hebben de leerkrachten, samen met het personeel van

het internaat deelgenomen aan een scholingsprogramma over het werken vanuit
de leertheorie.

Een situatie zoals hierboven geschetst bij Alexandra, speelde ten tijde van de inter-

views in De Marke. De school op het terrein van De Marke kwam in het nieuws

vanwege malversaties. Dit had onder andere tot gevolg dat halverwege 1994 de

directeur van de school van OGH, naast zijn werk op OGH, als interim-directeur

van de school aangesteld werd.25

De school werd ten tijde van de interviews behalve door jongeren van De Marke,

ook door enkele 'buitenleerlingen' bezocht. De school heeft een dependance in

Apeldoorn waar in de aldaar gevestigde unit van De Marke onderwijs wordt ver-

zorgd voor jongeren die daar wonen en die niet naar het reguliere onderwijs

kunnen. Verder is er door de school een'symbiose' aangegaan met een school

voor voortgezet onderwijs in Eibergen. Dat wil zeggen dat leerkrachten van de

school van De Marke op de school in Eibergen zijn gestationeerd om leerlingen

van De Marke te begeleiden. Sommige jongeren volgen het volledige onderwijs-

programma van deze school, anderen zijn er maar enkele uren per week. In

samenwerking met de Stichting Bevordering Werkgelegenheid in Eibergen is er

bovendien een 'meidenleerproject' opgezet in Eibergen. Tot slot worden door de

school stages geregeld en begeleid.

Ook Ned. Mettray heeft een eigen school op het terrein, waar naast leerlingen van

de eigen inrichting, ook enkele leerlingen uit de omgeving naartoe gaan. Anders

dan in de andere inrichtingen zijn alle onderdelen van het dagprogramma in Ned.

Mettray bij de school ondergebracht. Zo horen bijvoorbeeld de creatieve therapie

en sommige activiteiten in de vrije tijd tot het lesprogramma.26 De school kent vier

'afdelingen : de 'leerklassen' (onderwijs op allerlei niveaus, gericht op de overstap

naar het reguliere onderwijs en het behalen van deelcertificaten en diploma's),

'vormingsklassen' (speciaal voor jongeren die nog niet weten wat ze willen) en

'praktijkklassen (waar het praktijkonderwijs gegeven wordt voor metaal, hout,

autotechniek, consumptieve techniek en tuin). Tot slot heeft de school het 'leer-/

werkproject' voor jongeren die geen opleiding hebben afgerond en die door werk-

projecten en stages (o.a. in Mettray zelf) werkervaring opdoen. Het leer-/werk-

project biedt telkens wisselende werkzaamheden, ten tijde van de interviews is

men bezig met het opknappen van een manege.

Op het terrein van OGHligt een school voor SO/VSO. Deze wordt door een flink aantal

jongeren uit OGH bezocht en net als bij de hiervoor besproken inrichtingen kent de

school 'buitenleerlingen'. In dit geval zijn dat naast enkele leerlingen uit de regio,

25 De veranderingen die inmiddels hebben plaatsgevonden, komen aan de orde in hoofdstuk 8.

26 Deze onderdelen worden in het volgende hoofdstuk besproken.
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vooral leerlingen van het nabijgelegen jeugdpsychiatrisch centrum 'De Lingewal'.

Net als in Ned. Mettray is er binnen de school differentiatie aangebracht tussen

leerklassen, praktijkklassen en stageklassen. Daarnaast is er, bij wijze van experi-

ment, een groep 'ervaringsleren'. Jongeren uit deze groep volgen praktijkvakken

in combinatie met sport en projecten.
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Programma

In deze vier inrichtingen zijn de leerlingen op school ingedeeld in groepjes van acht.

In OGH, De Marke en Ned. Mettray wordt hierbij enigszins gekeken naar niveau. In

Alexandra is de samenstelling willekeurig, alleen de meisjes van de GZW zitten bij

elkaar in de groep. In OGH, Alexandra en Ned. Mettray volgen jongeren de theorie-

vakken bij een vaste leerkracht, voor de praktijkvakken 27 gaan zij naar speciale

vakleerkrachten.

Er zijn ook enkele verschillen aan te geven tussen de scholen in deze vier inrich-

tingen. Zo wordt in Alexandra en Ned. Mettray gewerkt met weektaken. De leerlingen

in Alexandra hebben elk een map met verschillende taken en opdrachten voor de

afzonderlijke vakken. Het kunnen dagtaken zijn, maar ook taken die bijvoorbeeld in

een bepaald uur gedaan moeten worden. De mate van gestructureerdheid verschilt

wat dat betreft per meisje. Ook in Ned. Mettray wordt gewerkt met taken. Voor de

AVO-vakken krijgt elke jongere een weektaak in twee vakken.

Een tweede punt van verschil is het lesprogramma voor de geïndividualiseerde

leefvormen. Anders dan in de andere inrichtingen, volgen de meisjes van de GZw een

eigen programma. Dit is toegespitst op zelfstandig functioneren in de maatschappij

en op het volgen van onderwijs of werken buiten de inrichting. Meisjes uit de tweede

fase van de GZw kunnen stage lopen en/of een reguliere school bezoeken.

Ter afronding van deze twee paragrafen wordt in tabel 5 een overzicht gegeven van

de diverse opleidingsvormen in de behandelinrichtingen ten tijde van de interviews.

6.3 Deelname aan het reguliere onderwijs

In bijna alle inrichtingen bezoeken (enkele) jongeren een school buiten de inrich-

ting. Dit gebeurt in een bepaalde fase van het verblijf en net als aan de andere

vormen van bewegingsvrijheid die in hoofdstuk 3 aan de orde kwamen, zijn aan het

volgen van extern onderwijs strenge voorwaarden verbonden. Zo moet de jongere

in kwestie 'zich sociaal normaal gedragen'. Verder moet hij of zij zich voldoende

kunnen concentreren, enige zelfstandigheid hebben, zich staande kunnen houden

op school (d.w.z. niet meer zo makkelijk beïnvloedbaar zijn, niet vechten, schelden

en de klas uitlopen) en autoriteit accepteren ('als ze een opdracht krijgen moeten

27 Praktijkvakken zijn bijvoorbeeld: handvaardigheid, textiele werkvormen, informatica, sport,

huishoudkunde, koken, huidverzorging, metaaltechniek, bouwtechniek en autotechniek.
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Tabel 5: Opleiding en onderwijs per inrichting ten tijde van de interviews

inrichting rijks- of particu- praktijkopleiding onderwijs

liere inrichting

Alexandra particulier nee VSO

't Anker particulier nee VBO

De Dreef particulier werkplaatsen SONSO

en projecten

Den Engh rijks werkzalen en eigen onderwijs

werkplaatsen

Het Keerpunt particulier werkplaatsen SONSO

De Marke particulier nee SONSO

Ned. Mettray particulier nee SONSO

't Nieuwe lloyd rijks werkplaatsen eigen onderwijs

OGH particulier nee sONSO

Overberg rijks werkplaatsen eigen onderwijs
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locatie

op terrein

op terrein

op terrein

in gesloten pavil-

joens en op terrein

in gebouw

op terrein

op terrein

in gebouw

op terrein

op terrein

ze die kunnen doen, zonder een grote mond te geven'). Er mogen geen acute

problemen meer spelen, ze moeten met hun agressie kunnen omgaan, netjes en

'normaal' kunnen antwoorden en betrouwbaar zijn (zich aan afspraken kunnen

houden). Behalve het gedrag speelt ook het gepleegde delict en de opgelegde

maatregel een rol.

Het besluit om een jongere naar een 'buitenschool' te sturen, wordt genomen

in de behandelplanbesprekingen en vaak worden eerst nog enkele stappen inge-

bouwd voordat de overgang een feit is. Een jongere gaat bijvoorbeeld eerst enkele

uren naar de 'buitenschool' (De Marke, Het Keerpunt) en/of wordt gehaald en

gebracht (OGH).

De leerlingen bezoeken meestal het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (KMBO),

volgen cursussen bij het Centrum voor Beroepsvorming en Beroepsbegeleiding

(CBB) of bezoeken een school voor VSO. Soms volgen jongeren de mavo, het onder-

wijs voor volwassenen of een vakopleiding zoals de slagersvakschool.

Deze 'buitenschoolleerlingen' stellen de inrichtingsscholen echter wel voor pro-

blemen op het terrein van de regelgeving. In de particuliere inrichtingen moet men

namelijk leerlingen die buiten de inrichting naar school gaan, uitschrijven. Dit

levert problemen op, omdat deze leerlingen nog wel veel begeleiding nodig hebben.

Door de uitschrijving tellen zij echter niet meer mee als leerlingen van de school in

de inrichting en daardoor is er geen tijd om hen te begeleiden. Volgens de geïnter-

viewde schooldirecteuren zouden leerlingen dubbel ingeschreven moeten kunnen

staan, zodat ze het reguliere onderwijs kunnen bezoeken, maar nog wel begeleid

kunnen worden door leerkrachten van de inrichtingsschool.
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Onder andere vanwege dit,probleem beveelt de eerder genoemde commissie-Etty

aan de inrichtingen een bepaald budget voor onderwijs te verschaffen dat gebaseerd

is op het aantal jongeren dat in een inrichting is opgenomen. Ongeacht of er een

'school in formele zin' aanwezig is, kunnen zowel de rijks- als de particuliere

inrichtingen dan de financiën ook besteden aan het begeleiden van leerlingen

op 'buitenscholen' of het 'inhuren' van begeleiding of opleidingen elders.

6.4 Afstemming en overleg

In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat in het behandelplan doorgaans in globale termen

werd aangegeven wat er op het punt van onderwijs en opleiding zou moeten ge-

beuren. De uitwerking in een individuele leerroute per jongere, is een taak van de

school c.q. de werkplaatsleiders. In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderlinge

afstemming tussen het onderwijs en de andere opvoeders en behandelaars.

In alle inrichtingen wordt door een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en de

werkplaatsen deelgenomen aan de behandelplanbesprekingen. In de drie gemeng-

de inrichtingen en de ene gesloten inrichting voor meisjes (allen met een school op

het terrein) heeft de school een speciale functionaris in dienst voor de onderlinge

afstemming en het onderhouden van de contacten tussen de school en de inrichting.

In de andere inrichtingen nemen individuele leerkrachten of werkplaatsleiders aan

de behandelplanbespreking deel.

Daarnaast kennen de meeste inrichtingen een wekelijks overleg tussen vertegen-

woordigers van de school, de werkplaatsen en de leefgroepen.

In aanvulling daarop hebben enkele inrichtingen nog andere vormen van afstem-

ming en overleg. Zo krijgt men op de school van Alexandra elke ochtend voor aan-

vang van de lessen informatie uit de overdracht die in de leefgroepen plaatsvindt.

Hetzelfde gebeurt in De Marke waar de adjunct-directeur van de school 's ochtends

bij het 'ochtendrapport' van de groepen aanwezig is. 'Zo weten we welk meisje niet

aanwezig is, wat er op de groep heeft plaatsgehad en welke lijn we moeten volgen',

aldus een leerkracht.

In De Marke is er verder nog een wekelijkse bespreking van de 'stagekinderen' tussen

de stagebegeleiders van de school en de groepsleiding van het paviljoen. In Ned.

Mettray is er, in aanvulling op de behandelplanbesprekingen, wekelijks overleg

tussen de stafmedewerkers en het hoofd van de school over de voortgang van elke

jongere ('leerlingbespreking'). Verder hebben de stafmedewerkers een'inloopspreek-

uur' op school waar leerkrachten terechtkunnen om 'de vertaling van het behandel-

plan naar de schoolsituatie te bespreken'. Hoewel er in Ned. Mettray geen formeel

overleg is tussen de leerkrachten en de groepsleiding, is er wel de afspraak dat als

er problemen zijn, men verplicht is dit aan elkaar te melden.

In OGH vindt er ook onderlinge afstemming plaats door deelname van.de directeur

van de school aan het wekelijkse stafoverleg met de directeur van het internaat, het

hoofd behandeling, de afdelingshoofden en de gedragswetenschappers.
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In Het Keerpunt gaat de onderlinge afstemming veel verder en is de methodiek

volledig geïntegreerd in alle onderdelen van het dagprogramma. In hoofdstuk 2

en 3 kwam al aan de orde dat, om de continuïteit in de methodiek te waarborgen,

de groepsleiding de opleiding in de werkplaatsen verzorgt. Voor alle onderdelen van

het dagprogramma hebben de jongens leerpunten op hun kaart staan. In het begin

zijn dat basisvaardigheden die voor het onderwijs en de werkplaatsen bijvoorbeeld

vertaald zijn in leerpunten als 'op tijd beginnen' en 'correct taalgebruik in de klas'. Als

een jongen zijn huiswerk niet maakt, kan dat als leerpunt opgenomen worden, net

als bijvoorbeeld het meenemen van de juiste boeken en schriften of het opzoeken

van het juiste materiaal om aan een opdracht te werken. In een latere fase volgen

complexere vaardigheden en worden individuele leerpunten toegevoegd die dus

per jongen kunnen verschillen.

Om de afspraken over de leerpunten goed te laten verlopen, zijn de beide onder-

wijzers aanwezig bij de teamvergadering en verder is er aan het einde van elke

dag een bespreking met de groepsleiding van de 'dagdienst', de leerkrachten en

de groepsleiding die 'in avonddienst' komt, in aanwezigheid van de gedrags-

wetenschapper.

In 't Anker, waar ook een afdeling is waar met het token economy systeem gewerkt

wordt, vindt een dergelijke afstemming niet plaats. Omdat er geen aparte klassen

zijn voor de jongens van 't Anker, kunnen de leerkrachten van de 'Scholengemeen-

schap Harreveld' hun werkwijze niet geheel aan deze jongens aanpassen. Er bestaat

ook geen regulier overleg tussen leerkrachten en groepsleiding of gedragsweten-

schappers, en de leerkrachten zijn niet bij de behandelplanbesprekingen aanwezig.

Er is wel met enige regelmaat overleg tussen de gedragswetenschapper van de

gedragstherapeutische afdeling en de individuele leerkrachten van de jongens

van die afdeling. Om de groepsleiding op de hoogte te houden van de voortgang

op school, heeft elke leerkracht eens in de zoveel tijd een gesprek met elke jongen

waar hij klasseleerkracht van is en diens groepsmentor.

6.5 Meningen over het onderwijs

De jongeren

In alle inrichtingen zijn er jongeren die de school of opleiding in de werkplaatsen

leuk of 'goed' vinden, en jongeren die er heel negatief tegenover staan.

De jongeren die zich positief uitlaten over het onderwijs, verwoorden bijvoorbeeld

dat school belangrijk is omdat je anders 'later niets kunt doen zo zonder diploma'.

Ook wordt het gewaardeerd dat je zelf mag kiezen wat je leert. Zo zegt een jongen:

'School vind ik wel leuk, ik heb een leuke meester, je krijgt veel dingen en je kan zelf

kiezen wat je leert. Je hoeft niet echt hard te werken, een beetje oefenen met de pc,

dingen die je leuk vindt zoals bijvoorbeeld een boek over lassen.'

De jongens en meisjes die zich negatief over school uitlaten, klagen vooral over het

feit dat ze zich er vervelen of dat ze moeite hebben zich te concentreren omdat de

anderen zo druk doen. Zo zegt een meisje: 'School vind ik vervelend, er zijn wel
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leuke vakken hoor, maar je bent niet verplicht iets te doen, dus meestal zit iedereen

maar een beetje door elkaar te schreeuwen. Als je dan toch iets wilt doen, is dat best

wel moeilijk.'

Anderen klagen omdat ze niet de opleiding kunnen of mogen volgen die ze zelf

graag willen. Zo zegt een jongen dat hem bij de overplaatsing vanuit de opvang-

inrichting was beloofd dat hij de lasopleiding die hij daar begonnen was, in de

nieuwe inrichting zou kunnen afmaken. Nadat hij eenmaal was overgeplaatst,

bleek dat allemaal niet te mogen. Een meisje zegt iets soortgelijks: 'School vind ik

vervelend, het is allemaal nep, ik krijg niet wat ik vraag op school. Ik zit eigenlijk

in mavo-4 maar ik krijg hier havo-3 omdat ze de boeken niet hebben. Ik wil graag

mijn school afmaken, maar hier verveel ik me. Als ik wat te doen had, zou je me

echt niet horen.'

Anderen vinden dat ze veel te weinig echt les krijgen. Een voorbeeld hiervan is een

meisje dat zegt: 'School is hier geen echte school. Je doet hier helemaal niks, je doet

spelletjes, het lijkt meer een kinderdagverblijf.' En een jongen zegt dat school'niets

voorstelt, het is maar één uurtje in de week'.

Dan zijn er jongeren die zeggen liever naar een gewone school te gaan, zoals deze

jongen: 'Van twee tot drie gaan we werken met de werkmeesters. Ik werk met dieren,

die moet ik verzorgen, eten geven, poep opruimen. Ik vind het werken heel erg

vervelend, maar het moet. De school vind ik ook niet leuk. Ik zou liever naar een

echte school gaan, met pauzes en vriendjes.'

De onderwijsgevenden

Ook bij de leerkrachten en werkmeesters zijn zowel positieve als negatieve geluiden

te horen over het programma op school en in de werkplaatsen.

Het merendeel van de geïnterviewde leerkrachten en werkplaatsleiders vindt dat

het huidige onderwijsaanbod voldoende mogelijkheden biedt om jongeren goed

voor te bereiden op de maatschappij. Het programma dat geboden wordt, is goed en

vanuit de groepen is er voldoende aandacht voor het (school)werk van de pupillen.

Dat zij onderwijs en opleiding zien als onderdeel van de behandeling, blijkt uit

uitspraken als: 'de school is dienstbaar aan de behandeling', 'de school is middel

in de behandeling'. 'De jongeren hebben zoveel problemen dat de behandeling

centraal hoort te staan. De school draagt daar dan aan bij.'

Er zijn echter ook andere meningen. Zo zijn er leerkrachten in Alexandra, De Marke

en Den Engh die het onderwijs ten tijde van de interviews kwetsbaar vinden. Zij

vinden de werkdruk hoog, vinden dat er te weinig mogelijkheden tot ziekte-

vervanging zijn of dat de school nogal op zichzelf staat binnen inrichting en dat er

onvoldoende waardering is voor hetgeen binnen het onderwijs gedaan wordt. Hun

bezorgdheid over het onderwijs komt waarschijnlijk voort uit de veranderingen die

er in deze inrichtingen gaande zijn of net achter de rug zijn.

Er zijn ook enkele leerkrachten die vinden dat de behandeling te veel centraal staat.

Zij hebben het gevoel dat 'de behandeling', 'het werk in de groepen', belangrijker

gevonden wordt dan het onderwijs. Dat is naar hun zeggen aan alles te merken. Zij
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vinden dat de jongens meer moeten studeren, er harder aan moeten trekken, er

meer op het huiswerk gelet moet worden en het dagelijkse studie-uur serieuzer

genomen moet worden. Alleen dan kunnen jongens goed voorbereid en met een

diploma 'de maatschappij in'.

Verder zijn in de gemengde inrichtingen diverse leerkrachten die vinden dat de

aandacht binnen het onderwijs, meer dan nu het geval is, moet komen te liggen op

het leren van praktische zaken in plaats van schoolse kennis. Veel leerlingen hebben

namelijk een grote aversie tegen 'leren' en voor de meeste leerlingen is het onderwijs

in de inrichting eindonderwijs. 'Ze moeten zich straks staande weten te houden in

de maatschappij. Dan hebben ze meer aan kennis over "hoe werkt het arbeids-

bureau" dan de tafel van 11.' Het starten of verder uitbreiden van stages en aparte,

meer praktijk gerichte leerroutes wordt door hen als wenselijk genoemd.

Een ander punt dat vooral door leerkrachten naar voren wordt gebracht, is dat er

zo weinig methoden en materiaal beschikbaar zijn voor de doelgroep waarmee zij

werken. Omdat het programma overal individueel is aangepast aan het tempo,

niveau en de interesse van elke jeugdige, zijn zij veel van hun tijd kwijt aan het

regelen, lenen, kopiëren of zelf maken van bepaalde modules of lessen. Vanwege

het zoeken naar materiaal zou men ook graag willen weten hoe er in andere

inrichtingen gewerkt wordt.

De commissie-Etty

Veel van de punten die door het onderwijzend personeel en de jongeren zelf

genoemd worden komen aan de orde in het advies van de commissie-Etty. De

commissie stelt in haar aanbevelingen dat er bij opname in de opvang- en

behandelinrichtingen een eenduidige diagnostiek dient plaats te vinden. Op basis

daarvan moet vervolgens per jongere een onderwijsplan opgesteld worden, waarin

wordt aangegeven welke resultaten op het terrein van algemeen vormend onderwijs

of beroepsgerichte scholing haalbaar zijn en welke methode daarbij succesvol kan

zijn. Daarbij moet in de visie van de commissie een stelsel van (korte) onderwijs-

modules en te behalen certificaten ervoor zorgen dat daadwerkelijk resultaten

behaald kunnen worden.

De commissie noemt tevens de noodzaak tot uitwisseling van kennis tussen inrich-

tingen onderling en de relevante onderwijsomgeving, waarbij gebruik gemaakt

wordt van job rotation, studiebijeenkomsten en het uitwisselen van materiaal.

Daarnaast stelt de commissie voor een systeem van resultaatmeting op te zetten,

waardoor in de inrichtingen nagegaan kan worden of het onderwijsplan gehaald

wordt en het mogelijk wordt inrichtingen onderling te vergelijken.

Ook adviseert de commissie om in de particuliere inrichtingen een contract tussen

de school en het internaat op te stellen, zoals in enkele inrichtingen (OGH, Ned.

Mettray) al het geval is. Daarin dient opgenomen te worden dat het primaat van de

behandeling bij de inrichting ligt. Het onderwijs is dus 'dienstbaar' aan de behande-

ling, zoals sommige leerkrachten dat al uitdrukten. Ook in de rijksinrichtingen

zouden soortgelijke afspraken vastgelegd dienen te worden, waarmee dan tevens
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afspraken gemaakt kunnen worden over te besteden onderwijsbudget. Het primaat

van de behandeling betekent ook dat het behandelplan dat de inrichting opstelt,
richtinggevend is voor de aanpak binnen het onderwijs en de inhoud van het

onderwijsplan. Overleg op alle niveaus tussen het internaat en het onderwijs en

gezamenlijke deskundigheidsbevordering kunnen hier in de visie van de commissie

aan bijdragen. Een andere consequentie van het primaat bij de behandeling is dat

het onderwijs en opleidingsprogramma het hele jaar door verzorgd wordt, zodat

zich niet de situatie voordoet dat er in de zomermaanden zes weken lang geen

dagprogramma verzorgd wordt. Tot slot beveelt de commissie aan om de samen-

werking tussen scholen te bevorderen door schaalvergroting (fusies) van de scholen

van diverse inrichtingen.

