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Voorwoord

Voor u ligt het eindrapport van het omvangrijke project 'justitiële behandelinrichtingen, populatie, behandeling en follow-up' dat in 1993 van start is gegaan. Het
project bestond uit drie deelonderzoeken. Over de eerste twee delen zijn in 1995 en
1996 afzonderlijke rapporten verschenen. Het introductiehoofdstuk van dit rapport
bevat een samenvatting van deze beide eerdere onderzoeken en in samenhang
daarmee wordt vervolgens gerapporteerd over het derde en laatste deel van het
onderzoek. Daarin staat de vraag centraal hoe het jongeren, een jaar na vertrek uit
de justitiële behandelinrichtingen, vergaat.
Veel dank is verschuldigd aan de 161 jongeren die de moeite hebben genomen om
een jaar na vertrek uit de behandelinrichting te vertellen hoe het met hen gaat.
Zonder hen had dit rapport niet geschreven kunnen worden. Ook is een woord van
dank op zijn plaats aan de justitiële behandelinrichtingen, voor hun hulp bij het
traceren van 'hun' vertrekkers.
De dataverzameling voor dit project is grotendeels verzorgd door Petra van der Veer,
die met grote inzet ervoor heeft gezorgd dat gedurende de jaren 1993 tot en met
1996 jongeren werden benaderd en geïnterviewd. Udo Aron was verantwoordelijk
voor de extractie van gegevens uit het systeem van de herkenningsdienst van de
politie en zorgde voor de opbouw van bestanden op basis van het ruwe materiaal uit
het Herkenningsdienstsysteem. Edward Kleemans heeft waardevolle ondersteuning
geboden bij de analyse van het materiaal.
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan de leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek en de leescommissie van collega's. Gedurende alle
drie de (deel)onderzoeken zijn hun adviezen en opbouwende kritiek van grote
waarde geweest bij de uitvoering van de onderzoeken.
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Samenvatting en conclusies

Dit rapport vormt de afsluiting van een grootschalig onderzoek naar de justitiële
behandelinrichtingen voor jeugdigen. In twee eerdere rapporten (Boendermaker,
1995; Boendermaker en Verwers, 1996) zijn de populatie in de inrichtingen en de
door de inrichtingen gehanteerde werkwijze in kaart gebracht. Hier worden de resultaten gepresenteerd van een evaluatief follow-up onderzoek dat verricht is onder
jongeren die in 1993 werden opgenomen in een van de justitiële behandelinrichtingen. De vraag die in dit rapport centraal staat, is hoe het met hen gaat, een jaar na
vertrek uit de behandelinrichting.
Het onderzoek
In het kader van het follow-up onderzoek zijn 317 jongeren (verspreid over de jaren
1993 tot en met 1996) benaderd met de vraag mee te doen aan een interview. Met
161 jongeren (51%) is gemiddeld 15 maanden na vertrek uit de inrichting een gesprek gevoerd. Hun leeftijd loopt uiteen van 13 tot 24 jaar; de gemiddelde leeftijd is
18 jaar. Deze respons is niet hoog, maar acceptabel in vergelijking met ander onderzoek onder tehuisverlaters.
De inrichtingen
Nederland kent zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer worden gelegd. Er zijn twee soorten van inrichtingen te onderscheiden: opvanginrichtingen en behandelinrichtingen. In een
opvanginrichting verblijven jongeren die voorlopige hechtenis moeten ondergaan,
die een straf moeten uitzitten, of die moeten wachten op plaatsing in een behandelinrichting. De behandelinrichtingen hebben jongeren in huis die een civiel- of strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen hebben.
De afgelopen jaren is de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen flink uitgebreid. Waren er begin 1993 in totaal 486 behandelplaatsen, begin 1997 is dit aantal
toegenomen tot 714 plaatsen verdeeld over elf inrichtingen met dertien vestigingplaatsen.
Er zijn gesloten en open inrichtingen en inrichtingen met beide soorten plaatsen.
De capaciteitsuitbreiding heeft vooral meer gesloten plaatsen opgeleverd. In 1993
werd een derde van de jongeren opgenomen in een gesloten setting, anno 1997 is
het aandeel van de gesloten plaatsen gestegen tot 56%.
Naast het onderscheid in open en gesloten inrichtingen zijn er nog enkele andere
differentiaties. Zo zijn er inrichtingen voor jongens, voor meisjes en voor allebei.
Eén van de inrichtingen is specifiek bestemd voor zwakbegaafde jongens, één inrich-
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ting heeft een speciale afdeling voor de behandeling van seksuele delinquenten en
een drugsvrije afdeling (beide zijn bestemd voor jongens) en er is één inrichting met
onder andere veertien plaatsen voor jongens met ernstige psychische stoornissen.
Verder hebben sommige inrichtingen naast de leefgroepen aparte afdelingen voor
individuele behandeling of zelfstandigheidstraining.
De justitiële behandelinrichtingen hebben (naast beveiliging) tot taak verzorging,
opvoeding en behandeling te bieden. In de vormgeving daarvan worden door de inrichtingen diverse theoretische concepten gehanteerd. In de meeste gesloten inrichtingen en enkele van de open inrichtingen wordt gewerkt vanuit de leertheorie. De
andere inrichtingen gebruiken het psychodynamische model, het ervaringsleren,
de systeemtheorie of hebben een meer eclectische werkwijze. Ondanks de verschillende theoretische concepten zijn er veel overeenkomsten tussen de behandelingsprogramma's van de inrichtingen. In veel gevallen ligt in de werkwijze weliswaar
het accent op één van de genoemde theoretische concepten, maar worden ook
elementen van de andere concepten gehanteerd. Tevens is er in alle inrichtingen
sprake van strikte controle van het doen en laten van elke jongere, er vindt een
langzame opbouw naar meer bewegingsvrijheid plaats.
Het behandelingsprogramma in de inrichtingen bestaat naast het verblijf in de leefgroep uit onderwijs en opleiding, therapie of individuele begeleiding en (verplichte)
deelname aan activiteiten in de vrije tijd. Voor elke jongere wordt een individueel
behandelplan opgesteld. Daardoor ontvangt elke jongere in principe een geheel op
zijn of haar persoon toegesneden, individuele interventie die (ook binnen één en
dezelfde differentiatie) uit heel verschillende elementen kan bestaan.
De opgenomen jongeren
Uit het onderzoek naar de populatie in de inrichtingen blijkt dat de justitiële behandelinrichtingen een zeer moeilijke groep jongeren opnemen, bij wie sprake is van
problemen op diverse terreinen. Hun problematiek is ernstiger dan die van jongeren
in niet-justitiële tehuizen.
De meeste jongeren verblijven in de behandelinrichtingen op een civielrechtelijke
titel (in 1996: 70%), de gemiddelde leeftijd is bij opname 15 jaar en drie kwart van
de populatie bestaat uit jongens. Deze jongeren hebben voor hun opname in de
behandelinrichtingen al een stuk of drie eerdere plaatsingen achter de rug en vooral
degenen met een civielrechtelijke verblijfstitel blijken al jong uit huis geplaatst te
zijn.
Meer dan de helft van de jongeren (vooral jongens) staat voor opname geregistreerd
bij de politie, voornamelijk wegens het plegen van vermogensdelicten, geweldsdelicten en vernielingen. Een kleine groep heeft zedendelicten gepleegd.
In de dossiers van deze jongeren worden voornamelijk ernstige gedragsproblemen
gerapporteerd, bij een kleine groep zijn (tevens) psychische klachten aan de orde
(bijvoorbeeld angst, depressie, waanideeën of fobieën). Bij opname rapporteren de
opgenomen jongeren zelf zowel geëxternaliseerde (naar buiten gerichte) problemen,
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zoals agressief en antisociaal gedrag als geïnternaliseerde (naar binnen gerichte)
problemen, zoals teruggetrokkenheid, angst, somatische of depressieve klachten.
De ernst van de problemen die zij zelf opgeven, is vergelijkbaar met die van jongeren
die verwezen zijn naar de geestelijke gezondheidszorg.
Bij jongens en meisjes uiten de gedragsproblemen zich deels op verschillende wijze.
In de dossiers die bij opname van elke jongere beschikbaar zijn, wordt bij een groter
deel van de meisjes 'hechtingsproblematiek' en weglopen genoemd, bij de jongens
komt veel vaker het plegen van delicten als ernstig probleem naar voren.Vergeleken
met jongens rapporteren meisjes ook meer geïnternaliseerde problemen.
De te verwachten situatie na vertrek
Uit de literatuur blijkt dat gedragsproblemen, vooral als deze al op jonge leeftijd
begonnen zijn, bijzonder moeilijk te veranderen zijn. Bij de behandeling van
gedragsproblemen blijken vooral op leertheoretische principes geënte (cognitieve)
interventies, het trainen van praktische en sociale vaardigheden, gecombineerde
interventies en gezinsinterventies resultaat te hebben. De uitkomsten van dergelijke
interventies zijn echter minder positief bij jongeren met ernstige en chronische
problemen. Is de problematiek niet zo ernstig of zijn de problemen vrij plotseling
ontstaan in reactie op bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis, dan is er vaker effect
te verwachten. Ook blijken de resultaten beter bij jongeren die in staat zijn zich te
hechten en relaties aan te gaan. Omdat bij veel van de in de behandelinrichtingen
opgenomen jongeren de problemen al van jongs af aan spelen, er sprake is van
ernstige gedragsproblemen en bijvoorbeeld ook bij een deel hechtingsproblematiek
genoemd wordt, is de prognose voor deze groep niet al te rooskleurig.
Naast kenmerken van de interventie zelf blijkt ook de aanwezigheid en intensiteit
van begeleiding na vertrek van invloed op de follow-up situatie. Diverse auteurs
wijzen erop dat het niet reëel is te verwachten dat een verblijf in een residentiële
setting een blijvend effect heeft als er geen sprake is van begeleiding na vertrek.
Follow-up onderzoek onder jongeren die vertrokken zijn uit andere tehuizen in
Nederland en uit met de justitiële jeugdinrichtingen vergelijkbare inrichtingen in
het buitenland, laat zien dat meer dan de helft van de jongeren er in vergelijking
met hun situatie bij opname op vooruit is gegaan. Niet bij allemaal is het beeld
echter positief. Bij een deel van deze ex-tehuisbewoners ontbreekt een zinvolle
dagbesteding, een flink deel gebruikt softdrugs, een groot deel pleegt delicten en
vaak zijn er financiële problemen. Vooral degenen die de interventie niet hebben
afgemaakt, verkeren vaak (weer) in een problematische situatie.
Mede gezien de aard van de problematiek bij opname is het daarom zeer waarschijnlijk dat slechts bij een deel van de vertrekkers uit de justitiële behandelinrichtingen
een vermindering van de problematiek aangetroffen wordt en dat er ook onder hen
verschillen zijn tussen degenen die de behandeling afgemaakt hebben en degenen
die voortijdig vertrokken zijn.
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Verblijfsduur
Gemiddeld duurt het verblijf in de justitiële behandelinrichtingen zo'n vijftien
maanden. Volgens de opgave van de inrichtingen is het merendeel van de jongeren
een 'reguliere vertrekker' (hun verblijf is beëindigd omdat de behandeldoelen zijn
behaald of omdat de opgelegde maatregel wegens het bereiken van de meerderjarigheid afloopt). Bij ongeveer een derde van de jongeren is sprake van niet-regulier
vertrek; zij zijn weggelopen, weggebleven na verlof of om beheersmatige redenen
overgeplaatst. Bij deze groep is het verblijf maar van korte duur geweest: velen zijn
binnen een half jaar weer vertrokken.
Een belangrijk kenmerk van deze niet-reguliere vertrekkers is het feit dat zij vóór
hun opname in de behandelinrichting ook al regelmatig waren weggelopen. Hoewel
niet alle jongeren die vóór opname al vaak wegliepen, tot de niet-reguliere vertrekkers behoren, kan weglopen vóór opname gezien worden als een risicofactor voor
voortijdig vertrek uit de justitiële behandelinrichting.
Een kleine groep jongeren valt op door een relatief lang verblijf in de behandelinrichtingen: ruim 2,5 jaar. Deze 'langverblijvers' blijken niet alleen bij opname veel jonger dan de rest, ook hun eerste uithuisplaatsing vond op veel jongere leeftijd plaats.
Beide kenmerken kunnen het lange verblijf in de behandelinrichtingen verklaren:
door de jonge leeftijd bij opname duurt het immers relatief lang voordat de leeftijd is
bereikt waarop de maatregel ten einde loopt. Ook kan de uithuisplaatsing op jonge
leeftijd gezien worden als een indicator voor een vroege start en daarmee een
grotere stabiliteit van de problematiek, hetgeen wellicht een langere behandeling
nodig maakt.
Leefsituatie na vertrek
Een jaar na vertrek woont een derde van de jongeren bij (één van) beide ouders
(of in enkele gevallen in een pleeggezin), een derde verblijft weer in een tehuis of
andere residentiële setting, een kwart woont zelfstandig en de rest verblijft bij
familie, vrienden of kennissen.
Het percentage heropgenomen jongeren is vergelijkbaar met hetgeen in ander
onderzoek onder tehuisverlaters gevonden is. Ook de kenmerken van de weer
opgenomen jongeren lijken op de kenmerken die in ander onderzoek genoemd
worden. Het gaat veelal om jongens die tot de niet-reguliere vertrekkers behoren en
zij zijn in vergelijking met de andere jongeren wat jonger bij vertrek uit de behandelinrichting. Zij zijn bijna allemaal na een periode van thuis of zelfstandig wonen weer
terechtgekomen in een (justitiële) residentiële setting. Het niet volgens plan vertrekken uit de behandelinrichting kan daarom als een belangrijke voorspeller gezien
worden voor het weer in een residentiële setting verblijven een jaar later.
Van de jongeren die thuis, zelfstandig of bij familie en vrienden wonen, komt een
ander beeld naar voren. Zij zijn over het algemeen tevreden over hun huidige verblijfplaats, ze hebben het naar hun zin op school of op hun werk en de meerderheid
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zegt redelijk uit te kunnen komen met hun geld en noemt een flink aantal personen
als sociaal netwerk. Hun vrijetijdsbesteding blijkt vrij passief, maar daarmee wijken
ze niet erg af van de Nederlandse jeugd.
Op enkele punten is de situatie wat minder positief. Twee derde van de jongeren wisselde een (flink) aantal keren van verblijfplaats en (daarmee ook) van dagbesteding.
Ongeveer een kwart van de jongeren is werkloos. Een deel van de jongeren zegt niet
uit te kunnen komen met hun geld; vooral zelfstandig wonende jongeren die werkloos zijn, hebben financiële problemen. Deze punten zien we overigens ook in
onderzoek onder andere tehuisvertrekkers.
De vrij grote kans op werkloosheid, de wisselingen van verblijfplaats en de financiële
problemen kunnen gezien worden als risicofactoren waardoor de ex-behandelinrichtingsjongeren een kwetsbare groep vormen.
Meegemaakte gebeurtenissen en hulp na vertrek
Die kwetsbaarheid blijkt ook uit het aantal ingrijpende (negatieve) gebeurtenissen
dat jongeren in het jaar na vertrek meemaken. De geïnterviewde jongeren blijken
veel meer ingrijpende gebeurtenissen mee te maken dan de gemiddelde jongere in
Nederland, hetgeen een indicatie is voor de sociale en psychische belasting van deze
groep jongeren.
De ex-behandelinrichtingsjongeren verschillen vooral in het aantal verhuizingen,
in hun contacten met de politie, in het opgelegd krijgen van gevangenis- of tuchtschoolstraf en in wisselingen in werk. Ook financiële problemen worden vaker genoemd. Voor een deel betreft het dezelfde risicofactoren als die hiervoor al aan de
orde kwamen. Verder hebben de geïnterviewde jongeren meer te maken met ziekte
of overlijden van personen in hun omgeving, met ongevallen en met slachtofferschap van misdrijven. Het leven in het jaar na vertrek verloopt dus voor veel van de
ex-behandelinrichtingsjongeren niet vlekkeloos.
De meeste jongeren (85%) zeggen in het jaar na vertrek op een of andere manier
begeleiding te hebben gehad om de problemen het hoofd te bieden. De begeleiding
kenmerkt zich echter door een lage frequentie en bestaat vooral uit het voeren van
gesprekken, waarvan jongeren zeggen dat ze daar niet veel aan hebben.
Problemen na vertrek
In de interviews is gevraagd naar: verslaving, psychische en gedragsproblemen, en
gepleegde deliclten. Bij een derde van de jongeren kan op basis van hun alcoholof drugsgebruik of gokgedrag gesteld worden dat er sprake is van problematisch
gedrag: zij gebruiken dagelijks alcohol of drugs en/of vergokken meer geld dan hun
budget toelaat (er zijn overigens maar enkele problematische gokkers).
Ongeveer een vijfde van de jongeren geeft zelf dusdanige psychische en gedragsproblemen op dat hun situatie als ernstig beoordeeld kan worden. De door hen opgegeven problematiek is vergelijkbaar met die van jongeren die verwezen zijn naar
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de (ambulante en klinische) geestelijke gezondheidszorg. Verder zegt 80% één of
meer delicten te hebben gepleegd. Een jaar na vertrek staat 34% van de jongeren
geregistreerd bij de politie; dit zijn vooral de heropgenomen jongeren.
Lang niet alle jongeren noemen al deze punten. Slechts een kleine groep van twaalf
jongeren (8%) valt op elk van de drie terreinen waarover self-report informatie beschikbaar is, in de 'probleemcategorie'. Iets meer dan een kwart van de jongeren valt
op twee van deze terreinen in de problematische groep. De grootste groep (45%)
wordt gevormd door jongeren die self-report delicten rapporteren. Daarbij wordt
een relatief 'licht' vergrijp als zwartrijden het meest opgegeven, maar er worden
ook (zij het in mindere mate) ernstigere delicten gerapporteerd, zoals diefstal met
geweld, betrokkenheid bij vechtpartijen en relletjes, iemand in elkaar slaan of
iemand verwonden. De rest van de jongeren (13%) rapporteert een jaar na vertrek
geen problemen.
De situatie voor opname en na vertrek vergeleken
De meeste jongeren geven een jaar na vertrek nog gedragsproblemen op. In vergelijking met de gemiddelde jongere in Nederland rapporteren zij vooral meer drugsgebruik en delicten.
De vergelijking met de gemiddelde jongere gaat niet helemaal op. Bij opname in de
behandelinrichtingen bleek immers dat het gaat om een zeer problematische groep
die niet vergelijkbaar is met de gemiddelde jongere. De vraag is daarom of deze
jongeren, die bij opname beslist geen doorsneejongeren waren, een jaar na vertrek
minder problematisch genoemd kunnen worden. De voorzichtige conclusie luidt
dat dit inderdaad het geval is. Alle jongeren rapporteren een jaar na vertrek namelijk
minder problemen dan bij opname. Verder blijkt dat 40% van de jongeren vóór hun
opname bij de politie geregistreerd stond en in het jaar na vertrek niet meer; 30% is
na vertrek nog steeds niet in de registratie te vinden is. De rest staat geregistreerd en
is dus in het jaar na vertrek met de politie in aanraking geweest.
Beide gegevensbronnen hebben echter hun beperkingen; zo dienen we ons te realiseren dat de daling van door jongeren zelfopgegeven problemen slechts laat zien dat
jongeren zélf minder problemen ervaren. Het is heel goed mogelijk dat volwassenen
om hen heen dat heel anders beoordelen. Ook zagen we al eerder dat een veel groter
aantal jongeren dan bij de politie geregistreerd staat, zélf delicten rapporteert: lang
niet alle jongeren die delicten plegen, komen immers met de politie in aanraking.
Uit de vermindering van zelfgerapporteerde psychische en gedragsproblemen en het
kleinere aantal jongeren dat bij de politie geregistreerd staat, kan dus niet zonder
meer afgeleid worden dat het op alle fronten beter gaat met de ex-behandelinrichtingsjongeren.
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De mening van de jongeren zelf
De meeste ex-behandelinrichtingsjongeren (60%) zijn positief over hun verblijf in de
inrichting. Zij zien hun verblijf als zinvol, zeggen ervan geleerd te hebben en veranderd te zijn. De overige jongeren zijn negatief in hun oordeel en vinden dat ze 'er
niets aan gehad hebben'. Vooral jongeren uit gesloten inrichtingen en niet-reguliere
vertrekkers kijken negatief tegen het tehuisverblijf aan.
Jongeren blijken terugblikkend op hun verblijf in de inrichtingen vooral de activiteiten die werden georganiseerd, te hebben gewaardeerd, evenals het dagprogramma,
het behandelprogramma als geheel en de aandacht en steun die zij kregen. Minder
waardering is er voor het feit dat alles met 'de groep' gebeurt en er weinig ruimte is
voor individuele keuzes en begeleiding.
Conclusies
De justitiële behandelinrichtingen hebben een pedagogische doelstelling, gericht op
het verminderen van de problematiek, het voorkomen van recidive en het bevorderen van (re)integratie in de samenleving. De resultaten van het follow-up onderzoek
laten zien dat deze doelstelling lang niet bij alle jongeren gehaald wordt. Met enige
voorzichtigheid is weliswaar geconcludeerd dat de ex-behandelinrichtingsjongeren
op een aantal punten minder problematisch zijn geworden, maar ook is duidelijk
geworden dat de jongeren in kwestie geen voorbeeldige burgers zijn. Het merendeel
van de jongeren zegt (nog steeds) delicten te plegen, bij een grote groep is sprake
van problematisch alcohol- en drugsgebruik en een deel van de jongeren is weer te
vinden in een justitiële setting.
Op het eerste gezicht is dit een teleurstellende uitkomst: ondanks een intensieve
interventie is het maar ten dele gelukt om problemen te verminderen, recidive te
voorkomen en (re)integratie tot stand te brengen. Rekening houdend met de jongeren waar het om gaat en de uitkomsten van ander onderzoek, kan de conclusie
echter niet anders zijn dan dat het geen slecht resultaat is. Op basis van de geraadpleegde literatuur is het duidelijk dat de prognose voor de jongeren in de behandelinrichtingen niet al te rooskleurig is. Ernstige gedragsproblemen blijken moeilijk te
verhelpen en gezien de kenmerken van de populatie zijn heropnames te verwachten,
evenals verschillen tussen reguliere en niet-reguliere vertrekkers en jongeren met en
zonder begeleiding na vertrek.
Niet-reguliere vertrekkers
Ongeveer een kwart van de jongeren blijkt binnen een half jaar weg te lopen (of weg
te blijven na verlof). Zij zijn zowel afkomstig uit gesloten als uit open inrichtingen.
Met deze weglopers gaat het een jaar na vertrek minder goed dan met degenen die
hun behandeling hebben afgemaakt. Het grootste deel van hen (vooral de jongens) is
weer te vinden in een justitiële inrichting wegens het plegen van delicten. Anderen
(vooral meisjes) wonen zelfstandig, maar hebben geen werk en weinig geld. De
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meeste niet-reguliere vertrekkers bleken al voor hun opname regelmatig te zijn weggelopen uit andere settings en vooral bij de heropgenomen groep was delictgedrag
al voor opname een belangrijk probleem. Een ander kenmerk van de weglopers is
hun uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis en hun relatief late leeftijd bij opname
in de justitiële behandelinrichtingen. Deze jongeren kunnen dan ook aangeduid
worden als de 'casualties of the child care system' (Bullock e.a., 1990). De behandelinrichting is immers de laatste instantie waar zij nog terechtkunnen, nadat interventies elders mislukt zijn. Ook in deze specialistische inrichtingen lukt het echter niet
om 'passende' hulp te verlenen met als gevolg dat er een groep ontstaat waarbij de
problemen met recht chronisch genoemd kunnen worden.
Een plaatsing in geslotenheid wordt doorgaans als enige oplossing voor deze groep
gezien. In dit onderzoek vonden we echter geen verschil in het percentage weglopers
en wegblijvers uit open en gesloten inrichtingen. Inmiddels zijn er veel nieuw
gebouwde en sterk beveiligde gesloten plaatsen bijgekomen. De sterke beveiliging
maakt weglopen waarschijnlijk in de eerste periode van het verblijf moeilijker.
Vanwege de pedagogische doelstelling van de inrichtingen krijgen jongeren echter
in alle inrichtingen stapsgewijs meer eigen keuzemogelijkheden en vrijheid en
hebben dan in principe de mogelijkheid om weg te blijven.
Het is daarom sterk de vraag of de oplossing voor het probleem van de niet-reguliere
vertrekkers gezocht moet worden in beveiliging. De vraag is veeleer wat voor inhoud
het behandelingsprogramma zou moeten hebben, wil het potentiële weglopers
aanspreken en perspectief bieden. Ons eerder verrichtte onderzoek naar de door de
inrichtingen geboden interventie maakte duidelijk dat de behandelingsprogramma's
in enkele van de gesloten inrichtingen minder mogelijkheden boden dan die in open
inrichtingen, terwijl in geslotenheid juist een grote mate van gedragsverandering
nodig is, wil overplaatsing naar een open inrichting mogelijk zijn.
Het zou daarom goed zijn om actief te onderzoeken hoe het behandelingsprogramma in zowel de gesloten als de open inrichtingen aangepast kan worden, zodanig dat
het ook ongemotiveerde jongeren (de potentiële weglopers) aanspreekt en perspectief biedt.
Reguliere vertrekkers
De situatie van de jongeren die hun behandeling hebben afgemaakt, is positiever. Zij
maken minder kans op een heropname. Ook deze jongeren rapporteren echter delicten en ook onder hen zijn er jongeren bij wie sprake is van problematisch alcoholen drugsgebruik. Desondanks is de situatie van deze jongeren, in vergelijking tot die
bij opname, verbeterd: jongeren rapporteren zelf minder problemen en er zijn ook
minder politiecontacten. Ook jongeren zelf beoordelen hun situatie als verbeterd: zij
•zeggen van het tehuisverblijf geleerd te hebben en veranderd te zijn en velen van
hen zien het verblijf als zinvol.
Factoren als werkloosheid, financiële problemen, wisselingen in verblijfplaats en het
grote aantal meegemaakte gebeurtenissen maken echter duidelijk dat hun situatie
minder stabiel is dan bij de meeste van hun leeftijdgenoten; zij vormen nog steeds
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een kwetsbare groep met de nodige gedragsproblemen. Vooral de zelfstandig wonende groep is kwetsbaar. Op veel jongere leeftijd dan de gemiddelde jongere in Nederland wonen zij zelfstandig en zij blijken een kleiner sociaal netwerk te hebben dan
andere jongeren.
Nazorg
Daarmee is direct een ander punt aan de orde, namelijk dat van de nazorg. Uit de
literatuur blijkt dat het niet realistisch is om blijvende behandelingsresultaten te
verwachten indien er geen sprake is van begeleiding na vertrek.
De meeste geïnterviewde jongeren zeggen weliswaar dat er officieel iemand is die
hen begeleidt, maar de frequentie van die begeleiding is laag en de inhoud spreekt
jongeren niet aan. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vooral behoefte hebben aan
praktische ondersteuning, zoals hulp bij het vinden van een kamer en het vinden
(en houden) van werk.
Het is wel de vraag hoe dergelijke begeleiding vormgegeven moet worden. De meeste jongeren zijn na vertrek blij van de bemoeienis van hulpverleners af te zijn en zijn
vol goede voornemens. In Engels onderzoek onder care leavers zeggen jongeren dat
zij graag een praatpaal willen hebben, iemand die beschikbaar is op de momenten
dat zij dat nodig hebben en het liefst iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Het
gaat dus niet zozeer om het inschakelen van professionele hulpverleners, maar om
'lotgenotencontact'. De organisatie daarvan zou wél bij een hulpverlenende instantie kunnen liggen.
Ook speelt een rol dat de (civiele of strafrechtelijke) maatregel van de meeste jongeren bij vertrek afloopt of wordt opgeheven. De begeleiding kan dus vaak niet meer in
het kader van de opgelegde maatregel georganiseerd worden, het gaat om vrijwillige
hulpverlening. Het organiseren van een dergelijke vorm van nazorg lijkt niet zozeer
een taak voor de behandelinrichtingen zelf, als wel voor de (ambulante) hulpverlenende instanties in de diverse provincies. De inrichtingen dienen gedegen voor te
bereiden op de periode na vertrek, te zorgen dat er nazorg geregeld is en een goede
overdracht te waarborgen.
Soort interventie
De inrichtingen hanteren verschillende theoretische concepten als uitgangspunt
van hun behandelingsprogramma. Een directe relatie tussen deze theoretische uitgangspunten en de situatie na vertrek is in dit onderzoek niet gevonden. Alleen de
duur van het verblijf en de reden van vertrek blijken uit te maken.
Om een aantal redenen is deze constatering niet zo verrassend. Ten eerste zijn er
allerlei factoren in het jaar na vertrek die van invloed zijn op de situatie zoals die
een jaar na vertrek wordt aangetroffen, zoals de meegemaakte gebeurtenissen, het
aantal wisselingen in verblijfplaats en de eventuele begeleiding na vertrek. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat vooral gecombineerde interventies (met gedragstherapeutische elementen, sociale-vaardigheidstraining, scholing en therapie) resultaat hebben en alle behandelinrichtingen bieden een dergelijke combinatie. Verder
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is uit het onderzoek naar de door de inrichtingen gehanteerde werkwijze duidelijk
geworden dat in alle inrichtingen sprake is van een zeker eclecticisme. Meestal staat
één theoretisch concept centraal, maar worden er ook elementen uit andere 'visies'
gehanteerd. De aanpak in de praktijk verschilt niet wezenlijk en daarom is het niet
zo vreemd dat het theoretische concept van de inrichting niet uitmaakt voor de
situatie na vertrek. Bovendien volgen de opgenomen jongeren een individueel programma dat toegespitst is op hun (individuele) problematiek, en binnen één inrichting kunnen jongeren daardoor in principe een heel verschillend programma volgen.
Jongeren blijken zelf de individualisering in het programma-aanbod overigens niet
als zodanig te ervaren. In hun beleving 'moet' er erg veel gezamenlijk in een groep;
zij zeggen vooral binnen de leefgroep individuele aandacht te missen en vragen om
een verdere individualisering van de zorg en aandacht.
Het feit dat de door de inrichtingen gehanteerde theoretische concepten niet uitmaken voor de situatie na vertrek, wil niet zeggen dat een 'inrichtingsvisie' niet van
belang is. Het tegendeel is waar: uit het onderzoek naar de door de inrichtingen
geboden interventie blijkt dat een gemeenschappelijk referentiekader een noodzakelijke voorwaarde is voor een goed functionerend behandelingsprogramma. Het door
de inrichtingen gekozen theoretische concept biedt echter geen aanknopingspunten
voor de plaatsingsbeslissing.
In een eerder rapport (Boendermaker, 1995) concludeerden we dat de plaatsingsbeslissing bij de meeste jongeren (afgezien van jeugdigen die in aanmerking komen
voor enkele specifieke inrichtingen/afdelingen, zoals de speciale afdeling voor
seksuele delinquenten of jongens met psychische stoornissen) gebaseerd dient te
zijn op vrij praktische 'behandelwensen' of noden. De resultaten van het follow-up
onderzoek geven geen aanleiding deze conclusie te herzien. Het gaat daarbij om het
bepalen van de noodzaak van:
- geslotenheid;
- een specifieke vorm van onderwijs of opleiding (bijvoorbeeld een bepaalde
vakopleiding);
- een specifieke vorm van individuele therapie of begeleiding;
- een specifiek aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding;
- een specifieke woonvorm (bijvoorbeeld een gezinshuis, kamertraining).
Open en gesloten inrichtingen
De verblijfsduur van jongeren in de gesloten inrichtingen is korter dan die van jongeren in de open inrichtingen. De justitiële interventie blijkt echter na vertrek uit de
gesloten inrichting nog niet voorbij: de meeste jongeren worden eerst nog geplaatst
in een open inrichting. Een relatief kort verblijf in geslotenheid is dus vaak het begin
van een 'traject' binnen de justitiële behandelinrichtingen.
Om een interventie op maat te kunnen bieden, is het van belang dat er voldoende
doorstroming plaats kan vinden. Op dit moment zijn er meer gesloten dan open
plaatsen hetgeen de doorstroming bemoeilijkt. Het gevaar is daarom dat jongeren
langer dan strikt noodzakelijk in een gesloten setting moeten blijven.
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Daarbij blijft overigens de aanbeveling uit de beide eerdere deelonderzoeken overeind dat het van belang is criteria te ontwikkelen voor opname in een gesloten
setting en bij opname duidelijkheid te scheppen over de voorgenomen duur van het
verblijf, de eisen voor overplaatsing naar een open setting (niet noodzakelijk een
justitiële setting) en de voorgenomen duur van het hele traject.
Ter afsluiting kunnen we drie concrete aanbevelingen doen om de situatie van
jongeren na vertrek te verbeteren.
- Het ontwikkelen van een aangepast behandelingsprogramma (zowel in de gesloten als in de open inrichtingen) speciaal gericht op de potentiële weglopers, dat
zodanig in elkaar zit dat het ook deze jongeren aanspreekt, perspectief biedt en
dus motiveert.
- Het ontwikkelen van een vorm van (vrijwillige) nazorg die aansluit bij de behoefte van de jongere in kwestie: praktisch en door iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
- het waarborgen van voldoende open plaatsen om interventies op maat mogelijk
te maken. Een tijdige doorstroming vanuit een gesloten naar een open inrichting
of een niet-justitieel tehuis maakt daar een essentieel onderdeel van uit.