6.6 Bespreking

Uit de beschrijving van de onderwijs- en opleidingsprogramma's blijkt dat er over

het geheel genomen niet zo veel verschil bestaat tussen de inrichtingen in het

onderwijs dat men biedt. Natuurlijk maakt het verschil of er werkplaatsen aanwezig

zijn of dat er 'alleen' een school is. In alle inrichtingen volgen jongeren echter een

individueel programma en ook de inrichtingen zonder werkplaatsen bieden

praktijkvakken, creatieve vakken, koken, algemene technieken en handvaardigheid.

Daarnaast bieden bijna alle inrichtingen de mogelijk deelcertificaten te halen en

stage te lopen. Hoewel de grote lijn dus hetzelfde is, zijn er op een aantal punten

belangrijke verschillen.

Ten eerste wordt uit de beschrijving van het onderwijsaanbod duidelijk dat het

programma in 't Nieuwe Lloyd, Het Keerpunt en de gesloten paviljoens van Den

Engh minder onderdelen en variatie biedt dan het programma in de open inrich-

tingen en Alexandra en 't Anker. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in het feit

dat het in deze inrichtingen of paviljoens om een relatief kleine groep jongeren

gaat. Daardoor zijn er minder faciliteiten en is er minder personeel beschikbaar

dan in de andere, grotere, inrichtingen. De geslotenheid en beperkte omvang van

de inrichting (of het paviljoen) scheppen hier belangrijke beperkingen bij het ver-

zorgen van een gevarieerd dagprogramma. Het feit dat de jongens in de gesloten

paviljoens van Den Engh helemaal geen onderwijs krijgen en alleen in de interne
werkzaal productiewerk verrichten, is wat dat betreft wel erg mager te noemen.

Het is te hopen dat het voornemen dat in de interviews wordt verwoord, om in de

gesloten paviljoens één van de leerkrachten les te laten geven, snel omgezet wordt

in werkelijkheid.

Ook verschillen inrichtingen in de afstemming tussen het onderwijs en de rest van

de inrichting. Alleen in Het Keerpunt en Alexandra is de (leertheoretische) metho-

diek volledig geïntegreerd in het onderwijs.

Ook in enkele andere inrichtingen is de afstemming tussen het onderwijs en het

internaat goed geregeld. Bijvoorbeeld doordat een speciale contactpersoon vanuit

de school deelneemt aan de behandelplanbesprekingen en de gedragsweten-
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schappers het personeel van de school ondersteunen (zie ook hoofdstuk 4). In de

andere inrichtingen is het onderlinge contact minder gestructureerd en bezoeken

bijvoorbeeld individuele leerkrachten de behandelplanbesprekingen waarbij zij

afspraken maken over de aanpak van 'hunleerling.

Wanneer de aanbevelingen van de commissie-Etty overgenomen worden, zal de

onderlinge afstemming en de invulling van het onderwijsprogramma minder

afhankelijk worden van individuele leerkrachten dan nu in een deel van de

inrichtingen het geval is. De bedoeling is natuurlijk dat het individuele onderwijs-

plan ook de overdracht tussen de inrichtingen vergemakkelijkt. Daardoor zullen

hopelijk voorbeelden van jongeren die in de ene inrichting met een opleiding

beginnen en die vervolgens niet af kunnen maken, voortaan tot het verleden

behoren. Wel moet zo'n onderwijsplan duidelijk onderdeel uitmaken van het

behandelplan, zodat de meer gedragsmatige.doelen uit het behandelplan ook

tijdens het onderwijs aan bod komen.



7

Therapie en vrije tijd

In dit hoofdstuk staan twee onderdelen van het behandelprogramma in de

inrichtingen centraal: het therapie-aanbod (paragraaf 7.1) en het aanbod aan

activiteiten in de vrije tijd (paragraaf 7.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met

een bespreking (paragraaf 7.3).

7.1 Psychotherapie

Er bestaan vele verschillende vormen van psychotherapie, die vanuit diverse

theoretische invalshoeken gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld vanuit de

psycho-analyse, de cliënt-centered theorie, de leertheorie of de systeemtheorie

(Driessen en De Hoogh, 1988). Niet alleen de theoretische achtergrond, ook de

setting van psychotherapie kan verschillen (bijvoorbeeld individuele therapie

en groepstherapie) evenals de methode of middelen die ingezet worden (zoals

spel, drama, muziek).

Over de definitie van psychotherapie blijken de meningen te verschillen. Volgens

Vandereycken (1994) is (psycho)therapie het ontwerp en de uitvoering van een

interventie (op grond van een diagnose en prognose) met het doel pathologisch

functioneren te doen verdwijnen, te verbeteren of de gevolgen ervan te beperken. In

hun onderzoek naar de effecten van psychotherapie bij kinderen en adolescenten

hanteren Weisz e.a. (1987) een definitie die veel lijkt op die van Vandereycken, doch

wat algemener is geformuleerd: `Psychotherapy is any intervention designed to

alleviate psychological distress, reduce maladaptive behavior or enhance adaptive

behavior through counseling, structured or unstructured interaction, a training

program, or a predetermined treatment plan.' Ook Kazdin (1988) geeft een dergelijke,

brede definitie van psychotherapie: `Psychotherapy consists of a special interaction

between two or more individuals where one person has sought help for a particular

problem, and where another person provides conditions to alleviate that person's

distress and to improve functioning in everyday life.'

Aan de hand van onderzoek naar de gemeenschappelijke kenmerken van psycho-

therapie kunnen deze definities aangescherpt worden. Zo heeft psychotherapie

volgens Vandereycken enkele belangrijke kenmerken, namelijk dat er:

- sprake is van een hulpverleningsproces als resultante van de ontmoeting tussen

een professionele hulpverlener en een hulpvrager;

- gebruik gemaakt wordt van een therapeutische methodiek (een op grond van

deskundigheid gekozen en beproefde interventiestrategie, bedoeld om een

specifieke verandering op gang te brengen);
- in verschillende stappen gewerkt wordt aan te evalueren doelen.
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Als gemeenschappelijke kenmerken van de vele soorten psychotherapie die er

bestaan, worden door andere auteurs soortgelijke elementen genoemd. Zo is er bij

alle vormen van psychotherapie sprake van een therapeutische relatie; het explo-

reren van verleden, heden en toekomst en van een procedure (of methode) die een

actieve deelname van zowel de cliënt als de therapeut vereist (Van Dyck e.a., 1991;

Van Kalmthout en Van der Staak, 1994).

In de nieuwe inrichting De Hunnerberg (die in het volgende hoofdstuk aan de orde

komt) noemt men individuele begeleiding door de gedragswetenschappers expliciet

geen therapie, omdat deze gedragswetenschappers geen gediplomeerde psycho-

therapeuten zijn. Dit element, dat de therapie verzorgd wordt door een hulpverlener

die lid is van een beroepsorganisatie en een erkende opleiding heeft gevolgd, vinden
we in de definitie van Vandereycken min of meer terug in de term 'professionele

hulpverlener'. In de beide andere definities is dit element afwezig.

In de interviews met de gedragswetenschappers zijn allerlei vormen van inter-

venties aan de orde gekomen. Deze werden door sommigen benoemd als therapie,

terwijl anderen juist expliciet niet van 'therapie' wilden spreken. In dit hoofdstuk
geven we een overzicht van alle interventies die in de interviews genoemd zijn.

Uitgaande van de kenmerken van psychotherapie die hierboven zijn besproken,

hebben we daarbij een onderscheid gemaakt tussen vormen van therapie en van

individuele begeleiding.

7.1.1 Individuele gesprekstherapie

In alle inrichtingen wordt volgens de geïnterviewde gedragswetenschappers indi-

viduele gesprekstherapie gegeven en/of zijn individuele gesprekken mogelijk. Deze

twee termen worden in de inrichtingen afwisselend gebruikt voor min of meer

gelijksoortige interventies. Er zijn enkele inrichtingen waar gediplomeerde psycho-

therapeuten werkzaam zijn of waar gedragswetenschappers een opleiding daartoe

volgen. Hun gespreksinterventies worden doorgaans aangeduid als therapie, waar

andere gedragswetenschappers (die een dergelijke opleiding niet hebben) doorgaans

uitdrukkelijk stellen dat zij 'begeleidende gesprekken' voeren. In deze individuele

therapie of gesprekken wordt vanuit diverse theoretische inzichten en stromingen

en met verschillende methoden gewerkt.

In Alexandra kunnen de meisjes uit de gesloten groepen, aanvullend op de leer-

theoretische aanpak, individuele psychotherapie krijgen. Deze is steungevend en

structurerend van aard en, indien het meisje dit aankan, tevens gericht op het geven

van inzicht. De individuele gesprekstherapie is in principe kortdurend en wordt ver-

zorgd door de gedragswetenschapper die aan de afdeling voor gefaseerd zelfstandig

wonen (GZW) verbonden is en tevens psychotherapeute is. De meisjes uit de Gzw

zelf komen in principe niet meer in aanmerking voor deze vorm van therapie,

omdat men er volgens de geïnterviewden van uitgaat dat 'eventuele problemen
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al doorgewerkt dienen te zijn voor het meisje de overstap mag maken naar GZW'.

Doen zich toch gevallen voor waarbij individuele gesprekstherapie nodig wordt

geacht, dan wordt het Riagg ingeschakeld. Dit, omdat de psychotherapeute tevens

begeleidend gedragswetenschapper is van de meisjes van GZW en er anders sprake

zou zijn van een dubbele rol naar de betreffende meisjes toe.

In Het Keerpunt wordt, in aanvulling op het token economy systeem, 'rationeel

emotieve therapie' (RET) geboden door de gedragswetenschapper. Uitgangspunt

van RET is dat de door patiënten gepresenteerde klachten en problemen maar ten

dele worden-bepaald door de omstandigheden waarin de patiënt verkeert. Veeleer

worden de problemen veroorzaakt door bepaalde opvattingen, interpretaties en

houdingen. Door deze op hun werkelijkheidswaarde te toetsen, kunnen irrationele

cognities omgezet worden in meer rationele gedachten en houdingen, waardoor ook

nieuw gedrag en een meer adequate emotionaliteit mogelijk zijn (Albersnagel en

Boelen, 1991). In Het Keerpunt kan indien noodzakelijk ook individuele therapie

gegeven worden door de aan de inrichting verbonden (parttime) psychiater.

In OGH wordt gesteld dat de gedragswetenschappers zowel individuele gespreks-

therapie verzorgen als individuele begeleidende gesprekken voeren. Enkele van de

gedragswetenschappers zijn tevens psychotherapeut of in opleiding daarvoor. Of

een jongere in aanmerking komt voor gesprekstherapie, is afhankelijk van het feit of

hij of zij in staat is tot zelfreflexie. Daarnaast moet er sprake zijn van een voldoende

intelligentie. Is dit niet het geval dan is de jongere meer gebaat bij het voeren van

individuele begeleidende gesprekken. Welke jongeren wel en niet in aanmerking

komen voor gesprekstherapie, wordt in het'therapieteamoverleg' besloten. Over

het algemeen wordt er in de eerste drie maanden (de introductieperiode) geen

gesprekstherapie gegeven, om de jongere niet te zwaar te belasten in een voor

hem of haar toch al nieuwe situatie.

De gesprekstherapie in OGH kan client-centered, psycho-analytisch of gedrags-

therapeutisch van aard zijn en wordt, net als in Alexandra, verzorgd door een

gedragswetenschapper die niet verbonden is aan de 'eigen' afdeling van de

jongere.

In 't Anker wordt ter ondersteuning van het token economy systeem of de psycho-

dynamische werkwijze gebruik gemaakt van individuele gesprekstherapie die

verzorgd wordt door de gedragswetenschappers. In de afdeling met seksuele

delinquenten is groeps- en individuele gesprekstherapie niet zozeer een aan-

vulling op de werkwijze, maar de kern van de aanpak. De beschikbare 'therapie-

uren' in 't Anker worden vooral ingezet ten behoeve van de jongens van de

afdeling met seksuele delinquenten en de psychodynamische afdeling. In de

leertheoretische afdeling wordt dit betreurt, omdat er volgens de geïnterviewden

ook in die afdeling 'jongens zijn voor wie het gedragsmatig werken niet voldoende

is. Behalve vaardigheidstekorten hebben zij ook andere dingen waaraan gewerkt

moet worden.'

De beslissing of een jongen in aanmerking komt voor individuele therapie, wordt

genomen in de stafvergadering en hangt samen met de mate waarin de jongen
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'lijdensdruk' vertoont (last heeft van zijn eigen problemen). Evenals in Alexandra

en OGH wordt de therapie verzorgd door een andere dan de 'eigen gedrags-

wetenschapper.

Binnen het behandelprogramma van Ned. Mettray, De Marke, Den Engh en 't

Nieuwe Lloyd bestaat, net als in de bovenstaande inrichtingen, de mogelijkheid

tot individuele begeleidende gesprekken. In dit geval met hun 'eigen' begeleidend

gedragswetenschapper. In 't Nieuwe Lloyd kan ook de (parttime) psychiater inge-

schakeld worden voor individuele therapie. In het geval van incestproblematiek

kunnen de jongeren in De Marke kiezen voor therapie die gegeven wordt door een

van de (mannelijke) gedragswetenschappers van De Marke of voor een (vrouwelijke)

therapeute bij het Riagg.

Tot slot zijn er twee inrichtingen waar individuele gesprekstherapie in principe

mogelijk is, maar slechts incidenteel gegeven wordt.

In Overberg wordt therapie in voorkomende gevallen gegeven door de ortho-

pedagoog, de psycholoog of de psychiater. De therapie is inzichtgevend van aard

en gericht op de emotionele ontwikkeling van de jongere. De individuele therapie

vindt niet vanuit een specifieke theorie plaats, zoals bijvoorbeeld in Het Keerpunt

het geval is, maar is eclectisch van aard. Of een jongen hiervoor in aanmerking

komt, wordt vastgesteld tijdens de behandelplanbespreking en is niet gebonden

aan specifieke fasen in de behandeling.

In De Dreef is de behandeling sterk gericht op 'doen' en minder op 'praten'. Dit heeft

z'n weerslag op het therapie-aanbod van De Dreef. Uit de interviews blijkt dat het

aanbieden van specifieke therapie(ën) niet tot de gebruikelijke gang van zaken

behoort. De gedragswetenschappers voeren wel eens individuele gesprekken met

de jongeren, maar willen dit nadrukkelijk geen therapie noemen. Wel zeggen zij

dat het goed zou zijn om over meer therapeutische mogelijkheden te kunnen
beschikken, omdat er jongens zijn die daar wel degelijk baat bij zouden hebben.

Jongeren zelf zijn in de interviews positief over de individuele gesprekstherapie. Zo

zegt een meisje bijvoorbeeld: 'Ik heb één uur drama, één uur incesttherapie en één

uur paardrijden. Vooral de incesttherapie vind ik erg goed. Ik heb er heel veel aan.

Het is goede begeleiding en ik kan ook goed met haar overweg.' En een jongen zegt:

'Ik vind de therapie goed, omdat je er echt mee geholpen wordt. Het is alleen veel te

weinig. Als het meer zou zijn was ik hier allang weg, maar ze hebben niet genoeg tijd.'

7.1.2 Sociale-vaardigheidstraining

In zeven van de tien behandelinrichtingen wordt individuele sociale-vaardigheids-

training gegeven.
In Alexandra behoort individuele sociale-vaardigheidstraining officieel tot het

therapie-aanbod. Wegens ziekte van de 'trainster sociale vaardigheden' lag de

training echter ten tijde van het onderzoek stil en was het niet duidelijk of dit

in de nabije toekomst weer opgepakt zou worden.
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In Het Keerpunt krijgen alle jongens in de eerste fasen van hun verblijf individuele

sociale-vaardigheidstraining van de gedragswetenschapper. De training wordt in

principe afgesloten wanneer de jongens overgaan naar de tweede behandelgroep.

Afhankelijk van de individuele jongere kan afsluiting echter ook in een eerder (of

later) stadium plaatsvinden.

Ook in de Kort Verblijf Unit in Overberg krijgen alle jongens in een bepaalde fase van

het programma individuele sociale-vaardigheidstraining. In OGH, De Marke, Ned.

Mettray en Den Engh vindt een dergelijke training plaats op indicatie.

De geïnterviewde jongeren vertellen over de sociale-vaardigheidstraining dat 'het

gaat over spreekvaardigheid en zo', 'we praten over mijn gedrag, bijvoorbeeld dat ik

mensen aan moet kijken als ik met ze praat'.

7.1.3 Creatieve therapie

Grabau en Visser (1987) definiëren creatieve therapie als 'therapie door middel

van creatieve processen'. Zij onderscheiden vier'activiteitengebieden binnen de

creatieve therapie, te weten muziek, drama, handvaardigheid en'tuin'. In 1993 is

door de beroepsvereniging van creatief therapeuten ook'dans' als aparte therapie-

vorm vastgesteld, terwijl het gebied handvaardigheid ook wel aangeduid wordt als

'beeldende therapie' (Gerritsen, 1994).

Elk van deze gebieden biedt expressieve en creatieve activiteiten die een bepaalde

beleving oproepen en het van daaruit mogelijk maken te oefenen met andere

omgangsvormen. In de interviews met de gedragswetenschappers wordt het

'activiteitengebied handvaardigheid' vaak aangeduid als 'creatieve therapie' of

'therapie beeldend', terwijl muziek en bijvoorbeeld drama afzonderlijk genoemd

worden als muziektherapie en dramatherapie. In alle inrichtingen wordt de

creatieve therapie verzorgd door gediplomeerde therapeuten.

In 't Anker en 't Nieuwe Lloyd zijn drie vormen van creatieve therapie mogelijk:

muziek, tuin en handvaardigheid. In 't Anker dient de deelname aan creatieve

therapie ofwel ter voorbereiding op individuele gesprekstherapie ofwel als een

op zichzelf te doorlopen therapietraject. Een jongen kan echter in 't Anker nooit

tegelijkertijd in aanmerking komen voor zowel individuele gesprekstherapie als

creatieve therapie.

In OGH wordt creatieve therapie in de introductiefase vooral toegepast als obser-

vatiemiddel: 'Deze vorm van therapie biedt de jongere vaak een makkelijker ingang

dan "praten", aldus de geïnterviewden. Na de introductiefase wordt de creatieve
therapie (i.t.t. 't Anker) al dan niet gecombineerd met andere vormen van therapie.

Een van de gedragswetenschappers geeft een voorbeeld hiervan als hij over een

meisje vertelt: 'Bij creatieve therapie werkt ze aan het ontdekken van verschillende

levensstijlen en het bespreekbaar maken van haar thuissituatie. Het medium daarbij

is beeldend vormen (o.a. schilderen/beeldhouwen). In de individuele gespreks-

therapie gaat het vooral om het maken van eigen keuzes en "nee" durven zeggen.'
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In Ned. Mettray en De Marke is de creatieve therapie officieel ondergebracht bij
de school.

De jongeren zelf zijn doorgaans erg te spreken over de creatieve therapie. Zo zegt

een jongen in 't Nieuwe Lloyd: 'Tuintherapie is heel leuk, omdat het prettig is om

"anders" buiten te zijn, niet tussen die vier muren van de luchtplaats.' Ook het

onderdeel muziek wordt gewaardeerd: 'Muziek is heel leuk, omdat het zalig is je

uit te leven op een drumstel, dan kun je je agressie kwijt.' Het onderdeel hand;

vaardigheid binnen de creatieve therapie wordt door verschillende jongeren 'een

beetje kinderachtig' genoemd.

7.1.4 Overige vormen van individuele begeleiding
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Naast de bovengenoemde therapievormen hebben diverse inrichtingen nog andere

vormen van individuele begeleiding. Zo is in Alexandra op indicatie 'individuele

activiteitenbegeleiding' mogelijk. Een meisje wordt dan op het gebied van sport,

muziek of creatieve activiteiten individueel begeleid, met als doel aan specifieke

problemen (bijvoorbeeld faalangst) te werken. De medische dienst verzorgt,

eveneens op indicatie, individuele begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld

seksualiteit en lichaamsbesef.

In Overberg bestaat iets soortgelijks. Daar is individuele begeleiding op het gebied

van sport en manuele expressie mogelijk. In 't Anker is het mogelijk in combinatie

met de eerder besproken gesprekstherapie of creatieve therapie, te 'sparren'. De

gedragswetenschappers spreken ook wel van 'spartherapie'. Sparren is een onderdeel

van de bokssport dat in 't Anker gebruikt wordt om een jongen te leren zijn agressie

in betere banen te leiden. Het sparren wordt met name toegepast bij jongens die met

de verwerking van hun eigen misbruikproblematiek bezig zijn, omdat hier vaak veel

agressie bij naar boven komt.

In OGH en Ned. Mettray kunnen jongeren op indicatie meegestuurd worden met,

bepaalde projecten ervaringsleren en in OGH kan een jongere bovendien individueel

begeleid worden door de boer van de zogenaamde pedagogische kinderboerderij.

Deze 'boerderijtherapie', zoals het in OGH wel genoemd wordt, is vooral bedoeld

voor jongeren met hechtingsproblemen. Deze jongeren zijn vaak nog wel in staat

zich te hechten aan dieren. Door hen op de kinderboerderij te laten paardrijden of

mee te laten helpen met de verzorging van de dieren, kan er een hechtingsproces op

gang gebracht worden van waaruit vertrouwen wordt opgebouwd en wantrouwen

wordt weggenomen. Net als geldt voor de individuele gesprekstherapie, wordt er in

de introductieperiode geen gebruik gemaakt van deze interventie.