1

Inleiding

Nederland kent zeventien justitiële jeugdinrichtingen waar door de rechter opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer gelegd worden. In dit rapport wordt verslag
gedaan van een follow-up onderzoek naar de situatie van jongeren1 een jaar na vertrek uit een specifiek deel van deze inrichtingen: de justitiële behandelinrichtingen.
Het betreft het laatste onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de justitiële
behandelinrichtingen, waarin eerder de populatie in de inrichtingen en de door de
inrichtingen gehanteerde werkwijze in kaart zijn gebracht (Boendermaker, 1995;
Boendermaker en Verwers, 1996).
Het onderzoek is verricht in opdracht van de Directie Justitiële Jeugdinrichtingen en
TBS van de Dienst Justitiële Inrichtingen (D)I). De directe aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de capaciteitsuitbreiding van de justitiële jeugdinrichtingen die vanaf 1993 heeft plaatsgevonden. Daarbij speelde de vraag hoe de capaciteit
zo benut kon worden dat elke jongere een bij zijn of haar problematiek passende
behandeling kreeg en hoe de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van die behandeling gewaarborgd kon worden. Het onderzoek diende daarom naast inzicht in de
populatie van en de gehanteerde werkwijze door de inrichtingen ook een beeld te
geven van de situatie van de jongeren na vertrek.
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het onderzoeksveld. Daarbij wordt
eerst ingegaan op de vraag hoe jongeren in een justitiële behandelinrichting terechtkomen. Vervolgens komt op basis van de beide eerdere onderzoeken de problematiek van de jongeren die in de inrichtingen opgenomen zijn aan de orde, alsmede de
inhoud van de behandeling.
1.1

Plaatsing in een justitiële behandelinrichting

Er zijn twee soorten van justitiële jeugdinrichtingen: opvang- en behandelinrichtingen. 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 (PO) te laten verrichten.2

1

In dit rapport wordt de term 'kinderen'gebruikt voor de groep 0- tot 12-jarigen en 'jongeren' voor de
groep 12- tot 24-jarigen. Worden beide groepen bedoeld, dan wordt de term 'jeugdigen' gebruikt.

2

De kinderrechter laat zo'n PO verrichten als het delict vragen oproept over de achtergronden van een
jongere, bijvoorbeeld als er sprake is van een bijzonder ernstig delict of voortdurende recidive. De vraag
die de rechter in het Po beantwoord wil hebben, is hoe er ingegrepen dient te worden of kan worden in
de gevaarlijke en bedreigende ontwikkeling van de jeugdige.
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De behandelinrichtingen hebben jongeren in huis aan wie een civiel- of strafrechtelijke maatregel is opgelegd.
Civielrechtelijke maatregelen
De kinderrechter kan diverse civielrechtelijke maatregelen opleggen: de ondertoezichtstelling (ots), de ontheffing uit de ouderlijke macht, de ontzetting uit de
ouderlijke macht en de zogenaamde voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de
Kinderbescherming.
Een ots wordt uitgesproken als een jeugdige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of
geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en duurt een jaar.3
In principe kan de ots jaarlijks verlengd worden tot het moment waarop de jeugdige
meerderjarig wordt.
De kinderrechter benoemt bij het opleggen van de ots een gezinsvoogd, die het
gezin opvoedingsondersteuning biedt. Ongeveer de helft van de onder toezicht
gestelde jeugdigen blijkt op die manier thuis te kunnen blijven wonen; bij de andere
helft wordt (vaak pas na enige tijd) tot een uithuisplaatsing besloten. Een deel van
de uit huis geplaatste jeugdigen kan terecht in een pleeggezin. De meesten worden
echter in tehuizen opgenomen, het liefst in de eigen regio. Vanwege de ernst van
hun problematiek blijkt een klein deel van de ots'ers moeilijk plaatsbaar te zijn
(Van der Laan e.a., 1992). In veel gevallen komen zij, na diverse mislukte plaatsingen, terecht in een justitiële behandelinrichting. In 1994 verbleef 4,2% van de 12t/m 17-jarige ots'ers in een justitiële behandelinrichting.4 In de behandelinrichtingen zelf zijn jongeren met een ots veruit in de meerderheid: in 1996 ongeveer drie
kwart.
Een klein aantal jongeren in de justitiële behandelinrichtingen staat onder voogdij.
Jeugdigen worden onder voogdij geplaatst als 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 wél tegen de zin van de ouders genomen
worden en is de meest ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel.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

3

Een ots is pas aan de orde, als blijkt dat vrijwillige hulpverlening niet tot de gewenste resultaten heeft
geleid.

4

In 1994 zijn er 16.238 jeugdigen onder toezicht gesteld, van wie 8.642 jongeren. Van hen zijn er 2.699
(ongeveer 30%) opgenomen in een tehuis. In de justitiële behandelinrichtingen verbleven in 1994 in
totaal 363 jongeren met een ots; dit is 4,2% van alle ots'ers in hun leeftijdsgroep in Nederland en 13,4%
van alle ots'ers die in een tehuis zijn opgenomen (bron: WODC).

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.

Inleiding

15

houdende veiligheidsnoodzaak, gekoppeld aan ongemotiveerdheid van de jeugdige,
niet elders kan worden geëffectueerd' (Dienst Justitiële Inrichtingen, 1995).
Strafrechtelijke maatregelen
Wanneer een jongere wegens een strafbaar feit voor de rechter moet verschijnen,
kan deze besluiten om in plaats van een straf een strafrechtelijke maatregel op te
leggen. Ongeveer 20% 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 drie strafrechtelijke maatregelen: Plaatsing in een inrichting voor Buitengewone Behandeling (PIBB), jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots. De PIBB kon alleen
worden opgelegd aan jongeren bij wie sprake was van een 'gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van de geestvermogens'. De PIBB was daarmee de maatregel
voor ontoerekeningsvatbaren en vergelijkbaar met de tbs voor volwassenen. De
jeugd-tbr was bedoeld voor gevallen waarbij heropvoeding nodig werd geacht en
had niet te maken met ontoerekeningsvatbaarheid. Een strafrechtelijke 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 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 justitiële 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 PIBB duurde de maatregel maximaal tot de eenentwintigste verjaardag van een
jongere.
In het nieuwe jeugdstrafrecht, dat 1 september 1995 is ingegaan, kan aan jongeren
tot 16 jaar een maximale straf van één jaar opgelegd worden. Jongeren van 16 en 17
jaar kunnen maximaal twee jaar opgelegd krijgen.6 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.
Indien 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 17 jaar die een Pij opgelegd krijgt, pas zes jaar later, op de leeftijd
van 23 jaar, weer uit de inrichting vertrekt.

6

Daarnaast bestaat er (en bestond er altijd al) de mogelijkheid om jeugdigen vanaf 16 jaar te berechten
onder het volwassenenstrafrecht, indien de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft.
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De jongeren in de inrichtingen

Wat voor jongeren worden er opgenomen in een justitiële behandelinrichting? Uit
het onderzoek naar de populatie in de inrichtingen blijkt dat het gaat om jongeren
met meervoudige problematiek, bij wie de problemen bovendien een stuk ernstiger
zijn dan bij jongeren in niet-justitiële behandelingstehuizen. In de paragrafen 1.2.1
t/m 1.2.3 worden de belangrijkste kenmerken van de opgenomen jongeren kort weergegeven en samengevat in enkele tabellen.7 De populatiebeschrijving is gebaseerd
op informatie over 383 jongeren die in 1993 werden opgenomen in een van de justitiële behandelinrichtingen.8 Het zijn ook deze jongeren die na vertrek gevolgd zijn
in het kader van het follow-up onderzoek.
1.2.1

Achtergrondgegevens

Bijna drie kwart van de populatie in de justitiële behandelinrichtingen bestaat uit
jongens. De opgenomen jeugdigen variëren in leeftijd van 119 tot 19 jaar, de gemiddelde leeftijd is 15 jaar. Jongens zijn bij opname doorgaans wat ouder dan meisjes.
Ongeveer de helft van de in de justitiële behandelinrichtingen opgenomen jongeren
heeft een niet-Nederlandse achtergrond. 10 Van de jongeren is 80% op een civielrechtelijke en 20% op een strafrechtelijke titel opgenomen.ll Ongeveer een derde van de
opgenomen jongeren verblijft in een gesloten inrichting. Zo'n 70% van hen heeft een
civielrechtelijke en 30% een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen. In de
open inrichtingen is het aandeel van de 'strafrechtelijke groep' kleiner, namelijk
15%. De meeste 'strafrechtelijke klanten' verblijven dus in geslotenheid, maar zij
zijn daar wel in de minderheid. Omdat de groep met een strafrechtelijke maatregel
doorgaans wat ouder is dan de groep met een civielrechtelijke maatregel, zijn de
jongeren in de gesloten inrichtingen gemiddeld ouder dan die in de open inrichtingen (tabel 1).

7

8

Zie voor een uitgebreid overzicht Boendermaker, 1995.

Dit zijn bijna alle jongeren die in dat jaar werden opgenomen. De groep is representatief voor de
jongeren in de justitiële behandelinrichtingen (zie bijlage 2).

9

Opname van kinderen onder de 12 jaar is alleen mogelijk met toestemming van de Minister van justitie.
In 1993 zijn er drie 11-jarigen opgenomen in de inrichtingen.

10

Bij dertien jongeren (3%) bleek uit het dossier dat het gaat om een buitenlands adoptiekind dat op
jonge leeftijd naar Nederland gekomen is.

11

In 1993 waren dit de PIBB, de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots. In de afgelopen jaren is het aandeel
van de strafrechtelijk geplaatsten wat toegenomen. In 1996 stond 70% van de jongeren in de behandelinrichtingen onder een civielrechtelijke en 30% onder een strafrechtelijke maatregel. Van de totale
populatie in de behandelinrichtingen in 1996 had 13% een PIBB, 1% een jeugd-tbr en 15% een PIJ
(bron: DJI, afdeling Beleidsinformatie, april 1997).
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Tabel 1:

Achtergrondvariabelen van de jongeren die in 1993 zijn opgenomen in een van de
justitiële behandelinrichtingen, naar geslacht

achtergrondvariabele

% totale groep

% jongens

W meisjes

(N=383)

(N=279)

(N=1 04)

maatregel
civielrechtelijk

80

74

96

strafrechtelijk

20

26

4

leeftijd bij opname
11

11

12

14 en 15 jaar

40

36

49

16 en 17 jaar

45

47

38

4

6

13 jaar en jonger

18 jaar en ouder
gemiddelde leeftijd

15,4

1
14,8

15,7

etnische achtergrond
Nederlands

50

47

56

Surinaams/Antilliaans

13

12

14

Marokkaans

18

23

6

Turks/Zuid-Europees

9

9

10

Aziatisch

3

3

6

anders

6

6

8

soort inrichting
open

68

68

67

gesloten

32

32

33

1.2.2

Voorgeschiedenis

Over het algemeen hebben de jongeren voor hun opname in een van de justitiële
behandelinrichtingen een stuk of drie eerdere plaatsingen achter de rug. De spreiding bij het aantal eerdere plaatsingen is echter groot: sommigen zijn meer dan tien
keer ergens geplaatst geweest.
De leeftijd waarop de jongere voor het eerst uit huis geplaatst is, kan gezien worden
als een indicatie voor een al dan niet vroege start van de problematiek. De leeftijd
ten tijde van de eerste uithuisplaatsing varieert. Zo'n 19% is al voor de leeftijd van
10 jaar voor de eerste keer uit huis geplaatst, 11% op 11- of 12-jarige leeftijd, 34%
op 13- of 14-jarige leeftijd en de overige 36% op 15-jarige leeftijd of later. Het is niet
per definitie zo dat iemand die op jonge leeftijd voor het eerst uit huis geplaatst is,
het grootste aantal plaatsingen achter de rug heeft. Vooral de jongeren (jongens)
met een strafrechtelijke titel blijken in de periode direct voorafgaand aan hun opname in de behandelinrichting in korte tijd veel plaatsingen achter de rug te hebben
in verschillende justitiële opvang- en behandelinrichtingen.
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Tabel 2:

Voorgeschiedenis en aantal gepleegde delicten voor opname, in %

voorgeschiedenis

0/o

aantal eerdere opnames (N=383)
geen

4

één
twee

21
21

drie

15

vier en meer

39

leeftijd eerste uithuisplaatsing (N=383)
10 jaar en jonger

19

11 en 12 jaar

11

13 en 14 jaar

34

15 jaar en ouder

36

delicten in het HKS voor opname (N=322)
geen

35

één
twee
drie en meer

17
7
41

Delicten voor opname
Als informatiebron voor het in kaart brengen van de delicten die jongeren vóór
opname hebben gepleegd, is het systeem van de herkenningsdienst van de politie
(HKS) gebruikt. In de periode tot de opname in de behandelinrichting staan 1.714
delicten in het HKS geregistreerd, gepleegd door 65% van de jongeren.12 Gemiddeld
komen jongeren zes keer voor in het HKS. De verschillen zijn echter groot: een deel
van de jongeren komt niet voor; een klein deel staat meer dan tien keer geregistreerd
(met enkele uitschieters tot 80 en 92 keer). Vooral de in de behandelinrichtingen
opgenomen jongens blijken voor opname delicten te hebben gepleegd. Bij de relatief
kleine groep meisjes die in het HKS te vinden zijn, blijken minder en minder ernstige
delicten geregistreerd te staan. Van de in de behandelinrichtingen opgenomen jongeren staat 54% in het HKS geregistreerd wegens een vermogensdelict, 24% voor een
delict waarbij geweld gebruikt is (tasjesroof, overval, mishandeling, doodslag), 19%
voor vernieling en 9% voor een zedendelict. Misdrijven in het kader van de Wegenverkeerswet, de Opiumwet of de Vuurwapenwet komen maar bij enkele jongeren
voor. De geweldsdelicten, de ernstige vermogensdelicten en de zedendelicten zijn
voornamelijk gepleegd door jongens die een strafrechtelijke maatregel opgelegd
gekregen hebben. Tabel 2 geeft een overzicht van de voorgeschiedenis.

12

Om redenen van betrouwbaarheid van het materiaal wordt de HKS-informatie slechts voor 322 jongeren
gebruikt. Zie voor paragraaf 3.2.2 de verantwoording op dit punt.
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Tabel 3:

Mate waarin volgens de dossiers problematiek voorkomt op de zes probleemgebieden, in %
missing'

totaal

niet

matig

ernstig

hechtingsproblematiek

17

38

35

10

100

hyperactiviteit

65

21

4

10

100

delictgedrag

18

23

59

-

100

recalcitrantie

14

59

27

-

100

2

8

90

-

100

32

45

23

-

100

probleemgebied

gedragsproblemen
drugsgebruik en weglopen

Bij 10,4% van de jongeren ontbrak de informatie waarop dit probleemgebied gebaseerd is.