In Ned. Mettray wordt, evenals in Overberg en 't Anker, individuele sportbeoefening

ingezet met een therapeutisch doel. Daarnaast wordt een aantal activiteiten ingezet

als therapie, zoals duiken en paardrijden. Over dit laatste zegt een van de geïnter-

viewde jongeren: 'Paardrijden vind ik heel erg leuk; dat doe ik het allerliefste. Tegen

een paard kun je altijd praten. Die luistert altijd en zegt lekker niks terug.'
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7.1.5 Gezinsbegeleiding
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Ten slotte worden door de gedragswetenschappers in Alexandra en De Marke indien

nodig gezinsgesprekken gevoerd. In Alexandra wenst men dit uitdrukkelijk geen

therapie te noemen. Gezinstherapie wordt, vanuit het idee van de systeemvisie, wel

verzorgd in OGH.

Als afsluiting van de beschrijving van het therapie-aanbod in de inrichtingen, wordt

in tabel 6 (pagina's 114-115) op een rijtje gezet welke therapie of begeleiding in de

diverse inrichtingen verzorgd wordt.

7.1.6 Bespreking

Niet alle behandelinrichtingen hebben een even uitgebreid therapie- of begelei-

dingsaanbod. In De Dreef bijvoorbeeld zijn in principe wel individuele begeleidende

gesprekken mogelijk, maar het komt niet vaak voor dat deze ook daadwerkelijk

plaatsvinden. Terwijl in inrichtingen als OGH, Alexandra, Ned. Mettray en De Marke

ten eerste een ruimer aanbod beschikbaar is en ten tweede veel vaker daadwerkelijk

therapie gegeven wordt.

In De Marke moet wat het aanbod betreft wel een voorbehoud gemaakt worden. Ten

tijde van de interviews was het therapie-aanbod ondergebracht bij de school. In het

vorige hoofdstuk zagen we dat de school na een periode waarin malversaties aan het

licht gekomen waren, volledig in verandering was. Dit had tot gevolg dat ook het

therapie-aanbod herschikt diende te worden. De geïnterviewde gedragsweten-

schappers aldaar zijn van mening dat er meer mogelijkheden in de inrichting zelf

moeten komen voor de diverse vormen van therapie.

Naast de individuele gesprekstherapie is creatieve therapie in de helft van de

inrichtingen een 'vast' programma-onderdeel, hetzij als observatiemiddel, hetzij

als voorbereiding op psychotherapie, hetzij als op zichzelf staande therapie. Ook

bieden bijna alle inrichtingen, ongeacht het achterliggend theoretisch kader,

sociale-vaardigheidstraining. Daarnaast zet men in de helft van de inrichtingen

allerlei middelen op individuele basis in (paardrijden, sparren, sporten) die in

sommige gevallen benoemd worden als therapie.

De definities die aan het begin van het hoofdstuk zijn gegeven, maken duidelijk dat

therapie een breed begrip is waar heel veel interventies onder kunnen vallen. De

definitie van Kazdin is wat dat betreft het meest ruim, daar vallen zo'n beetje alle

activiteiten onder die vanuit een behandelplan worden ondernomen. Het lijkt ons

van belang bij het bestempelen van bepaalde activiteiten als 'therapie' de gemeen-

schappelijke kenmerken van psychotherapie die in het begin van het hoofdstuk

genoemd werden, in het oog te houden. Namelijk dat er sprake dient te zijn van

een relatie tussen hulpverlener en hulpvrager, dat er een therapeutische methode

gebruikt dient te worden, dat er gewerkt wordt aan te evalueren doelen en dat

verleden, heden en toekomst worden geëxploreerd.
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Tabel 6: Het therapie- en begeleidingsaanbod van de diverse inrichtingen

inrichting therapievorm

individuele gesprekstherapie

Alexandra ja, door psychotherapeute

't Anker ja, door gedragswetenschappers en psychiater

De Dreef zeer incidenteel door gedragswetenschappers

Den Engh ja, door gedragswetenschapper

Het Keerpunt ja, RET door gedragswetenschapper en

gesprekstherapie door psychiater

De Marke ja, door gedragswetenschappers

Ned. Mettray ja, door gedragswetenschappers

't Nieuwe Lloyd ja, door gedragswetenschapper en eventueel

psychiater

OGH ja, door gedragswetenschappers (deels als)

psychotherapeuten

Overberg incidenteel door gedragswetenschappers en

psychiater

creatieve therapie
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nee

muziek, tuin, handvaardigheid

nee

nee

nee

muziek, handvaardigheid

drama, muziek,

handvaardigheid

muziek, tuin, handvaardigheid

beelden vormen (schilderen/

beelhouwen) en muziek

nee

Deze kenmerken zijn aan de orde bij de gesprekstherapie, de individuele bege-

leidende gesprekken (ook al willen sommigen dat liever geen therapie noemen),

de sociale-vaardigheidstrainingen en de creatieve therapie. Bij de individuele

begeleiding op het gebied van sport, sparren, activiteiten begeleiding, paardrijden,

duiken en de boerderij is dat minder helder. Bij deze activiteiten zijn meestal wel

enkele van de gemeenschappelijke kenmerken aan de orde. Zo wordt er bijvoorbeeld

gewerkt aan te evalueren doelen en de activiteiten worden ingezet op basis van een

vooraf vastgesteld behandelplan. Bij de individuele activiteitenbegeleiding en bij het

werk op de boerderij is wellicht sprake van een relatie tussen een hulpverlener en

een hulpvrager, terwijl het bij andere individuele activiteiten (zoals sparren) de

vraag is of een dergelijke relatie aan de orde is.

Een ander voorbeeld waarbij het onderscheid tussen therapie en individuele

begeleiding lastig is, komt naar voren wanneer we ons afvragen waarin de manuele

expressie in Overberg verschilt van de creatieve therapie elders.

Het zou voor de onderlinge vergelijkbaarheid van de inrichtingen goed zijn als er

door de inrichtingen meer inzicht gegeven wordt in de inhoud van de onderscheiden

methoden en doelen van de gehanteerde interventies.
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Tabel 6 (vervolg)

therapievorm (vervolg)

individuele sociale-

vaardigheidstraining

andere vormen van individuele

begeleiding

gezinstherapie groepstherapie

ja

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

ja

ja, in KVU

activiteitenbegeleiding en

voorlichting gezondheid

sparren

ervaringsleerprojecten

nee

nee

ervaringsleerprojecten

paardrijden, duiken,

ervaringsleerprojecten

nee

pedagogische kinderboerderij,

ervaringsleerprojecten

sport, manuele expressie

gezinsgesprekken

nee

nee

nee

nee

ouderbegeleiding

nee

nee

gezinstherapie en

ouderbegeleiding

nee

nee

ja, afdeling seksuele

delinquenten

nee

in principe mogelijk

nee

nee

nee

nee

nee

nee

7.2 Vrije tijd

In de meeste inrichtingen is het uitgangspunt dat de jongeren iets moeten dóén met

hun vrije tijd en niet mogen'hangen'. Dit heeft tot gevolg dat er in de inrichtingen

activiteiten worden georganiseerd waaraan de jongeren (al dan niet verplicht) in hun

vrije tijd kunnen deelnemen. De activiteiten liggen met name op het sportieve en

creatieve vlak, maar kunnen ook kampen, projecten of spelactiviteiten behelzen.

Welke activiteiten de inrichtingen bieden, hangt nauw samen met allerlei organisa-

torische aspecten. Het vrijetijdsaanbod wordt bepaald door de voorzieningen waar-

over de inrichtingen beschikken, het feit of de inrichting open dan wel gesloten is en

de wijze waarop de behandeling is opgebouwd. Hieronder wordt het vrijetijdsaanbod

van de inrichtingen ten tijde van de interviews beschreven in het licht van deze

aspecten. Daarbij zal apart aandacht worden besteed aan de vrijetijdsactiviteiten

die in het weekend, ter vervanging van het doordeweekse dagprogramma, worden

aangeboden. Bij de beschrijving is een onderverdeling gemaakt naar de voor-

zieningen waarover de inrichtingen beschikken.
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7.2.1 Inrichtingen met activiteitencentrum

In vijf inrichtingen (te weten Alexandra, OGH, Ned. Mettray, De Marke en 't Anker)

wordt een belangrijk deel van de activiteiten in de vrije tijd georganiseerd vanuit

een speciaal 'activiteitencentrum'.

11 6

Alexandra

Het activiteitencentrum van Alexandra wordt geleid door het 'activiteitenteam'. Het

bijzondere van dit activiteitenteam is dat het naast enkele vaste medewerkers uit

negen vrijwilligers bestaat.

Het centrum heeft een tweeledige functie. De in paragraaf 7.1.4 besproken individu-

ele activiteitenbegeleiding wordt er verzorgd en daarnaast organiseert het centrum

een uitgebreid facultatief programma. Het centrum staat open voor alle meisjes uit

Alexandra en biedt activiteiten op het gebied van sport, muziek en creativiteit.

Daarnaast kan de 'multi-instuif' worden bezocht, een soort soos.

Met uitzondering van de multi-instuif, geldt voor het deelnemen aan alle activiteiten

dat de meisjes zich van tevoren moeten opgeven. Hierbij hangt het af van de fase

waarin de meisjes zich bevinden, in welke mate zij gebruik mogen maken van het

activiteitencentrum. De mate waarin zij over 'vrijheden' beschikken speelt een rol.

Meisjes met veel vrijheden mogen bijvoorbeeld vaker naar het centrum en kunnen
in hun vrije tijd ook buiten het terrein van Alexandra activiteiten ondernemen, zoals

naar dansles gaan.

In het weekend is het activiteitencentrum een gedeelte van de tijd open en wanneer

het centrum dicht is, worden er, afhankelijk van de vrijheden waarover de meisjes

beschikken, activiteiten met de groep ondernomen zoals fietsen, zwemmen, wande-

len, of 'de meisjes doen iets voor zichzelf'. 's Avonds wordt er soms een videofilm

gehuurd en mogen sommige meisjes uit de individuele fase'uit'. Eens in de twee

maanden vindt in het weekend een speciale 'groepsactiviteit' plaats, bijvoorbeeld

een bezoek aan een pretpark.

Uit de interviews met de meisjes blijkt dat het moeilijk is hen in het weekend te

vermaken. Zij vinden dat er 'op de groep niet veel te doen is in het weekend'. Het

activiteitencentrum is populair. 'Je ziet er meisjes van andere groepen en je kunt

er dingen maken, je bent gewoon lekker bezig.'

OGH

In OGH organiseert men vanuit het activiteitencentrum 'de Barak' allerlei activitei-

ten op het gebied van onder andere sport en creativiteit. Ook worden er cursussen

aangeboden en is er net als in Alexandra een'soos', waar jongeren iets (non-alco-

holisch) kunnen drinken en waar disco-avonden worden georganiseerd. Jongeren

kunnen twee dagen per week naar 'de Barak'. Daarnaast worden er door de groeps-

leiding twee avonden in de week zogenaamde groepsactiviteiten georganiseerd. De

groepsleiding zegt voor het overige te proberen'op een actieve manier invulling te

geven aan de vrije tijd' en zo veel mogelijk te participeren in de activiteiten van de
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jongeren, bijvoorbeeld door de zaalvoetbalcompetitie te begeleiden. Eventueel

mogen de jongeren lid worden van een vereniging buiten de inrichting of bijvoor-

beeld meelopen met de vierdaagse (mits ze hiervoor trainen). In de individuele fase

zijn de vrijetijdsactiviteiten veel minder gestructureerd en vinden meer activiteiten

plaats buiten het terrein van OGH.

In het weekend (op zaterdag) worden er door de groepsleiding activiteiten georgani-

seerd, eventueel buiten het terrein van OGH. Jongeren uit de individuele fase mogen

op zaterdagavond 'uitgaan'. Zondag kunnen de jongeren hun dag invullen zoals ze

dat zelf willen. Wel moet de groepsleiding op de hoogte zijn van voorgenomen

plannen. 'Op zaterdag en zondag mogen ze tot elf uur uitslapen en daarna ontbijten

we met z'n allen. De rest van de dag doet iedereen een zo'n beetje wat hij wil en

soms zijn er activiteiten georganiseerd', aldus een groepsleidster.

Net als in Alexandra zijn jongeren enthousiast over de activiteiten in 'de Barak' en

gaan daar graag naartoe: 'Je kan er bloemschikken, dingen maken, kleding maken en

er is een soos, je kan biljarten, het is gewoon leuk.' Als 'de Barak' gesloten is, vinden

jongeren het moeilijker zichzelf te vermaken. Vooral het weekend wordt vervelend

gevonden. Een jongen verwoordt dat als volgt: 'In het weekend is er niet veel te doen.

We moeten om twaalf uur opgestaan zijn en meestal moet je schoonmaken. Ik ver-

veel mij meestal. Soms gaan we zwemmen of 's avonds weg met de groepsleiding.'

Ned. Mettray

In Ned. Mettray wordt een aantal van de 'vrijetijdsactiviteiten als onderdeel van het

dagprogramma door de school georganiseerd. Zo maken sport, duiklessen, paard-

rijden en tennissen onderdeel uit van het programma op school. Daarnaast organi-

seert men in het 'weekendhuis' allerlei activiteiten, zoals cursussen, sport, muziek,

motorcrossen, fietscrossen, een klussenproject, overlevingstochten, kampen en

projecten. Ook is er een'soosruimte', waar jongeren's avonds en in het weekend

naartoe kunnen. De groepsleiding participeert eveneens in de vrijetijdsbesteding.

Er worden sportactiviteiten begeleid en één groepsleidster leidt de 'meidenclub',

waar allerlei specifieke 'meisjeszaken' aan de orde komen. Bovendien bespreekt

de gedragswetenschapper altijd met de groepsleiding wat er in de vrije tijd

georganiseerd gaat worden, vanuit het oogpunt dat vrijetijdsbesteding een middel

is tot behandeling. In de leefgroepen wordt dan ook veel georganiseerd. Naast

activiteiten als bijvoorbeeld motorcrossen en weerbaarheidstraining worden met

regelmaat (vier keer per jaar) in samenwerking met het weekendhuis kampen en

projecten georganiseerd. Ook wordt er één of meer avonden gesport. Jongeren

moeten vooral in de beginfase van hun verblijf verplicht deelnemen aan een aantal

activiteiten per week.
In de gezinshuizen en units voor zelfstandigheidstraining zijn de activiteiten meer

gericht op voorzieningen buiten de inrichting, zoals clubs of verenigingen. De

jongeren zijn daar vrijer in de invulling van hun vrije tijd.

In het weekend is het weekendhuis open en worden er activiteiten georganiseerd

door de groepsleiding, eventueel buiten het terrein van Ned. Mettray. Bovendien is
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's middags de sporthal open. 's Avonds worden er meestal spelletjes gedaan of wordt
er naar een videofilm gekeken.

De Marke

In De Marke is de groepsleiding verantwoordelijk voor de vrijetijdsbesteding, daarin

bijgestaan door enkele activiteitenbegeleiders. Besteding van de vrije tijd geschiedt

in overleg met de groepsleiding en 'wordt zo veel mogelijk gestructureerd', aldus de

groepsleiding. Daarmee wordt bedoeld dat gevraagd wordt wat jongeren gaan doen,

dat men meedoet met activiteiten en deze ook organiseert.

De Marke heeft de beschikking over een activiteitencentrum 'de Deel', waar jongeren

drie avonden in de week naartoe kunnen om te sporten, spelletjes te doen, te kletsen

of wat (fris) te drinken. Behalve de activiteiten in 'de Deel' zijn er één of twee keer

per week verplichte groepsactiviteiten zoals sporten of zwemmen. Daarnaast

worden de jongeren gestimuleerd lid te worden van een club buiten De Marke.

Sommige jongeren mogen zelfstandig van het terrein af. Dit gebeurt echter altijd

in overleg met de groepsleiding en voorwaarde is dat de jongeren een duidelijk en

aanvaardbaar doel hebben: 'Als ze zeggen dat ze even naar buiten willen of een

stukje willen fietsen, dan is de vraag: "Hoezo, wat wil je dan gaan doen?" Je voelt

meestal wel aan of ze even naar het grenscafé willen voor een liter sherry of naar

Haaksbergen voor weet ik wat.'

Ook in het weekend worden de activiteiten volgens de groepsleiding zo veel mogelijk

gestructureerd. Er zijn zowel individuele activiteiten mogelijk als groepsactiviteiten

(sporten, af en toe naar een pretpark of dierentuin) en de jongeren kunnen een deel

van het weekend terecht in'de Deel'. Ondanks dat merken ook hier jongeren in de

interviews op dat zij zich in het weekend vervelen, terwijl anderen zich wel zelf

kunnen vermaken en bijvoorbeeld gaan fietsen. Afhankelijk van hun 'vrijheden

mogen jongeren op vrijdag- of zaterdagavond 'uit'. Ook in leefgroepen van De Marke

wordt in het weekend af en toe een videofilm gehuurd.

't Anker

In 't Anker is het eveneens de groepsleiding die de vrijetijdsactiviteiten verzorgt. Het

aanbod verschilt niet noemenswaardig voor de verschillende afdelingen. De meeste

activiteiten vinden plaats in het 'multifunctionele gebouw, waarin zich een sporthal,

sparruimte, squashbaan, sauna, fitnessruimte en het muzieklokaal en de drama-

ruimte van creatieve therapie bevinden. Jongens van alle afdelingen brengen daar

een belangrijk deel van hun vrije tijd door. De activiteiten vinden altijd onder toe-

zicht plaats. Verder wordt er één keer per week gezwommen met jongens die op de

gedragstherapeutische afdeling in de laatste fase van de behandeling zitten en wordt

er twee vaste avonden per week met alle groepen van de psychodynamische afdeling

video gekeken. De jongens uit de afdeling voor seksuele delinquenten mogen (indien

ze in het zicht van de groepsleiding blijven) gebruik maken van de tuin achter het

paviljoen. Bovendien mogen sommige van deze jongens onder begeleiding eens in

de veertien dagen naar de disco en zijn anderen lid van een club buiten 't Anker. Dit
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soort vrijheden zijn echter pas in een vergevorderd stadium van de behandeling

mogelijk. Datzelfde geldt voor jongens van de gedragstherapeutische afdeling die

op grond van verkregen privileges zelfstandig het terrein af mogen. In het week-

end wordt de keuze voor activiteiten op de gedragstherapeutische afdeling mede

bepaald door de fase waarin de jongens zich bevinden en de privileges waarover

zij beschikken. Afhankelijk hiervan blijven de jongens op de groep, gaat de groeps-

leiding met ze weg of mogen de jongens zelfstandig weg (in de laatste fase). Veelal

wordt er gesport en een videofilm bekeken. In de psychodynamische afdeling gaan

de jongens in het weekend eveneens naar het multifunctionele centrum of vermaken

zich op de groep: 'Meestal worden er op zaterdag twee video's gehaald.' Ook op de

afdeling voor seksuele delinquenten wordt er in het weekend gesport, een video

gehaald of eventueel een wandeling of iets dergelijks gemaakt. Een groepsleider

zegt hierover: 'Je moet wat te doen hebben, want in het weekend mag de tv de hele

dag aan. Daar gaan ze anders het hele weekend voor liggen.' Een ander merkt op:

'De meeste invulling van de vrije tijd komt af van de groepsleiding. Er zijn er een

paar die het zelf kunnen, maar de anderen gaan hangen.' Dit komt overeen met

wat een jongen hierover opmerkt: 'Vrije tijd is op zich prettig want dan hoefje niet

naar school, maar er is niets te doen, behalve sport, en daar hou ik niet van, dus je

verveelt je dood.' En over het weekend zegt deze jongen: 'Je kan 's middags spelletjes

doen en tv-kijken, je verveelt jezelf dus dood.'

7.2.2 Inrichtingen zonder activiteitencentrum

Zoals gezegd, hebben niet alle inrichtingen de beschikking over een activiteiten-

centrum. De vijf inrichtingen die het zonder een dergelijke centrum moeten stellen,

hebben wel de beschikking over afzonderlijke voorzieningen als bijvoorbeeld een

sporthal, sportvelden of een zwembad. De verschillende activiteiten worden echter

niet vanuit een centraal punt georganiseerd en gecoordineerd.

Overberg
In Overberg is de groepsleiding verantwoordelijk voor de vrijetijdsbesteding. Een

aantal groepsleiders verzorgt (op declaratiebasis) een club. Zo is er een muziekclub

en zijn er diverse sportclubs. Daarnaast worden er voor elke groep met enige regel-
maat tochten en kampen georganiseerd en vinden er een aantal keren per jaar sport-

en spelactiviteiten plaats. In een latere fase van de behandeling kunnen de jongens
lid worden van een vereniging of club buiten Overberg. Zo is er een jongen die (met

gemengde gevoelens) dansles heeft: 'In mijn vrije tijd ga ik nu een danscursus

volgen. Ik vind dansen eigenlijk niet leuk, maar het is een manier om mensen te

ontmoeten.' Twee keer per week is er een 'groepsraad', waarin de groep gezamenlijk

overlegt welke activiteiten er die week zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld zwemmen

in het nabijgelegen zwembad (waarvoor iedere jongen elke week een gulden opzij-

legt), naar de bibliotheek of voetballen. Daarnaast zijn er zogenaamde thema-

avonden, waarin een bepaald onderwerp centraal staat.
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In het weekend zijn er zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten moge-

lijk. Tijdens de groepsraad wordt besloten wat er gedaan gaat worden. Als jongens

zich dan hebben opgegeven voor een activiteit, zijn ze verplicht hieraan deel te

nemen. Er worden buitenactiviteiten georganiseerd als kanoën, naar het zwembad,

of soms naar de bioscoop, het pretpark. of een museum. Ook kan er gesport worden

in de sportzaal, kunnen er spelletjes gedaan worden of wordt er televisie of video

gekeken.
De geïnterviewde jongens zijn positief over het vrijetijdsaanbod. Zo zegt een jongen:

'De vrijetijdsbesteding hier vind ik leuk. Eerst mochten we geen muziek maken, maar

we hebben het aan de pastor gevraagd en nu mogen we in de muziekzaal spelen.

Lekker een beetje klooien met muziek.' Een ander vertelt graag te schilderen in z'n

vrije tijd en daar materiaal voor gekregen te hebben.

De Dreef

In De Dreef komt de nadruk op 'doen' ook tot uitdrukking in het vrijetijdsaanbod.

Er wordt een breed scala aan activiteiten geboden, grotendeels verzorgd door de

groepsleiding, die dit buiten werktijd doet (tegen vergoeding). De jongens moeten
zich verplicht inschrijven voor één of meer activiteiten. Zo kunnen ze onder meer

deelnemen aan zaalvoetbal en voetbaltraining, tafeltennis, kookles, autotheorie,

schaatsen, modelbouwen, 'aan crossmotors sleutelen', muziekles en motorcrossen.

Als een jongen daar aan toe is mag hij ook buiten De Dreef lid worden van een club

(bijvoorbeeld dansles volgen) of activiteiten buiten De Dreef ondernemen (zoals

naar het zwembad gaan, of in het weekend naar de bioscoop).

Het hele jaar door zijn er verder kampen en projecten die deel uitmaken van het

behandelprogramma. Ook hierin participeert de groepsleiding. In het weekend is er

een uitgebreid activiteitenprogramma, onder andere bestaande uit klimmen, vissen,

met de mountainbike op pad of motorcrossen. Daarnaast moeten alle jongens ver-

plicht hardlopen en deelnemen aan skitraining, ter voorbereiding op het jaarlijkse

skikamp. Ook wordt er muziekles gegeven en wordt er in het weekend geoefend met

'De Dreef-band'. De vele activiteiten worden gewaardeerd, getuige de volgende

opmerking van een jongen: 'Je zit hier niet je tijd uit, er zijn hier veel verschillende

activiteiten, zoals sport, muziek en hobby.'

Den Engh

In Den Engh maakt de vrijetijdsbesteding deel uit van de opvoeding en wordt daar-

om gedeeltelijk verplicht geprogrammeerd. Dit geldt onder andere voor tv-kijken:

's avonds wordt er verplicht jeugdjournaal en klokhuis gekeken. Daarnaast wordt

er 's avonds soms een videofilm gedraaid of wordt er (verplicht) gesport, onder bege-

leiding van de groepsleiding. Eén keer per week wordt er gezwommen en geschaatst.

Ook nemen sommige groepen deel aan duiktraining of fietscrossen en zijn er een

hobbyclub en een tafeltennisclub op het terrein. De laatste speelt ook mee in de

plaatselijke competitie. Sommige jongens zijn bovendien lid van een externe club.

In het weekend wordt er meestal 's middags gesport en 's avonds wordt er video
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gekeken (centraal voor heel Den Engh). De voorraad videofilms lijkt echter beperkt

te zijn, getuige de opmerking van een jongen: 'Video kijken is leuk, het is alleen heel

vaak dezelfde film.' Daarnaast bestaat het programma uit tv-kijken en spelletjes

doen. Dit wordt niet door alle jongens gewaardeerd: 'Vrije tijd op de groep is ver-

velend, er valt bijna niets te beleven op de groep, alleen een beetje tv-kijken.'

Het Keerpunt

In Het Keerpunt worden de activiteiten in de vrije tijd door de groepsleiding ver-

zorgd. Gedeeltelijk zijn deze gestructureerd in het dagprogramma (dat eveneens

door de groepsleiding wordt verzorgd) en zijn dus eigenlijk geen 'vrije tijd'. Zo

maken sport, fitness, handvaardigheid ('creativiteit') en de bibliotheek deel uit

van het dagprogramma. Voorzover er naast het dagprogramma nog vrije tijd is,

beperken de activiteiten zich voornamelijk tot muziek luisteren, televisiekijken, met

de computer spelen en spelletjes doen. Individuele activiteiten buiten het terrein,

zoals lidmaatschap van een sportclub, zijn alleen mogelijk in de laatste fase van het

behandelprogramma. In het weekend is er geen dagprogramma en doen de jongens

spelletjes of kijken televisie op de groep. Ook wordt er gesport, maar in tegenstelling

tot het doordeweekse programma is deelname aan sport in het weekend facultatief.

Met de jongens die hiervoor in aanmerking komen, wordt er soms gewandeld of

gefietst en af en toe zijn er geplande activiteiten, zoals bowlen of naar een museum.

De geïnterviewde groepsleiders zeggen dat ze het activiteitenaanbod wat mager

vinden; vooral buitenactiviteiten, en de benodigde middelen daarvoor worden

gemist. Zo zegt een groepsleider 'meer financiële middelen te willen hebben om

dingen met de jongens te doen, een busje bijvoorbeeld, voor buitenactiviteiten' en

'om iets groters op te zetten, een vakantie, een week Ardennen of iets dergelijks'.

En wordt er verder opgemerkt dat er weinig mogelijkheden zijn voor jongens om

'echt te ontspanned. Een sauna wordt daarvoor als ideaal gezien.

't Nieuwe Lloyd

In't Nieuwe Lloyd bestaat de vrije tijd uit'recreatieblokked. Jongeren kijken dan

tv of video, doen spelletjes, spelen tafeltennis of gaan sporten in de sporthal of op

de luchtplaats. Overdag worden de sportactiviteiten door een sportinstructeur ver-

zorgd; 's avonds doet de groepsleiding dat, mits er voldoende animo is. Activiteiten

buiten 't Nieuwe Lloyd zijn alleen toegestaan als de jongens in de laatste fase van

hun behandeling zitten. In het weekend zijn de activiteiten dezelfde als die tijdens

de recreatieblokken door de week. Het vrijetijdsaanbod lijkt daarmee weinig afwis-

selend te zijn en alle geïnterviewde jongens zeggen dan ook zich 'dood te vervelen',

vooral in het weekend, maar ook door de week tijdens de recreatieblokken. Een

jongen zegt: 'Heel veel dagen verveel je je dood, vooral zondag en maandag zijn

trieste dagen.'

Ter afsluiting van deze paragraaf zijn in tabel 7 de diverse voorzieningen op het

gebied van de vrije tijd per inrichting op een rijtje gezet.
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Tabel 7: Het vrijetijdsaanbod van de diverse inrichtingen
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inrichting vrijetijdsaanbod

activiteiten soos groeps- activ. buiten

activiteiten de inrichting

Alexandra sport, creativiteit en muziek in 'multi- ja, in weekend ja, afhankelijk

activiteitencentrum, door de week instuif' van vrijheden

en deel van weekend

't Anker sport, sparren, sauna in nee ja, in enkele ja, afhankelijk

multifunctioneel gebouw groepen één van vrijheden

avond en in

weekend

De Dreef activiteiten en clubs door nee ja, is deels het ja, afhankelijk

groepsleiding. kampen en activiteiten- van vrijheden

projecten programma

Den Engh duiken, fietscrossen, hobbyclub, nee ja, één of meer ja, afhankelijk

tafeltennisclub door groepsleiding vaste avonden van vrijheden

per week en in

weekend

Het Keerpunt sport, handvaardigheid en nee ja, facultatief ja, afhankelijk

bibliotheek als onderdeel van sport van vrijheden

dagprogramma

De Marke sport, spelletjes in ja ja, één of meer ja, afhankelijk

activiteitencentrum vaste avonden van vrijheden

en in weekend

Ned. Mettray cursussen, sport, motorcross, fiets- ja ja, één of meer ja, afhankelijk

cross, klussenproject, kampen, vaste avonden van vrijheden

tochten in activiteitencentrum door en in weekend

de week en in weekend - plus voor

daarnaast duiken, paardrijden, meisjes

tennis in schoolprogramma meidenclub

't Nieuwe Lloyd sport en 'recreatieblokken' als nee ja, facultatief ja, afhankelijk

onderdeel van dagprogramma sport van vrijheden

OGH sport, creativiteit en muziek in ja ja, twee avonden ja, afhankelijk

activiteitencentrum, door de week en in weekend van vrijheden

Overberg muziek, sportclubs, kampen en nee ja, door de week ja, afhankelijk

projecten door groepsleiding en in weekend van vrijheden

plus vaste

thema-avonden
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7.3 Bespreking
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Het aanbod aan activiteiten in de vrije tijd verschilt nogal per inrichting. Dit hangt

samen met een aantal organisatorische en 'fysieke' aspecten. Allereerst zijn de

inrichtingen bij het bieden van activiteiten afhankelijk van de voorzieningen die

zij tot hun beschikking hebben. Een aantal inrichtingen heeft de beschikking over

een activiteitencentrum van waaruit een breed scala aan activiteiten wordt georga-

niseerd. Afgezien van het brede aanbod heeft een dergelijk centrum ook nog het

voordeel dat de activiteiten vanuit een vast punt plaatsvinden en gecoordineerd

kunnen worden.

In alle inrichtingen heeft de groepsleiding een belangrijk aandeel in het organi-

seren van vrijetijdsactiviteiten. Vooral 's avonds en in het weekend is het invullen

van de vrije tijd van hen afhankelijk. Dat is ook het geval in de inrichtingen met

een activiteitencentrum, wat veelal maar een deel van het weekend open is. Het

aandeel van de groepsleiding varieert van het begeleiden van jongeren bij aller-

hande activiteiten tot het zelf opzetten en leiden van clubs waar de jongeren aan

deel kunnen nemen.
Het vrijetijdsaanbod wordt tevens bepaald door de mate van openheid of gesloten-

heid van de inrichtingen. De gesloten inrichtingen zijn volledig afhankelijk van de

aanwezige faciliteiten in het gebouw of op het terrein. Dit beperkt uiteraard de

mogelijkheden. Er kunnen er geen activiteiten buiten het terrein georganiseerd

worden en lang niet alle jongeren hebben voldoende 'vrijheden' om lid te kunnen

worden van een'buitenclub'.

Met name Het Keerpunt en 't Nieuwe Lloyd onderscheiden zich doordat alle

activiteiten zich hier binnen één en hetzelfde gebouw afspelen, waarbij jongens

zich in de eerste fasen van hun verblijf ook nog eens niet vrijelijk door het gebouw

mogen bewegen. Door de fasering die in de bewegingsvrijheid van jongeren is

aangebracht, hebben zij aan het eind van hun behandeling over het algemeen

meer mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding dan direct bij

opname.
Het weekend neemt een aparte plaats in binnen de vrijetijdsbesteding. Omdat er

geen dagprogramma is, moeten de jongeren zichzelf vermaken. De groepsleiding

tracht hierbij enigszins te sturen, door activiteiten te bieden en hierin te parti-

ciperen. Voor veel inrichtingen blijft het desondanks moeilijk een gevarieerd

aanbod te bieden en het weekend zinvol in te vullen, hetgeen niet alleen blijkt

uit opmerkingen van jongeren, maar ook uit het feit dat het kijken naar videofilms

een vast onderdeel van het vrijetijdsaanbod vormt.
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Recente veranderingen

In de voorgaande hoofdstukken is de werkwijze van de inrichtingen ten tijde van de

interviews in 1994 beschreven. Inmiddels is er in de justitiële behandelinrichtingen

het een en ander veranderd. Er zijn twee nieuwe inrichtingen geopend, bestaande

inrichtingen zijn uitgebreid of worden op dit moment uitgebreid, er zijn twee

nieuwe inrichtingen in voorbereiding en in een aantal inrichtingen is men bezig

een behandelingsvisie te implementeren. In dit hoofdstuk wordt een overzicht

gegeven van de veranderingen tot en met begin 1996, waarbij we ons beperken tot

een weergave van de substantiële veranderingen. In alle inrichtingen zijn namelijk

wel trainingen geweest, hebben personeelswisselingen plaatsgevonden of zijn kleine

wijzigingen aangebracht in de organisatie- of overlegstructuur. Het hoofdstuk wordt

afgesloten met een paragraaf over de veranderingen die nog op stapel staan en een

bespreking van de veranderingen tot nu toe.

8.1 De twee nieuwe inrichtingen

Er zijn in 1995 twee nieuwe rijksinrichtingen van start gegaan: De Hunnerberg

in Nijmegen en De Hartelborgt in Spijkenisse. De onderstaande beschrijving van

deze nieuwe inrichtingen is gebaseerd op een gesprek met de directie van beide

inrichtingen begin 1996, de bedrijfsplannen en de jaarplannen voor 1996.

8.1.1 De Hunnerberg

De Hunnerberg biedt 60 plaatsen voor jongens verdeeld over drie afdelingen: een

maximaal gesloten afdeling (MGA) voor drie groepen van acht jongens, een gesloten

afdeling (GA) voor drie groepen van tien jongens en een open afdeling (OA) met zes

plaatsen. Net als in Alexandra ligt de open afdeling net buiten het door penitentiair

hekwerk afgesloten terrein.

Nieuwe jongens komen in principe binnen op de MGA, stromen na enige tijd door

naar de GA en sluiten het verblijf af met een periode in de OA. Net als in Het Keer-

punt en 't Nieuwe Lloyd is er dus sprake van een traject dat in principe voor alle

opgenomen jongens geldt en waarbij de vrijheden stapsgewijs toenemen.

De MGA en GA zijn binnen het gebouw gescheiden afdelingen met elk een verschil-

lende aankleding, de GA is minder sober en wat ruimer opgezet dan de MGA. Beide

afdelingen hebben aparte voorzieningen voor het dagprogramma.

Organisatie

Net als in de andere behandelinrichtingen wordt in De Hunnerberg gewerkt met

afdelingshoofden. De zeven groepen zijn verdeeld over vier afdelingshoofden. Eén
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van hen is verantwoordelijk voor de open afdeling, de drie anderen zijn elk

verantwoordelijk voor zowel een MGA- als een GA-groep. Hiervoor is gekozen om

verkokering binnen de inrichting tegen te gaan. Het is echter niet per se zo dat

jongens bij overgang van de MGA naar GA in de GA van hetzelfde afdelingshoofd

terechtkomen.

Net als in de andere inrichtingen zijn de afdelingshoofden verantwoordelijk voor

de continuïteit in de uitvoering van het behandelplan. Zij geven elk leiding aan

een team van sociotherapeutisch medewerkers (STM'ers) en verzorgen tevens de

teambegeleiding.

Het afdelingshoofd van de open afdeling werkt deels zelf als sociotherapeutisch

medewerker en is dus 'meewerkend voorman'. Het team van de open afdeling

bestaat naast de STM'ers uit anderhalve formatieplaats voor maatschappelijk werk.

Dit team wordt het 'reïntegratieteam genoemd en is belast met het begeleiden van

de opgenomen jongens in het zoeken van woonruimte, het regelen van school en/of

werk, het opbouwen van een sociaal netwerk in de plaats waar zij gaan wonen, het

uitzoeken van vrijetijdsbesteding enzovoorts.

De staf in De Hunnerberg bestaat uit vier gedragswetenschappers, een staflid

kwaliteitszorg en één formatieplaats voor specifieke therapie, en valt onder de

adjunct-directeur behandelzaken. De formatieplaats voor therapie was begin 1996

nog niet ingevuld. Het is echter wel de bedoeling dat op korte termijn begonnen

wordt met creatieve en/of psychomotorische therapie en sociale-vaardigheids-

training.

De gedragswetenschappers zijn als behandelcodrdinatoren verantwoordelijk voor

het opstellen van de individuele behandelplannen en het coordineren van de uit-

voering van de behandeling. Zij zijn elk gekoppeld aan één van de vier afdelings-

hoofden. Op indicatie verzorgen zij tevens individuele gesprekken met jongens. Dit

wordt expliciet geen 'therapie' genoemd omdat de behandelcoárdinatoren geen

psychotherapeuten zijn.

De behandelcotirdinatoren kunnen bij de uitvoering van het behandelplan van een

individuele jongen een beroep doen op gesprekstherapie, die op beperkte schaal (9

uur per week) gegeven kan worden door het staflid kwaliteitszorg (deze is voor de

rest van zijn tijd belast met de opzet en uitvoering van een evaluatie-onderzoek naar

de behandeling). Als de formatie voor specifieke therapie is ingevuld, zullen zij ook

andere vormen van therapie kunnen inzetten. Daarnaast kan voor de behandeling

de hulp ingeroepen worden van een arts en twee verpleegkundigen. De beschikbare

formatie voor een psychiater (0,4 fte) is nog niet ingevuld.

Werkwijze

Centraal in de behandeling in De Hunnerberg staat de aanpak in de leefgroep.

De dagelijkse gang van zaken in de groep is aangrijpingspunt voor het leren van

nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen en

zelfinzicht. In de MGA en GA ligt de nadruk daarbij op handelen vanuit het leer-

theoretische referentiekader. In de OA verschuift dat enigszins naar een benadering
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vanuit de systeemvisie (vanuit het belang dat wordt gehecht aan de opbouw van

een netwerk).

Vanwege het doelgerichte karakter van de handelswijze van de groepsleiding wordt

het werk in de groepen in De Hunnerberg aangeduid met de term sociotherapie

en de groepsleiders als sociotherapeutisch medewerkers.,De STM'ers werken met

gedragsinstructies en het geven van positieve feedback, net als in de andere inrich-

tingen waar vanuit het gedragstherapeutische model gewerkt wordt. Er wordt geen

systeem van punten of tokens gehanteerd.

Dagprogramma

De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) is verantwoordelijk voor alle dag-, avond-

en weekendactiviteiten die in het kader van de behandeling worden aangeboden.

De afdeling V&O bestaat naast een afdelingshoofd uit vakdocenten, activiteiten-

begeleiders, een (halve) 'therapeutisch educatief medewerker' voor de bibliotheek,

AVO-leerkrachten en één sportleraar.

V&O verzorgt verschillende trajecten. Alle jongens gaan bij opname eerst naar de

oriëntatiewerkplaats, waar plaats is voor 24 jongens. Daar wordt aan de hand van

een breed scala aan activiteiten en opleidingsmogelijkheden gekeken wat een

jongen kan en leuk vindt. In principe blijft een jongen daar totdat hij een keus heeft

gemaakt voor bf de gestructureerde leerroute 0f het'alternatieve programma'. De

gestructureerde leerroute is gericht op het behalen van certificaten of diplomás aan

de hand van modulair onderwijs waarin de nadruk ligt op praktische werkvormen.

Het alternatieve traject biedt min of meer hetzelfde programma (o.a. hout, metaal,

sport, AVO-vakken), maar is bedoeld voor jongens bij wie de keuze voor een bepaalde

richting nog niet is uitgekristalliseerd of bij wie de motivatie voor de gestructureerde

route vooralsnog ontbreekt. Het is de bedoeling dat zij na enige tijd wèl overstappen

op de gestructureerde leerroute.

De MGA en de GA hebben beide aparte voorzieningen voor het V&O-programma.

Beide afdelingen hebben een werkplaats algemene technieken, een houtwerkplaats

en een metaalwerkplaats. In de GA heeft men tevens de beschikking over een (kleine)

afdeling consumptieve techniek en er is een tuinderij in een kas op het terrein

(binnen het penitentiaire hekwerk). Daarnaast wordt er onderwijs gegeven in AVO-

vakken, maatschappelijke oriëntatie, sport, creatieve werkvormen en kunnen

jongens naar de bibliotheek. Gemiddeld volgen tien jongens vanuit de GA hun

opleiding extern (stage of scholing).
In de OA blijven jongens voor scholing, opleiding, stage of werk eerst in en om

Nijmegen, daarna gaan ze daarvoor naar hun toekomstige woonplaats.

In het jaarplan 1996 wordt melding gemaakt van vergevorderde besprekingen over

samenwerking met de VSO-school 'de Brouwerij' van OGH. Er wordt gewerkt aan een

samenwerkingsovereenkomst waarin de Brouwerij de verantwoordelijkheid op zich

neemt om voor tien jongens van de GA en zes van de OA een programma te verzorgen

in Nijmegen.
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Behandelplan

Het individuele behandelplan wordt vanuit de leertheoretische invalshoek opgesteld

en is gebaseerd op een delictanalyse en een functionele analyse. Ook worden in het

behandelplan criteria opgesteld waaraan het gedrag van elke individuele jongen

getoetst kan worden.

Het behandelplan wordt voorbereid en voorbesproken in de behandelplan-

bespreking door het verantwoordelijk staflid met het afdelingshoofd en het hoofd

v&O. Zes weken na opname vindt de eerste behandelplanbespreking plaats. Deze

vormt de voorbereiding voor het 'toetsend behandelingsoverleg' (TBO). In het TBO

wordt het behandelplan bekeken op uitvoerbaarheid en interne consistentie, en

wordt de onderlinge afstemming tussen de diverse afdelingen bepaald. Beide

besprekingen vinden daarna elke twintig weken plaats.

In de voorgaande hoofdstukken bespraken we in het verlengde van de behandelings-

planning de overlegstructuur en de begeleiding van het personeel. Deze zijn in De

Hunnerberg in grote lijnen gelijk aan die in de meeste inrichtingen. Anders dan in

de andere inrichtingen vindt er echter in De Hunnerberg systematisch supervisie

plaats. Niet alleen krijgen de STM'ers supervisie van de behandelcoSrdinatoren, ook

de behandelcoórdinatoren zelf en de afdelingshoofden krijgen supervisie, respec-

tievelijk van iemand van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Pompe Kliniek.

8.1.2 De Hartelborgt

De Hartelborgt beschikt over een unit Opvang met zestig plaatsen, een unit Behande-

ling met dertig plaatsen en tien zogenaamde FOBA-plaatsen. De beide units hebben

een eigen unitdirecteur. De unit Opvang bestaat uit zes afdelingen: vijf reguliere

opvangafdelingen en één afdeling voor multidisciplinair onderzoek (MDO).

De unit Behandeling bestaat uit vier afdelingen:

1 Een afdeling Very Intensive Care (VIC), die maximaal gesloten is en bestaat uit

zes individuele behandelplaatsen. Hier verblijven jongens met ernstige psychi-

atrische stoornissen die groepsongeschikt zijn.

2 Een afdeling Intensive Care (IC) voor reguliere behandeling, bestaande uit een

groep van acht jongens met psychiatrische problematiek.

3 Een afdeling voor behandeling van gedragsproblematiek, waar plaats is voor acht

jongens met een sociale- en/of emotionele-ontwikkelingsstoornis.

4 Een tweede afdeling voor reguliere behandeling, bestaande uit een groep van

acht jongens met sterke gedragsstoornissen.

De FOBA-afdeling behoort in formele zin tot de unit Opvang, maar is vanwege de

doelgroep (acute psychiatrische problematiek) organisatorisch ondergebracht bij de

unit Behandeling. De tien FOBA-plaatsen zijn verdeeld over een maximaal gesloten

afdeling met vijf individuele VIC-plaatsen voor groepsongeschikte jongens en een

afdeling bestaande uit vijf IC-jongens. De tien FOBA-plaatsen zijn qua populatie ver-

gelijkbaar met de psychiatrische VIC-afdeling van de behandelunit. Bij alle jongens

in de FOBA is sprake van ernstige psychiatrische problematiek. Het enige verschil is
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dat jongens uit de FOBA (nog) geen maatregel opgelegd gekregen hebben en ter
observatie opgenomen zijn.