1.2.3

Psychische en gedragsproblematiek bij opname

Om de problematiek van jongeren bij opname vast te stellen, is bij het populatieonderzoek gebruikgemaakt van twee bronnen: de inrichtingsdossiers van de opgenomen jongeren en twee vragenlijsten die jongeren zelf hebben ingevuld, namelijk een
gedragsvragenlijst (Youth Self Report of YSR) en een persoonlijkheidsvragenlijst
(Nederlandse Persoonlijkheidheidsvragenlijst of NPV, of de jeugdversie ervan, NPV-J;
zie Boendermaker, 1995). De informatie uit de dossiers is teruggebracht tot zes
'probleemgebieden'.13 Ook de antwoorden op de YSR en NPV-J zijn teruggebracht tot
enkele overkoepelende variabelen.
Dossiers
Uit het dossieronderzoek blijkt bij de in de behandelinrichtingen opgenomen jongeren sprake te zijn van meervoudige problematiek: bij 80% worden in het dossier problemen genoemd op vier of meer van de geconstrueerde probleemgebieden. Niet op
alle gebieden zijn de problemen echter even ernstig en sommige problemen komen
maar bij een deel van de jongeren voor (tabel 3). Zo worden ernstige gedragsproblemen bij 90% van de opgenomen jongeren in hun dossier genoemd en ernstig delictgedrag bij 59%. Hechtingsproblematiek14 volgt met 35%, 27% blijkt erg recalcitrant15
en bij 23% is sprake van veelvuldig weggelopen en problematisch drugsgebruik.
Ernstige hyperactiviteit wordt bij slechts 4% van de opgenomen jongeren genoemd;
bij 65% komt hyperactiviteit volgens de dossiers helemaal niet voor.

13

In Boendermaker (1995) is gebruikgemaakt van iets anders samengestelde probleemgebieden. Nadere
analyse van de gegevens van het populatie-onderzoek maakte duidelijk dat de probleemgebieden een
grotere betrouwbaarheid (alpha) bezaten als zij iets anders werden samengesteld.

14

Onder de noemer hechtingsproblematiek vallen problemen als 'het niet kunnen aangaan van relaties
met andere mensen', 'het ontbreken van vertrouwen in andere mensen' en 'het ontbreken van basisveiligheid'.

15

Onder deze noemer zijn zaken samengenomen als 'onredelijk opstandig', 'driftbuien' en 'problemen in
de omgang met volwassenen'.
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Bij een deel van de jongeren (12%) worden naast problemen op de zes gebieden
klachten genoemd die we hebben samengevat onder de noemer'psychische problematiek'. Het gaat daarbij om een vrije brede range van ernstige en minder ernstige
klachten die in de dossiers genoemd worden, zoals somberheid, depressieve klachten, automutilatie, het ondernomen hebben van een zelfmoordpoging of daar geregeld aan denken, angsten, fobieën, dwanghandelingen en dwanggedachten en
waanideeën. In enkele gevallen werd in het dossier een formele diagnose gesteld,
zoals 'psychose' of 'borderline problematiek'.
Jongens en meisjes blijken vooral van elkaar te verschillen in de mate waarin zij
delicten plegen: in de dossiers van de jongens wordt vaker gesproken van ernstig
delictgedrag dan in die van de meisjes. Verhoudingsgewijs zijn er meer meisjes bij
wie sprake is van veelvuldig weglopen en drugsgebruik en ernstige hechtingsproblematiek. Beide zijn echter geen specifieke meisjesproblemen. Jongeren die vóór hun
opname veelvuldig zijn weggelopen, zijn vaker opgenomen in een gesloten inrichting, evenals degenen die hoog scoren op delictgedrag.
YSR en NPV(-J)
De informatie uit de YSR geeft een beeld van de problematiek zoals die door de
jongeren zelf beleefd wordt. Daarbij kan onder andere een onderscheid gemaakt
worden in naar buiten gerichte of geëxternaliseerde problematiek (problemen waar
anderen last van hebben) en naar binnen gerichte of geïnternaliseerde problematiek
(problemen waar de jongere zelf last van heeft). De totale score op de YSR geeft een
indicatie van de ernst van de problematiek.
Tot geëxternaliseerde problemen horen bijvoorbeeld agressief gedrag en antisociaal
gedrag16, terwijl onder geïnternaliseerde problemen somatische klachten, angstig
en depressief zijn en teruggetrokkenheid wordt gerekend. Uit de scores van de in de
justitiële behandelinrichtingen opgenomen jongeren blijkt dat de problemen die zij
rapporteren, erg overeenkomen met jongeren die verwezen zijn naar de (ambulante)
kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening (de klinische normgroep; tabel 4).17
Behalve geëxternaliseerde problemen rapporteren zij ook veel geïnternaliseerde
problematiek.
Uit onderzoek met de YSR onder een steekproef van jongeren in Nederland (de
'algemene normgroep') én onder de naar de kinder- en jeugdpsychiatrie verwezen
jongeren blijkt dat meisjes over het algemeen meer gedrags-en psychische proble-

16

De officiële benaming van deze schaal van de YSR is 'delinquent'. In de YSR wordt daaronder verstaan:
liegen en bedriegen, weglopen, brandstichten, stelen thuis en buitenshuis, het hebben van slechte
vrienden, niet schuldig voelen, vloeken, spijbelen en het gebruiken van alcohol en drugs. Ter onderscheiding van de variabele delictgedrag die op basis van informatie uit de dossiers is geconstrueerd en
de delictinformatie uit het HKS, prefereren wij hier de benaming' antisociaal gedrag'.

17

De gemiddelde scores van de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen komen sterk overeen met
die van de zogenaamde klinische normgroep van jongeren die verwezen zijn naar de geestelijke gezondheidszorg (Verhuist e.a., 1997), met dit verschil dat de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen
meer antisociaal gedrag opgeven dan de jongeren uit de klinische normgroep.
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Tabel 4:

Gemiddelde scores op de YSR van jongeren in de justitiële behandelinrichtingen
bij opname in de inrichtingen (N=295) en van jongeren uit de klinische normgroep

problematiek

behandelinrichtingen
meisjes

jongens

klinische normgroep
meisjes
jongens

geïnternaliseerd

14,39

23,07

13,83

21,04

geëxternaliseerd

17,77

21,36

15,12

12,95

totale score YSR

50,82

68,43

46,32

53,57

men rapporteren (Verhuist e.a., 1989). Ook de meisjes in de justitiële behandelinrichtingen geven meer (geëxternaliseerde én geïnternaliseerde) problemen op
dan jongens. Wat opvalt, is dat de meisjes in de behandelinrichtingen veel meer
antisociaal gedrag rapporteren dan de jongens, iets wat in de klinische normgroep
niet het geval is, terwijl beide groepen verwezen zijn naar een gespecialiseerde en
intensieve vorm van hulpverlening. De hoge scores van de meisjes voor antisociaal
gedrag worden veroorzaakt door het feit dat veel meisjes rapporteren te zijn
weggelopen of drugs te gebruiken. Jongens die hoog scoren op antisociaal gedrag
doen dit doordat zij zeggen delicten te hebben gepleegd.
Ook de gegevens die op basis van de NPV(-J) verzameld zijn, laten zien dat de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen goed vergeleken kunnen worden met
probleemjongeren die verwezen zijn naar de hulpverlening of residentieel behandeld worden.18 Duidelijk is dat de jongeren in de behandelinrichtingen gespannen,
angstig en moeilijk in de omgang zijn. Zij kunnen moeilijk hun ongelijk bekennen,
zijn koppig, snel kwaad en geven anderen de schuld van dingen die verkeerd gaan
(hetgeen samengevat wordt in een score op de variabele 'inadequatie'). Daarnaast
zijn ze slecht in het aangaan en onderhouden van sociale contacten ('sociale inadequatie') en presenteren zichzelf als weinig beïnvloedbaar. Ze nemen niets van
anderen aan ('dominantie'), hebben weinig doorzettingsvermogen en maken nooit
iets af (lage scores op de variabele 'volharding'). Ze hebben de houding dat zij zelf
wel uitmaken wat zij doen en zetten zich af tegen volwassenen die zich met hen bemoeien en hen vertellen wat ze moeten doen en waar ze zich aan dienen te houden
('recalcitrantie'). Er zijn geen verschillen tussen jongeren op deze persoonlijkheidskenmerken.

18

Bij de NPV en NPV-J gaat het om een vergelijking met de 'normgroep patiënten', jongeren die verwezen
zijn naar de hulpverlening en/of opgenomen in residentiële settings, dat wil zeggen waar zij dag en
nacht verblijven, zoals inrichting, tehuis, psychiatrische kliniek, huis van bewaring.
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De behandelinrichtingen

1.3

De justitiële behandelinrichtingen hebben tot taak verzorging, opvoeding en behandeling te bieden, toegesneden op de specifieke problemen van elke individuele
jongere. We zagen hierboven dat het gaat om ernstige en meervoudige problematiek. In deze paragraaf wordt het aanbod beschreven dat de inrichtingen als antwoord op de problematiek ontwikkeld hebben.19
1.3.1

Capaciteiten opname

De capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen is de afgelopen jaren flink uitgebreid. In enkele jaren tijd is het aantal plaatsen toegenomen van 846 in 1993 tot
1.050 in 1996. Om het effect van de langere straffen en maatregelen op te kunnen
vangen, is een verdere uitbreiding gepland, waarmee het totale aantal plaatsen in de
justitiële jeugdinrichtingen in de komende jaren rond de 1.565 zal komen te liggen,
bijna het dubbele van de capaciteit in 1993. Begin 1997 waren er 714 behandelplaatsen, verdeeld over elf inrichtingen met dertien vestigingsplaatsen; een overzicht is opgenomen in tabel 5.
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 ervaren aan
plaatsen voor zwakbegaafde ots-pupillen en aan kamertrainingsachtige plaatsen
waarheen jongeren overgeplaatst kunnen worden ná beëindiging van de hulp in de
justitiële behandelinrichtingen. Daarom worden er door DJI plaatsen 'gekocht' bij
enkele niet-justitiële voorzieningen. Begin 1997 zijn er op die manier twaalf plaatsen
gerealiseerd en het is de bedoeling dat daar nog een aantal plaatsen bijkomt.
Het toewijzen van de behandelplaatsen aan individuele jongeren gebeurt tot op
heden door de inrichtingen zelf. De plaatsers melden een jongere doorgaans bij verschillende inrichtingen aan en daar waar plaats is, wordt de jongere (na een intake
door de inrichting) opgenomen. Op dit moment wordt de uitbreiding voorbereid
van het bureau voor centrale plaatsing bij DJI, dat de plaatsing van jongeren in de
opvanginrichtingen verzorgt. Het is de bedoeling dat dit bureau binnen afzienbare
tijd ook (centraal) de plaatsingen in de behandelinrichtingen regelt.
1.3.2

Differentiaties

Zes van de justitiële behandelinrichtingen zijn gesloten, vier inrichtingen hebben
zowel open als gesloten plaatsen en twee inrichtingen (in totaal drie vestigingsplaatsen) zijn open. Er zijn twee (gesloten) inrichtingen voor meisjes en twee inrichtingen
(in totaal drie vestigingsplaatsen) voor jongens en meisjes (tabel 5). Sommige inrich-

19

Voor informatie over de justitiële behandelinrichtingen afzonderlijk wordt verwezen naar Boendermaker en Verwers (1996).
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Tabel 5:

Kenmerken van de justitiële behandelinrichtingen, begin 1997'

inrichting

rijks/particulier

gesloten/open

capaciteit

Jongerenhuis Harreveld

particulier

gesloten + open

135 jongens/meisjes

vestiging 't Anker

83 jongens

vestiging OC Alexandra

52 meisjes

De Dreef

particulier

open

Den Engh

rijks
particulier
particulier

gesloten

71 jongens

gesloten + open
open

26 jongens

Het Keerpunt
Mettray / De Marke

50 jongens

124 jongens/meisjes

vestiging Ned. Mettray

54 jongens/meisjes

vestiging De Marke

70 jongens/meisjes

't Nieuwe Lloyd

rijks

OGH

particulier

Overberg

rijks
rijks
rijks
particulier
rijks

De Hartelborgt
De Hunnerberg
De Kolckemate
De Lindenhorst

gesloten
gesloten + open
gesloten + open
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

overige capaciteit

totaal

20 jongens
105 jongens/meisjes
70 jongens
30 jongens
60 jongens
44 jongens
16 meisjes
12 jongens/meisjes
763 plaatsen

Enkele van de in deze tabel opgenomen inrichtingen hebben zowel een opvang- als een behandelafdeling.
In de tabel is alleen het aantal plaatsen voor behandeling opgenomen.

tingen of afdelingen zijn bestemd voor jongeren met een specifiek soort problematiek. Zo is Den Engh bedoeld voor zwakbegaafde jongens20, heeft 't Anker, naast
een aparte afdeling voor de behandeling van seksuele delinquenten een drugsvrije
afdeling en is er in De Hartelborgt een speciaal aanbod voor jongens met ernstige
psychische stoornissen in zes individuele Very Intensive Care plaatsen en acht
Intensive Care plaatsen.
De inrichtingen bieden allerlei woonvormen. In alle behandelinrichtingen heeft men
leefgroepen waar rond de tien jongeren wonen. Soms zijn er tussen of binnen de
inrichtingen verschillen in de doelgroep of aanpak in zo'n leefgroep. Een aantal
inrichtingen heeft bovendien andere woonvormen 'in huis', zoals gezinshuizen,
units voor individuele behandeling of afdelingen voor individuele zelfstandigheidstraining; in deze inrichtingen starten jongeren hun verblijf vaak in de leefgroep om
in een later stadium door te verhuizen naar een andere woonvorm. In tabel 6 is de
verdeling van jongeren over gesloten en open afdelingen en de diverse woonvormen
weergeven.

20

Uit het populatie-onderzoek bleek dat ook in de andere inrichtingen een deel van de populatie uit
jongens en meisjes met een laag intellectueel niveau bestaat.
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Verdeling van de jongeren over de diverse woonvormen en soort afdeling, in 4b
(N=317)•

woonvorm
alleen leefgroep

79

alleen andere woonvorm"

3

leefgroep + andere woonvorm

18

afdeling
alleen gesloten
alleen open
gesloten en open

26
58
16

N=317 omdat de 17 jongeren uit de inrichting die tijdens het onderzoek werd gesloten, buiten beschouwing zijn
gelaten, evenals de 49 jongeren die ten tijde van het afsluiten van de dataverzameling voor het follow-up
onderzoek nog in de inrichting verbleven waar zij in 1993 waren opgenomen (zie hoofdstuk 3).
In de meeste gevallen een gezinshuis.

1.3.3

Behandelingsvisie

De manier waarop het behandelingsprogramma in de inrichtingen is opgebouwd,
hangt samen met de visie die men er heeft op de oorzaken van probleemgedrag en
op de wijze waarop de problematiek van jongeren aangepakt moet worden. De
inrichtingen hanteren daarbij diverse theoretische concepten, waardoor er in de
behandelingsprogramma's verschillende accenten gelegd worden.
Zo is de aanpak in de meeste gesloten inrichtingen gebaseerd op de leertheorie.
Uitgangspunt daarbij is dat alle gedrag, dus ook ongewenst gedrag, is aangeleerd.
Het belonen en bekrachtigen van gewenst gedrag en nieuwe vaardigheden kan
gezien worden als de kern van de leertheoretische aanpak (Kraaimat, 1991). In twee
gesloten inrichtingen is de aanpak uitgewerkt in een token economy systeem, waarbij
jongeren aan de hand van een individuele 'leerpuntenkaart' punten verdienen voor
goed gedrag en daarmee beloningen kunnen 'kopen'.21
In andere inrichtingen wordt het psychodynamische model, het ervaringsleren, de
systeemtheorie of een combinatie van deze theoretische concepten gehanteerd.
Het psychodynamische model is een uitwerking van een van de gezichtspunten van
de psycho-analytische theorie. In tegenstelling tot de leertheorie wordt er in de
psycho-analytische theorie van uitgegaan dat probleemgedrag het gevolg is van
onderliggende, interne psychische conflicten die het gedrag kunnen beïnvloeden.
Het is belangrijker de innerlijke conflicten aan te pakken dan het uiterlijke gedrag
te wijzigen. Omdat het meestal gaat om onbewuste, diep verdrongen conflicten en

21

Gedacht moet worden aan zaken als sigaretten, tijdschriften, snoep, toestemming om een poster in je
kamer op te hangen of een radio op je kamer te mogen hebben.
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ervaringen, probeert men inzicht te verschaffen in deze verdrongen belevingen.
Het opsporen van vroegere trauma's is dan ook een belangrijk uitgangspunt in de
behandeling (De Wolf en Cassee, 1994).
Het uitgangspunt van de systeembenadering is de opvatting dat gedrag niet los kan
worden gezien van de context waarin het plaatsvindt. Een jongere is onderdeel van
allerlei subsystemen (zoals gezin, school, leeftijdgenoten) en wordt daardoor beïnvloed. Tegelijkertijd oefent hij/zij ook zelf invloed uit op deze subsystemen. Door
middel van de systeembenadering kunnen deze relaties en systemen in kaart gebracht worden om daarmee het gedrag van de jongere te begrijpen en aan te pakken
(Drost, 1995).
Bij ervaringsleren is het uitgangspunt jongeren die in hun ontwikkeling zijn vastgelopen, nieuw perspectief te geven door hun een uitdagende omgeving te bieden
en de mogelijkheid om 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 (Verwers en Van
der Laan, 1993). Ervaringsleren wordt vooral in de praktijk gebracht door middel
van kampen en projecten, waarbij de nadruk kan liggen op arbeid, sport of'overleving'.
Tot slot zijn er inrichtingen die we aanduiden als werkend vanuit een 'eclectische
visie'. Verschillende van de hierboven besproken theoretische concepten worden in
dat geval geïntegreerd, zonder dat één theorie de andere overheerst of op de voorgrond staat.
In veel inrichtingen ligt weliswaar het accent op een van de besproken theoretische
concepten, maar worden ook elementen uit de andere concepten gehanteerd. Zo gebruiken veel inrichtingen principes uit de leertheorie bij de zelfstandigheidstraining,
zien we psychodynamische uitgangspunten terug in de individuele therapie die
gegeven wordt en kennen alle open inrichtingen (incidentele) overlevingstochten en
ervaringsleerprojecten. In tabel 7 is een overzicht gegeven van het aantal jongeren
dat een interventie volgens elk van de theoretische concepten ondergaat.
1.3.4

Fasering van het verblijf

Of er sprake is van een opbouw van het behandelingsprogramma in fasen die stapsgewijs en ná elkaar doorlopen moeten worden, is afhankelijk van de behandelingsvisie. In de inrichtingen die vanuit de leertheorie werken, is een duidelijke fasering
in het programma aangebracht, terwijl in de overige inrichtingen een dergelijke
opbouw in fasen in veel mindere mate aanwezig is. Enkele van de 'niet-leertheoretische' inrichtingen hanteren wel een in tijd afgebakende kennismakings- of observatieperiode, maar verder kennen zij geen opbouw van het programma in duidelijk
van elkaar te onderscheiden fasen.
In alle inrichtingen is echter sprake van een stapsgewijze toename van de bewegingsvrijheid. In de gesloten inrichtingen blijft de bewegingsvrijheid beperkt, in de open
inrichtingen wordt na een periode van strikte 'hand-in-hand'-begeleiding lang-
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Tabel 7:

De in 1993 opgenomen jongeren verdeeld over eik van de theoretische concepten
(N=383)

benadering

aantal jongeren

eclectisch
leertheoretische benadering
systeembenadering

151

39

119

32

49

13

ervaringsleren
psychodynamisch model`
combinatie van concepten-

19

5

21

6

7

2

n.v.t."'

17

4

383

100

totaal

Wo

Hieronder valt ook de specifieke behandelgroep voor seksuele delinquenten van 't Anker, zie noot 25.
In 't Anker, de justitiële behandelafdeling van het jongerenhuis Harreveld wordt, anders dan in de andere
inrichtingen, gewerkt vanuit drie verschillende theoretische concepten. Op het moment dat de jongeren uit de
onderzoeksgroep in 1993 werden opgenomen, waren er drie afdelingen: één waar volgende het token economy
systeem gewerkt werd, één waar de psychodynamische werkwijze wordt gehanteerd en één afdeling speciaal
voor seksuele delinquenten. Sommige jongens zijn eerst een tijdje opgenomen geweest in een crisisopvang
groep inHarreveld, voordat zij naar een van de drie justitiële behandelafdelingen gingen. Als zij daarna op die
afdeling bleven is het theoretische concept van deze afdeling gehanteerd om de jongens in te delen. Enkele
jongens zijn echter heen en weer verhuisd tussen de verschillende afdelingen van het Jongerenhuis en van
't Anker. Zij staan genoteerd als jongens die een 'combinatie' van behandelmethoden hebben ondergaan.
Inmiddels is één inrichting gesloten. De 17 jongens die hier verbleven, zijn overgeplaats naar andere inrichtingen en verder niet meegenomen in het follow-up onderzoek. De onderzoeksgroep voor het follow-up
onderzoek bestaat dus uit 383-17=366 jongeren.

zamerhand 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 nodig is om het hele behandelingsprogramma te doorlopen, verschilt per
inrichting. 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, van
negen tot ongeveer dertien maanden. In de niet-leertheoretische inrichtingen
worden veel langere verblijfsperioden genoemd, oplopend tot ruim 2,5 jaar. Dit
verschil is niet zo vreemd als we bedenken dat de aanpak in een gesloten inrichting
erop gericht is jongeren voor te bereiden op een vervolgbehandeling in een open
inrichting. Hun totale behandelingsduur is dus langer dan de negen tot dertien
maanden die zij in een gesloten inrichting doorbrengen.
1.3.5

Onderdelen van het behandelingsprogramma

In alle inrichtingen volgen jongeren een individueel programma dat kan bestaan uit
de elementen onderwijs, vakonderricht in werkplaatsen, stages, groeps- of individu-
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ele therapie en deelname aan het vrijetijdsaanbod. Op onderdelen zijn er verschillen
tussen de inrichtingen.
Wat betreft onderwijs en opleiding zijn de verschillen niet zo groot. Er zijn weliswaar
in een deel van de inrichtingen werkplaatsen aanwezig, terwijl andere inrichtingen
een school voor SO/vSO of VBO op het terrein hebben, maar qua aanbod vertonen
de inrichtingen veel overeenkomsten. In alle inrichtingen volgen jongeren een individueel programma en ook de inrichtingen zonder werkplaatsen geven onderwijs in
praktijkvakken, creatieve vakken, koken, algemene technieken en handvaardigheid.
Daarnaast bieden bijna alle inrichtingen de mogelijkheid deelcertificaten te halen,
stage te lopen en naar een school buiten de inrichting te gaan. In de twee kleine
gesloten inrichtingen is het programma-aanbod relatief beperkt, omdat daar minder
faciliteiten zijn en er minder personeel beschikbaar is dan in de andere, grotere
inrichtingen. 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 onderlinge 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.
Op het punt van het therapie-aanbod zijn er grotere verschillen tussen de inrichtingen. Individuele gesprekstherapie is in principe in alle inrichtingen mogelijk, maar
de mate waarin daarvan gebruikt wordt gemaakt, varieert. Creatieve therapie22
maakt in de helft van de inrichtingen onderdeel uit van het programma. Ook bieden
bijna alle inrichtingen sociale-vaardigheidstraining. In de helft van de inrichtingen
zet men daarnaast allerlei middelen in op individuele basis, zoals paardrijden, werken op de kinderboerderij en sporten. De omvang van het therapie-aanbod en de
mate waarin van therapie gebruik wordt gemaakt, is afhankelijk van de inrichtingsvisie en/of de specifieke doelgroep van de inrichting of afdeling. Zo nemen de
jongens in de afdeling voor seksuele delinquenten in 't Anker allemaal deel aan
individuele en groepstherapie. In de inrichting die vanuit de systeemvisie werkt,
wordt veel gebruikgemaakt van gezinstherapie of -begeleiding, terwijl bijvoorbeeld
in de inrichting waar volgens het ervaringsleren wordt gewerkt, nauwelijks individuele therapie wordt toegepast.
Ook 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 van activiteiten wordt georgani-
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Bijvoorbeeld muziektherapie, 'therapie beeldend' (beeldend vormen of handvaardigheid), drama- en
tuintherapie.
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seerd door speciale beroepskrachten (in één inrichting in combinatie met een grote
groep vrijwilligers), terwijl in andere inrichtingen de invulling van de vrije tijd afhankelijk is van de groepsleiding. Bovendien wordt het vrijetijdsaanbod bepaald door
de mate van open- of geslotenheid 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, en vooral in de kleine gesloten inrichtingen
zijn de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding daardoor beperkt. 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.
1.3.6