Beide VIC-afdelingen, die van de FOBA en de unit Behandeling zijn maximaal

gesloten. Dat wil zeggen dat alle programma-onderdelen in principe plaatsvinden

op de eigen afdeling. Bovendien is de afdeling door middel van sluizen nog eens

extra besloten. Jongeren die op een IC- of gewone afdeling verblijven, bewegen

zich (onder begeleiding) door het gebouw voor de verschillende programma-

onderdelen.

Organisatie

De zes hierboven genoemde behandelafdelingen staan onder leiding van drie

afdelingshoofden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken

in de afdelingen. Net als in De Hunnerberg worden de dagelijkse begeleiders

van de jongens sociotherapeuten genoemd. In de FOBA werken forensisch

begeleiders.

De staf in De Hartelborgt bestaat uit vier psychiaters (op 2,2 formatieplaats),

vier gedragsdeskundigen, vier maatschappelijk werkers, verschillende vakthera-

peuten, een psychodiagnostisch medewerker en de medische dienst. De gedrags-

wetenschappers zijn (net als in de meeste behandelinrichtingen) inhoudelijk

verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling.

Therapeuten voor creatieve therapie, psychomotore therapie en sociale-vaardig-

heidstraining kunnen op indicatie ingeschakeld worden. De maatschappelijk

werkers onderhouden met name de externe contacten van de jeugdigen.

De inhoudelijke ondersteuning van het uitvoerend personeel wordt verzorgd

door de gedragsdeskundigen en de psychiaters, samen met het desbetreffende

afdelingshoofd. Eén van de vier psychiaters heeft de functie van beleidspsychiater.

Deze draagt bij aan het algemene beleid met betrekking tot de inhoudelijke

behandelprocessen van de psychiatrisch gestoorde jongens. De andere (behan-

delend en diagnostiserend) psychiaters zijn gekoppeld aan een eigen afdeling.

De stafleden werken allemaal ten behoeve van zowel de unit Opvang als de unit

Behandeling en zijn verantwoording verschuldigd aan het 'hoofd begeleidings-

en behandelstaf'.

Werkwijze

In De Hartelborgt wordt uitgegaan van de positieve kanten van de opgenomen

jongens, vanuit de gedachte dat ieder mens de potentie heeft om die positieve

kanten te ontwikkelen. Niet (alleen) de gepleegde delicten of de 'gestoordheid' van

een jongen spelen een rol, maar juist datgene wat hij aan leer- en ontwikkelings-

mogelijkheden heeft. Ondanks de maximale geslotenheid moet er daarom, in

de visie van De Hartelborgt, binnen het behandelaanbod sprake zijn van een

opbouw van verantwoordelijkheden. De periode in geslotenheid wordt daarbij

uitdrukkelijk gezien als eerste fase in een behandelproces dat elders voortgezet

zal gaan worden.
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Er wordt gewerkt vanuit'een communicatie- en systeemtheoretische visie waarbij
gedragstherapeutische en psychiatrisch-medische methoden gehanteerd worden',

aldus de geïnterviewden. De behandeling bestaat uit drie samenhangende onder-

delen: (1) een gestructureerd aanbod in de leefgroepen en de individuele behandel-

plaatsen waardoor veiligheid geboden wordt (vaste tijden, eigen mentor, eigen

kamer); (2) pedagogische interventies, gericht op tafelmanieren, omgang, hygiëne,

en dergelijke, en (3) therapeutische interventies (inzichtgevend en gericht op

gedragsverandering).

De behandeling duurt maximaal negen maanden en is erop gericht de jongere

ontvankelijk te maken voor vervolgbehandeling in een andere (minder gesloten)

inrichting. In de praktijk betekent dit dat getracht wordt 'de jongen inzicht te geven

in de effecten van zijn gedrag om hem zodoende tot een gedragsverandering aan te

zetten', aldus de geïnterviewden.

Elke jongen komt binnen in de 'inkomstenfase' van de afdeling waar hij geplaatst

is. Deze fase kent een standaardprogramma van twee weken, waarin wordt kennis-

gemaakt, de regels worden uitgelegd, het dagprogramma gefaseerd wordt opge-

bouwd en observatie plaatsvindt. Het dagprogramma loopt in deze inkomsten-

fase op tot maximaal vier activiteiten (oftewel lesblokken) per dag; het minimum

is twee.

Eventueel is tijdens het verblijf doorplaatsing mogelijk van een VIC- naar een

IC-afdeling. Dit geldt zowel voor de FOBA als voor de psychiatrische behandel-

groepen. Jongens die op een afdeling voor gedragsproblemen verblijven, schuiven

in principe niet door.

Dagprogramma

Het dagprogramma in De Hartelborgt is ingedeeld in blokken en bestaat uit sport,

vorming, training in praktische vaardigheden, onderwijs en therapie. Het hoofd

'programmatische vorming' is verantwoordelijk voor het dagprogramma en geeft

leiding aan de docenten.

Het dagprogramma wordt in elke afdeling dagelijks begonnen met een groeps-

gesprek onder leiding van twee sociotherapeuten. Elke dag staat er verder één

uur luchten op het programma en iedere avond is er 'recreatie'. Aan het eind van

de week wordt er onder leiding van twee groepsleiders en het afdelingshoofd een

'weekevaluatie' gehouden. Daarin worden ook de plannen voor het weekend

besproken. Vijf keer per maand kan er bezoek ontvangen worden. Verlof is in

principe gedurende het gehele verblijf niet mogelijk, evenmin als externe

activiteiten.

Behandelplan

Twee weken na opname vindt de eerste behandelplanbespreking plaats, die

resulteert in observatievragen en een conceptbehandelplan. Zeven weken na

opname vindt de definitieve vaststelling van het behandelplan plaats en wordt

er gestart met therapie. De volgende behandelplanbespreking vindt twintig
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weken na opname plaats. De groei en de ontwikkeling van de jongens wordt dan

besproken en er wordt een advies over doorplaatsing geformuleerd. In de dertigste

week na opname vindt ten slotte een evaluatiebespreking plaats en volgt in principe

uitplaatsing.

In de FOBA-afdelingen vindt wekelijks de 'FOBA-interventiebespreking' plaats. Bij de

behandelafdelingen is sprake van een tweewekelijkse 'jeugdigenbespreking'. Hierbij

zijn de gedragswetenschapper(s), psychiater, vaktherapeut(en) en het afdelings-

hoofd aanwezig. In feite zijn dit de 'uitvoeringsbesprekingen', terwijl de behandel-

planbesprekingen meer het karakter dragen van een 'beleidsbespreking'.

Elke maand geeft het afdelingshoofd werkbegeleiding aan de groepsleiding. Daar-

naast is er twee keer per maand teamoverleg, waarvan tenminste één keer gewijd is

aan intervisie met het gehele team. Dit gebeurt onder leiding van afdelingshoofd of

gedragswetenschapper. De unitdirecteur Behandeling verzorgt de werkbegeleiding

voor de medische dienst, geestelijke verzorgers en de psychiaters.

8.2 Nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding

Naast de opening van de twee nieuwe inrichtingen vond capaciteitsuitbreiding

plaats door uitbreiding van het aantal plaatsen van enkele bestaande inrichtingen.

8.2.1 't Anker

In 1994 is de gesloten nieuwbouw op het terrein van het Jongerenhuis Harreveld

in gebruik genomen. Daarmee samenhangend zijn de 22 behandelplaatsen voor

seksuele delinquenten, waarvan voorheen slechts een deel onder justitie viel, in

hun geheel overgeheveld naar 't Anker. Daarnaast is 't Anker uitgebreid met negen

plaatsen zodat de justitie-afdeling eind 1994 bestond uit 75 plaatsen, die verdeeld

zijn over vijf afdelingen: een afdeling waar gedragstherapeutisch gewerkt wordt,

een afdeling waar psychodynamisch gewerkt wordt, twee afdelingen voor seksuele

delinquenten en de vijfde differentiatie bestaat uit een variabel aantal (open)

plaatsen in één van de afdelingen van het 'Jongerenhuis Harreveld' in twee units

gericht op zelfstandigheidstraining.

In de nieuwbouw is één groep van de gedragstherapeutische afdeling speciaal

bestemd voor drugverslaafde jongens. Bij de behandeling van de seksuele delin-

quenten wordt in de nieuwe situatie een onderscheid gemaakt tussen jongens

die zeer gewelddadige seksuele delicten hebben gepleegd en jongens die zelf

slachtoffer zijn geweest. De afdeling voor deze laatste groep bevindt zich niet in

de nieuwbouw, maar is nog gevestigd in twee van de 'oude' gesloten paviljoens

op het terrein.

In 1995 is de capaciteit nog verder uitgebreid en zijn binnen de gesloten nieuw-

bouw zes plaatsen toegevoegd door in zes van de groepen geen negen, maar tien
jongens op te nemen. De capaciteit van't Anker is daardoor toegenomen tot 83

plaatsen.
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Een andere ontwikkeling is de fusie tussen Alexandra en het Jongerenhuis Harreveld.

Alexandra is sinds begin 1995, net als 't Anker, een onderdeel van het 'Jongerenhuis

Harreveld'. In afwachting van nieuwbouw op het terrein van Alexandra is een nieuwe,

gesloten groep voor tien meisjes tijdelijk gehuisvest in één van de oude gebouwen

van 't Anker (van voor de verhuizing naar de nieuwbouw). De meisjes krijgen apart

onderwijs. Vanuit de school van Alexandra wordt VSO-onderwijs verzorgd in het

multifunctionele gebouw op terrein van Harreveld. In de nieuwe meisjesgroep wordt

gewerkt met de psychodynamische werkwijze die in hoofdstuk 3 al voor één van de

afdelingen van 't Anker beschreven werd.

Een derde verandering in 't Anker betreft het onderwijs. Sinds de verhuizing naar de

nieuwbouw wordt het onderwijs voor de desbetreffende jongens intern verzorgd.

Naast de basisvorming biedt de interne school een opleiding op de volgende ge-

bieden: mechanische techniek, consumptieve techniek, algemene voorbereiding

op maatschappij en beroep (AVMB), bouwtechniek en 'landbouw en natuurlijke

omgeving'. De interne school biedt plaats aan 60 jongens, de overige jongens (die

ook niet in de nieuwbouw zijn gehuisvest) gaan naar de school op het terrein van

Harreveld. Om de afstemming tussen school en internaat de verbeteren, is een

regulier overleg ingevoerd tussen de coordinatoren van de afdelingen en de interne

school.

8.2,2 Overberg

In Overberg is eind 1995 begonnen met de bouw van een nieuw, gesloten com-

plex met een capaciteit van 30 plaatsen. De verwachting is dat de inrichting in

de nieuwe opzet in de tweede helft van 1996 operationeel zal zijn. De inrichting

biedt dan 30 gesloten en 40 open plaatsen. De gesloten plaatsen zijn onderver-

deeld in twee soorten. Er zijn twee strikt gesloten groepen en er is één 'schakel-

groep'. Deze schakelgroep heeft twee functies. De groep dient als overgangs-

mogelijkheid voor jongens die vanuit de gesloten groepen overgeplaatst worden

naar de open groepen. De schakelgroep is dan een tijdelijke tussenstap in het

traject van gesloten naar open. Daarnaast zullen alle jongens die in de 'open'

afdeling van Overberg geplaatst worden, beginnen in de schakelgroep. De intro-

ductiewerkplaats waar jongens (zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven) in die

eerste periode naartoe gaan, wordt in de gesloten nieuwbouw ondergebracht.

Na de introductieperiode volgt dan overplaatsing naar één van de 'reguliere'

open groepen op het terrein of naar de KVU.

Het dagprogramma in de beide gesloten groepen wordt verzorgd in twee werk-

plaatsen waar algemene beroepenoriëntatie gegeven wordt, daarnaast is er onder-

wijs in de algemeen vormende vakken. Er wordt in de groepen en tijdens het

dagprogramma gewerkt met leertheoretische principes, waarbij, net als in de KVU,

gebruik gemaakt wordt van scoringslijsten en een fasering is aangebracht. Bij de

opbouw van het programma wordt uitgegaan van een verblijf van zes maanden in

de gesloten groep, waarna doorplaatsing naar de schakelgroep mogelijk is.



Recente veranderingen

8.2.3 OGH

133

In OGH is in 1995 de interne organisatie aangepast en is de capaciteit uitgebreid tot

94 plaatsen. De belangrijkste verandering ligt in de toevoeging van tien gesloten

plaatsen voor meisjes. De inrichting bestaat nu uit twee afdelingen, waarin de

verschillende behandelvormen zijn ondergebracht. OGH kent nu zes behandel-

modaliteiten: gesloten groepsbehandeling, besloten groepsbehandeling, open

groepsbehandeling, besloten individuele behandeling, open individuele behan-

deling en individuele behandeling gericht op reïntegratie. In de 'reïntegratiefase'

wonen jongeren, bij wijze van proefplaatsing, zelfstandig in de omgeving van OGH.

De begeleiding vanuit OGH wordt in deze fase geleidelijk afgebouwd.

De gesloten behandelgroep en één van de besloten behandelgroepen zijn alleen voor

meisjes bestemd. Alle overige behandelmodaliteiten zijn gemengd. In de fasering

van de behandeling is de overstap van de ene behandelvorm naar de andere opge-

nomen. De mogelijkheid tot overstappen is heel gevarieerd en flexibel toepasbaar:

van het ene naar het andere regime, van leefgroep naar individuele behandeling en

eventueel omgekeerd (jaarplan 1996). Binnen deze fasering is er voor elke jongere

nog steeds sprake van een individuele aanpak, waarbij de vrijheden stapsgewijs

worden uitgebreid en elke jongere een eigen rooster heeft met een individuele

combinatie van school, therapie en vrijetijdsbesteding.

8.3 Andere veranderingen binnen de inrichtingen

In de voorgaande paragraaf werd de fusie genoemd tussen het jongerenhuis

Harreveld en Alexandra. Dit is niet de enige fusie. Ook tussen De Dreef en OGH

wordt een fusie. voorbereid, evenals tussen De Marke en Ned. Mettray. Dit zal on-

getwijfeld op termijn enkele veranderingen in de organisatie van de inrichtingen

tot gevolg hebben. De veranderingen die reeds hebben plaatsgevonden, worden

hieronder beschreven.

Daarnaast wordt een algemeen drugsbeleid voor alle justitiële jeugdinrichtingen

voorbereid (DJI, 1996) waarin waarschijnlijk nauw zal worden aangesloten op de

ervaringen die in Overberg reeds zijn opgedaan met urinecontroles. Een deel van

de inrichtingen is inmiddels al op de 'Overberg-manier' gaan werken.

8.3.1 De Marke

In De Marke hebben een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden op het

gebied van het onderwijs en het therapie-aanbod. De school van OGH heeft nu

een dependance op het terrein van De Marke en daardoor is het onderwijsaanbod

veranderd. Er zijn drie routes gekomen: onderwijs, arbeidstraining en een stage- en

werkprogramma. In principe kunnen jongeren ook extern onderwijs volgen. Dit

wordt dan vanuit de school begeleid. Daarnaast is er een'time-out-project' voor

jongeren die niet in een van deze drie trajecten passen. In het project worden één,
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twee of drie jongeren maximaal drie maanden intensief begeleid. Zij werken op

het terrein in een aparte ruimte en verrichten ook onderhoudswerkzaamheden

op het terrein. De begeleiding is erop gericht hen in een van de drie leertrajecten

te plaatsten.

Het therapie-aanbod van De Marke is uitgebreid sinds er een bewegingstherapeut

en een muziektherapeut in dienst zijn.

In 1996 zullen een aantal grote veranderingen in gang gezet worden. Allereerst wordt

het activiteitencentrum het centrale organisatiepunt voor de invulling van de vrije

tijd. Het centrum zal tevens de organisatorische basis worden voor de therapeuten.
Waarschijnlijk wordt er binnenkort naast bewegings- en muziektherapie ook sociale-

vaardigheidstraining gegeven.

Ook is het de bedoeling om op het terrein van De Marke een behandeltraject van

gesloten naar open behandeling te bieden, door één gesloten groep, drie besloten

groepen en vier open groepen te creëren.

Een derde verandering is dat men voor de hele inrichting één orthopedagogische

behandelingsvisie wil ontwikkelen. Het ligt in de bedoeling daarbij, net als in Den

Engh, het vier-variabelenmodel als ordenings- en beschrijvingskader te hanteren. De

aanpak zal daarbij vooral leertheoretisch van aard worden. Tot slot wordt een fusie

met Ned. Mettray voorbereid, waardoor veranderingen op gebied van de organisatie

en differentiaties te verwachten zijn.

8.3.2 't Nieuwe Lloyd

De twee behandelgroepen in 't Nieuwe Lloyd waren daar enkele jaren geleden

ingesteld vanwege een groot gebrek aan gesloten behandelplaatsen. Ze waren

bedoeld als tijdelijke plaatsen en zouden blijven bestaan tot de opening van De

Hartelborgt en De Hunnerberg. Eind 1994 hebben de beide groepen echter een

definitieve (behandel)bestemming gekregen. Beiden zijn toen uitgebreid naar tien

plaatsen. Deze bestendiging van de behandelafdeling had tot gevolg dat er hard

gewerkt werd om de methodiek in 't Nieuwe Lloyd verder te ontwikkelen. Inmiddels

is een werkgroep ingesteld om de gehanteerde methodiek te beschrijven en voor-

stellen te doen voor verdere ontwikkeling.

Ook zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur. Zo vallen'-alle

groepen sinds begin 1995 onder de plaatsvervangend directeur die tevens 'hoofd

pedagogisch beleid' is. Deze is verantwoordelijk voor het dagprogramma in beide

afdelingen. De orthopedagoog is voortaan expliciet behandelcol rdinator en daar-

mee verantwoordelijk voor het uitvoeren van de behandeling volgens de in het

behandelplan gestelde doelen. Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de overleg-

structuur ter verbetering van de onderlinge communicatie, de groepsleiding heeft

een aantal trainingen achter de rug en er is eind 1995 begonnen met urinecontrole

als basis voor het drugsbeleid.
Het opleidingsaanbod voor de jongens is uitgebreid: zij kunnen nu de opleiding'Fast

Food' doen en een opleiding van de Stichting Hout en Meubel. Daarnaast zijn er
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twee nieuwe programma-onderdelen toegevoegd aan het dagprogramma: de 'dag-

evaluatie' als dagelijks, afsluitend programma-onderdeel en'themabijeenkomsten.

Het voornemen is om in beide behandelgroepen structureel een training sociale

vaardigheden in het programma op te nemen. Er wordt dus hard aan gewerkt om de

behandeling meer te structureren en meer inhoud te geven.

8.3.3 De Dreef

In De Dreef zijn er wat kleine veranderingen doorgevoerd. Zo is er een gedrags-

therapeutisch geschoolde orthopedagoog in dienst gekomen, zodat er op dat

punt meer systematische ondersteuning geboden kan worden en er een gerichte

sociale-vaardigheidstraining opgezet kan worden. Daarnaast wordt er voortaan

teambegeleiding gegeven door de gedragswetenschappers. Een andere ontwikkeling

is dat de school is uitgebreid en een aantal plaatsen van de 'voortgezette externe

behandeling' worden omgezet in een 'sluisunit', die in de directe omgeving van De

Dreef gehuisvest zal worden. Er zal daar zelfstandigheidstraining gegeven worden

met intensievere controle dan nu het geval is bij de externe plaatsen.

8.3.4 Ned. Mettray

Nieuw in Ned. Mettray is de introductie van psychomotore therapie (bewegings-

therapie).

8.3.5 Het Keerpunt

De belangrijkste verandering in Het Keerpunt betreft de doorstroming die altijd

tussen de eerste en de tweede behandelgroep plaatsvond. Wanneer jongens toe

waren aan de derde fase van het behandelprogramma, werden zij overgeplaatst.

De doorstroming bleek echter te stagneren omdat meer jongens uit de eerste groep

toe waren aan de volgende fase dan er plaatsen waren in de tweede behandelgroep.

Jongens blijven daarom voortaan in één en dezelfde groep en doorlopen daar alle

fasen van het behandelprogramma. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de mentor

zijn pupil nu gedurende de hele rit meemaakt.

8.3.6 Den Engh

In de voorgaande hoofdstukken is regelmatig gewezen op het feit dat Den Engh

ten tijde van de dataverzameling een inrichting-in-verandering was. Als eerste stap

in het veranderingsproces is de aanpak in de leefgroepen in samenwerking met de

Groningse Universiteit nauwkeurig in kaart gebracht met behulp van het vier-

variabelenmodel. Voor 1996 staat een volgende stap in het veranderingsproces op

het programma, namelijk het implementeren van een nieuw opvoedingsprogramma

in de diverse leefgroepen. Als leidraad voor het handelen van de groepsleiding heeft
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Tabel 8: De behandelinrichtingen en hun capaciteit in 1996

inrichting rijks/particulier gesloten/open capaciteit 1996

Jongerenhuis Harreveld:

afd.: Alexandra

afd.: 't Anker

De Dreef

Den Engh

Het Keerpunt

De Marke

Ned. Mettray

't Nieuwe Lloyd

OGH .

Overberg

De Hartelborgt

De Hunnerberg

particulier

particulier

rijks

particulier
particulier

particulier
rijks

particulier

rijks

rijks

rijks

gesloten + open

open

gesloten + open
gesloten

open

open

gesloten
gesloten + open
gesloten + open

gesloten

gesloten

135 jongens en meisjes

52 meisjes

83 jongens

50 jongens

71 jongens

16 jongens

70 jongens en meisjes

54 jongens en meisjes

20 jongens

94 jongens en meisjes

70 jongens

30 jongens

60 jongens

totaal 670 plaatsen

men in Den Engh de 'reactie- en motivatietypen' genomen, die door Vos (1991)

beschreven zijn. In zijn onderzoek is Vos nagegaan hoe jongeren normaal gesproken

reageren op grenzen die hen worden gesteld. Hij onderscheidt daarbij vijf 'reactie-

typen': jongeren kunnen zich aanpassen aan de grens die gesteld wordt, zij kunnen

de grens overschrijden of ze kunnen de grens of regel die gesteld wordt willen ver-

anderen door onderhandelen. Het vierde reactietype doet zich voor als een jongere

zich terugtrekt (en bijvoorbeeld gaat zitten mokken) als er een regel gesteld wordt.