Individuele behandelingsplanning

Alle inrichtingen stellen voor de jongere een individueel behandelingsplan op waarin de doelen zijn opgenomen die men met de behandeling wil bereiken (bijvoorbeeld 'zelfstandig wonen' of 'het leren van vaardigheden om in een andere, open
setting te kunnen functioneren'). Per jongere wordt een dagprogramma opgesteld.
Elke jongere volgt een eigen programma, bijvoorbeeld met een bepaalde combinatie
van vakken op school of een opleiding in een specifieke werkplaats. Indien het
geïndiceerd is, wordt deelgenomen aan creatieve of andere vormen van therapie en
in sommige inrichtingen worden enkele verplichte vrijetijdsactiviteiten in het dagprogramma opgenomen.
Alle inrichtingen hebben een staf van één of meer gedragswetenschappers in dienst,
die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de individuele behandelplannen. Zij
zijn ook degenen die met de groepsleiding, therapeuten en eventueel maatschappelijk werkers afspreken waar in de dagelijkse omgang met een jongere op gelet
moet worden en wie er aan welke doelen 'werkt'. Een dergelijke afstemming vindt
ook plaats met vertegenwoordigers van het onderwijs of de werkplaatsen.
Het zal duidelijk zijn dat het dagprogramma en daarmee de aanpak van elke individuele jongere nogal verschilt. Binnen een inrichting zijn velerlei behandelvarianten
mogelijk. Deze worden begrensd door de hierboven besproken inrichtingsvisie en de
faciliteiten die op het inrichtingsterrein aanwezig zijn.
1.3.7

Verschillen in de populatie

Op basis van het populatie-onderzoek kunnen we constateren dat de inrichtingen
voornamelijk jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen opnemen. Bij een klein
deel van de jongeren gaan de gedragsproblemen samen met psychische klachten
of uiten zich in het plegen van specifieke (bijvoorbeeld seksuele) delicten.
Op enkele punten zijn er verschillen in de inrichtingspopulaties. Degenen die
ernstige delicten hebben gepleegd of veelvuldig zijn weggelopen, zijn voornamelijk
in de gesloten (leertheoretische) inrichtingen te vinden. Het geconstateerde verschil
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in problematiek tussen jongens en meisjes zorgt er bovendien voor dat de gemengde
inrichtingen en de inrichtingen voor meisjes een wat andere groep in huis hebben
dan de jongensinrichtingen. Bij meisjes spelen nu eenmaal minder vaak delicten een
rol en uiten de gedragsproblemen zich naast geëxternaliseerde problemen vaker ook
in geïnternaliseerde problematiek. De inrichtingen met meisjes hebben ook meer
mogelijkheden op het gebied van therapie dan de jongensinrichtingen.
Naast de specifieke differentiaties voor jongens met psychische klachten en seksuele
delinquenten zijn er dus nog twee punten waarop de populaties van inrichtingen
van elkaar verschillen. Deze verschillen brengen echter geen fundamenteel andere
aanpak in de inrichtingen met zich mee. De inrichtingen leggen door de gehanteerde theoretische concepten andere accenten, maar er zijn vooral veel overeenkomsten in de werkwijze van de inrichtingen. Overal volgen jongeren een individueel
programma waarin het verblijf in de leefgroep, scholing, therapie en vrijetijdsbesteding centraal staan, overal gelden min of meer dezelfde sancties en in alle
inrichtingen is de bewegingsvrijheid beperkt.
1.4

Indeling van het rapport

In dit hoofdstuk is ter inleiding het veld van de justitiële behandelinrichtingen
geschetst. Daarbij is geconstateerd dat de inrichtingen vooral te maken krijgen met
jongeren met ernstige gedragsproblemen en bij een deel van de jongeren ook met
psychische klachten. Ondanks het feit dat de inrichtingen door het hanteren van
diverse theoretische concepten verschillende accenten leggen in hun behandelingsprogramma, zijn er veel overeenkomsten in de werkwijze die in de inrichtingen
gehanteerd wordt.
In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de literatuur ingegaan op de vraag wat voor
follow-up situatie verwacht mag worden bij jongeren die met dergelijke problematiek opgenomen worden in residentiële settings als de justitiële behandelinrichtingen. In aansluiting daarop komt in hoofdstuk 3 de opzet van het onderzoek
aan de orde en wordt ingegaan op de samenstelling van de onderzoeksgroep. Vanaf
hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de duur van het verblijf van de in 1993 opgenomen jongeren en de reden van hun vertrek. In hoofdstuk 5 wordt een beeld gegeven
van de leefsituatie een jaar na vertrek uit de inrichting. Hoofdstuk 6 gaat in op de
hulpverlening en de meegemaakte gebeurtenissen in het jaar na vertrek. In hoofdstuk 7 wordt de eventuele problematiek die een jaar na vertrek aan de orde is, besproken. In hoofdstuk 8 wordt de situatie na vertrek gezet naast die bij opname. In
hoofdstuk 9 wordt het oordeel van de geïnterviewde jongeren over hun verblijf in de
justitiële behandelinrichtingen beschreven. Hoofdstuk 10 bevat een slotbeschouwing.

2

Ander follow-up onderzoek

In de justitiële behandelinrichtingen worden jongeren met ernstige en meervoudige
problematiek opgenomen. Bij de meeste jongeren is sprake van ernstige gedragsproblemen. In dit hoofdstuk gaan we na wat voor follow-up situatie we bij jongeren
met ernstige gedragsproblemen na vertrek kunnen verwachten. We doen dit aan de
hand van literatuur over de ontwikkeling van gedragsproblematiek op lange termijn,
over de effecten van interventies en de uitkomsten van follow-up onderzoek onder
min of meer vergelijkbare groepen jongeren.23
2.1

Stabiliteit van probleemgedrag

Longitudinaal onderzoek waarin groepen kinderen gevolgd worden tot in de volwassenheid, laat een duidelijk verband zien tussen ernstige gedragsproblemen op jonge
leeftijd en allerhande problemen in de adolescentie en daarna. Zo laat Farrington
(1995) zien dat veel van de kinderen die op 8-jarige leeftijd agressief en gewelddadig
gedrag vertonen, uitgroeien tot volwassenen met hetzelfde gedrag. Agressie in de
kindertijd voorspelt agressie in de adolescentie en agressie in de kindertijd én de
adolescentie voorspelt agressie, gewelddadigheid, alcohol- en drugsmisbruik en
chronische delinquentie op volwassen leeftijd. Dit gaat overigens alleen op voor
jongens. Gedragsproblemen op jonge leeftijd blijken bij meisjes veel minder voor te
komen, maar als ze voorkomen, voorspellen ze voornamelijk internaliserende (naar
binnen gerichte) stoornissen, zoals bijvoorbeeld depressie en angst. Uit een ander,
en ouder onderzoek van Robins blijkt dat van de kinderen die naar de hulpverlening
verwezen werden voor gedragsstoornissen, 84% als volwassene nog steeds gedragsstoornissen vertoonde (Robins, 1966).
Vaak gaan gedragsstoornissen samen met hyperactiviteit.24 Indien dat het geval
is, is dit een sterke voorspeller van antisociaal gedrag op latere leeftijd. Het samen
voorkomen van deze problemen fungeert als een versterker. Daarentegen blijkt een
stoornis als depressie die naast een gedragsstoornis voorkomt in de kindertijd, geen
onafhankelijke rol te spelen in het voorspellen van stoornissen op latere leeftijd
(Loeber, 1995; Van Acker, 1995).

Ook Offord en Bennett (1995) geven een overzicht van onderzoek naar de ontwikkelingsuitkomst van gedragsstoornissen op lange termijn. Zij laten zien dat bij kinderen die al op jonge leeftijd ernstig antisociaal gedrag vertonen, de kans groot is dat
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We pretenderen daarbij niet om een volledig overzicht te geven van alle literatuur op dit terrein.
In klinische groepen is het zelfs zo dat bij 45% tot 70% van de jongeren met de ene stoornis, ook de
andere stoornis gediagnostiseerd wordt. Daarom wordt wel de vraag gesteld of het afzonderlijke
stoornissen zijn en niet uitingen van één achterliggende stoornis (Kazdin, 1995).
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zij dóórgaan met dat gedrag. Bij kinderen bij wie het antisociale gedrag op jonge leeftijd minder ernstig is, is die kans kleiner. Zij constateren dan ook dat een aantal factoren van invloed is op de stabiliteit van gedragsstoornissen op volwassen leeftijd,
namelijk het begin van het gedrag op zeer jonge leeftijd, hoge scores op probleemgedrag, verscheidenheid van probleemgedrag (bijvoorbeeld diefstal én agressie),
de aanwezigheid van probleemgedrag in verschillende omgevingen (bijvoorbeeld
school én thuis) en het samengaan met hyperactiviteit.
Voor het ontstaan en vóórtbestaan van gedragsproblemen is geen enkelvoudige oorzaak aan te wijzen. Doorgaans is er sprake van een opeenstapeling en opeenvolging
van onderling samenhangende factoren. Zo zijn er oorzaken aan te wijzen bij de
jeugdige zelf (zoals biologische factoren en temperament), het gezin en de omgeving
of buurt waarin hij of zij opgroeit. Ook de opvoedkundige kwaliteiten van de ouders
en de interactie tussen ouder en kind spelen een rol. Veelal is er sprake van op negatieve wijze afdwingen van gedrag (Patterson e.a., 1992). Het is vaak de opeenstapeling en onderlinge interactie tussen de oorzakelijke factoren die maken dat er sprake
is van een risico voor het ontstaan en voortduren van de problemen (Groenendaal
en Van Yperen, 1994; Rutter, 1995).
2.2

Effecten van interventies

Over de effecten van interventies bij jongeren met persisterende gedragsproblemen
wordt doorgaans nogal negatief bericht. Junger-Tas (1996, p. 17) stelt dat 'echt effectieve behandelprogramma's zeldzaam zijn' en noemt als een van de oorzaken voor
het uitblijven van effecten het feit dat jongeren veelal na een relatief korte behandelperiode weer terugkomen in hun 'gewone' leven. Echt effectieve interventies zijn
echter ook zeldzaam omdat het onderzoek naar de resultaten ervan een aantal
methodologische problemen kent. In veel onderzoeken worden de uitkomsten in
kaart gebracht aan de hand van één groep jongeren, zonder dat zij vergeleken worden met een controlegroep of ten minste met een groep die een andere behandeling
krijgt. Daardoor kan niet aangetoond worden dat bepaalde uitkomsten veroorzaakt
worden door de interventie; zij kunnen immers ook het gevolg zijn van spontaan
herstel, het effect zijn van 'rijping' of van bepaalde positieve of negatieve gebeurtenissen die men heeft meegemaakt. In veel gevallen kan er geen goede controlegroep,
gevonden worden, omdat het onderzoek een heel specifieke groep jongeren betreft
(Quay en Werry, 1986; Curry, 1991; Wells, 1991; Madge, 1992).
Meestal is er daarnaast weinig bekend over de exacte inhoud van de interventies,
zodat onduidelijk blijft welke interventies nu het meest geschikt is voor welk type
jongere (Quay en Werry, 1986; Palmer, 1992). Ook blijken sommige interventies makkelijker te onderzoeken dan andere. Gedragstherapeutische interventies bijvoorbeeld zijn doorgaans meer gestructureerd en duidelijker vastgelegd dan andere interventies waardoor onderzoek eenvoudiger is en daarom veelvuldiger plaatsvindt
(Weisz e.a., 1987; Matthys, 1995). Shirk en Lussell (1992) wijzen erop dat onderzoekers een bepaalde therapeutische stroming vertegenwoordigen. Gedragsthera-
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peutisch georiënteerde onderzoekers blijken minder effecten te constateren bij
niet-gedragstherapeutische interventies en andersom.
Tot slot is er nog de vraag hoe het effect of resultaat van de interventie wordt gedefinieerd. Wordt er bijvoorbeeld alleen gekeken naar recidive of het percentage heropnames dat enige tijd na het beëindigen van de interventie plaatsvindt, of wordt
het resultaat ruimer opgevat?
In diverse studies waar alleen naar recidive of heropnames is gekeken, wordt gepleit
voor een bredere definitie van succes. Whittaker e.a. (1988) pleiten in dit verband
voor het gebruik van 'multiple indicators of success'. Recidive en heropnames zijn
twee van die indicatoren, andere zijn bijvoorbeeld de woon- en leefsituatie van de
jongere na het beëindigen van de interventie, de sociale relaties van de jongere en
de stabiliteit daarvan, en de vraag of de doelen die bij de start van de interventie
werden gesteld, zijn gehaald. Ook ten aanzien van de heropnames zijn nuances te
plaatsen. Overplaatsing naar een minder restrictieve setting kan bijvoorbeeld gezien
worden als een positief resultaat van een interventie in een gesloten inrichting. Bij
recidive maakt bovendien de ernst van de nieuwe gepleegde feiten uit.
Onderzoek naar de effecten van interventies in het algemeen en van residentiële
hulpverlening in het bijzonder is daarom moeilijk, waarmee niet gezegd is dat er
geen onderzoek gedaan kan worden en er niets bekend is over de uitkomsten van
interventies. Follow-up onderzoek laat zien dat drie soorten van factoren samenhangen met de uitkomsten van behandeling: kenmerken van de behandeling, de
aanwezigheid van hulp en steun na het beëindigen van de officiële interventie, en
kenmerken van de jongere zelf.
2.2.1

Kenmerken van interventies

Bol (1995) laat in een literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies zien dat
bij jeugdigen vooral gedragstherapeutische interventies, trainingen in sociale vaardigheden en life skills, gecombineerde interventies en gezinsinterventies resultaat
hebben. Van jongeren met gedragsproblemen is bekend dat zij sociale informatie
vaak verstoord waarnemen (Matthys, 1995). Ze kunnen zich niet goed verplaatsen in
de gedachten, gevoelens en intenties van anderen en hebben de neiging acties van
anderen als vijandig te interpreteren (zo kennen zij anderen bijvoorbeeld agressieve
intenties toe als daar geen reden voor is). Op dit punt blijken vooral sociaal-cognitieve en cognitieve programma's nut te hebben.
Daarbij zijn er aanwijzingen dat niet-residentiële interventies effectiever zijn dan
residentiële. Dit wil echter niet zeggen dat residentiële interventies geen effect
hebben, al laat Bol zien dat er wel verschillen zijn. Het meest effectief worden die
aanpakken bevonden waarin gebruikgemaakt wordt van contingency management25,
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Daarbij wordt jongeren geleerd op een positieve manier met elkaar om te gaan en elkaar bewust
positieve reinforcement te geven.
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cognitieve gedragstherapeutische interventies (gericht op het veranderen van irreële
gedachten en interpretaties)26, gezinstherapieën en overlevingstochten27.
Ook Weisz e.a. (1987) laten zien dat vooral therapie gebaseerd op (cognitief) gedragstherapeutische principes succes heeft.
Behalve het soort interventie blijken ook andere behandelingskenmerken een rol
te spelen. Zo speelt de mate van training van behandelaars een rol. Professionele
therapeuten blijken meer succes te hebben bij geïnternaliseerde (naar binnen
gerichte) problematiek. Bij geëxternaliseerde (naar buiten gerichte) problematiek
blijken ouders en professionals even succesvol. De verklaring die hiervoor wordt
aangedragen, is dat het bij geëxternaliseerde problematiek gaat om opvoedingsachtige activiteiten die gericht zijn op discipline en het zich houden aan regels en
dat adolescenten met externaliserende problemen gemotiveerd zijn voor het snel
leren van concrete zaken (Weisz e.a, 1987). Ook combinaties van interventies blijken
nuttig. Zo blijkt de helft van de jongens uit een Amerikaanse strafinrichting er na
vertrek beter aan toe te zijn na een combinatie van een token economy systeem met
verplichte individuele én groepstherapie, en gezinstherapie naar keuze (Hagan en
King, 1992). Andere factoren die een positief effect hebben zijn: de mogelijkheid tot
het volgen van een onderwijs- of scholingsprogramma, een opnameduur langer dan
drie maanden, het afmaken van het interventieprogramma, betrokkenheid van het
personeel bij de opgenomen jongeren, de mate waarin ouders betrokken kunnen
worden bij het programma en de mate waarin jongeren bekend zijn met en betrokken zijn bij het formuleren van 'hun' behandeldoelen (Curry, 1991; Wells, 1991).
2.2.2

Nazorg

In paragraaf 2.2 kwam al even aan de orde dat effecten van interventies vaak achterwege blijven omdat jongeren na een relatief korte behandelperiode weer terugkomen in hun 'gewone' leven. Diverse auteurs zien de afwezigheid van hulpverlening na vertrek als een belangrijke factor voor het uitblijven van blijvende behandelingsresultaten. Zo wijst Curry (1991, p. 352) erop dat er'extensive after-care treatment' nodig is. Al tijdens het verblijf, maar ook na vertrek is het noodzakelijk met
zowel de jongere als zijn ouder(s) te werken.

Greenwood en Turner (1993) stellen dat de omgeving waar jongeren naar teruggaan,
zo onveilig en ongestructureerd is dat men niet kan verwachten dat een jaar in een
behandelingshuis een modelburger van de opgenomen jongens maakt. Millham en
Little (1991) zijn van mening dat residentiële hulpverlening uitstekend kan voorbereiden op zelfstandig wonen en dat daarin zelfs meer succes te behalen valt dan

26

Onder meer door: problem solving, negotiation skills, interpersona) skills training, rational-emotive

27

therapy, role-playing and modeling or cognitiue behavior modification (Izzo en Ross, 1990).
Verwers en Van der Laan (1993) laten het tegenovergestelde zien: van overlevingstochten blijkt geen
blijvend effect op recidive uit te gaan.
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met doelen die gericht zijn op verandering van de persoonlijkheid van de opgenomen jongere. Ook zij achten begeleiding na vertrek daarbij echter onontbeerlijk.
Wells (1991) bespreekt enkele onderzoeken waaruit blijkt dat het met jongeren die
ook na vertrek begeleiding ontvingen, beter gaat dan met jongeren die geen nazorg
ontvingen.
Onderzoek onder jongeren die de residentiële hulpverlening (of pleegzorg) verlaten
hebben en over hun situatie ondervraagd worden, laat zien dat een groot deel van
hen zich eenzaam en aan hun lot overgelaten voelen. Ook op praktische punten
kunnen zij ondersteuning gebruiken: ze hebben vaak nauwelijks geld, hebben (daardoor) geen of heel slechte huisvesting en zeggen zelf zich niet voorbereid te voelen
op zelfstandigheid. In interviews zeggen veel van hen dat ze weg moesten uit het
tehuis of pleeggezin omdat ze 18 jaar waren geworden of omdat ze de maximale
verblijfsduur die gesteld was, hadden bereikt en dat ze niet weggingen omdat ze dat
zelf wilden. Over begeleiding na vertrek zeggen de meesten dat ze dat erg missen: 'in
good families parents would be available for listening, advice and guidance beyond
the age of 16 and even after leaving home' (Save the children, 1995, p. 18). Zij willen
ook een beroep op iemand kunnen doen: hulp zou volgens de geïnterviewde jongeren gegeven moeten worden zolang het nodig is, en niet moeten eindigen bij het
bereiken van een bepaalde leeftijd of verblijfsduur. Ze zouden iemand willen hebben
die meer van hun leeftijd is, dezelfde ervaring heeft als zijzelf en niet alleen maar
komt 'preken' (Madge, 1992; Save the children, 1995). Voor de Nederlandse situatie
heeft Smit (1993) laten zien dat de voorbereiding op vertrek beter kan en dat veel
jongeren hulp hadden kunnen gebruiken na vertrek.
2.2.3

Kenmerken van de jongeren

In verschillende van de genoemde onderzoeken komen kenmerken van jongeren
die de interventie ondergaan aan de orde als factoren die samenhangen met het
behaalde resultaat.
Bij jongeren met minder ernstige problematiek bij de start van de interventie, bij
jongeren met een bovengemiddelde intelligentie en bij jongeren bij wie de problematiek vrij plotseling (vaak als reactie op een bepaalde gebeurtenis) is ontstaan, is
de uitkomst van behandeling relatief beter (Curry, 1991). Bij jongeren met ernstige
en chronische problemen zijn de uitkomsten minder positief. Bovendien blijken
de resultaten beter bij jongeren die beter presteren op school en die 'een grotere
capaciteit hebben voor het aangaan van relaties', aldus Wells (1991).
2.3

Follow-up onderzoek onder vergelijkbare groepen

Smit (1991) zet diverse onderzoeken naar de situatie van ex-tehuisbewoners op een
rijtje. Het betreft onderzoeken die in de periode 1975 tot en met 1988 zijn gepubliceerd over de situatie van jeugdigen na vertrek uit diverse typen van residentiële
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voorzieningen.28 De follow-up periode varieert daarbij tussen (gemiddeld) een half
jaar en zeven jaar. Daardoor zijn er ook veel verschillen in de situatie bij follow-up
en lopen de gevonden percentages nogal uiteen.
In de door Smit besproken onderzoeken worden percentages genoemd van jongeren
die bij follow-up weer opgenomen bleken in een residentiële setting. Deze liggen
nogal uiteen; er worden percentages van 19 (in een onderzoek met een follow-up
periode van ruim 6 maanden) tot 72 (een onderzoek met een follow-up periode
van ruim 7 jaar) genoemd. In de meeste onderzoeken is sprake van een follow-up
periode van ongeveer een jaar en dan ligt het percentage heropnames tussen de 20
en 40. Hierbij merkt Smit wel op dat een deel van de nieuwe opnames waarschijnlijk
'positieve opnames' zijn: jongeren verhuizen bijvoorbeeld van een tehuis naar een
project begeleid kamerwonen. Het percentages heropnames is hoger onder weggelopen jongeren dan onder reguliere vertrekkers.
De dagbesteding van jongeren bij follow-up verschilt sterk bij de diverse onderzoeken die Smit bespreekt. Er zijn vrij veel jongeren zonder zinvolle dagbesteding: de
percentages lopen uiteen van 17 tot 48 (onder de weglopers liggen de percentages
hoger dan onder de reguliere vertrekkers). Onder de jongeren die wel werken of op
school zitten, vinden geregeld wisselingen van school of werk plaats. Toch bevalt de
schoolgang of het werk de meerderheid van deze jongeren goed.
De ex-tehuisbewoners blijken vaak te verhuizen: meer dan de helft van de jongeren
verhuist drie keer of vaker in de periode tot aan het follow-up interview. Ook blijkt
uit een deel van de onderzoeken dat jongeren na vertrek financiële problemen
hebben, waarbij de percentages variëren van 15 tot 53.
Vaak ontbreekt het jongeren aan sociale vaardigheden en zijn er problemen in de
relatie met de ouders. Ook hier lopen de percentages erg uiteen. In één onderzoek
wordt bij slechts 16% van de ex-tehuisbewoners problemen op dit punt genoemd.
Bij de andere onderzoeken liggen de percentages hoger, variërend van 20 tot 66.
Hier hebben de weglopers weer meer problemen dan de reguliere vertrekkers.
De vrijetijdsbesteding van de meeste ex-tehuisbewoners is vrij passief te noemen;
meestal kijken ze thuis tv of luisteren naar muziek. In twee onderzoeken wordt een
percentage genoemd van jongeren die lid zijn van een club of (sport)vereniging:
zo'n 15%.