Als laatste reactietype noemt Vos de grensvermijding (niet op komen dagen, ziek

melden, gesprek uit de weg gaan).

Het is de bedoeling dat het programma in de leefgroepen in Den Engh zodanig

wordt opgebouwd dat jongens leren om op een andere manier dan zij gewend zijn,

met regels om te gaan. Inadequate reactietypen als kwaad worden of weglopen

(overschrijden en vermijden) leren zij te vervangen door bijvoorbeeld onder-

handelen of aanpassen. Zo kan er in een groepsvergadering geoefend worden in

onderhandelen als besloten moet worden naar welke tv-programma's gekeken gaat

worden. Het leren omgaan met het reactietype 'aanpassing' vindt bijvoorbeeld

plaats bij het volgen van de duikopleiding.

Aan de reactietypen liggen volgens Vos verschillende 'motivatietypen' ten grondslag.

Jongeren zijn bijvoorbeeld helemaal op zichzelf en op directe behoeftebevrediging

gericht. Ze zijn niet gericht op 'de ander' of 'de toekomst'. Door te oefenen met

andere reactietypen, worden andere motivatietypen gestimuleerd. De manier

waarop dit wordt gedaan, de aanpak die wordt gehanteerd, kan gebaseerd zijn op

verschillende theoretische concepten. Volgens het jaarplan 1996 van Den Engh

zullen leertheoretische principes een belangrijke rol spelen.
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Naast de implementatie van het bovenstaande orthopedagogisch referentiekader

voor de hele inrichting hebben er nog allerlei andere grote en kleine veranderingen

plaatsgevonden in Den Engh. De twee belangrijkste daarvan betreffen de groepen en

het dagprogramma. In het jaarplan voor 1996 wordt heel duidelijk gesteld dat op één

klein paviljoen na, alle groepen in Den Engh gesloten zijn en per individuele jongen

een stapsgewijze overgang naar meer open behandeling bieden.

Het tweede punt betreft het dagprogramma. In hoofdstuk 6 werd beschreven dat het

aanbod in de werkplaatsen ten tijde van de interviews vooral gericht was op arbeids-

gewenning. Inmiddels is het programma in de werkplaatsen meer opleidingsgericht.

Zo wordt er nu een duikopleiding geboden, een opleiding tot lasser en tot keuken-

assistent. Deze kunnen allemaal met een erkend diploma of certificaat worden

afgesloten.

Ter afsluiting van deze paragraaf wordt in tabel 8 een overzicht gegeven van de

behandelinrichtingen en hun capaciteit begin 1996.

8.4 Toekomstige ontwikkelingen

In hoofdstuk 1 werd al genoemd dat de capaciteitsuitbreiding nog niet ten eindeis.

Zo zal er nog in 1996 een nieuwe gesloten inrichting in Zutphen geopend worden

met zowel een opvang- als een behandelafdeling. De opvangafdeling zal plaats

bieden aan twee groepen van twaalf jongens. De behandelafdeling bestaat uit vier

'reguliere' groepen van tien jongens en vier zogenaamde IC-plaatsen (intensive care).

Verdere capaciteitsuitbreiding zal voornamelijk plaatsvinden door uitbreiding van

de bestaande inrichtingen. In het kader van het project'Regie in de jeugdzorg' vindt

een deel van de uitbreiding plaats buiten de justitiële jeugdinrichtingen. Zo wordt er

een tekort aan plaatsen ervaren voor zwakbegaafde ots-pupillen, evenals aan kamer-

trainingsachtige plaatsen waarheen jongeren overgeplaatst kunnen worden ná

beëindiging van de hulp in de justitiële behandelinrichtingen. In beide gevallen zijn

nu door DJI plaatsen gekocht in ~-voorzieningen (resp. veertien bij Groot Emaus
en twaalf bij BJ-Brabant). Bovendien zullen bij het Juliana Kinderziekenhuis in

Den Haag zestien plaatsen voor psychiatrische dagbehandeling beschikbaar komen

voor jongeren die geen dag-en-nachtopname meer nodig hebben, maar nog wel

behandeling behoeven.

Samenhangend met de capaciteitsuitbreiding is door het hoofdkantoor van DJI in

samenwerking met de inrichtingen het project'Kwaliteitszorg' gestart. Dit project is

gericht op het ontwikkelen en verbeteren van een genoegzaam aanbod, zodanig dat

elke jongere een bij zijn of haar problematiek passende behandeling (of opvang)

krijgt.

Daartoe is het onder andere de bedoeling dat er een centrale plaatsing komt voor

jongeren in de behandelinrichtingen. Nu wordt een jongere doorgaans bij verschil-

lende inrichtingen aangemeld, en daar waar plaats is, doorgaans na een intake,
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opgenomen. Centrale plaatsing vindt wel plaats bij de jongeren met een strafrechte-

lijke maatregel en wordt nu dus uitgebreid naar de civielrechtelijke maatregelen.

8.5 Bespreking

In hoofdstuk 3 concludeerden we al dat de gedragstherapeutische werkwijze vooral

veel gebruikt wordt in de gesloten inrichtingen, omdat het goede mogelijkheden

biedt om heel gestructureerd te werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de

beide nieuwe gesloten inrichtingen vanuit dit model werken. Hoewel er bij de

nieuwe inrichtingen veel minder uitgebreid informatie is verzameld over de exacte

opbouw van het programma dan in de andere inrichtingen, is het aannemelijk dat de

werkwijze niet veel verschilt van de werkwijze die in de andere gesloten inrichtingen

gehanteerd wordt. Geen van beide inrichtingen werkt echter met een token economy

systeem. De aanpak komt daarmee, zeker in De Hunnerberg overeen met die van

Alexandra. Ook daar is sprake van een laatste open fase en ook in Alexandra kan

gesproken worden van een fasering van,maximaal gesloten naar gesloten. Deze

fasering is in Alexandra echter niet verdeeld over verschillende afdelingen, maar

opgenomen in een zeer nauwkeurig uitgewerkt programma van vrijheden binnen

elk van de leefgroepen.

Met de twintig FOBA-plaatsen, de VIC- en IC-plaatsen biedt De Hartelborgt een

speciale behandelmogelijkheid. Dit wordt ook weerspiegeld in de samenstelling

van de staf, waar veel meer uren psychiatrische hulp beschikbaar zijn dan in de

andere behandelinrichtingen. Behalve deze psychiatrisch-medische invalshoek,

is er echter geen reden om aan te nemen dat de gedragsmatige aanpak veel zal

verschillen van die in de eerder beschreven inrichtingen. De Hartelborgt is daar-

mee, net als de afdeling voor seksuele delinquenten en de drugsvrije afdeling in

't Anker en de inrichting voor zwakbegaafde jongens Den Engh, bedoeld voor een

speciale doelgroep.

De belangrijkste verandering bij de (voorgenomen) capaciteitsuitbreiding bij

de bestaande inrichtingen, is de toename van het aantal gesloten plaatsen en

het bieden van een traject van gesloten, naar besloten, naar open behandeling

binnen en tussen de inrichtingen. Een belangrijk punt in die trajectbenadering

is dat er een duidelijk fasering is aangebracht in die zin, dat het verblijf in

geslotenheid beperkt is in de tijd. Zowel in De Hartelborgt, als in Overberg en

OGH is de geslotenheid aan een duidelijke termijn gebonden (die overigens

flexibel toegepast kan worden). Ook bij nieuwe ontwikkelingen in De Marke en

Den Engh is het van belang dat een duidelijke fasering en afgrenzing van de

verblijfsduur in geslotenheid aandacht krijgt. In Den Engh kan het leren van

alternatief gedrag (andere reactie- en motivatietypen) bijvoorbeeld heel goed

gestructureerd worden in een gefaseerd opgebouwd behandelprogramma.
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In dit rapport is een beschrijving gegeven van de werkwijze in de justitiële behandel-

inrichtingen. In hoofdstuk 1 werd uiteengezet dat de inrichtingen tot taak hebben

verzorging, opvoeding en behandeling te bieden toegesneden op de specifieke

problemen van elke individuele jongere. De opvoeding in de inrichtingen is gericht

op het herstellen van een scheefgegroeide ontwikkeling en wordt daarom ook wel

'specifiek opvoeden' genoemd (Kok, 1995). Naast de specifieke opvoeding wordt

gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden zoals therapie en individuele

begeleiding. De afstemming tussen beide dient daarbij zodanig te zijn dat degenen

die bij de opvoeding en behandeling betrokken zijn, vanuit één en hetzelfde

referentiekader werken, zodat het hulpverlenend handelen, de (fysieke) omgeving

en de organisatie van de inrichting een eenheid vormen. Een dergelijke eenheid

wordt door Slot (1988) aangeduid met de term'behandelingsprogramma'.

In dit laatste hoofdstuk wordt nagegaan of opvoeding en behandeling in de inrich-

tingen goed op elkaar aansluiten. Daartoe wordt bekeken of er binnen de inrichting

sprake is van één referentiekader en een goede onderlinge afstemming over de te

hanteren aanpak. Vervolgens wordt de vraag behandeld of de verschillende theore-

tische concepten die in de inrichtingen gehanteerd worden, iets uitmaken voor de

praktijk van werken in de inrichtingen. Tot slot wordt ingegaan op de afstemming

tussen de problematiek van de in de inrichtingen opgenomen jongeren en het

behandelaanbod van de inrichtingen.

9.1 Het referentiekader van de inrichting

In de meeste inrichtingen wordt het referentiekader gevormd door een bepaald

theoretisch concept dat de basis is voor de gehanteerde aanpak. Er wordt gewerkt

vanuit: de leertheorie, het ervaringsleren, het psychodynamisch model en de

systeemtheorie. In de aanpak van de inrichtingen staat doorgaans één van deze

theorieën of modellen centraal. Dit betekent echter niet dat er geen gebruik

gemaakt wordt van de andere theoretische concepten. Vaak is er sprake van een

zeker eclecticisme.
In één van de inrichtingen kiest men bewust voor een eclectische benadering vanuit

de visie dat de opgenomen jongeren een'zo gewoon mogelijke' opvoedingsomgeving

geboden dient te worden. Van een dergelijke combinatie van theoretische uitgangs-

punten is in zekere zin ook sprake binnen de systeemvisie die in twee andere inrich-

tingen gehanteerd wordt. In de systeemtheorie staat de opvatting centraal dat het

gedrag van een jongere niet los gezien kan worden van de omgeving waarin hij of zij

verkeert. Om het gedrag van een jongere te kunnen begrijpen, dient daarom gekeken
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te worden naar alle 'systemen' waarmee een jongere te maken heeft. Voor elk
onderdeel (subsysteem) wordt een bepaalde aanpak afgesproken waarbij ver-

worvenheden vanuit verschillende theoretische stromingen gehanteerd worden.

Zo worden bijvoorbeeld in de individuele behandelunits van OGH (één van de

inrichtingen waar de systeemvisie centraal staat) leerpuntenkaarten gehanteerd

(leertheorie) terwijl in de leefgroepen overwegend psychodynamische aspecten

een rol spelen.
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Er zijn drie inrichtingen waar, zoals men dat zelf noemt, vanuit een gezamenlijk

orthopedagogisch referentiekader' gewerkt wordt. In twee inrichtingen geldt het

vier-variabelenmodel' van Rink (1995) als uitgangspunt, terwijl in een andere

inrichting de 'vraagstellingstypen' van Kok (1995) gehanteerd worden.

Het uitgangspunt in het vier-variabelenmodel is dat er bij het handelen in de leef-

groepen vier elementen een rol spelen: (1) de jongeren zelf, (2) de groepsleiding,

(3) de situatie waarin gehandeld wordt, en (4) de context waarbinnen gehandeld

wordt. Bij de situatie moet gedacht worden aan zaken als opstaan, de maaltijd of

het uitvoeren van corvee. De context waarbinnen gehandeld wordt, is de leefgroep

of een meer geïndividualiseerde woonvorm. Aan de hand van het vier-variabelen-

model wordt, met andere woorden, in kaart gebracht hoe de groepsleiding en de

jongeren in de verschillende dagelijkse situaties communiceren en op elkaar

reageren en wat daarbij de regels en grenzen zijn. Op basis van deze beschrijving

kunnen vervolgens keuzes gemaakt worden om tot een bepaalde gemeenschappe-

lijke aanpak te komen.

Niet toevallig wordt het vier-variabelenmodel gehanteerd in twee inrichtingen waar

tot voor kort in elk van de leefgroepen een min of meer eigen werkwijze gehanteerd

werd en een gemeenschappelijk referentiekader ontbrak. Het model dient in deze

inrichtingen als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke

werkwijze.

Zo bespraken we in hoofdstuk 8 dat in Den Engh na het in kaart brengen van

de inrichting aan de hand van de vier variabelen gekozen is om te werken met

de 'reactie- en motivatietypen' van Vos (1991). Daartoe wordt er een gemeen-

schappelijke aanpak afgesproken waarbij voor alle vier de variabelen uit het model

(jongere, opvoeder, situatie en context) vastgelegd wordt wat de bedoeling is. Die

aanpak kan in principe gebaseerd zijn op elk van de eerder behandelde theoretische

concepten. Om jongeren ander gedrag te leren, kan immers zowel een aanpak op

leertheoretische basis ingezet worden, als bijvoorbeeld een aanpak op basis van

ervaringsleren.

In het tweede orthopedagogische model dat gehanteerd wordt, het model van Kok

(1995), wordt gewerkt met 'vraagstellingstypen'. Uitgangspunt daarbij is dat elk type

problematiek van jongeren'vraagt' om een bepaalde reactie. Bij de ene jongere met

het ene type probleem zal een leertheoretische aanpak goed voldoen, terwijl bij een
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ander de problematiek meer 'vraagt' om een reactie op psychodynamische basis. Dit

model van Kok is in één inrichting ('t Anker) expliciet als uitgangspunt genomen.

Dit is tevens de enige inrichting waar in de (drie) verschillende afdelingen vanuit

verschillende theoretische concepten wordt gewerkt waardoor in elke afdeling een

verschillende werkwijze gehanteerd wordt.

9.2 Onderlinge afstemming en ondersteuning

We kunnen constateren dat in alle inrichtingen een gemeenschappelijk referentie-

kader aanwezig is, al is dit kader in enkele inrichtingen nog in ontwikkeling en

daardoor minder uitgewerkt dan in andere inrichtingen.

Willen opvoeding en behandeling echter goed op elkaar aansluiten, dan is het

niet alleen noodzakelijk dat er binnen de inrichtingen een gemeenschappelijk

uitgangspunt geldt, maar zal er ook sprake moeten zijn van een goede onder-

linge afstemming over de te hanteren aanpak die daaruit voor elke jongere

voortvloeit.

In alle inrichtingen vormt het individuele behandelplan de basis voor de te hanteren

aanpak per jongere. Om een goede onderlinge afstemming en samenwerking over

de daarin afgesproken aanpak te bewerkstelligen, hebben de inrichtingen diverse

instrumenten in handen: de teamvergaderingen, het inwerken en individueel onder-

steunen van het personeel en deskundigheidsbevordering.

Teamvergaderingen
De ondersteuning van de teams is overal goed geregeld. In de wekelijkse teamver-

gaderingen komen zowel de aanpak van individuele jongeren aan de orde als het

werken als goed op elkaar ingespeeld team (teambegeleiding). De gedragsweten-

schappers, die als stafleden aan de inrichtingen verbonden zijn, spelen daarbij een

cruciale en centrale rol. Het is hun taak een behandelplan op te stellen en er (in

samenwerking met de unitleiding) voor te zorgen dat de groepsleiding, de leerkrach-

ten en de eventuele therapeuten de lijn volgen die in het behandelplan is uitgezet.

Zij vertalen in samenspraak met de groepsleiding de in het plan gestelde doelen naar

een aanpak in de praktijk. Alleen in de inrichting waar het ervaringsleren centraal

staat, wordt de unitleiding wat dat betreft een belangrijke rol toegekend, de gedrags-

wetenschappers noemen hun rol hier expliciet'adviserend'. In hoofdstuk 8 werd

echter wel duidelijk dat ook hier hun rol verandert omdat de gedragswetenschappers

sinds kort in ieder geval teambegeleiding geven.

De afstemming op het gebied van onderwijs en opleiding is in de meeste inrich-

tingen minder vergaand geregeld. In de behandelplanbesprekingen, waarbij ook een

vertegenwoordiger van de school of werkplaatsen aanwezig is, vindt onderlinge

afstemming plaats. In slechts drie inrichtingen spelen de gedragswetenschappers

echter een ondersteunende rol in de vergaderingen van het onderwijzend personeel.

In twee inrichtingen heeft de school een eigen psycholoog in dienst om de leer-
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krachten te ondersteunen en te bekijken welke aanpak tijdens de les het beste

gehanteerd kan worden.

De ondersteuning en onderlinge afstemming met de therapeuten en de activi-

teitenbegeleiders is in de interviews niet expliciet aan de orde geweest. Wel bleek

in de inrichtingen met een activiteitencentrum dat de activiteitenbegeleiders

door één van de gedragswetenschappers werden begeleid en in één inrichting

bestaat een apart'therapie-overleg'.

142

Inwerken en individuele ondersteuning

In een deel van de inrichtingen is het inwerken goed geregeld doordat er een

interne introductiecursus bestaat, nieuwe groepsleid(st)ers verplichte individuele

begeleiding ontvangen door het team- of unithoofd en een redelijke inwerkperiode

hebben. In andere inrichtingen wordt veel minder tijd genomen om nieuw personeel

goed in te werken, hetgeen de onderlinge afstemming over de werkwijze niet ten

goede komt. In slechts vier inrichtingen (waaronder één van de nieuwe inrichtingen

die in hoofdstuk 8 zijn geïntroduceerd) is sprake van structurele individuele onder-

steuning (supervisie) van de groepsleiding ná de inwerkperiode. In één (nieuwe)

inrichting (De Hunnerberg) worden ook de gedragswetenschappers zèlf individueel

begeleid, evenals het hoofd behandeling.

Deskundigheidsbevordering

Behalve dat veel van de geïnterviewde groepsleid(st)ers en leerkrachten in de

interviews de wens om meer begeleiding uitspreken, is er ook veel vraag naar

deskundigheidsbevordering. In één inrichting is dit breed aangepakt door alle

medewerkers die met de opgenomen jongeren te maken hebben, te scholen in de

leertheoretische werkwijze. In de inrichtingen waar met token economy gewerkt

wordt, merkt men op dat er eigenlijk een zeer regelmatig terugkerende opleiding

moet zijn. Het is moeilijk mensen in te werken omdat het niet alleen om kennis

gaat, maar ook om een manier van denken en doen. Soortgelijke opmerkingen

werden ook gemaakt over de psychodynamische werkwijze.

Concluderend kan gesteld worden dat het voor een goede onderlinge afstemming

binnen (een deel van) de inrichtingen goed zou zijn als er meer geïnvesteerd zou

worden in de ondersteuning van het personeel. Nu verschillen de inrichtingen in de

mate waarin iedereen op alle niveaus zich ondersteund weet en weet wat te doen.

Gedacht zou kunnen worden aan het opzetten van een systeem van mentoren en

coaching (Donders, 1996) zodat mensen de gelegenheid krijgen te leren werken

vanuit de visie en werkwijze waar de inrichting voor staat (Cormack, 1988). Alleen

dan zal gesproken kunnen worden van een behandelingsprogramma waarin

opvoeding en behandeling zodanig op elkaar zijn afgestemd dat er sprake is van

een eenheid van hulpverlenend handelen.
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9.3 De verschillen tussen de inrichtingen
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In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat er op een aantal punten

verschillen tussen de inrichtingen zijn. Deze verschillen zijn deels terug te voeren op

de gekozen theoretische uitgangspunten, en hangen deels samen met de faciliteiten

die in een inrichting aanwezig zijn. In enkele gevallen zijn ook de verschillen in

faciliteiten te zien als direct gevolg van het in de inrichting gekozen theoretische

uitgangspunt.

Organisatie en faciliteiten

Bepaalde verschillen in de organisatie en faciliteiten van inrichtingen zijn het

gevolg van de theoretische concepten waarop de aanpak gebaseerd is. Zo kan in

De Dreef, waar het ervaringsleren centraal staat, het koppelen van de plaatsen voor

zelfstandigheidstraining aan de leefgroep verklaard worden vanuit het belang dat er

binnen het ervaringsleren gehecht wordt aan de vertrouwensband tussen begeleider

en jongere. Zo ook wordt in Ned. Mettray een 'zo gewoon mogelijke' omgeving

geboden aan de opgenomen jongeren door te werken met (enkele) kleine groepen

en gezinshuizen. Ook kan in OGH het aanstellen van speciale 'medewerkers externe

systemen' die gezinstherapie kunnen verzorgen, gezien worden als een direct

uitvloeisel van de keuze voor de systeemtheorie.

Fasering

We hebben in hoofdstuk 3 geconstateerd dat in de inrichtingen die vanuit de leer-

theorie werken, een duidelijke fasering in het programma.is aangebracht, terwijl een

dergelijke opbouw in de andere inrichtingen in mindere mate aanwezig is. Enkele

inrichtingen hanteren weliswaar een observatie- of kennismakingsperiode, maar

daarmee houdt de opbouw in duidelijk van elkaar te onderscheiden fasen op en is

het individuele behandelplan richtinggevend.

Alle inrichtingen kennen een stapsgewijze toename in de bewegingsvrijheid van de

jongeren. De criteria voor het toekennen van vrijheden zijn overal gelijk, maar ook

weer in de 'leertheoretische inrichtingen' het meest helder: als een jongere bepaalde

leerpunten beheerst, is hij of zij toe aan de volgende fase en daarmee ook aan meer

bewegingsvrijheid.

Een ander belangrijk kenmerk van de inrichtingen waar de leertheorie als uitgangs-

punt van de behandeling dient, is de (in vergelijking met de andere inrichtingen)

relatief korte verblijfsduur. Het aantal fasen varieert in de inrichtingen die vanuit

de leertheorie werken, van drie tot zes en de tijd die nodig is om de fasen te door-

lopen, loopt uiteen van negen maanden tot ongeveer dertien maanden. In de niet-

leertheoretische inrichtingen worden veel langere verblijfsperioden genoemd,

oplopend tot ruim 2,5 jaar.