In bijna alle onderzoeken wordt aandacht besteed aan alcohol- en drugsgebruik na
vertrek. De meerderheid van de jongeren drinkt 'wel eens' tot 'vaak' alcohol: de

28

Een directe vergelijking met de justitiële behandelinrichtingen is op basis van deze onderzoeken niet
helemaal mogelijk. In 1987 vond namelijk een belangrijke reorganisatie plaats binnen de residentiële
jeugdhulpverlening, waarbij ruim 100 tehuizen, die tot die tijd onder het beheer van het Ministerie van
Justitie behoorden, werden overgedragen aan het toenmalige Ministerie van WVC. Justitie hield een
relatief klein aantal inrichtingen over, bedoeld voor justitiële plaatsingen: de justitiële jeugdinrichtingen, waarbij tevens de afspraak werd gemaakt dat jongeren met een civiele maatregel voorrang zouden
krijgen bij plaatsing in de niet-justitiële jeugdinrichtingen. De zogenaamde internaten voor zeer intensieve behandeling (ZIB's), de rijksinrichtingen en een enkel vakinternaat uit de door Smit bekeken
onderzoeken vormen de huidige justitiële behandelinrichtingen
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meeste onderzoekers spreken van 70%. Softdrugsgebruik komt minder voor, de percentages variëren hier van 5 tot 35. Harddrugsgebruik wordt nog minder genoemd:
2% tot 5%.
Delinquentie komt bij een gedeelte van de voormalige tehuisbewoners voor. In een
deel van de onderzoeken zijn de delictcijfers gebaseerd op self-report informatie, in
de andere gevallen gaat het om politiegegevens. Wanneer self-report informatie
gebruikt wordt, zijn de percentages jongeren die recidiveren doorgaans hoger (percentages tussen de 50 en 60) dan wanneer afgegaan wordt op de politieregistratie
(percentages tussen de 35 en 45). In alle onderzoeken is de delictfrequentie bij
meisjes lager dan bij de jongens, ook na een lange follow-up periode.
Alle onderzoeken komen met een totaaloordeel: het percentage jongeren die erop
vooruit zijn gegaan, schommelt rond de 60%. In de onderzoeken die Smit bespreekt,
worden allerlei factoren bij dit totaaloordeel betrokken. Smit concludeert dat het
moeilijk is deze factoren onderling te vergelijken of samen te vatten omdat de
diverse onderzoekers heel verschillende aspecten van jongeren en hun situatie
bestudeerd hebben. De beoordeling van wat goed en wat slecht functioneren is,
berust op door de voorkeur van de onderzoekers bepaalde criteria; volgens Smit is
lang niet altijd terug te vinden hoe de operationalisatie van de 'succescriteria' heeft
plaatsgevonden.
Bullock e.a. (1990) hebben onderzoek gedaan naar jongeren in de Engelse variant
van de justitiële behandelinrichtingen, de Youth Treatment Centres (YTC). Uit hun
onderzoek blijkt dat twee jaar na vertrek 35% van de jongeren zelfstandig en/of bij
vrienden woont, 27% woont bij zijn of haar ouders. Van de jongeren verblijft 25% in
een gevangenis, 5% in een psychiatrische inrichting en 7% is weer opgenomen in
een residentiële inrichting voor jeugdigen. In de twee jaar na vertrek hebben de
meesten veel en verschillende soorten van verblijfplaatsen gehad. Verder blijkt 72%
van de jongens en 29% van de meisjes binnen twee jaar na vertrek weer veroordeeld
te zijn voor het plegen van delicten, waarbij wel aangemerkt wordt dat het dit keer
beduidend minder ernstige delicten betrof. De hulpverlening en begeleiding na
vertrek uit een YTC bleek gericht op de hele korte termijn en verdeeld over vele
verschillende instanties. Millham e.a. (1988) merken op dat een gebrek aan goede
begeleiding, gecombineerd met de relatief slechte psychische en fysieke gezondheid
van de YTC-vertrekkers, hun lage scholingsniveau, de geringe arbeidservaring en
slechte inkomenspositie, maakt dat zij maar heel beperkte kansen hebben in hun
verdere leven. De risico's voor zwerven, drugsgebruik en sociale isolatie zijn groot.
Deze informatie wordt bevestigd door de uitkomsten van een onderzoek van Save
the Children (1995) waarin interviews zijn afgenomen aan 77 jongeren die recent
vertrokken waren uit pleeggezinnen en tehuizen. Zij vertellen vaak verhuisd te zijn,
de eerste plek waar ze na vertrek terechtkwamen, was vaak een 'bed and breakfast', een kamer in een slechte buurt of veel te duur. De meesten zijn een keer of vier
verhuisd. Bijna de helft ontving geen financiële steun voor de inrichting van hun
kamer en hun inkomen is laag. Veel jongeren hebben geregeld helemaal geen geld,
leven van een kleine uitkering en komen terecht in een vicieuze cirkel van een voor-
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schot aanvragen, gecorrigeerd worden op de volgende uitkering en dus weer een
voorschot aanvragen. Minder dan de helft heeft werk en bijna niemand blijkt hulp
te hebben (gehad) bij het zoeken naar werk. Bijna de helft van de jongeren heeft
gezondheidsproblemen die onder andere komen doordat ze niet meer goed en regelmatig eten. Verder ervaren ze veel stress, bijvoorbeeld door de geldzorgen en hebben ze vaak depressieve gevoelens. Een op de vijf geïnterviewde jongeren heeft één
of meer kinderen en daardoor serieuze geldproblemen. Zij vertellen bijvoorbeeld dat
het regelmatig voorkomt dat ze alleen geld hebben voor het eten van de kinderen en
niet meer voor zichzelf.
Weglopers
Uit het genoemde onderzoeksoverzicht van Smit (1991) wordt tevens duidelijk dat
er verschil is tussen de situatie na vertrek bij weglopers en jongeren die hun verblijf
afgemaakt hebben. Ook onderzoek van Wouda e.a. (1987) laat zien dat de situatie
van uitvallers na vertrek op allerlei fronten slechter is dan die van jongeren die hun
verblijf afmaken. De uitvallers hebben meer wisselingen van verblijfplaats achter de
rug en wonen daarna vaker bij hun ouders, ze hebben minder vaak werk (gehad),
kunnen minder goed rondkomen met hun geld en zijn afhankelijker van hun opvoeders. Daarnaast plegen de uitvallers meer en ernstigere delicten dan degenen die
hun verblijf af hebben gemaakt (in beide groepen is de delictfrequentie echter gedaald). Ze gebruiken vaker drugs en zeggen vaker zich te vervelen. Van de uitvallers
verkeerde 42% in een problematische situatie ten tijde van het follow-up interview;
van degenen die de hulpverlening hadden afgemaakt, was dat 26%.
In paragraaf 2.2.3 kwam al aan de orde dat de situatie na vertrek ook bepaald wordt
door de (ernst van de) problematiek bij opname. De onderzoeken van Wouda e.a.
(1987) en bijvoorbeeld Kashubeck e.a. (1994) laten zien dat de problematiek bij
weglopers vaak verschilt van jongeren die hun verblijf of behandeling afmaken.
Behalve dat de weglopers, juist door hun wegloopgedrag, veel meer opnames en verblijfplaatsen achter de rug hebben, is er bij hen ook vaker sprake van een affectieve
stoornis, zij zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik, hebben meer problemen op
school en spijbelen (daardoor) vaker. Opvallend is dat de weglopers degenen zijn die
zelf minder problemen opgeven en van wie de groepsleiding een positieve prognose
geeft.
De jongeren die het verblijf volgens plan beëindigen, blijken op jongere leeftijd hulp
te hebben gekregen dan de weglopers. Zij zijn ook eerder uit huis geplaatst en er is
bij hen dus eerder ingegrepen. Volgens Scholte (1995) is er verschil tussen jongeren
die binnen twee maanden na opname vertrekken en jongeren die in een later stadium weglopen of wegblijven van verlof. Eerstgenoemden hebben een minder problematische achtergrond, hebben minder delicten gepleegd en vertonen minder
andere stoornissen dan laatstgenoemden.
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Samenvatting en bespreking

Welke follow-up situatie kunnen we verwachten bij de vertrekkers uit de justitiële
behandelinrichtingen?
Uit het beproken longitudinale onderzoek blijkt dat gedragsproblemen bijzonder
stabiel zijn. Bij jongeren bij wie gedragsproblemen al op jonge leeftijd begonnen
zijn, is de kans groot dat deze problemen op volwassen leeftijd nog zullen bestaan.
Bovendien blijken interventies minder effect te sorteren bij jongeren met chronische
en ernstige problemen. Jongeren bij wie de problematiek al op jonge leeftijd begonnen is, hebben daarom zowel zonder als met interventie meer kans op het voortbestaan van hun problematiek.
De jongeren die opgenomen zijn in de justitiële behandelinrichtingen, hebben naast
de interventie in deze inrichtingen doorgaans een lange hulpverleningsgeschiedenis
achter de rug, wat duidt op de 'chroniciteit' van hun problematiek. Ongeveer een
derde van hen is al op jonge leeftijd (voor hun twaalfde verjaardag) voor het eerst uit
huis geplaatst, hetgeen aangeeft dat de problemen al op jonge leeftijd dermate ernstig waren dat ambulante hulpverlening niet meer voldoende werd geacht. Bij alle
opgenomen jongeren is sprake van ernstige problemen en daarom kan gesteld worden dat de prognose zowel met als zonder interventie, niet al te rooskleurig is.
Afgaande op onderzoek naar de effecten van interventies is de verwachting dat bij
een dergelijke groep jongeren vooral gecombineerde interventies (met gedragstherapeutische elementen, het trainen van sociale vaardigheden en individuele therapie)
en het volgen van een scholingsprogramma resultaat hebben. Een dergelijke combinatie is in de meeste justitiële behandelinrichtingen aan de orde (zie hoofdstuk 1).
De constatering dat vooral gecombineerde interventies waar gedragstherapeutische
in zijn opgenomen effectief zijn, kan overigens alleen met enige reserve worden
gedaan: naar niet-gedragstherapeutische interventies is immers weinig goed onderzoek verricht.
Naast een gedragsmatige aanpak en therapie blijken de duur van de behandeling,
de betrokkenheid en professionaliteit van het personeel en de mate waarin jongeren
op de hoogte zijn met hun behandeldoelen van invloed te zijn. Ook de aanwezigheid
en intensiteit van begeleiding na vertrek blijkt van groot belang voor de follow-up
situatie.
Als we de informatie uit follow-up onderzoek onder vergelijkbare groepen jongeren
erbij betrekken, dan kunnen we concluderen dat het realistisch lijkt bij slechts een
deel van de jongeren afkomstig uit de justitiële behandelinrichtingen een vermindering van de problematiek te verwachten; hierbij zullen we waarschijnlijk verschillen
aantreffen tussen degenen die de behandeling afgemaakt hebben en degenen die
voortijdig vertrokken zijn en jongeren die wel en degenen die geen begeleiding
hebben ontvangen na vertrek.
Het uitvoeren van onderzoek naar het effect van interventies brengt veel problemen
met zich mee, onder andere omdat er vaak geen controlegroep gevormd kan worden
van vergelijkbare jongeren die geen interventie ondergaan. Ook bij dit onderzoek is
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dat het geval. Alleen al de plaats van de inrichtingen binnen de jeugdhulpverlening
in Nederland maakt dat de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen een heel
specifieke groep vormen. Dit betekent dat er in ons onderzoek geen sprake kan zijn
van effectonderzoek in de officiële, methodisch-technische zin van het woord.
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Opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk komt de opzet van het onderzoek aan de orde. Uitgangspunt voor
het follow-up onderzoek zijn de jongeren die in 1993 in de justitiële behandelinrichtingen werden opgenomen en wier uitgangssituatie is beschreven in het onderzoek
naar de populatie in de inrichtingen.
3.1

Onderzoeksvragen

Een veel gestelde vraag is of de behandeling in de justitiële jeugdinrichtingen
'effectief' is. Een voor de hand liggende manier om deze vraag te onderzoeken lijkt
het uitvoeren van een effectonderzoek. Bij een dergelijk onderzoek speelt echter een
aantal complicerende factoren een rol.
Vele factoren zijn van invloed op de situatie van jongeren na vertrek uit een tehuis:
kenmerken van de jongeren, van de interventie die geboden wordt, en van de periode na vertrek. Voor het in kaart brengen van de situatie van jongeren na vertrek zijn
dan ook veel verschillende soorten van informatie nodig. Daardoor is het onmogelijk
een direct verband aan te tonen tussen de situatie van een jongere na vertrek en
de interventie die hij of zij heeft ondergaan. Bovendien speelt het gegeven dat er
geen controlegroep te vinden is van vergelijkbare jongeren die geen behandeling
ondergaan. We zullen daarom in dit onderzoek niet proberen om de situatie van
jongeren een jaar na hun vertrek te voorspellen op basis van de interventie die zij
in de behandelinrichtingen hebben ondergaan. In plaats van een dergelijk 'klassiek'
effectonderzoek voeren we een zogenaamd evaluatief follow-up onderzoek uit
(Veerman, 1990). Getracht wordt zicht te krijgen op de ontwikkeling van de jongeren
die vertrokken zijn uit de justitiële jeugdinrichtingen en hun situatie een jaar na
vertrek.
In het onderzoek staan drie vragen centraal. De eerste twee zijn gericht op het in
kaart brengen van de situatie van de jongeren na vertrek en de derde op het bekijken
van een eventuele verandering in de situatie van de jongeren en de verschillende
factoren die de ontwikkeling in het jaar na vertrek beïnvloeden. Om de uitkomsten
te kunnen interpreteren, worden de gegevens systematisch vergeleken met die uit
onderzoek naar de situatie van jongeren in Nederland en van jongeren die uit
andere tehuizen (in binnen- of buitenland) vertrokken zijn.
1
Hoe is de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting en hoe is die leefsituatie te kwalificeren als deze vergeleken wordt met
informatie uit onderzoek naar de leefsituatie van jongeren in Nederland en
ander follow-up onderzoek onder ex-tehuisbewoners?
2 Is er een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting sprake van gezondheids-, gedrags- of psychische problemen bij de jongeren en hoe kan deze pro-
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blematiek gekwalificeerd worden in vergelijking met de aanwezige problematiek
bij jongeren in Nederland en andere ex-tehuisbewoners?
Is de problematiek van jongeren een jaar na vertrek veranderd in vergelijking met
de problematiek bij opname en zijn de verschillen in deze verandering gerelateerd aan de achtergrondvariabelen, de voorgeschiedenis, de aard van de problematiek bij opname, de kenmerken van de interventie, de aanwezigheid van hulpverlening na vertrek en de meegemaakte gebeurtenissen in het jaar na vertrek?

3.2

Instrumenten

Om de leefsituatie, de gedrags- en de psychische problematiek van jongeren een jaar
na vertrek te kunnen vaststellen, is gebruikgemaakt van diverse instrumenten.
3.2.1

Leefsituatie

Om de leefsituatie van jongeren in kaart te brengen, is een uitgebreide gestructureerde vragenlijst opgesteld met vragen over wonen, school en werk, vrijetijdsbesteding, financiën en het sociale netwerk. Deze lijst is in een persoonlijk interview
afgenomen en wordt verder aangeduid als de interviewlijst. De leefsituatie van de uit
de behandelinrichtingen vertrokken jongeren wordt vergeleken met informatie uit
onderzoek naar de leefsituatie van jongeren in Nederland, zoals in publicaties van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Nederlands Instituut voor Alcohol
en Drugs (NIAD) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te vinden zijn.
Ook is een vergelijking gemaakt met resultaten uit ander onderzoek onder ex-tehuisbewoners, waaronder de in hoofdstuk 2 reeds aangehaalde onderzoeken van Bullock
e.a. (1990) en van Smit (1991).
3.2.2

Gezondheids-, gedrags- en psychische problemen

Over eventuele gezondheids-, gedrags- en psychische problemen is op vier verschillende manieren informatie verzameld.
Gezondheidsproblematiek
Om de gezondheidsproblematiek te inventariseren zijn in de interviewlijst vragen
opgenomen over alcohol- en drugsgebruik, over (verslaving aan) gokken en over
eventuele lichamelijke klachten. Deze informatie kan, net als die over de leefsituatie,
vergeleken worden met informatie uit de literatuur over gezondheidsproblemen van
jongeren in Nederland.
Gedrags- en psychische problemen
De eventuele gedrags- en psychische problemen zijn in kaart gebracht door jongeren te vragen een gedragsvragenlijst in te vullen: de Youth Self Report (YSR) of de
Young Adult Self Report (YASR). Beide lijsten zijn op dezelfde wijze opgebouwd en
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bedoeld om op gestandaardiseerde wijze informatie te krijgen over het gedrag van
jongeren van 11 tot 18 jaar (YSR) en van 18 tot 22 jaar (YASR).
De lijsten worden door de jongeren zelf ingevuld en bestaan uit twee delen: een deel
gericht op sociale competentie met zeven vragen over school, werk, vrienden en
vrije tijd en een deel met ruim honderd uitspraken over gedrag, waarbij de jongere
moet invullen of dit gedrag voor hem helemaal niet, soms of (heel) vaak van toepassing is, bijvoorbeeld 'ik kan bepaalde gedachten maar niet uit mijn hoofd zetten',
of 'Ik ben gesloten, anderen weten niet goed wat er in mij omgaat'. Omdat de vragen
uit het competentiegedeelte van de Y(A)SR al in onze eigen interviewlijst zijn opgenomen, is jongeren gevraagd alleen de gedragsvragen in te vullen. De Y(A)SR is
(in het kader van het populatie-onderzoek) ook in 1993 afgenomen op het moment
dat jongeren in een behandelinrichting werden opgenomen.
De vragen kunnen opgeteld worden tot acht overkoepelende variabelen, die in de
Nederlandse versie zijn vertaald als: teruggetrokken, lichamelijke klachten, angstig/
depressief, sociale problemen, denkproblemen29, aandachtsproblemen, agressief
gedrag en antisociaal gedrag. Naast deze acht variabelen kunnen scores voor geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problematiek berekend worden en kan een totaalscore worden samengesteld als indicatie voor de ernst van de problematiek. De verzamelde informatie kan afgezet worden tegen gegevens van een algemene en een
klinische normgroep (Verhuist e.a., 1997).30 Voor de YASR zijn nog geen aparte normgegevens beschikbaar. In navolging van Ferdinand (1995) zijn de YSR en de YASR op
dezelfde manier tot subschalen bewerkt en met dezelfde normgroepen vergeleken.
Delicten
Omdat bekend is dat maar een deel van de gepleegde delicten bij de politie bekend
wordt, zijn twee bronnen geraadpleegd om na te gaan of jongeren in het jaar na vertrek delicten hebben gepleegd: de jongeren zelf en de politieregistratie. Tijdens het
afnemen van de interviewlijst is aan jongeren gevraagd de 'WODC self-report delictlijst' in te vullen. Deze lijst bestaat uit zeventien vragen waarbij jongeren in dienen
te vullen of ze een bepaald delict het afgelopen jaar wel of niet gepleegd hebben.
Deze informatie kan afgezet worden tegen gegevens van een representatieve steekproef van jongeren in Nederland die gebruikt worden voor het beschrijven van de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland (bron: WODC). Daarnaast is het
HKS geraadpleegd. Het voordeel van deze bron is dat informatie opgevraagd kan
worden van de hele onderzoeksgroep, dus ook van de niet-geïnterviewde jongeren.

29
30

Bijvoorbeeld: wanen, verstoord realiteitsbeeld en het door elkaar lopen van fantasie en werkelijkheid.
De algemene normgroep is gebaseerd op informatie van een landelijke steekproef van Nederlandse
(autochtone) jongeren. De informatie van de klinische normgroep is gebaseerd op gegevens van
jongeren die verwezen zijn naar de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg. Helaas is er nog geen
informatie beschikbaar over de scores van allochtone jongeren op de Y(A)SR. Omdat etnische achtergrond in dit onderzoek geen significante verschillen oplevert tussen jongeren in hun scores op de
Y(A)SR. is gebruikgemaakt van de algemene normgroep.
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Het systeem bevat informatie over personen en de misdrijven waarvan zij verdacht
worden. Of vervolging heeft plaatsgevonden en wat de eventuele uitspraak van de
rechter is geweest, is niet in het HKS te vinden. Geseponeerde zaken worden in
principe uit het HKS verwijderd.
Misdrijven staan in het HKS geregistreerd in termen van artikelen uit het Wetboek
van Strafrecht (WvSr.), hetgeen alleen globale informatie biedt. Diefstal door middel
van geweld wordt bijvoorbeeld aangeduid als een misdrijf terzake van artikel 312
WvSr. Onder deze noemer kunnen zowel een tasjesroof als een overval op een
benzinestation geregistreerd staan. Behalve de personen en de misdrijven die zij
gepleegd hebben, zijn in het HKS ook aangiften opgenomen. Als er een koppeling
gelegd kan worden tussen de gegevens van de verdachte en aangiftegegevens, is er
meer informatie over het delict bekend.31 Het HKS is sinds 1990 in de meeste politieregio's in gebruik. In de regel wordt de informatie uit aangiften en processenverbaal binnen een maand in het HKS opgenomen.
Het HKS is opgebouwd rond antecedenten. Een antecedent kan informatie over verschillende delicten bevatten. Iemand kan opgepakt worden en een hele reeks zaken
bekennen, ook zaken die in het verleden zijn gepleegd. Als daarvan dan ook de aangiften aanwezig zijn, komen al deze zaken in één antecedent terecht en in één
proces-verbaal. Omdat het er in dit onderzoek om gaat nauwkeurig vast te stellen of
jongeren voor opname en na vertrek voorkomen in het HKS, levert het een probleem
op als we uitgaan van de antecedenten. Daarom is ervoor gekozen de delicten als
uitgangspunt te nemen. Telkens is de delictdatum die in het HKS genoemd wordt,
vergeleken met de opname- en vertrekdatum. Zo wordt duidelijk of het delict vóór
opname of na vertrek is gepleegd. Binnen één geregistreerd delict worden vaak
diverse artikelnummers genoemd. Bij de codering is het feit met de langste strafdreiging als uitgangspunt genomen.
Betrouwbaarheid
Voor alle 383 jongeren die in 1993 zijn opgenomen, is informatie uit het HKS beschikbaar over de periode voor opname en het jaar na vertrek. Om de betrouwbaarheid
van de HKS-informatie na te gaan, is de informatie gelegd naast die uit de justitiële
documentatie die ten behoeve van het populatie-onderzoek is geraadpleegd.32 In

31

Deze koppeling is echter niet altijd mogelijk. Het HKS bevat namelijk 'geautomatiseerde' en 'handmatige' antecedenten. De handmatige antecedenten stammen uit de tijd van voor de automatisering en
zijn later in het (nieuwe) systeem ingevoerd. Een koppeling naar andere gegevens is daarbij niet meer
gemaakt. In veel gevallen gaat het bij de handmatige antecenten om eenvoudige zaken als winkeldiefstal en vernieling, waarbij doorgaans sprake is van 'een heterdaadje' en zodoende genoeg informatie
bekend is over de aard van de zaak.