De relatief korte tijd die in de 'leertheoretische' inrichtingen nodig is om alle fasen

te doorlopen, hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de leertheorie in alle
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gesloten inrichtingen centraal staat.28 Het is waarschijnlijk dat het verblijf in

geslotenheid gezien wordt als de eerste fase in een behandeltraject dat elders

(open) voortgezet dient te worden, al wordt dit in slechts twee inrichtingen

expliciet als uitgangspunt genoemd.

In de open inrichtingen duurt het verblijf dus niet alleen langer, het verblijf is

daar ook minder duidelijk opgebouwd uit afzonderlijke fasen. Vooral de start-

en eindfase zijn in tijd afgebakend, terwijl de periode daartussenin onduidelijker

blijft. Het zou goed zijn als ook in deze open inrichtingen een duidelijker fasering

en daarmee richtlijn voor de verblijfsduur wordt ontwikkeld. Dit schept niet alleen
duidelijkheid naar de bij de behandeling betrokken medewerkers, maar explici-

teert ook aan de jongeren welke stappen er tijdens de behandeling te onderschei-

den zijn. Dat het doorlopen van alle fasen in een open inrichting meer tijd in

beslag neemt dan in de gesloten inrichtingen, bijvoorbeeld doordat een jongere

na een periode in de leefgroep verhuisd naar een afdeling voor zelfstandigheids-

training, hoeft geen beletsel te zijn om een bepaalde opbouw in het programma

vast te leggen.

In hoofdstuk 8 werd duidelijk dat de uitbreiding van de bestaande behandel-
inrichtingen vooral een uitbreiding met gesloten plaatsen betreft. Enkele van

de open inrichtingen krijgen er een gesloten afdeling bij en bieden dan binnen

hun inrichting een 'traject' van gesloten naar open behandeling. Het verblijf in

geslotenheid wordt daarmee steeds meer gezien als een periode die noodzakelijk

wordt geacht voorafgaande aan de 'open' behandeling.

In verband daarmee verdient het aanbeveling om dat'traject' expliciet op te nemen

in het behandelplan. Analoog aan de voorstellen van de commissie-Etty over het

opstellen van een individueel onderwijsplan dat de jongere van de ene naar de

andere inrichting vergezelt, zou ook het behandelplan'inrichtingsoverstijgend'

moeten zijn. In het plan zou het traject van gesloten naar open behandeling opge-

nomen moeten worden, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke doelen in de

geslotenheid bereikt dienen te worden en welke daarna in de open behandeling

aan de orde komen.

Therapie

In alle inrichtingen behoort het geven van individuele gesprektherapie tot de

mogelijkheden. Daarnaast zijn er echter enkele verschillen tussen inrichtingen

in het therapie-aanbod, die begrepen kunnen worden vanuit het theoretische

concept dat de inrichting hanteert.

Zo wordt in bijna alle inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, aan alle

jongeren individuele sociale-vaardigheidstraining gegeven, voornamelijk in de

28 Inde gesloten inrichting 't Anker wordt in elk van de drie afdelingen vanuit een ander theoretisch

concept gewerkt. De leertheoretische aanpak is daar één van de benaderingen die in geslotenheid

gehanteerd wordt. De aanpak in de beide andere afdelingen neemt veel meer tijd in beslag dan die

in de leertheoretische afdeling.
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eerste fase(n)van het verblijf. Overigens erkent men dat in sommige gevallen het

gedragsmatig werken niet voldoende is en dat er ook zaken 'verwerkt' moeten

worden. Afhankelijk van de intelligentie en de verbale vermogens van een jongere

wordt dan bijvoorbeeld aanvullende individuele gesprekstherapie of creatieve

therapie ingezet. In enkele van deze inrichtingen is ook individuele begeleiding

bij sport of activiteitenbegeleiding mogelijk.

In De Dreef, de inrichting waar het ervaringsieren een centrale rol vervult, wordt

uitgegaan van leren door doen en niet door'praten'. Individuele gesprekken zijn daar

in principe wel mogelijk, maar vinden bijna nooit plaats. Toch melden ook daar de

geïnterviewde gedragswetenschappers dat er volgens hen jongens zijn voor wie de

'doe-aanpak' niet voldoende is en is ook hier het aanbod inmiddels uitgebreid met

individuele sociale-vaardigheidstraining.

Ook in OGH, waar de systeemtheorie centraal staat, is een duidelijk verband zichtbaar

tussen het gekozen theoretisch concept en het therapie-aanbod. Naast individuele

gesprekstherapie en creatieve therapie bestaat er daar namelijk tevens de mogelijk-

heid tot gezinstherapie.

In 't Anker staan de individuele gesprekstherapie en groepstherapie centraal in de

behandeling van jongens die seksuele delicten hebben gepleegd. Alle jongens nemen

zo'n drie maanden deel aan groepstherapie. Daarna volgt individuele gesprekthera-

pie die één tot twee jaar doorgaat. In iets mindere mate geldt de centrale plaats die

therapie inneemt in het programma ook voor de differentiatie van 't Anker waar

psychodynamisch gewerkt wordt. In de andere inrichtingen en in de leertheoreti-

sche afdeling van 't Anker neemt therapie een minder centrale plaats in binnen de

behandeling. Therapie wordt daar op indicatie veelvuldig toegepast, maar wordt

minder gezien als hèt centrale element van de behandeling.

Los van de inrichtingsvisies valt in de interviews de ruime interpretatie van de term

'therapie' op. Ook individuele begeleiding op gebied van sport, bij paardrijden of op

de kinderboerderij wordt in een aantal inrichtingen als therapie bestempeld. Boven-

dien is er vooral rond de individuele gesprekstherapie sprake van begripsverwarring.
In sommige inrichtingen wordt namelijk expliciet gesteld dat de gedragsweten-

schappers geen gediplomeerde psychotherapeuten zijn en dat er daarom slechts

gesproken kan worden van begeleidende gesprekken, terwijl in andere inrichtingen

hetzelfde soort gesprekken wèl met therapie wordt aangeduid, ook al zijn de gedrags-

wetenschappers daar evenmin opgeleid als psychotherapeut.

In hoofdstuk 7 bespraken we enkele definities van therapie. Daarin werd duidelijk

dat de diverse vormen van psychotherapie enkele gemeenschappelijke kenmerken

hebben. Zo is er bij therapie sprake van een relatie tussen een professionele hulp-

verlener en een cliënt, er dient gebruik te worden gemaakt van een welomschreven,

therapeutische methodiek en er wordt in verschillende stappen gewerkt aan te

evalueren doelen. Bovendien wordt er gewerkt aan evaluatie van verleden, heden

en toekomst.
Voor de onderlinge vergelijkbaarheid van het therapie-aanbod in de inrichtingen is

dan ook van belang dat de inrichtingen hun aanbod tegen het licht van deze termen
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beschrijven en expliciteren. In onze indeling in hoofdstuk 7 beschouwen we

individuele gesprekken met de gedragswetenschappers en de creatieve therapie

wel als 'therapie', terwijl we individueel sporten in het licht van deze kenmerken

opvatten als 'individuele begeleiding'.

In de inrichtingen waar creatieve therapie onderdeel uitmaakt van het therapie-

aanbod, wordt deze gegeven door gediplomeerde creatief therapeuten. Het is op-

merkelijk dat er slechts drie inrichtingen zijn waar de individuele gesprekstherapie

gegeven wordt door gedragswetenschappers die een opleiding hebben gevolgd of

volgen bij een beroepsorganisatie voor psychotherapie of gedragstherapie. Het zou

bevorderlijk zijn voor de onderlinge vergelijkbaarheid en kwaliteit van het therapie-

aanbod als ook in de overige inrichtingen één of meer gedragswetenschappers een

dergelijke opleiding zouden volgen.

Doelen

In hoofdstuk 4 kwam aan de orde dat in het Besluit regels inrichtingen voor justitiële

kinderbescherming (1990) wordt voorgeschreven dat er onderscheid dient te worden

gemaakt tussen korte- en lange-termijndoelen.

De korte-termijndoelen, die te maken hebben met het veranderen van actueel pro-

bleemgedrag van de opgenomen jongeren, leveren in geen van de inrichtingen een

probleem op. Bij het formuleren van de doelen op lange termijn blijken er enkele

definitieproblemen te bestaan. Met name het onderscheid tussen 'doel' en middel

(dat noodzakelijk is om het voorgenomen doel te bereiken) blijkt in de praktijk niet

altijd even duidelijk te zijn. Vaak worden beide begrippen met elkaar verward. Mede

in verband met de 'trajectgedachte' die in de hiervoor aan de orde kwam, willen we

er in navolging van Mertens (1996) voor pleiten om te komen tot een eenduidige

begripsomschrijving op dit punt. Wil men jongeren immers een traject laten door-

lopen van een gesloten naar een open inrichting, dan zal er op z'n minst overeen-

stemming moeten zijn over het gestelde doel. De gebruikte begrippen mogen dan

geen misverstanden opwekken. Niet alleen binnen de inrichtingen, ook tussen de

inrichtingen dient er dus sprake te zijn van een 'eenheid van taal' op dit punt.

Vrije tijd

Het vrijetijdsaanbod blijkt niet zozeer afhankelijk van de inrichtingsvisie als wel

van de aanwezigheid van een activiteitencentrum. Alleen in de inrichting waar

het ervaringsleren centraal staat, is een duidelijk verband te leggen tussen de

'inrichtingsfilosofie' en het aanbod in de vrije tijd. Vanuit het belang dat er daar

gehecht wordt aan de relatie tussen begeleiders en jongeren en het 'samen dingen

doen' worden er door de groepsleiding veel activiteiten aangeboden, grotendeels

in hun eigen vrije tijd.

Opmerkelijk is dat in deze inrichting bij de geïnterviewde jongens geen klachten over

verveling worden gehoord, waar dit verder in alle inrichtingen - ook die met een

activiteitencentrum - wel het geval is. Des te opvallender is het dat het leren omgaan

met vrije tijd zo weinig genoemd wordt als werkdoel in de behandelplannen.
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De gesloten inrichtingen hebben logischerwijs wat minder mogelijkheden voor

vrijetijdsbesteding dan de open inrichtingen, omdat alle activiteiten zich binnen het

gebouw of binnen het penitentiair hekwerk dienen af te spelen. Dit in tegenstelling

tot de open inrichtingen, waar veel activiteiten op het terrein kunnen plaatsvinden

en jongeren al vrij snel na opname kunnen deelnemen aan activiteiten buiten de

deur. Dit laatste is in de gesloten inrichtingen in principe ook wel mogelijk, maar

is pas aan de orde in het laatste stadium van het verblijf.

Het activiteitencentrum in de gesloten inrichting voor meisjes (Alexandra) laat

echter zien dat er ook in geslotenheid heel wat mogelijk is. Opvallend is wel dat het

ruime aanbod in dit activiteitencentrum alleen mogelijk is door de inzet van een

grote groep vrijwilligers en door de permanente aanwezigheid van twee stagiaires.

In Alexandra heeft men hier ook consequenties aan verbonden. Er wordt een pro-

fessionele inzet gevraagd van deze mensen en daarom wordt ook ondersteuning

geleverd. Het team krijgt ondersteuning van een gedragswetenschapper, doet ook

mee aan de trainingen in het werken vanuit de leertheorie en krijgt teambegeleiding.

Het zou goed zijn te bekijken of dit voorbeeld ook in de andere gesloten inrichtingen

navolging zou kunnen en moeten krijgen.

Regels en sancties

In de gesloten inrichtingen is de intensiteit van de controle met name hoog door het

werken vanuit de leertheorie. De hele dag door wordt er gelet op het gedrag van de

opgenomen jongeren en wordt dit direct teruggekoppeld in de vorm van gedrags-

instructies, of (in enkele inrichtingen) in de vorm van tokens.

In de open inrichtingen zijn meer vrijheden mogelijk. Ook hier zijn de grenzen

echter zeer duidelijk, vooral in de inrichtingen met een strikte opbouw van

vrijheden.

In alle inrichtingen bestaan regels over dezelfde zaken, in bepaalde inrichtingen is

men echter strenger als het gaat om regels over kleding en uiterlijk dan in andere

inrichtingen. De inrichtingsvisie speelt hierin geen rol, evenmin als bij de sanctie-

mogelijkheden. Wel speelt bij de sanctiemogelijkheden de open- dan wel gesloten-

heid van de inrichting een rol en het feit of het om een particuliere of een rijks-

inrichting gaat. In de gesloten inrichtingen en in de twee open rijksinrichtingen

zijn namelijk aparte cellen voor afzondering.

Onderwijs

De,verschillende inrichtingsfilosofieën hebben geen invloed op het soort onderwijs

dat gegeven wordt. Over het geheel genomen verschillen de inrichtingen namelijk

niet zoveel in het onderwijspakket dat geboden wordt. Overal volgen jongeren een

individueel programma dat bestaat uit theoretische en praktijkgerichte onderdelen.

Het verschil zit meer in het feit dat in een deel van de inrichtingen een praktijk-

gerichte -opleiding geboden wordt in werkplaatsen, terwijl in de overige inrichtingen

een school voor SO/VSO of VBO gevestigd is. Bovendien bestaat het aanbod in enkele
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van de gesloten inrichtingen uit relatief weinig onderdelen en biedt minder variatie
dan in de overige inrichtingen.

De inrichtingsvisie is wèl van invloed op de aanpak tijdens de onderwijsuren. Zo

wordt in twee inrichtingen (Het Keerpunt en Alexandra) de leertheoretische aanpak

ook gehanteerd tijdens het dagprogramma op school en in de werkplaatsen. En in

De Dreef, waar het ervaringsleren centraal staat, ligt de nadruk op arbeidsprojecten

en kampen.

Verschilpunten

Het voorgaande overziend kunnen we stellen dat er tussen de inrichtingen verschil-

len bestaan (al dan niet ingegeven door de inrichtingsvisie) op de volgende punten:

- aanwezigheid van differentiaties naast de `gewone' leefgroepen als kleine leef-

groepen en gezinshuizen en afdelingen meer gericht op individuele behandeling

en/of zelfstandigheidstraining;

de mate van gestructureerdheid van het-programma door een opbouw in fasen;

de uitgebreidheid van het therapie-aanbod en de al dan niet centrale plaats van
gesprekstherapie in het behandelprogramma;

de aanwezigheid van een activiteitencentrum of anderszins uitgebreid aanbod

van activiteiten in de vrije tijd;

de aanwezigheid van een speciale afzonderingsmogelijkheid;

de aanwezigheid van werkplaatsen of een school op het terrein en de uitgebreid-

heid van het onderwijs- en opleidingsaanbod;

de mogelijkheid tot het doorlopen van een traject van gesloten naar open
behandeling binnen één inrichting.

9.4 Afstemming van populatie en aanbod

De vraag die bij het opsommen van alle verschillen tussen de inrichtingen direct

naar boven komt, is: welke jongeren kunnen nu het beste profiteren van het aanbod

van welke inrichting? Deze vraag is met name van belang nu er binnen afzienbare

tijd naast een centrale plaatsing voor de opvanginrichtingen, ook een centrale

plaatsing voor de behandelinrichtingen wordt opgezet. En hoewel de inrichtingen,
op de bovenstaande punten van elkaar verschillen, is tevens duidelijk geworden dat

er een grote overlap in de werkwijze van de onderscheiden inrichtingen bestaat.

Om de vraag te beantwoorden, roepen we eerst weer even de informatie over de
populatie in de inrichtingen in herinnering.

De populatie

Uit het onderzoek naar de populatie in de inrichtingen blijkt dat er bij de opge-

nomen jongeren sprake is van verschillende problemen tegelijkertijd. Het gaat om

jongeren die delicten gepleegd hebben, opstandig gedrag vertonen, die vóór hun

opname regelmatig weggelopen zijn en drugs gebruiken of gebruikt hebben. Hun

ontwikkeling is op verschillende gebieden verstoord verlopen. Zo is er bijvoorbeeld
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sprake van een verstoorde seksuele ontwikkeling, een slecht ontwikkeld geweten

en/of een gebrekkige agressie-ontwikkeling. Ook hebben de opgenomen jongeren

sociaal-emotionele problemen en zijn zij niet goed in staat zich aan anderen te

hechten.

In ons eerste rapport lieten we zien dat jongeren vooral verschillen in de ernst

van hun problematiek op één of meer van de bovengenoemde gebieden. Bij de

meeste jongeren zijn alle problemen aan de orde. Er zijn echter jongeren waarbij

de problemen op één punt zo ernstig zijn dat zij vooral daaraan te herkennen zijn.

Zo zijn er jongeren met een ernstige ontwikkelingsproblemen in combinatie met

psychiatrische klachten. Ook zijn er jongeren waar vooral de ernstige hechtings-

problematiek opvalt, terwijl de problematiek bij anderen wordt overheerst door

veelvuldig weglopen. De ernstige hechtingsproblemen en het veelvuldig weglopen

blijken vooral bij meisjes voor te komen; de andere problemen, waaronder delict-

gedrag, meer bij jongens. Aangezien er maar vier inrichtingen zijn waar meisjes

geplaatst kunnen worden, hebben deze inrichtingen dus meer dan de andere te

maken met hechtingsproblematiek en met jongeren die in het verleden veel

weggelopen zijn.

Reactie

Is het nu zo dat deze verschillen in problematiek impliceren dat voor elke proble-

matiek een aparte aanpak nodig is? Het model van Kok dat in dit rapport besproken

is, gaat daar wel van uit. Een eenduidig antwoord is echter moeilijk te geven. Uit

literatuur over de effectiviteit van verschillende behandelmethoden blijkt dat de

leertheoretische werkwijze als reactie op jongeren met ernstige gedragsproblemen

(antisociaal gedrag) in termen van voorkomen van recidive succesvoller is dan

andere werkwijzen (Matthys, 1992; Weisz en Weiss, 1993; Bol, 1995). Palmer (1992)

wijst er in dit verband op dat het vaak erg moeilijk is om onderzoek naar verschil-

lende werkwijzen met elkaar te vergelijken omdat er doorgaans weinig informatie is

over de exacte inhoud van programma's. Daardoor is vaak niet helemaal duidelijk of

een bepaalde training of een bepaald programma bijvoorbeeld terecht als 'leertheo-

retisch' te boek staat. Bovendien is veel onderzoek gedaan naar leertheoretische pro-

gramma's en weinig naar andere manieren van werken. Hetgeen wel eens te wijten

zou kunnen zijn aan het feit dat de leertheoretische werkwijze het best te onder-

zoeken is (Matthys, 1995). Zoals we ook in dit onderzoek zien, is de leertheoretische

aanpak meer gestructureerd dan de aanpak vanuit andere theorieën en daarom

makkelijker te evalueren.

Veelal wordt een combinatie van factoren effectief bevonden. Zo citeert Bol (1995)

een studie van Palmer waarin als meest effectieve interventies worden bestempeld:

gedragstherapeutische interventies, sociaal cognitieve en cognitieve programma's,

trainingen sociale vaardigheden, gecombineerde interventies en gezinsinterventies.

We zagen dat in de behandelinrichtingen eigenlijk altijd sprake is van een gecom-

bineerde interventie en dat veel van de door Palmer genoemde methoden worden

gebruikt.
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Matching

Wanneer we, met het oog op de centrale plaatsing die voor de justitiële behandel-

inrichtingen wordt ontwikkeld, toch een antwoord willen geven op de vraag welke

jongeren nu het beste naar welke inrichtingen kunnen, lijken ons de onderstaande

overwegingen van belang.

Allereerst is er in de inrichtingen sprake van een grote groep jongeren met gelijk-

soortige, ernstige en meervoudige problematiek. Daarnaast zijn er enkele relatief

kleine groepen jongeren te onderscheiden zijn met specifieke problemen zoals een

ernstig scheefgegroeide ontwikkeling in combinatie met psychiatrische klachten of

ernstig druggebruik.
Verder bestaat er binnen de inrichtingen op enkele punten een heel specifiek

aanbod. Met de opening van De Hartelborgt is er een speciaal aanbod gekomen

voor jongens met ernstige psychiatrische problematiek (in de zin van psychose,

schizofrenie en dergelijke) en 't Anker biedt een specifiek programma voor jongens

die seksuele delicten hebben gepleegd. Behalve De Hartelborgt en 't Anker heeft

ook Den Engh een speciale bestemming, namelijk voor de behandeling van zwak-

begaafde jongens. Den Engh is echter lang niet de enige inrichting die zwakbegaafde

jongeren opneemt. Ook de andere inrichtingen hebben zwakbegaafde jongens èn

meisjes in huis.

Selectie op enkele heel specifieke kenmerken zoals psychiatrische klachten, ernstig

druggebruik maar ook het plegen van seksuele delicten en wellicht ook zwakbegaafd-

heid ligt daarom voor de hand.

Resumerend zijn als kenmerken van jongeren een aantal punten van belang.

- Gaat het om psychiatrische problemen of om gedragsproblemen?

- Is er sprake van een seksueel delict of een ander delict?

- Gebruikt de jongere drugs?

- En eventueel de vraag: is de jongere normaal begaafd of niet?

Voor het merendeel van de jongeren, waarbij de problematiek niet specifiek psy-

chiatrisch is, die niet verslaafd zijn en geen seksuele delicten hebben gepleegd,

zou selectie vooral plaats dienen te vinden op de 'behandelwensen' of noden die

op heel praktische punten liggen. Het gaat daarbij om vragen als: is geslotenheid

noodzakelijk, is een bepaald onderwijsaanbod noodzakelijk (bijvoorbeeld heel

vakgericht), is een specifieke vorm van therapie noodzakelijk, is een actief vrije-

tijdsaanbod noodzakelijk of een specifieke woonvorm, zoals een gezinshuis of

een afdeling voor individuele behandeling?

Daarbij blijft de aanbeveling uit ons vorige rapport overeind staan, namelijk dat het

van belang is dat er criteria geformuleerd worden voor het beantwoorden van de

vraag wanneer geslotenheid noodzakelijk is. We zagen in het vorige rapport dat die

waarschijnlijk zouden liggen bij de aard van het delict (en dus de bescherming van

de maatschappij, met name bij de jongens) dan wel bij de ernst van het wegloop-

gedrag vóór opname (bescherming van de jongere zelf, met name bij de meisjes).