32

In de justitiële documentatie wordt helaas geen delictdatum geregistreerd. Voor het populatie-onderzoek is daarom destijds, voor zover mogelijk, bij de parketten de delictdatum nagegaan. Dit betekende
veel werk en leverde onvoldoende betrouwbare informatie op. Ten behoeve van het follow-up onderzoek is er daarom voor gekozen de recidive van de opgenomen jongeren na te gaan aan de hand van
het HKS.
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totaal 61 jongeren bleken voor hun opname niet bekend in het HKS, terwijl zij wel
opgenomen waren in de justitiële documentatie.33 Dit heeft waarschijnlijk te maken
hebben met kleine fouten in de opgegeven namen, waardoor een jongere niet in het
HKS gevonden wordt. In ieder geval kan van deze 61 jongeren gesteld worden dat
hun afwezigheid in het HKS niet betekent dat zij geen delicten hebben gepleegd.
De analyses op het HKS-materiaal hebben daarom betrekking op (383-61=) 322
jongeren.
3.2.3

De situatie na vertrek en vergeleken met die bij opname

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat diverse factoren van invloed zijn op de situatie na
vertrek. De aard en de ernst van de problematiek bij opname speelt een rol, evenals
de voorgeschiedenis van de jongere (bijvoorbeeld de start van de problematiek op
jonge leeftijd, uithuisplaatsing op jonge leeftijd, eerdere plaatsingen, leeftijd bij
opname). Bovendien bleek uit het populatie-onderzoek dat de problematiek van
jongens en meisjes verschilt, en dat jongeren met een strafrechtelijke maatregel
meer en ernstigere delicten hebben gepleegd.
Naast dergelijke achtergrondkenmerken van de jongeren spelen ook kenmerken van
de behandeling een rol. In hoofdstuk 1 hebben we deze voor de behandelinrichtingen al op een rijtje gezet. Het gaat om de behandelingsvisie, de woonvormen waarin
de jongeren in de inrichting verbleven en de mate van geslotenheid van de inrichting. Ook de duur van het verblijf in de inrichting, de reden van vertrek (is er sprake
van weglopen) en de vraag of de behandeling volgens plan beëindigd is, zijn van
belang.
In de periode na vertrek zijn er weer andere kenmerken aan de orde: de aanwezigheid van nazorg en de meegemaakte gebeurtenissen in de periode na vertrek. Voor
een belangrijk deel is informatie over deze factoren beschikbaar uit de eerste twee
deelonderzoeken. Alleen over de hulpverlening na vertrek en de meegemaakte
gebeurtenissen na vertrek is nog geen informatie beschikbaar.
Informatie over de periode na vertrek
Informatie over de hulpverlening na vertrek is verzameld door vragen hierover op te
nemen in de interviewlijst. De meegemaakte gebeurtenissen zijn in kaart gebracht
door de jongeren te vragen de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) in te
vullen. Het aantal meegemaakte gebeurtenissen vormt een indicatie voor de stabiliteit van de situatie waarin de jongere zich bevindt.
De VMG bestaat uit 33 vragen over ervaringen of gebeurtenissen die de jongere het
afgelopen jaar meegemaakt kan hebben. De vragenlijst is samengesteld door Meeus

33

Deze jongeren vormen geen speciale groep voor de variabelen leeftijd bij opname, sekse, etnische
achtergrond en opgelegde maatregel, noch wat betreft de informatie uit het populatie-onderzoek
over de problematiek bij opname.
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op basis van de life events lijst van Ross en Mirowsky (zie Rutenfrans en Terlouw,
1994). De lijst is gebruikt in het project Wendingen in de Levensloop (WIL), een longitudinaal onderzoek naar de invloed van reguliere en onverwachte gebeurtenissen op
verschillende levensgebieden van jongeren. Dit WIL-project is uitgevoerd door de
Vakgroep Jeugd, Gezin en Levensloop van de Universiteit Utrecht in samenwerking
met diverse partners. Het WODC heeft een deelonderzoek uitgevoerd naar delinquent gedrag (Rutenfrans en Terlouw, 1994). De informatie uit de VMG kan dus, net
als bij de Y(A)SR en de WODC self-report delictlijst vergeleken worden met gegevens
uit ander onderzoek.
Dataverzameling

3.3

Als uitgangspunt voor het follow-up onderzoek is de groep van 383 jongeren genomen die in 1993 is opgenomen in een van de justitiële behandelinrichtingen en
over wie in het onderzoek naar de populatie is gerapporteerd.34 Een van de justitiële
behandelinrichtingen is in 1995 gesloten. Omdat de 17 jongeren uit deze inrichting
hier maar korte tijd hadden doorgebracht en zij vervolgens overgeplaatst zijn naar
diverse andere tehuizen en inrichtingen, zijn zij verder niet meer meegenomen in
het onderzoek. De te benaderen groep jongeren voor het follow-up onderzoek
bestond daarmee uit 366 jongeren.
Begin 1994, 1995 en 1996 is bij de inrichtingen nagegaan welke jongeren er in het
jaar daarvoor de inrichting verlaten hadden. Het gaat om 80 vertrekkers uit 1993
(22%), 140 jongeren (38%) uit 1994, en 97 jongeren (27%) uit 1995. Zij zijn allemaal
een jaar na vertrek benaderd voor een interview.

Van de in 1993 opgenomen jongeren, verbleven er begin 1996 nog 49 in dezelfde
inrichting. Zij zijn niet meer meegenomen in het onderzoek omdat een interview
met hen altijd na 31 december 1996 (einddatum voor de dataverzameling) zou
vallen. In totaal zijn dus 317 jongeren benaderd.
3.3.1

Procedure

Via de inrichtingen en/of de gezinsvoogd is geprobeerd de verblijfplaats van elke
jongere te achterhalen. Bij 63 jongeren (20% van de te benaderen groep) bleek dit
een andere residentiële setting te zijn. De rest woonde zelfstandig, bij de ouder(s),
in een pleeggezin, bij familie of had geen vaste woon- of verblijfplaats.
Bij de jongeren in een residentiële setting is contact gezocht met het desbetreffende
tehuis en is vervolgens zowel aan de jongere als aan de groepsleiding of de leiding
van de afdeling een brief gestuurd met uitleg over het onderzoek. Als een jongere

34

Deze onderzoeksgroep wijkt wat betreft de verdeling van sekse, etnische achtergrond, leeftijd bij opname en opgelegde maatregel niet af van de jongeren die in de jaren 1991 t/m 1995 zijn opgenomen en
wordt derhalve representatief geacht voor jongeren in de behandelinrichtingen (zie bijlage 2).
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mee wilde doen aan het onderzoek, is telefonisch contact gezocht om een afspraak
te maken.
Onder de jongeren die zelfstandig woonden of thuis verbleven, bleken er 94 (37%)
te zijn met telefoon. Met hen werd door een medewerker van het WODC contact
gezocht. Daarbij werd uitleg gegeven over het onderzoek en gevraagd of zij mee
wilden doen aan het onderzoek. Indien dat het geval was, is een brief gestuurd met
uitleg over het onderzoek en een bevestiging van de gemaakte afspraak voor een
gesprek. Indien er geen telefoonnummer beschikbaar was, is een brief met uitleg
over het onderzoek en met een uitnodiging om mee te doen naar het laatst bekende
adres van de jongere gestuurd. In de brief werden dan een datum en een tijdstip
genoemd waarop er een interviewer langs zou komen. Ingesloten zat een antwoordkaartje dat gratis teruggestuurd kon worden. Aan de jongeren werd gevraagd om,
indien zij niet mee wilden doen, het antwoordkaartje terug te sturen, het WODC te
bellen of een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat van het WODC. Bij
degenen die niets van zich lieten horen, is op het in de brief genoemde tijdstip een
interviewer van het WODC langsgegaan. Indien de jongere er niet was, werd er een
bericht achtergelaten en vervolgens werd in elk geval een tweede, en soms nog een
derde poging gewaagd.
De meeste jongeren hadden bij hun opname 1993 meegedaan aan het invullen van
enkele vragenlijsten (onder andere de YSR) voor het populatie-onderzoek en gezegd
mee te willen doen aan een follow-up gesprek na vertrek uit de inrichting. Deze
jongeren zijn rechtstreeks door het WODC benaderd voor het follow-up onderzoek.
De 88 jongeren die destijds om allerlei redenen niet meegedaan hadden aan het
invullen van de vragenlijsten, zijn via de inrichting benaderd met de vraag of zij mee
wilden doen aan het follow-up onderzoek. Pas nadat duidelijk was dat dit het geval
was, zijn zij door het WODC benaderd. Als dank voor het meedoen aan het onderzoek
ontvingende jongeren een cadeaubon van ƒ25.
Follow-up periode
De jongeren zijn gemiddeld vijftien maanden na vertrek uit de inrichting geïnterviewd. Het organiseren van de interviewafspraak bleek telkens weer een hele klus
en in 20% van de gevallen is het gelukt het interview een jaar na vertrek te doen
plaatsvinden. In bijna drie kwart van de gevallen is het follow-up interview binnen
zestien maanden na vertrek afgenomen. Bij de overige jongeren ging er meer tijd
overheen. In negen gevallen kwam dit doordat pas tijdens het interview bleek dat
de jongere in kwestie al veel langer dan een jaar uit de inrichting vertrokken was.
Het gaat hier om jongeren met proefverlof (PIBB'ers) of jongeren die op een kamer
waren geplaatst en in de eerste periode na vertrek nog wel ingeschreven stonden bij
de inrichting. Zij konden op de inrichting terugvallen bij problemen. Als datum van
vertrek hebben we in dergelijke gevallen de feitelijke vertrekdatum aangehouden en
niet de officiële uitschrijfdatum die door de inrichting was doorgegeven. Daarnaast
zijn er jongeren die lange tijd niet te bereiken bleken of van wie het adres onbekend
was en een voogd of ouder ons op een gegeven moment liet weten dat de jongere
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opgenomen was in een residentiële setting of verhuisd. In die gevallen (23) zijn zij
alsnog benaderd, hoewel de termijn van een jaar al lang verstreken was.
Dit heeft tot gevolg dat de periode na vertrek varieert van tien tot dertig maanden.
Omdat in de interviews gevraagd is naar informatie over de periode na het vertrek
uit de inrichting, is het moeilijk de informatie achteraf aan te passen voor de jongeren met een (te) lange follow-up periode. De informatie over meegemaakte gebeurtenissen, ervaren problemen en delicten betreffen wel voor alle jongeren een jaar,
omdat uitdrukkelijk is gevraagd naar het afgelopen jaar. Bij het HKS is voor iedereen
de periode van een jaar na vertrek aangehouden om de recidive te bepalen.
3.3.2

Respons

In totaal zijn 161 jongeren geïnterviewd, hetgeen een responspercentage van 51
oplevert. De jongeren die weer in een residentiële setting woonden, bleken een stuk
makkelijker te bereiken en veel vaker bereid tot een gesprek dan de jongeren uit de
rest van de groep. Van de 63 'tehuisjongeren' zijn er 56 (89%) geïnterviewd. Onder
de jongeren die thuis of zelfstandig woonden, was de respons veel lager: van de 254
'niet-tehuisjongeren' zijn er 105 (41%) geïnterviewd. Een overzicht van de respons is
opgenomen in tabel 8.
In ander onderzoek waar jongeren na vertrek worden opgespoord, varieert het responspercentage van 21 tot 100. Vergeleken met ander onderzoek is de respons in
dit onderzoek niet hoog, maar wel acceptabel te noemen. Hoe meer tehuizen er
bij het onderzoek betrokken zijn, hoe groter de omvang van de groep jongeren die
benaderd wordt, hoe langer de follow-up periode: hoe lager de respons. Onderzoek
onder 175 jongeren die vertrokken zijn uit Groot Emaus en De Beele, beide tehuizen
voor zwakbegaafde jongeren met ernstige gedragsproblemen, levert een responspercentage op 50 (Van den Bosch, 1994).

De gemiddelde leeftijd van de 161 geïnterviewde jongeren is 18 jaar. De jongste
geïnterviewde was 13 jaar en de oudste 23 (de verdeling over de diverse leeftijdscategorieën is opgenomen in tabel 9).
3.3.3

De geïnterviewde en de niet-geinterviewde jongeren

Onder de 157 jongeren die niet zijn geïnterviewd, zijn er 49 (31%) die expliciet zeiden niet mee te willen doen aan het onderzoek, meestal omdat ze niet meer wilden
praten over of herinnerd wilden worden aan hun tijd in de inrichtingen. Bij 92 jongeren (59% van de niet-geïnterviewde groep) bleek het niet mogelijk hun adres te
achterhalen. In veel van deze gevallen is tot drie keer toe een interviewer langs
geweest op het laatst bekende adres, maar de betrokkene bleek daar niet (meer) te
wonen en de buren of omwonenden wisten ook geen nieuw adres. Ook bleef het
soms onduidelijk of de jongere op het bezochte adres woonde: er werd niet opengedaan, buren wisten niet wie er woonde of degene die opendeed, zei dat de desbetreffende jongere daar niet woonde, terwijl de naam op de deur wel klopte. In 13
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Tabel 8:

Woonsituatie van de te benaderen, geïnterviewde en niet-geïnterviewde groep

woonsituatie

te benaderen

geïnterviewd

N

N

%

niet geïnterviewd
N

%

63

56

89

7

11

thuis of zelfstandig

254

105

41

149

59

totaal

317

161

51

156

49

in residentiële setting

Tabel 9:

Kenmerken van de wel- en de niet-geïnterviewde groep en de `blijvers', in %

kenmerk

geïnterviewde

niet-geïnterviewde

blijvers

groep (N=161)

groep (N=156)

(N=49)

leeftijd bij opname
t/m 13 jaar

11

5

37

14 t/m 15 jaar

36

36

59

16 t/m 17 jaar.

48

54

2

6

5

2

18 jaar en ouder
leeftijd ten tijde van het interview
13 t/m 16 jaar

10

17 jaar

20

18 jaar

21

19 jaar

31

20 jaar en ouder

18

geslacht
jongen

72

72

69

meisje

28

28

31

Nederlands

57

44

63

Surinaams/Antilliaans

12

15

12

Marokkaans

13

17

8

Turks

9

11

4

overig

9

13

12

open

66

73

80

gesloten

34

27

20

civielrechtelijk

80

83

78

strafrechtelijk

20

17

22

etnische achtergrond

inrichting

maatregel

vertrek
regulier

66

66

niet regulier

34

34
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gevallen (8%) was er wel een afspraak gemaakt, maar bleek de jongere tot twee keer
toe niet aanwezig op de afgesproken tijd. Twee jongens bleken inmiddels te zijn
overleden en één jongen zat in Parijs vast wegens het bezit van drugs.
Hoewel een grote groep niet bereikt is, is het waarschijnlijk niet zo dat zich daaronder alle probleemgevallen bevinden. Het lijkt erop dat juist de probleemgroep
weer heropgenomen is en onder deze jongeren is de respons hoog. Dit vermoeden
wordt bevestigd door het feit dat de geïnterviewde jongeren wat meer delicten voor
opname hebben gepleegd dan de niet-geïnterviewden. 35 Voor het overige blijken er
geen significante verschillen te bestaan tussen de wel- en de niet-geïnterviewde
groep.
Begin 1996 verbleven 49 jongeren nog in de inrichting waar zij in 1993 waren opgenomen. Hun relatief lange opname doet vermoeden dat zij een specifieke groep
vormen en dat blijkt ook het geval te zijn. Bij hun opname zijn zij veel jonger dan
de rest (X2=62,26; df=6; p<0,01). Verder valt op dat er meer meisjes zijn en dat er
meer jongeren met een Nederlandse achtergrond zijn. Deze verschillen zijn echter
niet significant (tabel 9). Bij opname blijkt hun problematiek op enkele punten te
verschillen van de overige jongeren. Zij hebben namelijk in de periode vóór hun
opname minder delicten gepleegd en in hun dossiers wordt minder vaak weglopen
en drugsgebruik als probleem genoemd.36 Verder zijn zij op jongere leeftijd voor
het eerst uit huis geplaatst (gemiddeld op hun elfde in plaats van op hun dertiende,
zoals de rest van de groep; t-test, p<0,01). Voor het overige zijn er geen verschillen
tussen de groepen. Het lijkt er daarom op dat de 'blijvers' een subgroepje vormen
van jongeren bij wie de problemen op jonge leeftijd begonnen zijn en waar de problemen niet zozeer liggen in het plegen van delicten en weglopen.

3.4

Analyse van het materiaal

Vele factoren zijn van invloed op de situatie van jongeren na vertrek. In de hiernavolgende hoofdstukken zullen dan ook vele variabelen aan de orde komen, waarbij
allerlei verschillen tussen de groepen op die variabelen getoetst zullen worden.
Het uitvoeren van veel toetsen op variabelen die niet onderling onafhankelijk zijn,
verhoogt de kans op het maken van een fout van de eerste soort (het vinden van een
significant verschil, daar waar dit in werkelijkheid niet bestaat; Hays, 1988). Daarom
wordt zo veel mogelijk multivariaat getoetst en wordt bij het toetsen van verschillen
op meer variabelen tegelijkertijd de zogenaamde Bonferroni-correctie toegepast. Dit
houdt in dat een strenger significantieniveau wordt gehanteerd. Als er meer dan één
toets wordt uitgevoerd, wordt dit significantieniveau gedeeld door het aantal uit te

35
36

T-test variabele dossierinformatie'delictgedrag', p<0,05; t-test aantal delicten geregistreerd in HKS,
p<0,001.
MANOVA op de zes probleemgebieden (dossierinformatie): Hotelling's T=0,076; p=0,001. De probleemgebieden 'delictgedrag' en 'weglopen en drugsgebruik' zijn bij univariate toetsing na Bonferronicorrectie (p=0,05/6=0,008) significant respectievelijk p=0,000 en p=0,004.
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voeren toetsen, waardoor een strenger criterium ontstaat. Uitgangspunt is een significantieniveau van p=0,05. Indien we bijvoorbeeld verschillen toetsen op zes variabelen tegelijkertijd, wordt als significantieniveau 0,05/6=0,008 gehanteerd.
In elk hoofdstuk worden systematisch verschillen tussen jongeren en samenhangen
tussen variabelen nagegaan. Daarbij wordt in eerste instantie altijd gekeken naar
verschillen op de achtergrondvariabelen leeftijd, sekse, etnische achtergrond en
opgelegde maatregel. Vervolgens worden in elk hoofdstuk enkele variabelen behandeld die in de hoofdstukken daarna meegenomen worden bij het toetsen van verschillen en verbanden. In de tekst worden alleen de significante verschillen of verbanden gerapporteerd.

4

Verblijf en vertrek

In hoofdstuk 2 zagen we dat de duur van het verblijf uitmaakt voor de invloed die
van de interventie verwacht mag worden. Ook bleek er verschil te zijn in de resultaten van de behandeling tussen jongeren die hun behandeling afmaken en jongeren
die voortijdig vertrekken. In dit hoofdstuk komen daarom de duur van het verblijf en
de reden van vertrek aan de orde van de hele groep jongeren die in 1993 is opgenomen in de behandelinrichtingen.
4.1

De duur van het verblijf

Een kleine groep jongeren verbleef eind 1996 nog in de inrichting waar zij zijn opgenomen. Hun verblijfsduur is gemiddeld 29 maanden. De overige jongeren verbleven
tussen de 0 en 34 maanden in de inrichting waar zij in 1993 werden opgenomen,
gemiddeld 13 maanden (tabel 10). Tien procent is binnen drie maanden na opname
vertrokken en 13% tussen de 3 en 6 maanden. Bijna een kwart vertrekt dus binnen
een half jaar.
Ongeveer een derde van de jongeren vertrekt rond hun achttiende verjaardag (als
hun ots is afgelopen); de gemiddelde vertrekleeftijd is 17 jaar.
De 'blijvers' blijken een duidelijk te onderscheiden groep te vormen. Zij zijn bij opname jonger dan degenen uit beide andere groepen (respectievelijk rond de 13 en 16
jaar; t-test, p<0,001) en blijken ook op jongere leeftijd voor de eerste keer uit huis
geplaatst te zijn (respectievelijk 11 en bijna 13 jaar; t-test, p<0,001). Beide kenmerken kunnen hun lange verblijf in de behandelinrichtingen verklaren: door de jonge
leeftijd bij opname duurt het relatief lang voordat een jongere toe is aan zelfstandig
wonen, wat voor veel jongeren een van de einddoelen van de behandeling is. Ook
duurt het bij hen langer voordat zij de leeftijd bereiken waarop de maatregel ten ein-

Tabel 10: Duur van het verblijf in de inrichting waar de jongeren zijn opgenomen
verblijfsduur

aantal

%

1-3 maanden

35

3-6 maanden

49

13

6 maanden - 1 jaar

82

22

1-1,5 jaar

65

18

1,5-2 jaar

57

16

langer dan 2 jaar
'blijvers'

30

8

48

13

366

100

totaal

10
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de loopt. Een uithuisplaatsing op jonge leeftijd kan gezien worden als een indicator
voor een vroege start en daarmee een grotere stabiliteit van de problematiek, hetgeen mogelijk een verklaring is voor het feit dat zij een langere behandeling nodig
hebben. De meeste blijvers zijn te vinden in een open inrichting. Negen jongeren
(20%) verblijven echter al die tijd al in een gesloten inrichting, wat de vraag oproept
of geslotenheid inderdaad zo lang nodig is.
De duur van het verblijf en kenmerken van behandeling
In hoofdstuk 1 bespraken we drie belangrijke kenmerken van de interventie in de
justitiële behandelinrichtingen: de door de inrichtingen gehanteerde theoretische
uitgangspunten, het feit of jongeren een traject doorlopen van gesloten naar open
binnen een inrichting en/of van een leefgroep naar een andere 'woonvorm'. Hierdoor treden er enkele voor de hand liggende verschillen op in de duur van het verblijf van jongeren.
Zo neemt het verblijf van de jongeren die opgenomen zijn in de specifieke gesloten
behandelafdeling voor seksuele delinquenten, en van degenen in de gesloten, psychodynamische afdeling gemiddeld meer tijd in beslag (534 dagen) dan het verblijf
in de gesloten inrichting waar de leertheoretische aanpak centraal staat (373 dagen;
t-test, p<0,01). Ook in de open inrichtingen is de verblijfsduur het kortst bij jongeren
die in een inrichting hebben verbleven waar de leertheorie centraal staat; de verschillen zijn hier echter niet significant.
Bij de jongeren die binnen de muren van één inrichting een traject van gesloten naar
open hebben doorlopen, is de verblijfsduur het langst: gemiddeld anderhalf jaar. De
jongeren in de open inrichtingen komen daarna met een gemiddelde verblijfsduur
van 371 dagen. De jongeren uit de gesloten inrichtingen hebben het kortste verblijf
achter de rug: gemiddeld 336 dagen (F=4,8; p<0,01). Ook is de verblijfsduur van
jongeren die binnen een inrichting verhuizen van een leefgroep naar een andere
woonvorm (zoals een gezinshuis, een afdeling voor individuele behandeling of
kamertraining), langer dan die van jongeren die hun hele verblijf in een leefgroep
wonen (F=16,68; p<0,01).
4.2

De reden van vertrek

Bij net iets meer dan de helft (51%) van de jongeren die de justitiële behandelinrichting verlaten, wordt als reden van vertrek opgegeven dat het gaat om een 'vertrek
volgens plan', wat wil zeggen dat de behandeling volgens plan is afgerond. Bij 15%
is de plaatsing beëindigd omdat de opgelegde maatregel afliep (op de achttiende
verjaardag loopt bijvoorbeeld de ots af) of tussentijds werd opgeheven. Het vertrek
volgens plan en het vertrek vanwege het aflopen van de maatregel kan gezien worden als 'regulier' vertrek, hetgeen aan de orde is bij 66% van de jongeren.
Bij de rest is sprake van 'niet-regulier' vertrek: 25% van de jongeren is weggelopen of
niet teruggekomen van verlof, 8% is overgeplaatst naar een andere inrichting en in
enkele gevallen is een andere reden voor het beëindigen van de plaatsing genoemd
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Tabel 11: Reden van vertrek bij de geïnterviewde en de niet-geïnterviewde jongeren, in %
reden vertrek

geïnterviewd

niet geïnterviewd

(N=161)

(N=156)

regulier vertrek
einde behandeling volgens plan

52

51

aflopen maatregel

14

15

niet-regulier vertrek
overplaatsing
weglopen/blijven

11
23

8
25

0

1

100

100

onbekend
totaal

of is de reden onbekend (tabel 11). Bij vertrek naar een andere inrichting gaat het
meestal om jongeren die 'te moeilijk' worden gevonden en bijvoorbeeld vanuit een
open naar een gesloten behandelinrichting zijn overgeplaatst. Ook zijn enkele jongeren doorgeplaatst naar een psychiatrische inrichting, omdat de aanpak daar beter
aansloot op de problematiek van de jongere in kwestie. Gemiddeld verblijven de
reguliere vertrekkers tweemaal zo lang in de inrichting als de niet-reguliere vertrekkers (respectievelijk 449 dagen en 255 dagen; t-test; p<0,01).