Met de toename van het aantal gesloten plaatsen zijn dergelijke criteria des te

noodzakelijker geworden. Zeker ook omdat uit de hierboven besproken verschillen
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tussen inrichtingen blijkt dat in een deel van de gesloten inrichtingen het behandel-

aanbod minder mogelijkheden biedt dan in de andere inrichtingen. Zo is er bij-

voorbeeld sprake van een minder uitgebreid aanbod op het gebied van opleiding,

vrijetijdsbesteding en therapie. Er zijn daardoor in deze gesloten inrichtingen

minder mogelijkheden voor behandeling, terwijl wel ingrijpende veranderingen

in het gedrag van de opgenomen jongeren worden verwacht voordat overplaatsing

naar een andere inrichting mogelijk is. Ook zijn er tussen de gesloten inrichtingen

verschillen in verblijfsduur. Deze verschillen worden vanwege de grote overlap in

problematiek van de jongeren in de behandelinrichtingen niet altijd gerecht-

vaardigd door kenmerken van de populatie. Het maakt dus op deze punten voor

de individuele jongere nogal uit waar hij of zij geplaatst wordt, en het is daarom

van belang dat vóóraf bekeken wordt wat er tijdens de geslotenheid bereikt dient

te worden.
Het voornemen om binnen de justitiële jeugdinrichtingen te gaan werken met een

centrale plaatsing en de plaatsing in geslotenheid op te vatten als eerste fase in een

behandeltraject dat elders (open) wordt voortgezet, is daarom een stap in de goede

richting. Dit behandeltraject kan echter alleen goed van de grond komen als behalve

de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, ook de andere inrichtingen een

duidelijke fasering aanbrengen in hun programma en het behandelplan 'traject-

gebonden' is in plaats van inrichtingsgebonden. Daarom is naast één referentie-

kader binnen de afzonderlijke inrichtingen, ook binnen de sector als geheel een

'eenheid van taal' in behandelingsdoelstellingen en -aanbod noodzakelijk. Het

project Kwaliteitszorg dat binnen de sector Justitiële Jeugdinrichtingen van start

is gegaan, biedt daarvoor ruimschoots de gelegenheid.



Summary

Daily practice in judicial treatment

centres

This study focuses on the description of the treatment programmes as carried out

in ten judicial treatment centres. The information presented is based on interview

material gathered in 1994. Interviews took place at all levels in the ten organizations.

Directors, coordinators, social workers, teachers, vocational trainers and juveniles

were included.

The centres can be grouped into open, secure and mixed settings (the last

being centres with both open and secure facilities). In all the centres, juveniles

live together in group homes of 8 to 10 youths. Some centres also offer other

facilities such as 'family houses' (a sort of foster home located right on the

institutions' grounds) or single units designed for individual independence

training.

All the centres offer basic care, strict adult guidance and treatment geared to the

specific problems of each individual. The ten centres in this study use several

theoretical concepts as their treatment base. In the Tour secure centres and one of

the mixed centres, the approach can be characterized as behavioural intervention.

Two of these centres work with a token system, whereby residents earn credits for

good behaviour, which accumulate toward concrete rewards. The other (open)

centres use the psycho-dynamic model, a 'learning through experience' approach

or the so-called 'system theory' in which a persons behaviour is seen as a reaction

to the context in which he or she lives, and treated as such. Although most of the

centres focus their attention on one model or theory, almost all work with a certain

degree of eclecticism.

The centre's treatment philosophy turns out to affect the treatment programme in

several ways. In the first place it influences the way the whole treatment process is

organized. For example, the behaviour-oriented centres organize their treatment

process in distinct phases, whereas in the other centres, phasing is present to a far

lesser degree. Some of the 'non-behavioural' centres maintain a clearly defined

introduction or observation period, hut further phasing is not included in their

programme. Because of the differences in the planning of treatment, the length of

stay also differs between the centres. Therefore it is recommended that all centres

introduce proper phasing in their treatment programme.

The theoretical concepts also influence the interest every centre attaches to therapy.

In'some centres an extensive amount of therapy is offered (for instance in a special

unit for sex offenders) while in others, like the centre which works on the basis of

'learning through experience', therapy is not only more restricted, hut also far less

utilized.
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Differences in the educational programme or the facilities available for recreation

can be attributed more to the variation in security than to the various 'treatment

philosophies'. Youngsters in the open settings for instance, are able to attend school

or sports clubs outside the institution, whilst this is usually not possible in the

secure settings.

When we look finally, at the daily routine in the units, the ten centres turn out to

have a lot in common. The rules and sanctions are almost the same in every centre.

Supervision is strict, in the open as well as the secure settings. There is however one

significant difference among centres: the secure settings and two open (state)

institutions have an isolation cell.



Résumé

Description des activités dans

les établissements pénitentiaires

de traitement pour la jeunesse

Ce rapport décrit les programmes de traitement mis en oeuvre dans dix établisse-

ments pénitentiaires pour la jeunesse, à 1'aide de plus de 200 entretiens réalisés en

1994 avec des membres du personnel et des jeunes détenus.

Une partie des établissements est en régime fermé, d'autres établissements sont en

régime ouvert ou offrent des possibilités d'exécution de la peine aussi bien en

régime ouvert qu'en régime fermé. En dehors de cette différence, les établissements

se distinguent sur le plan des modalités au sein de leur régime respectif. Une partie

des établissements dispose 'seulement' d'appartements thérapeutiques tandis que

d'autres établissements disposent également de familles d'accueil, d'unités de

traitement individuel ou d'unités ou les jeunes peuvent apprendre à vivre de

manière autonome.

Tous les établissements offrent des soins, un enseignement et un traitement, adaptés

aux problèmes spécifiques de chaque jeune. Les programmes de traitement mis en

oeuvre dans les établissements sont fondés sur diverses théories. C'est ainsi que le

traitement mis en oeuvre dans l'ensemble des établissements à régime fermé et dans

l'un des établissements à régime ouvert, est fondé sur la théorie de l'apprentissage.

Dans deux des établissements à régime fermé, cette approche a été développée

sous forme d'un système d'économie symbolique, dans laquelle les jeunes qui se

conduisent bien obtiennent des points qui leur permettent ensuite 'd'acheter' des

récompenses. Les traitements mis en oeuvre dans les établissements se fondent

également sur le modèle psychodynamique, sur l'apprentissage par l'expérience

et sur la théorie fonctionnelle. Bien que 1'un des modèles ou théories occupe en

général une place centrale, il arrive que des éléments d'autres 'visions' soient

également utilisés. Il est souvent question d'un certain éclectisme.

Etant donné que les établissements distingués utilisent divers concepts théoré-

tiques, les programmes de traitement diffèrent en certains points. C'est ainsi que le

programme de traitement mis en oeuvre par les établissements qui s'inspirent de la

théorie de l'apprentissage a été réparti en plusieurs phases distinctes tandis qu'un

tel échelonnement est moins évident dans les autres établissements. Quelques

établissements qui ne s'inspirent pas de cette théorie ont recours à une période

d'apprentissage ou d'observation d'une durée déterminée, mais leur programme

ne connalt pas d'autres phases distinctes. Etant donné que la différence sur le plan

de l'échelonnement des programmes implique également une différence sur le plan

de la durée du séjour des jeunes dans les établissements, les auteurs du rapport
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recommandent aux établissements à régime ouvert de répartir eux aussi leur

programme en phases distinctes en sorte de déterminer une ligne directrice en

ce qui concerne la durée du séjour.

Les 'philosophies de l'établissement' choisies apparaissent également avoir une

incidence sur 1'offre thérapeutique au sein de l'établissement. Quelques établisse-

ments, comme l'établissement qui travaille à partir de la théorie de l'apprentissage

par l'expérience, offrent en principe la possibilité d'entretiens personnels, mais

il n'arrive pas souvent que de tels entretiens aient effectivement lieu. D'autres

établissements offrent une assistance thérapeutique plus étendue et le nombre

de jeunes qui en font l'objet est plus important.

Les différences qui existent entre les établissements sur le plan de l'enseignement et

des loisirs apparaissent comme pouvant être attribuées au régime de l'établissement

- fermé ou ouvert - plutót qu'à la'philosophie de 1'établissement'. C'est ainsi que les

jeunes placés dans un établissement ouvert ont la possibilité d'aller à l'école, de

travailler ou d'occuper leurs loisirs en dehors de l'établissement.

Pour terminer, les établissements se ressemblent beaucoup en ce qui concerne la

vie quotidienne dans les appartements thérapeutiques. Tous les établissements

appliquent pratiquement les mêmes règles et sanctions et tous exercent un controle

sévère. Une différence importante réside cependant dans le fait que dans une partie

des établissements, une cellule spéciale ou un pavillon spécial permet l'isolement.
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Tabellen

Tabel 1: Overzicht van het aantal geinterviewden per inrichting

inrichting

G)
á)

0

N n y

Alexandra 3 6 3 6 4

't Anker 3 6 3 6 6

De Dreef 2 4 2 4 3

Den Engh 3 6 1 6 3

Het Keerpunt 2 4 1 4 2

De Marke 4 7 4 7 6

Ned. Mettray 5 9 3 9 7

't Nieuwe lloyd 2 4 1 2 1

OGH 4 8 4 8 4

Overberg 3 6 2 5 6

totaal 31 60 24 57 42

3 2 ,1 25

3 3 - 27

3 4 - 20

2 3 1 22

3 1 - 15

3 4 - 31

2 2 - 32

2 1 1 12

3 3 1 31

3 5 - 25

27 28 4 240

Tabel 2: Inrichtingen en hun faciliteiten ten tijde van de interviews

inrichting

c 0

C m
m" coM .
3 m rm

O.
C

O L
O) y i9 c

CD
t0 ^ co "0

Alexandra 42 2,2 2 nee nee nee
't Anker 44 3 3 nee nee ja

De Dreef 50 2 4 ja, 4 nee nee

Den Engh 63 4 4 nee ja ja
Het Keerpunt 16 1 1 nee nee ja

De Marke 70 6 3 ja, 4 nee nee
Ned. Mettray 54 4 1 ja, 4 ja nee
't Nieuwe Lloyd 18 0,8 1 nee ja ja

OGH 78 4,3 3 ja, 10 ja nee

Overberg 50 2 3 ja, 4 ja ja
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Onderwerpen van de interviews

Niveau 1 De inrichting als geheel

Directie

- functie en taken

- capaciteit

- differentiaties

- visie achter gehanteerde aanpak

- fasering verblijf en vrijheden

- organisatie

- overlegstructuur

- intake en opname

- behandelingsplanning

- regels, sancties, drugsbeleid

- veranderingen

- wensen

Hoofd van de school en/of de werkplaatsen

- soort geboden opleiding

- organisatie

- visie achter gehanteerde aanpak

- personeel

- (les)rooster/opbouw programma

- overlegstructuur

- behandelingsplanning

- rapportage

- begeleiding personeel

- deskundigheidsbevordering

- regels, sancties, drugsbeleid

- veiligheid

- veranderingen

- wensen

Niveau 2 De verschillende afdelingen en groepen

Coordinatoren/afdelingshoofden

- functie en taken

- personeel

- begeleiding personeel
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deskundigheidsbevordering

visie achter gehanteerde aanpak

oordeel programma

overlegstructuur

regels, sancties, drugsbeleid

veranderingen

wensen

Niveau 3 De directe behandelaars rond een jongere

Groepsleiding/mentoren, leerkrachten en werkmeesters

- functie en taken

- programma

- eigen activiteiten algemeen

- eigen activiteiten bepaalde jongere

- visie achter gehanteerde aanpak

- eisen toekennen vrijheden
- overlegstructuur

- behandelingsplanning

- rapportage

- begeleiding personeel

- deskundigheidsbevordering

- regels, sancties, drugsbeleid algemeen

- toepassing regels en sancties bepaalde jongere

- veiligheid

- oordeel programma

- veranderingen

- wensen

Gedragswetenschappers

- functie en taken

- fasering verblijf en vrijheden

- visie achter gehanteerde aanpak

- regels, sancties, drugsbeleid

veranderingen

- wensen

- algemene doelen en werkdoelen t.a.v. bepaalde jongere

- concretisering werkdoelen

- eigen activiteiten bepaalde jongere

- activiteiten anderen t.a.v. bepaalde jongere

- programma bepaalde jongere

behandelingsplanning

- toepassing regels en sancties bepaalde jongere
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Onderwerpen van de Interviews

Jongeren zelf

- opname/eerste dag

- opbouw dagprogramma

- regels, sancties, drugsbeleid

- mening over gehanteerde aanpak

- groepsgenoten

- behandelingsplanning

- activiteiten behandelaars

- eisen toekennen vrijheden

- contacten familie

- mening over inrichting algemeen

165



Bijlage 4

De doelstellingen van de groepsleiding

De 'doelenlijst' is door Van der Ploeg en Scholte ontworpen en gebruikt in hun onder-

zoek 'Tehuizen in beeld' (1988). In de lijst wordt aan groepsleid(st)ers gevraagd voor 35

doelstellingen op een vier-puntsschaal aan te geven in hoeverre zij de desbetreffende
doelstellingen in hun werk van toepassing achtten.

Op de 35 variabelen is een confirmatieve factoranalyse uitgevoerd met als doel de zes

factoren te reproduceren die in het onderzoek 'Tehuizen in beeld' gevonden waren. De

confirmatieve analyse leverde echter op één factor na een heel ander samenstel van

factoren op, hetgeen verklaard kan worden door de andere steekproefgrootte en

onderzoekspopulatie in ons onderzoek.

De principale componentenanalyse in het onderzoek van Van der Ploeg en Scholte is

uitgevoerd op 56 cases, terwijl in ons onderzoek in totaal 205 groepsleid(st)ers de doelen-

lijst hebben ingevuld. Verder is de doelenlijst in het onderzoek van Van der Ploeg en

Scholte ingevuld door groepsleid(st)ers in een steekproef van uiteenlopende soorten van

inrichtingen, terwijl in dit onderzoek alleen groepsleiding uit één specifiek soort inrichting,

namelijk een justitiële behandelinrichting, de lijst heeft ingevuld. .

Dit heeft ons doen besluiten een exploratieve factoranalyse uit te voeren en een

vergelijking met 'Tehuizen in beeld' achterwege te laten. Er is gebruik gemaakt van

principale componentenanalyse als extractiemethode, als criterium voor het aantal te

trekken factoren is gehanteerd dat de eigenwaarde groter diende te zijn dan 1. Boven-

dien is varimaxrotatie toegepast.

Dit leverde een oplossing met zeven factoren op die gezamenlijk 63,7% van de variantie

verklaren. Als indicator voor de factor zijn alleen variabelen gekozen met een lading

van minimaal 0,40 op die factor. Verder is als uitgangspunt genomen dat ten minste

drie variabelen op een factor dienen te laden. De laatste factor blijft daarom buiten

beschouwing. Een overzicht van de uitkomsten van de principale componentenanalyse

is opgenomen in tabel 1.

De variabelen zijn vervolgens ongewogen gesommeerd en op die manier samengenomen

tot zes variabelen. De betrouwbaarheid van deze variabelen is goed te noemen.

1 het bevorderen van de emotionele en persoonlijke ontwikkeling (alpha=0,88)

Deze variabele is samengesteld uit de pedagogische doelstellingen 'het leren omgaan

met emoties', 'het vergroten van zelfinzicht','ondersteunen van de emotionele ontwikkeling',

'het verhoging zelfwaardering', 'begeleiden van het losmakingsproces', 'stimuleren van de

persoonlijkheidsontplooiing', 'leren zelfstandig/kritisch te denken' en 'leren omgaan met

vrije tijd'.
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Tabel 1: Principale componentenanalyse met varimaxrotatie op'doelenlijst' (N=205)

variabele

ondersteunen emotionele/persoonlijke ontwikkeling

pevarl3 leren omgaan met gevoelens

pevar7 vergroting zelfinzicht

pevarll ondersteunen emotionele ontwikkeling

pevar8 verhoging zelfwaardering

pevar23 begeleiden van het losmakingsproces

pevar25 stimuleren persoonlijkheidsontplooiing

pevarl2 Ieren zelfstandig/kritisch denken

pevarl0 Ieren omgaan met vrije tijd

zelfstandigheid

pevar20 initiatieven nemen

pevarl9 vergroten zelf-/medeverantwoordelijkheid

pevarl8 vergroten zelfredzaamheid

pevar22 beslissingen nemen

pevar2l stimuleren zelfdiscipline

pevar29 inlevingsvermogen

sociale vaardigheden

pevar28 veranderen/verminderen probleemgedrag

pevar30 verhogen sociale vaardigheden

pevar26 leren sociale regels te aanvaarden

pevarl5 Ieren omgaan met persoonlijke conflicten

pevar34 verhogen communicatieve vaardigheden

pevar5 acceptatie en respect bieden

pevar27 Ieren relaties aan te gaan

pevar4 geborgenheid bieden

ouder-kindrelatie

pevarl7 verbeteren van de ouder-kindrelatie

pevarl6 continueren van het contact met de ouders

pevar3 ouders helpen met de probl. opvoeding

pevar33 verbeteren van gezinscommunicatie

educatie

pevar9 opheffen schoolachterstand

pevar3l mogelijkheid bieden tot scholing en beroep

pevarl4 vergroten van de algemene ontwikkeling

pevar6 toekomstperspéctief bieden

maatschappij

pevar35 optimale aanpassing aan de maatschappij

pevar24 begeleiden bij het zelfstandig wonen

pevar32 deelname aan leven buiten de instelling

pevarl materiële en fysieke verzorging

pevar2 scheppen van een vertrouwensklimaat

eigenwaarde

percentage verklaarde variantie

1 II III IV V VI VII comm.

0,70 0,28 0,32 0,05 0,06 -0,01 0,05 0,68

0,68 0,26 0,24 0,04 0,20 -0,10 0,21 0,68

0,67 0,30 0,19 0,06 0,18 0,06 0,06 0,62

0,66 0,08 0,31 0,20 0.13 0,09 0,17 0.64

0,58 0,19 0,01 0,36 0,03 0,39 -0,09 0,66

0,54 0,31 0,33 -0,12 0,13 0,29 0,10 0,62

0,53 0,51 0,19 0,07 0,11 0,10 0,00 0,60

0,50 0,42 0,03 0,10 0,33 0,14 -0,04 0,57

0,28 0,74 0,16 0,10 0.25 0,11 0,14 0,75

0,22 0,68 0,35 0,06 0,03 0,14 0,23 0,70

0,22 0,68 0,20 0,08 0,11 0,14 -0,01 0,59

0,37 0,65 0,29 0,18 0,14 0,07 -0,05 0,70

0,19 0,63 0,46 0,06 0,07 0,15 -0,05 0,67

0,36 0,46 0,33 0,16 -0,02 0,19 0,02 0,51

0,16 0,20 0,79 0,09 0,01 0,06 0,14 0,72

0,24 0,31 0,68 0,03 0,17 0,14 -0,01 0,66

0,32 0,15 0,63 0,07 0,06 0,2B 0,05 0,62

0,33 0,39 0,52 0,11 0,09 -0,18 0,06 0,58

0,47 0,25 0,49 0,12 0,09 0,20 -0,21 0,63

0,27 0,33 0,45 0.12 0,17 0,11 0,34 0,56

0,43 0,31 0,44 0,08 0,07 0,30 0,02 0,58

0,27 0,27 0,41 0,14 0,35 -0,13 0,12 0,49

0,06 0,09 0,14 0,84 0,13 0.03 -0,16 0.79

0,04 0,07 0,15 0,81 0,15 0,01 -0,10 0,72

0,15 0.09 -0,06 0,74 -0,04 0,00 0,31 0,67

0,16 0,08 0,11 0,71 0,18 0,29 -0,00 0,66

0,16 0,08 -0,01 0,12 0,80 -0,00 0,01 0,69

0,07 0,11 0,12 0,22 0,66 0,23 0,12 0,57

0,32 0,32 0,18 0,21 0,50 0,06 -0,47 0,76

0,36 0,17 0,24 -0,01 0,41 0,31 -0,01 0,48

0,05 0,15 0,34 0,13 0,18 0,68 -0,11 0,67

0,14 0,37 -0,19 0,42 -0,06 0,53 0,23 0,70

0,15 0,40 0,09 0,32 0,29 0,46 0,03 0,59

0,10 0,11 0,24 -0,17 0,36 0,40 0,35 0,52

0,36 0,21 0,30 0,03 0,17 -0,02 0,59 0,65

4,79 4,50 4,06 3,21 2,39 2,05 1,29 22,29

13,69 12,86 11,60 9,18 6,83 5,84 3,70 63,7
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2 Het vergroten van de zelfstandigheid (a=0,88)

Deze variabele is tot stand gekomen door optelling van de doelstellingen 'initiatieven

nemen', 'vergroten van zelf- en medeverantwoordelijkheid', 'vergroten zelfredzaamheid',
'beslissingen nemen, 'stimuleren zelfdiscipline' en 'vergroten van het inlevingsvermogen.

3 Verhogen sociale vaardigheid (a=0,87)

Hiertoe behoren 'veranderen/verminderen van probleemgedrag', 'verhogen van de sociale

vaardigheden', 'leren sociale regels te aanvaarden', 'leren omgaan met persoonlijke con-

flicten', 'verhogen van de communicatieve vaardigheden', 'acceptatie en respect bieden',

'leren relaties aan te gaan' en 'geborgenheid bieden'.

4 Optimaliseren van de relatie met thuis (a=0,81)

Voor deze variabele zijn samengenomen 'het verbeteren van de ouder-kindrelatie',

`continueren van het contact met de ouders', 'de ouders helpen met de problematische
opvoedingssituatie' en 'verbeteren van de gezinscommuncatie'.

5 Het bieden van vorming en onderwijs (a=0,71)

Tot deze variabele worden de volgende doelstellingen gerekend 'het opheffen van school-

achterstand', de mogelijkheid bieden tot scholing en beroep', 'het vergroten van de

algemene ontwikkeling' en 'toekomstperspectief bieden.

6 Voorbereiden op de terugkeer naar de maatschappij (a=0,65)

Tot deze laatste variabele behoren 'optimale aanpassing aan de maatschappij', 'begeleiden

bij het zelfstandig wonen', 'deelname aan het leven buiten de instelling' en 'het bieden van

materiële en fysieke verzorging.
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