De redenen voor het vertrek zijn bij jongens en meisjes verschillend. Bij jongens
worden vaker overplaatsing van een open naar een gesloten inrichting of beëindiging van de opgelegde maatregel als reden van vertrek genoemd. Daarbij speelt het
feit een rol dat de jongens meestal ouder zijn dan de meisjes, en bij de oudere groep
geldt vaker dat het verblijf wordt beëindigd vanwege het aflopen van de maatregel
(F=3,1; p<0>0 l). De meisjes vertrekken verhoudingsgewijs vaker volgens plan, maar
zijn ook wat meer te vinden in de groep weglopers (X2=8,9; df=3; p<0,05).
Verhoudingsgewijs komen er evenveel weglopers/wegblijvers uit een open als uit
een gesloten inrichting; ook voor de opgelegde maatregel is er geen verschil tussen
de weglopers.
Weglopers/wegblijvers
In ander onderzoek is een verschil geconstateerd tussen jongeren die binnen twee
maanden na opname weglopen en degenen die dat in een later stadium doen (zie
hoofdstuk 2). Ook zouden weglopers bij opname al meer plaatsingen achter de rug
hebben, vaker het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, meer problemen op school
hebben (en meer spijbelen) en vaker een affectieve stoornis hebben. Deels zien we
deze verschillen terug bij de weglopers uit de justitiële behandelinrichtingen: zij
zijn voor hun opname in de inrichting al vaker weggelopen dan de andere jongeren
(oneway, Fz5,29; p<0,001), in hun dossiers wordt vaker melding gemaakt van delictgedrag (zij staan echter niet vaker in het HKS geregistreerd; oneway, F=3,70; p<0,001)
en hebben in het verleden meer gespijbeld (X=19,90;
2
df=3; p<0,01).
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Een klein deel van de weglopers (13%) vertrekt binnen twee maanden uit de inrichting. Nemen we drie maanden als grens, dan zien we dat dan 20% is vertrokken.
Anders dan we op basis van de literatuur zouden verwachten, zijn er geen verschillen tussen de 'vroege' en de 'late' weglopers.
Ander onderzoek
De percentages weglopers/wegblijvers die in ander onderzoek genoemd worden,
zijn lager dan het hierboven gepresenteerde percentage van 25. In een onderzoek
van Smit (1993), waarbij vertrekkers uit allerlei soorten (voornamelijk niet-justitiële)
tehuizen gevolgd zijn, is bij 11% van de jongeren weglopen of wegblijven opgegeven
als reden van vertrek. Daarnaast is bij 23% een andere, niet-reguliere reden van
vertrek genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overplaatsing van jongeren die
te moeilijk worden gevonden en om het terughalen van jongeren door de ouders.
Bij 56% wordt gesproken van regulier vertrek. In een onderzoek van Scholte (1995)
onder vertrekkers uit niet-justitiële tehuizen wordt een percentage van 48 reguliere
vertrekkers genoemd; 13% is binnen twee maanden vertrokken en bij 14% wordt
expliciet weglopen of wegblijven als reden van vertrek genoemd.
Over een meer vergelijkbare populatie is gerapporteerd door Millham e.a. (1988),
die laten zien dat jongeren 78% van de gevallen jongeren de volledige behandeling
doorlopen. De reden voor het voortijdige vertrek van de rest wordt niet verder
vermeld.
In vergelijking met de onderzoeken onder vertrekkers uit niet-justitiële tehuizen
valt het percentage niet-reguliere vertrekkers van 34 in de justitiële behandelinrichtingen niet hoog uit; het percentage weglopers daarbinnen is wel hoger dan in de
andere tehuizen. In de niet-justitiële tehuizen is namelijk vaak sprake van overplaatsingen, hetgeen bij andere tehuizen veel minder het geval is. Het aantal nietreguliere vertrekkers als geheel is wel hoger dan bij jongeren uit vergelijkbare
settings in Engeland.
Door de specifieke positie van de justitiële behandelinrichtingen in het hele veld van
de jeugdzorg blijft het vergelijken van de redenen van vertrek lastig. Niet-justitiële
tehuizen kunnen jongeren nog doorplaatsen naar andere (zwaardere) settings. Eenmaal in een justitiële inrichting kan er alleen nog maar van de ene naar de andere
justitiële setting overgeplaatst worden, zodat overplaatsingen minder voorkomen.
Vertrek vanwege het aflopen van de maatregel zal bij niet-justitiële tehuizen weinig
voorkomen, simpelweg omdat de groep die daar verblijft, jonger is. Daarentegen
kennen de justitiële inrichtingen geen vrijwillige plaatsingen, zodat het daar weer
niet voorkomt dat ouders de plaatsing beëindigen.
4.3

Samenvatting en bespreking

De verblijfsduur van de jongeren in de behandelinrichtingen varieert nogal. Een vrij
kleine groep is al zo'n 2,5 jaar in de inrichting aanwezig en verblijft daar nog bij het
beëindigen van het onderzoek. Zij vormen een duidelijk te onderscheiden groep: zij
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zijn veel jonger bij opname en blijken ook op veel jongere leeftijd voor het eerst uit
huis geplaatst te zijn.
Van de jongeren die vertrokken zijn, verbleef de grootste groep (66%) gemiddeld
genomen ongeveer vijftien maanden in de inrichting. Zij hebben de inrichting verlaten omdat hun maatregel afliep of omdat de behandeldoelen waren gehaald; beide
positieve redenen voor vertrek. Bij de overige vertrekkers (34%) is sprake van een
negatieve reden van vertrek: zij zijn weggelopen, weggebleven na verlof of overgeplaatst. Hun verblijf is maar van korte duur geweest: gemiddeld tussen de zeven
en acht maanden.
Vooral de weglopers en wegblijvers onder de voortijdige vertrekkers blijken zich
door wegloopgedrag vóór hun opname in de inrichting te onderscheiden van
degenen die hun behandeling volgens plan afronden. Het aantal weglopers valt
met een kwart hoger uit dan bij vertrekkers uit andere niet-justitiële tehuizen en
vergelijkbare Engelse inrichtingen. Hoewel het feit dat jongeren weglopen c.q.
wegblijven ook bij andere inrichtingen geen onbekend verschijnsel is, wekt het
toch enige verbazing dat na ruim een half jaar een derde van de jongeren al weer
uit de justitiële behandelinrichting vertrokken is, zeker als we bedenken dat er
daarbij geen verschillen zijn tussen de open en de gesloten inrichtingen en tussen
jongeren met een strafrechtelijke en die met een civielrechtelijke maatregel. Omdat
jongeren pas in een justitiële behandelinrichting terechtkomen als alle andere
mogelijkheden uitgeput zijn, kan geconcludeerd worden dat ook de justitiële
jeugdinrichtingen blijkbaar niet in staat zijn een passende interventie te bieden
voor deze groep jongeren.
Omdat in dit hoofdstuk is gebleken dat op basis van de duur van het verblijf en
de reden van vertrek diverse groepen jongeren zijn te onderscheiden, zal in de
volgende hoofdstukken steeds worden nagegaan of de situatie van jongeren die
hun verblijf volgens plan hebben afgesloten, anders is dan bij degenen bij wie een
negatieve reden van vertrek gegeven wordt.

5

Leefsituatie een jaar na vertrek

In dit hoofdstuk wordt de leefsituatie van jongeren, één jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting, bekeken aan de hand van vijf onderwerpen: woonsituatie,
dagbesteding, financiën, vrijetijdsbesteding en het sociale netwerk van de geïnterviewde jongeren.
5.1

Woonsituatie

In deze paragraaf wordt ingegaan op de woonsituatie van de jongeren direct na
vertrek uit de inrichting, de verschillende verblijfplaatsen die zij na vertrek hebben
gehad, en de woonsituatie ten tijde van het interview.
5.1.1

Eerste verblijfplaats

Direct na vertrek verblijft 37% van de geïnterviewde jongeren bij hun ouder(s) thuis,
14% vertrekt naar een kamer (inclusief de 4% die bij begeleid wonen is geplaatst),
17% gaat wonen bij familie of vrienden en 23% gaat naar een residentiële setting.
De overige 8% (12 jongeren) verblijft ergens anders. Eén jongen, bijvoorbeeld, heeft
gewerkt bij en is meegereisd met een kermisexploitant, een ander vond werk op een
binnenvaartschip, één jongen kon aan het werk op een boerderij in het buitenland
en één jongen trok een tijdje rond door diverse Europese landen.
Vooral de reguliere vertrekkers gaan direct na vertrek zelfstandig of thuis bij hun
ouder(s) wonen, de niet-reguliere vertrekkers komen vaker terecht in een ander
tehuis (overplaatsingen, vooral degenen met een strafrechtelijke titel), bij kennissen
of zij zwerven rond (weglopers), hoewel sommige niet-reguliere vertrekkers weer
thuis zijn gaan wonen (X2=18,32; df=6; p<0,01).

5.1.2

Verblijfplaats ten tijde van het interview

Op het moment van interviewen woont 34% van de jongeren bij de ouder(s) of (in
enkele gevallen) in een pleeggezin, 35% woont in een tehuis of andere residentiële
setting; 25% woont zelfstandig (onder wie drie jongeren die in een project voor
begeleid kamerwonen verblijven) en 6% bij familie, vrienden of kennissen.
Bijna de helft van de zelfstandig wonenden woont samen (11% van de geïnterviewde
jongeren). Er zijn zeven meisjes die een kind hebben; één van hen verblijft in een
tehuis voor ongehuwde moeders.
Van de 56 jongeren die in een tehuis wonen, verblijft een groot deel in een justitiële
inrichting: 24 jongeren (44%) verblijven in een andere behandelinrichting, 11 (20%)
in een opvanginrichting, 8 (14%) in een huis van bewaring of gevangenis; 1 verblijft
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in een jeugdwerkinrichting, 1 in het Pieter Baan Centrum en 1 in een afdeling voor
forensische observatie en behandeling. De overigen verblijven in een niet-justitiële
inrichting: 3 jongeren zijn opgenomen in een jeugdpsychiatrische kliniek, 1 verblijft
in een crisisopvangcentrum, 5 wonen in een (niet-justitieel) behandelingstehuis en
1 jongen woont in een 'tehuis voor normale jeugd'.
Achtergrondkenmerken en reden van vertrek
De vraag die we vervolgens kunnen stellen, is of jongeren die weer thuis wonen, verschillen van degenen die heropgenomen zijn of bijvoorbeeld bij familie of vrienden
wonen. Dit blijkt het geval.
Jongeren die zelfstandig wonen, zijn gemiddeld een jaar ouder (bijna 19 jaar; F=4,3;
p<0,01) dan degenen die thuis of in een tehuis wonen, vaker van het vrouwelijk
geslacht (X2=18,38; df=3; p<0,001), en behoren vaker tot de reguliere vertrekkers
(X2=19,75; df=3; p<0,01).
Degenen die weer in een residentiële setting verblijven, zijn gemiddeld het jongst
(18 jaar) en onder hen bevinden zich meer jongens, meer niet-reguliere vertrekkers
en meer jongeren die tijdens hun verblijf in de inrichting onder een strafrechtelijke
maatregel stonden (van de jongeren die tijdens hun verblijf in de inrichting onder
een strafrechtelijke maatregel stonden, woont 58% ten tijde van het interview weer
in een tehuis, bij de civielrechtelijke groep is dat 29%; X2=10,25; df=3; p<0,05). Deze
groep verbleef het minst lang in de behandelinrichting.37
De verblijfplaats ten tijde van de interviews is niet verschillend voor jongeren die in
een gesloten of juist in een open justitiële behandelinrichting hebben verbleven. De
jongeren die uit een gesloten inrichting komen, wonen ten tijde van de interviews
niet vaker in een tehuis dan de anderen.
Tevredenheid over woonsituatie
De jongeren is gevraagd of ze het naar hun zin hebben op de plek waar ze op dat
moment verblijven. Bij ruim drie kwart is dat (in redelijke mate) het geval. De jongeren die bij hun ouder(s) wonen, zelfstandig zijn of bij familie of vrienden wonen,
hebben het in verreweg de meeste gevallen naar hun zin. De jongeren die in een
residentiële setting verblijven, hebben het vaker niet naar hun zin (tabel 12; X2=
68,08; df=6; p<0,001). De (voor de hand liggende) redenen die jongeren daarvoor
opgeven, zijn dat zij 'liever vrij zijn', 'liever zelfstandig zijn' of 'liever thuis willen
zijn'
Als indicatie voor eventuele problemen in de omgang met huisgenoten is gevraagd
of jongeren wel eens ruzie hebben thuis. Slechts 8% van de geïnterviewden heeft
regelmatig tot zeer vaak ruzie met huisgenoten. Het gaat dan vooral om jongeren die

37

Namelijk 273 dagen, terwijl de jongeren die thuis wonen, zelfstandig of bij vrienden en familie allemaal
langer dan 400 dagen in de inrichting verbleven (oneway; F=6,8; p<0,01). Deze jongeren zijn relatief
'oud' bij opname, blijven maar kort en zijn dus relatief jong ten tijde van het interview.
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Tabel 12: De verblijfplaatsen van jongeren een jaar na vertrek en de mate waarin zij het naar
hun zin hebben, in % (N=161)
verblijfplaats

wel
naar zin

redelijk
naar zin

niet
naar zin

totaal

thuis bij ouder(s)

81

17

2

residentiële setting

12

36

52

100

zelfstandig

67

18

15

100

bij familie/vrienden

67

33

0

100

totaal

53

25

22

100

100

thuis wonen en ruzie hebben met meestal hun moeder, vader of nieuwe partner van
hun moeder over de gang van zaken in huis. Voorbeelden die genoemd worden zijn:
'We hebben ruzie over het feit dat de vriend van mijn moeder hier weer woont' of
'We hebben ruzie om kleine dingen, mijn vader loopt de hele dag achter mij aan om
me te controleren' of 'De vriend van mijn moeder vindt dat ik hem buitensluit en dat
ik meer met hem moet bespreken'.
Ander onderzoek
Is het percentage jongeren dat thuis of zelfstandig woont nu hoog of laag in vergelijking met niet-tehuisjongeren? Uit onderzoek naar de leefsituatie van jongeren in
Nederland van Ter Bogt en Van Praag (1992) blijkt dat bijna alle jongeren tot hun
achttiende jaar thuis wonen. Ook in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar woont de
meerderheid (63%) nog thuis: 74% van de jongens en 52% van de meisjes. In de
groep van 24 jaar en ouder woont nog maar 13% thuis. De leeftijd waarop jongeren
zelfstandig gaan wonen, verschilt niet voor de diverse opleidingsniveaus, wel verschilt de motivatie om uit huis te gaan. Laaggeschoolde jongeren gaan vaker met
een partner samenwonen, terwijl de hoger opgeleiden van dezelfde leeftijd vooral
zelfstandig gaan wonen vanwege het volgen van een opleiding. Van de door ons
geïnterviewde jongeren tot 18 jaar woont 10% zelfstandig en in de leeftijdsgroep van
18 tot 24 jaar 30%. In de groep tot 18 jaar wonen de ex-behandelinrichtingsbewoners
dus vaker zelfstandig dan de gemiddelde jongere in Nederland, daarna komt het
percentage aardig overeen met dat van de Nederlandse jongeren. De thuiswonende
groep is kleiner dan bij de doorsnee Nederlandse jongeren: rond de 35% uit belde
leeftijdsgroepen woont thuis, hetgeen komt doordat een grote groep in een residentiële setting woont: 48% van de groep tot 18 jaar en 29% van de groep van 18 jaar en
ouder.
Het percentage heropgenomen jongeren laat zich vergelijken met dat uit ander
follow-up onderzoek onder tehuisverlaters. Uit het in hoofdstuk 2 besproken overzicht van Smit (1993) blijkt dat in ander onderzoek met een follow-up periode van
een jaar of langer percentages tussen de 20 en 40 genoemd worden, waarbij blijkt
dat het aantal heropnames hoger ligt binnen de groep niet-reguliere vertrekkers.
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Ook uit onderzoek van Millham e.a. (1988) blijkt dat 47% van de jongeren direct
na vertrek in een andere residentiële setting is opgenomen en dat twee jaar later
37% in een residentiële setting woont. De 35% heropnames onder de vertrekkers
uit de behandelinrichtingen is dus vergelijkbaar met dat van vertrekkers uit andere
tehuizen.
5.1.3

Wisselingen van verblijfplaats

De meeste jongeren (67%) hebben één of meer verblijfplaatsen achter de rug voordat ze op de plek terechtkomen waar ze zijn geïnterviewd. Het gemiddelde voor de
hele groep is twee eerdere verblijfplaatsen en het maximum is acht. Het aantal jongeren dat van verblijfplaats wisselt is in lijn met de uitkomsten van ander onderzoek.
Uit het onderzoeksoverzicht van Smit (1993) blijkt dat 52% tot 63% van de ex-tehuisbewoners drie of meer verblijfplaatsen heeft gehad.
Degenen die zelfstandig gingen wonen, bij familie of vrienden terechtkwamen of
ergens anders wonen, hebben gemiddeld meer verblijfplaatsen in het jaar na vertrek
gehad dan degenen die bij hun ouder(s) zijn gaan wonen of in een tehuis geplaatst
zijn (F=3,6; p<0,01).
De reguliere vertrekkers hebben gemiddeld minder verblijfplaatsen achter de rug
dan de niet-reguliere vertrekkers (t-test, p<0,001). In totaal heeft 24% van de reguliere vertrekkers drie of meer verblijfplaatsen achter de rug in het jaar na vertrek,
terwijl dat bij de niet-regulier vertrekkers 56% is (X2=24,11; df=2; p<0,001). Ook uit
een onderzoek van Wouda e.a. (1987) blijkt dat het aantal verblijfplaatsen onder
niet-reguliere vertrekkers groter is: 46% heeft drie of meer verblijfplaatsen achter de
rug tegen 22% van de reguliere vertrekkers.
Een vast patroon is er niet uit de eerdere verblijfplaatsen te halen. Er zijn ongeveer
zoveel patronen als er jongeren zijn. De onderstaande twee gevallen zijn voorbeelden van de verschillende verblijfplaatsen die jongeren in een jaar achter de rug
kunnen hebben.
R. woont na vertrek uit de behandelinrichting eerst vijf maanden op een kamer
in Rotterdam die hij heeft gehuurd van een kennis. Dit is geregeld aan het einde
van zijn verblijf in de behandelinrichting. Hij hoort dan via via dat 'men in het
dorp (Overschie) naar hem op zoek is' en omdat hij vreest voor ruzie met zijn
oude 'vrienden', vertrekt hij naar Nijmegen waar hij vijf weken rondzwerft.
'Dat beviel helemaal niet' en hij gaat weer terug naar Rotterdam. De kamer is
inmiddels vergeven en hij woont vervolgens twee weken bij zijn ouders. 'Dat
ging gelijk al mis', zodat hij weer weg moest. Omdat hij niet wist waarheen, bood
de eigenaar van de manege waar hij veel komt, aan dat hij het keetje dat gebruikt
wordt bij wedstrijden (als starthuisje) mag gebruiken. Zo 'woont' hij ruim negen
maanden. Ondertussen zoekt hij naar een kamer, want hij heeft geen sanitaire
voorzieningen en 's nachts is dat lastig, want het hoofdgebouw van de manege is
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Tabel 13: Verblijfplaats van de geïnterviewde jongeren direct na vertrek en ten tijde van het
interview, in % (N=161)

verblijfplaats

verblijfplaats
direct na vertrek

t.t.v. interview

ouder(s)

37

34

residéntiële setting

23

35

zelfstandig
familie/vrienden/opvanggezin
anders (binnenvaart, kermis, reizen)

15
17
8

24
6
1

100

100

totaal

dan dicht en bewaakt. Een maand voor het interview vindt hij een kamer en kan
hij via het Jeugdwerkgarantieplan bij de manege werken.
E. woont na zijn vertrek uit de inrichting bij zijn moeder en haar vriend in afwachting van een plaats bij een kamertrainingscentrum. Thuis heeft hij veel
ruzie en na een half jaar is er gelukkig plaats bij het kamertrainingscentrum.
Omdat hij zich niet aan de regels houdt, moet hij daar na twee maanden al weer
weg en kan terecht bij een vriend. Langer dan twee maanden kan hij daar niet
blijven en vervolgens komt hij voor drie weken in een crisiscentrum terecht.
Daarna woont hij, na bemiddelen door de staf van het crisiscentrum, weer bij
zijn moeder en haar vriend. Er zijn afspraken gemaakt en hij is ten tijde van het
interview net naar het maatschappelijk werk toegestapt want hij wil begeleiding
'anders red ik het niet en krijg ik zo weer ruzie'. Ook neemt hij sinds hij weer
bij zijn moeder woont, regelmatig contact op met één van de groepsleiders uit
de behandelinrichting om over dingen te praten als de situatie thuis te hoog
oploopt.
5.1.4

De eerste en laatste verblijfplaats vergeleken

Vergelijken we de eerste verblijfplaats na vertrek met die ten tijde van het interview,
dan blijkt vooral het aantal tehuisbewoners na een jaar gestegen ten nadele van het
aantal jongeren dat bij familie of vrienden woont. Na een jaar wonen tevens meer
jongeren zelfstandig (zie tabel 13). Het lijkt erop dat jongeren die na vertrek bij
vrienden of familie terechtkomen, daar niet lang kunnen blijven en vervolgens óf
zelfstandig gaan wonen óf in een residentiële setting terechtkomen.
Heropname positief of negatief?
Een deel van de jongeren gaat direct vanuit de behandelinrichting naar een ander
tehuis. Een relatief grote groep jongeren komt pas na een aantal andere verblijfplaatsen weer in een residentiële setting terecht. Moet het hernieuwde tehuisverblijf daarom als een positieve of als een negatieve plaatsing gezien worden? Als we nagaan in
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Tabel 14: Verblijfplaats van de heropgenomen jongeren direct na vertrek en ten tijde van het
interview
verblijfplaats

opvanginrichting
justitiële behandelinrichting
niet-justitiële behandelinrichting
(jeugd)psychiatrische inrichting
tehuis voor 'normale jeugd'
hvb/FOBA/jeugdwerkinrichting
anders

totaal

verblijfplaats
direct na vertrek

t.t.v. interview

13
12
3
2
1
1

13
22
4
3
1
11

0

2

32

56

welk soort residentiële voorziening jongeren worden opgenomen, blijkt dat het vaak
om een negatieve plaatsing gaat (zie tabel 14).
In totaal zijn 32 jongeren direct uit de behandelinrichting in een ander tehuis geplaatst. Bij 14 van hen kunnen we spreken van een negatieve doorplaatsing. Het gaat
om jongeren die bijvoorbeeld na een incident in de behandelinrichting zijn overgeplaatst naar een opvanginrichting of een huis van bewaring. Bij 2 jongeren is de
reden neutraal: zij zijn van de behandelinrichting doorgeplaatst naar een (jeugd-)
psychiatrische inrichting, omdat de behandeling daar beter zou aansluiten bij hun
specifieke problematiek. Bij de overige 16 jongeren kan gesproken worden van een
neutraal-positieve doorplaatsing. Zij zijn van een gesloten naar een niet-justitieel
tehuis gegaan of naar een open justitiële behandelinrichting.
Ten tijde van het interview verblijven 56 jongeren in een residentiële setting onder
wie 15 die daar direct geplaatst zijn na verblijf in de behandelinrichting. De overige
jongeren hebben eerst andere verblijfplaatsen gekend en zijn vervolgens weer in
een residentiële setting terechtgekomen. Bij hen kan dit nieuwe tehuisverblijf
gezien worden als een neutraal-negatieve plaatsing, omdat het gaat om opvanginrichtingen, huizen van bewaring, jeugdwerkinrichtingen, forensische observatieen behandelafdelingen (FOBA's) van gevangenissen en (bijna alleen) gesloten
behandelinrichtingen.
5.2

Dagbesteding

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat 35% van de jongeren ten tijde van
het interview weer in een residentiële setting is opgenomen en dat dit doorgaans
justitiële inrichtingen zijn. Deze jongeren nemen deel aan een dagprogramma of
aan arbeid. Eén jongen, die in een inrichting voor'normale jeugd' woont, gaat naar
school buiten dit tehuis.
Van de overige jongeren heeft 42% werk, 30% gaat naar school (waaronder 13% die
school combineert met werk) en 28% is werkloos (tabel 15). Er zijn meer meisjes
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Tabel 15: Dagbesteding van de geïnterviewde jongeren die niet in een residentiële setting
wonen (N=106)
dagbesteding

aantal

%

werk

44

42

werkloos

30

28

school

18

17

school en werk

14

13

106

100

totaal

werkloos of schoolgaand; onder de jongens vinden we meer werkenden en minder
werklozen (X2=14,79; df=4; p<0,01).
Ander onderzoek
Is ruim een kwart werkloze ex-behandelinrichtingsjongeren nu veel of weinig te
noemen en wat is eigenlijk over het algemeen de dagbesteding van jongeren?
Uit onderzoek onder de jeugd in Nederland (Ter Bogt en Van Praag, 1992, p. 67)
blijkt dat rond de 50% van de jongeren tussen de 18 en de 23 jaar werkt, rond de 33%
gaat (nog) naar school en 13% à 14% is werkloos. Onder de ex-behandelinrichtingsjongeren in die leeftijdsgroep vinden we eenzelfde percentage werkende jongeren,
wat meer werkloze jongeren (25%) en wat minder scholieren (25%). In de groep tot
18 jaar ligt het percentage scholieren hoger, namelijk 33%. Maar ook dat is minder
dan onder de jongeren in het algemeen. Ongeveer drie kwart van de 16- tot 18-jarigen in ons land blijkt namelijk onderwijs te volgen.
Het relatief kleine aantal scholieren is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat de
meeste jongeren in inrichtingen afkomstig zijn uit de lagere sociaal-economische
milieus en er veel allochtone jongeren onder hen te vinden zijn. Ter Bogt en Van
Praag laten zien dat deze beide groepen eerder stoppen met het volgen van een
opleiding. Bovendien bestaat onze onderzoeksgroep uit een heel specifieke groep
probleemjongeren. Daarom is het wellicht beter een vergelijking te maken met
informatie uit ander follow-up onderzoek onder tehuisverlaters.
In het overzicht van follow-up onderzoek van Smit (1993) worden in de verschillende onderzoeken voor het aantal schoolgaande jongeren percentages genoemd
tussen de 13 en 49. Met 30% nemen de jongeren uit de behandelinrichtingen een
middenpositie in. Dit is ook het geval met het percentage werkloze jongeren. In
Smits overzicht wordt gesproken van werkloosheid bij 17% tot 48% van de vertrekkers die in de verschillende onderzoeken worden bekeken.
Dagbesteding, woonsituatie en eerdere verblijfplaatsen
De schoolgaande groep heeft de minste wijzigingen in verblijfplaats achter de rug;
veel van deze jongeren waren direct na vertrek op hun plek (blijkbaar is school
anders moeilijk vol te houden), de werkende jongeren hebben gemiddeld één
eerdere verblijfplaats achter de rug, de werkloze groep heeft gemiddeld op twee
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eerdere plekken gewoond (F=10,71; p<0,001). Er is geen significant verschil in het
soort dagbesteding tussen de jongeren die bij hun ouder(s), zelfstandig of bij vrienden c.q. familie wonen, ook de reden van vertrek maakt geen verschil voor de dagbesteding.
Schoolgaande jongeren
Degenen die op school zitten (30% van de niet-tehuisgroep), bezoeken bijna allemaal een (lagere of middelbare) beroepsopleiding of een specifieke vakopleiding
(bijvoorbeeld voor beveiligingsbeambte of lasser). Bijna drie kwart (72%) heeft het
op school naar de zin en op een enkeling na kunnen ze het goed vinden met hun
klasgenoten (97%) en hun leerkrachten (90%). Hun resultaten schatten zij in als
beter dan of gelijkwaardig aan die van hun klasgenoten (92%) en 68% maakt vaak
of altijd het huiswerk.
Spijbelen doet 38% wel eens en 22% (zeven leerlingen) van de schoolgaande groep
is wel eens van school veranderd. In zes gevallen was dat één keer en één jongen is
vier keer van school veranderd in het jaar na vertrek. Op één leerling na zijn alle
scholieren van plan de opleiding af te maken.
Werkende jongeren
De werkende jongeren (42% van de niet-tehuisgroep) hebben meestal een baan in
de horeca of de bouw. Daarnaast worden allerlei andere functies en werkplekken
genoemd, zoals telemarketeer, werk bij een manege, werk bij de vuilnisophaaldienst
via het Jeugdwerkgarantieplan (JWG), het maken van wissellijsten, kopieerwerk, werk
op de bloemenveiling, schoonmaken, werk in een metaalbedrijf, autobedrijf of
winkel of fabriekswerk via het uitzendbureau.
De meeste werkenden zijn één of twee keer van baan gewisseld, maar sommigen
noemen tussen de tien en dertig verschillende baantjes. Veel jongeren werken via
een uitzendbureau en wisselen daardoor geregeld van baan. Maar er worden ook
andere redenen genoemd. Zo zegt een jongen: 'Het werk [voor een sloopbedrijf) was
lichamelijk veel te zwaar voor mij.' Een ander vertelt: 'Ik heb eerst een hele tijd staan
uitbenen in een slachterij, dat is erg eentonig werk en daarom ben ik ergens anders
gaan werken.' Ook zei een jongen dat het bedrijf waar hij eerst werkte, heel klein
was, iedereen kende elkaar goed en 'was heel close met elkaar' hetgeen hij maar
niets vond.
Net als bij de schoolgaande groep staan de meeste werkenden positief ten opzichte
van hun dagbesteding. Bijna alle werkende jongeren (93%) bevalt het werk niet
slecht tot heel goed, op twee na kunnen zij goed opschieten met hun collega's en de
baas. Over de betaling zijn wat minder jongeren enthousiast, 48% vindt die goed,
33% redelijk en de rest vindt de betaling slecht. In totaal 17% zegt wel eens van het
werk weggebleven te zijn zonder goede reden.
Van de werkenden wil 35% het werk wat ze tijdens het interviewen doen, blijven
doen in de toekomst, 29% wil ander werk zoeken en hogerop, 9% wil liever naar
school en de rest weet het nog niet.
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Werkloze jongeren
Van de werkloze geïnterviewden (28% van de niet-tehuisgroep) staat 89% neutraal
tot zeer negatief tegenover de werkloosheid. De meeste jongeren zeggen zich te vervelen: 'Ik heb geen geld, ik doe niets zinnigs, ik verveel me', 'Ik vind werken niet echt
leuk, maar nu verveel ik me wel vaak' en 'Ik zou liever werken, maar dat is moeilijk te
vinden en de dagen zijn nu zo lang, ik weet niet wat ik moet doen'. Tien procent
vindt het wel best zo: 'Ik kan lekker uitslapen' en 'Ik heb zo lang vastgezeten, ik wil
eerst genieten'.
De meeste jongeren zijn op het moment van het interview negen maanden werkloos.
Zij vullen hun tijd met huishoudelijke klusjes, tv-kijken en naar hun vriend of
vriendin gaan: 'Ik knutsel meestal aan mijn brommer, ik klus in het huis waar ik met
mijn vriendin ga wonen binnenkort en ik kweek weed', 'Met vrienden naar de stad,
sleutelen aan mijn brommer en in het weekend naar house-party's', 'Ik help mijn
moeder in het huishouden, ik maak kleren en pas op mijn kleine neefje'. Enkelen
zoeken actief werk (via uitzendbureau) of zijn aan het werk voor school om in te
kunnen stappen.
Eerdere dagbestedingen
Ruim een kwart van de geïnterviewde jongeren (27%) heeft een jaar na vertek nog
dezelfde dagbesteding, de rest heeft eerst iets anders gedaan.
De meeste jongeren hebben één eerdere dagbesteding gehad, maar ruim een derde
noemt drie of vier eerdere dagbestedingen. Degenen die op veel verschillende plekken hebben gewoond, hebben ook meer dagbestedingen achter de rug (r=0,39;
p<0,001).
Zo'n 20% van de jongeren heeft eerst een opleiding gevolgd, 35% heeft eerst gewerkt,
30% is eerst werkloos geweest en 30% zegt eerder opgenomen geweest te zijn in een
tehuis of heeft vastgezeten.38
Evenmin als bij de verblijfplaatsen is er sprake van een duidelijk patroon van elkaar
opvolgende dagbestedingen (het is dus niet zo dat bijvoorbeeld alle jongeren die
nu werken eerst op school zaten). Ook in de opeenvolgende dagbestedingen is geen
vast patroon te ontdekken.
5.3

Financiën

De jongeren die weer in een residentiële setting wonen, hebben het minste geld
tot hun beschikking (hoewel dit gemiddeld genomen nog een flink bedrag is),
namelijk ruim ƒ200 per maand. Voor een deel is dit zakgeld van de inrichting
(hetgeen varieert per inrichting en afhankelijk is van de leeftijd van de jongere),
veel jongeren krijgen ook geld van hun bezoek.

38

De percentages tellen niet op tot 100, omdat de jongeren meer dan één ding noemen.
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Thuis wonende en schoolgaande jongeren komen daarna met gemiddeld ƒ300 per
maand, wat redelijk overeenkomt met het bedrag dat scholieren van 15 t/m 17 jaar
noemen als 'inkomen' (Beker en Merens, 1994). Het gaat bij de geïnterviewde jongeren veelal om een combinatie van zakgeld, een bijbaantje en in sommige gevallen
een basisbeurs.
Bijna de helft van de thuiswoners heeft een inkomen uit werk, gemiddeld is dat
ƒ1100 (ongeveer het nettominimumjeugdloon voor 18- en 19-jarigen). Enkele thuis
wonende jongeren hebben een uitkering (8%) en een klein aantal noemt inkomen
door het plegen van strafbare feiten (5%) of zwart werken (8%). Degenen die thuis
wonen en naar school gaan én werken, komen gemiddeld op ruim ƒ700 uit. De
gemiddelde leeftijd ligt in deze groep hoger (18 jaar en ouder) dan in de groep die
'alleen maar' naar school gaat. Het door hen genoemde bedrag komt overeen met
dat van andere 18- tot 21-jarigen (Beker en Merens, 1994).
Ook het gemiddelde inkomen bij de zelfstandig wonende jongeren ligt rond f 1100
per maand. Bijna 50% van hen heeft werk en daarmee een inkomen overeenkomstig
het minimumjeugdloon. Zo'n 22% krijgt (zak)geld van familie of heeft een inkomen
omdat zijn partner werkt, 27% heeft een uitkering (soms loopt dit via de gezinsvoogd), 5% een basisbeurs. Hier noemt 13% zwart werk als inkomstenbron en 3%
noemt delicten. Net als bij de thuis wonende jongeren is er een groot verschil tussen
de werkenden en de niet-werkenden. De eersten noemen een inkomen variërend
van ƒ260 tot ƒ3000, bij de niet-werkenden is het inkomen vooral lager bij degenen
die naar school gaan (gemiddeld f 700) en de werkloze jongeren (gemiddeld f 900).
Het inkomen van de jongeren in deze beide groepen verschilt nogal. Er zijn er die
samenwonen met een partner die een inkomen heeft. Er zijn er ook met een uitkering en vooral zij hebben weinig geld. De uitkeringen voor zelfstandig wonende
jongeren zijn laag. De bijstand voor zelfstandig wonenden tot 21 jaar is ƒ324 per
maand, vanaf 21 jaar is dit ƒ939.39 De individuele situatie is zeer verschillend en er
zijn zeker jongeren die zeer krap zitten.
Mening inkomen
Door de verschillen in de woonsituatie en de dagbesteding en daardoor in het
inkomen is het niet goed mogelijk om een objectieve maat samen te stellen over de
mate van toereikendheid van het maandelijkse bedrag. Wel duidelijk is dat er een
kleine groep is waarbij het maandelijkse bedrag laag is en dat dit vooral bij jongeren
die zelfstandig wonen een probleem kan zijn.
Als maatstaf voor de toereikendheid van het inkomen wordt daarom de mening van
jongeren zelf gebruikt. Van de jongeren zegt 51% voldoende inkomen te hebben, bij
16% wisselt het en 33% heeft niet voldoende. Het percentage jongeren dat niet
uitkomt met het geld, is het hoogst onder degenen die zelfstandig wonen en onder
degenen die werkloos zijn; de verschillen zijn echter niet significant (tabel 16).

39

Beide zijn nettobedragen, exclusief vakantietoeslag.
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Tabel 16: Inkomen voldoende en woonsituatie/dagbesteding, in %'
ja

soms

nee

totaal

woonsituatie
ouder(s)/pleeggezin (N=53)

55

19

26

100

tehuis (N=56)

53

20

27

100

zelfstandig (N=38)

45

8

47

100

familie/vrienden/anders (N=12)

42

8

50

100

dagprogramma tehuis (N=56)

55

18

27

100

school (N=18)

45

22

33

100

werk (N=44)

57

14

29

100

werkloos (N=28)

47

7

46

100

school en werk (N=14)

36

21

43

100

100

dagbesteding

5.4

Vrijetijdsbesteding

Slechts 17% (23 van de geïnterviewde jongeren) blijkt lid van een club of vereniging.40 Dit percentage is iets hoger dan de 15% die Smit (1993) noemt in een overzicht van follow-up onderzoek, maar weer minder dan de 25% die uit Smits eigen
empirische onderzoek onder ex-tehuisbewoners naar voren komt.

Bij de geïnterviewde jongeren in ons onderzoek gaat het vooral om thuis wonende
en werkende jongens die lid zijn van een voetbalvereniging of een sportschool.
Enkelen noemen een vechtsport, de manege of een spelvereniging.
Bovenaan de lijst met bezigheden buitenshuis in de vrije tijd is het op bezoek gaan
bij c.q. op stap gaan met familie of vrienden, wat 61% van de jongeren geregeld doet.
Daarna volgen uitgaan (51%) en rondlopen in de stad c.q. winkelen (26%) en 20%
besteedt de vrije tijd buitenshuis aan sport of hobby.
Als activiteiten thuis wordt door 70% tv-kijken genoemd, ruim 40% noemt muziek
luisteren en daarna volgt 24% met 'kletsen, blowen, niets doen' en 21% met'klusjes
doen'.
Dit vrij passieve patroon van vrijetijdsbesteding komt ook uit ander follow-up onderzoek naar voren. In vergelijking met de jeugd in Nederland in het algemeen doen
de ex-behandelinrichtingsjongeren minder aan sport (48% van de jongeren van 16
tot 19 jaar is lid van een sportvereniging). In het onderzoek van Ter Bogt en Van
Praag (1992) waar al eerder aan gerefereerd werd, wordt aangegeven wat jongeren
in hun vrije tijd doen in percentages van het aantal uren vrije tijd per week. Dit is

40

De vragen over vrijetijdsbesteding zijn niet gesteld aan de 25 jongeren die ten tijde van het interview in
een tehuis wonen en geen verlof hebben. De groep waarover in deze paragraaf gerapporteerd wordt,
bestaat daarom uit 136 geïnterviewde jongeren.
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Tabel 17: De door de geïnterviewde jongeren genoemde vrijetijdsactiviteiten buitenshuis en
thuis (N=136)

activiteit

aantal keren genoemd

buitenshuis
naar vrienden en familie
uitgaan
rondlopen/winkelen
sporten/hobby
allerlei andere dingen
werken
criminaliteit
opleiding/cursus volgen
thuis
tv-kijken
radio/muziek luisteren
kletsen/blowen/niets doen
klusjes
computeren
lezen
huiswerk

61
51
28
20

9
7
4
2
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43
27
22
10
8
7

huishouden

7

hobby

7

een andere maat dan wij hier hebben gehanteerd maar het patroon van vrijetijdsbesteding komt wel overeen. Jongeren van 16 tot 19 jaar besteden de meeste tijd aan
tv-kijken (wordt ook in ons onderzoek het meest genoemd), dan volgt het hebben
van sociale contacten (bezoek ontvangen, op bezoek gaan, samenzijn met huisgenoten) wat ook bij de ex-behandelinrichtingsjongeren op de tweede plaats komt
en waarbij we 'naar vrienden en familie gaan', 'kletsen', 'blowen' en 'niets doen'
samen zouden kunnen nemen. Uitgaan neemt in beide groepen een derde plaats in.
Daarna volgt bij de algemene jeugdbevolking lezen, wat door 8% van de ex-tehuisjongeren genoemd wordt. Aan sport en hobby besteedt de Nederlandse jeugd
relatief weinig tijd en het wordt ook in ons onderzoek door een relatief kleine groep
genoemd. Opmerkelijk is dat 4% van de geïnterviewde jongeren het plegen van
delicten als bezigheid in hun vrije tijd noemt (tabel 17).
5.5

Sociaal netwerk

In de interviews is de jongeren gevraagd naar personen die belangrijk voor hen zijn
en op wie zij het jaar na vertrek hebben kunnen rekenen als zij op een of andere
manier hulp nodig hadden. Daarbij is een aantal categorieën onderscheiden: personen in het eigen gezin, in de familie, op het werk of op school, van officiële instanties, van clubs of verenigingen, vrienden, buren en de vriend of vriendin van de
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Tabel 18: Het aantal keren dat personen uit elke categorie genoemd worden als
steunverlener
categorie

aantal keren genoemd

%

personen in eigen gezin

144

vrienden

132

82

personen op school of werk

102
100
95
73

63

buren

38

24

personen van club of vereniging

13

8

personen in verdere familie
officiële instanties/hulpverleners
vriend of vriendin (partner)

89

62
59

45

jongere. Gemiddeld noemen de jongeren vier van deze categorieën. Twee jongeren
weten helemaal niemand te noemen, drie noemen één categorie en zestien twee
(totaal 13%). De overige 87% noemt drie of meer categorieën (tabel 18).
Uit al deze categoriën noemen jongeren gemiddeld tien personen op wie ze kunnen
rekenen als ze hulp nodig hebben, waarbij de hulpverlenende instantie niet
meegeteld is. Het blijkt dat vooral de werkloze jongeren minder personen (gemiddeld zes) noemen bij wie ze terechtkunnen in geval van problemen dan de werkende
of schoolgaande jongeren, ook hebben ze op minder gebieden steunverleners
(F=6,5; p<0,01).

Buysse en Van der Ploeg (1992) vinden bij jongeren uit diverse soorten tehuizen in
Nederland een gemiddelde 'netwerkomvang' van vijftien of zestien personen, jongeren op vier scholen voor lbo en mavo noemden gemiddeld achttien personen.41
Smit (1993) constateert een gemiddelde van veertien of vijftien personen bij jongeren die vertrokken zijn uit een tehuis.42
De ex-behandelinrichtingsjongeren uit ons onderzoek, en dan vooral de werkloze
jongeren onder hen, noemen dus wat minder personen. Verregaande conclusies
kunnen we op basis van deze vergelijking niet trekken omdat in de beide genoemde
onderzoeken de vragen naar het sociale netwerk op een iets andere manier gesteld
zijn.
Officiële instanties
Een deel van de jongeren noemt personen van officiële instanties als het gaat om
personen die hun tot hulp en steun zijn. Daarbij worden uiteenlopende instanties
genoemd, zoals de gezinsvoogd, een hulpverlener van een ambulante instantie,

41

In dit onderzoek werd uitgegaan van de veronderstelling dat tehuisjongeren een kleiner sociaal netwerk

42

hebben dan 'gewone' schoolgaande jongeren. Dit bleek niet het geval te zijn.
Het gaat hier om in totaal 67 jongeren uit diverse (niet-justitiële) behandelingstehuizen, tehuizen voor
normale jeugd, vak- en B1-internaten.
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Tabel 19: Het aantal keren dat een officiële instantie genoemd wordt
aantal keren genoemd

instantie
gezinsvoogd
maatschappelijk werker / Riagg / CAD / JAC
iemand van het laatste tehuis
iemand van tehuis en gezinsvoogd
advocaat
jeugdreclassering
advocaat en hulpverlener van Riagg of maatschappelijk werk
consulent JWG/arbeidsbureau

andere combinatie van functionarissen
geen hulpverlenende instantie genoemd
totaal

%

29
12
10
10

18

9
3
3

6

8
6
6

2
2

3

2

7
75

4
47

161

100

iemand van het laatste tehuis, maar ook de advocaat of een combinatie van raadgevers wordt genoemd (tabel 19).
5.6

Samenvatting en bespreking

De diverse aspecten van de leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek zijn aan de
orde gekomen. Het blijkt dat degenen die weer in een residentiële setting wonen,
duidelijk verschillen van de jongeren die thuis, zelfstandig of bij familie/vrienden
wonen. Het betreft vaker jongens die behoren tot de niet-reguliere vertrekkers en zij
zijn in vergelijking met de anderen wat jonger bij vertrek uit de behandelinrichting.
Hun hernieuwde plaatsing in de residentiële setting kan in bijna alle gevallen een
negatieve plaatsing genoemd worden: na een periode van thuis of zelfstandig
wonen, komen de meesten weer in een justitiële inrichting terecht en zij hebben het
daar doorgaans niet naar hun zin.43 In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat ongeveer
een derde van de jongeren een niet-reguliere vertrekker is. Hoewel niet alle nietreguliere vertrekkers na een jaar weer in een residentiële setting te vinden zijn, blijkt
het niet volgens plan vertrekken uit de inrichting een belangrijke voorspeller voor
het weer in een residentiële setting verblijven een jaar later.
Bij de jongeren die thuis, zelfstandig of bij familie of vrienden wonen, is de situatie
positiever. Zij zijn over het algemeen tevreden over hun huidige verblijfplaats, hebben het naar hun zin op school of op hun werk en de meerderheid zegt redelijk uit
te kunnen komen met hun geld en heeft een redelijk sociaal netwerk (vooral gezinsleden, vrienden, personen op school en werk en verdere familie). Hun vrijetijdsbesteding is vrij passief, maar daarmee wijken ze niet erg af van de jeugd in Nederland.

43

Dit onderscheid is gebaseerd op een HOMALS-analyse in twee dimensies voor de hele groep van geïnterviewde jongeren. De eigenwaarden van beide dimensies zijn respectievelijk. 0,32 en 0,19 (zie bijlage 5).
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Er zijn ook enkele wat minder positieve punten. Zo zijn de meeste jongeren pas na
enige tijd op hun huidige verblijfplaats terechtgekomen: slechts een derde kwam
direct na vertrek uit de behandelinrichting op de juiste plaats terecht. De rest wisselde een (flink) aantal keren van verblijfplaats en (daarmee) ook van dagbesteding.
Ongeveer een kwart van de jongeren is werkloos en heeft geen dagbesteding, hetgeen hoger is dan onder de algemene jeugdbevolking, maar wel vergelijkbaar met
andere tehuisverlaters. Een deel van de jongeren zegt bovendien niet uit te kunnen komen met hun geld, vooral zelfstandig wonende jongeren die werkloos zijn,
hebben financiële problemen.
Als we de niet-heropgenomen groep wat nauwkeuriger bekijken, blijkt dat de groep
die zelfstandig woont, wat vaker bestaat uit meisjes van 19 jaar of ouder die werkloos
zijn of naar school gaan. Zij hebben de behandelinrichting volgens plan verlaten of
zijn weggelopen. Zij zijn het vooral die financiële problemen hebben en mede daarom zijn ze niet zo tevreden over hun huidige woonsituatie.
De meeste jongens wonen thuis of bij vrienden of familie. Zij zijn vaak wat jonger
(18 jaar of jonger), hebben vaker werk of combineren school met werk en hebben de
inrichting volgens plan verlaten of zijn eerst overgeplaatst naar een andere inrichting. In tegenstelling tot de zelfstandig wonende groep hebben zij het naar hun zin
daar waar ze wonen en ze komen meestal uit met hun geld.44
We kunnen concluderen dat het algemene beeld van de leefsituatie van de niet-heropgenomen groep positief is; wel is duidelijk dat er een aantal risicofactoren in het
spel zijn (werkloosheid, veel wisselingen van verblijfplaats en financiële problemen)
waardoor de jongeren waar het om gaat, een kwetsbare groep blijven.
Tot slot is duidelijk geworden dat de woonsituatie en dagbesteding belangrijke
variabelen zijn als het gaat om verschillen tussen jongeren.

44

Deze beschrijving is gebaseerd op een HOMALS-analyse voor de niet-tehuisjongeren in twee dimensies.
De eigenwaarde van de eerste dimensie is 0,22 en van de tweede dimensie 0,21 (zie bijlage 5).

6

Gebeurtenissen en hulp in het jaar na
vertrek

In hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat diverse factoren van invloed zijn op de leefsituatie en eventuele problematiek van de ex-behandelinrichtingsjongeren. Aan de
orde kwamen onder andere kenmerken van de jongeren zelf, van de behandeling en
van de periode na vertrek. In dit hoofdstuk worden twee kenmerken van de periode
na vertrek behandeld. Er is nagegaan of jongeren in het jaar na vertrek ingrijpende
gebeurtenissen hebben meegemaakt en of zij op de een of andere wijze hulpverlening of begeleiding hebben gehad.
6.1

Meegemaakte gebeurtenissen

Een van de factoren die van invloed kan zijn op de situatie van de jongere na vertrek,
is het al dan niet meemaken van ingrijpende (veelal negatieve) gebeurtenissen in het
jaar na het vertrek. Gebeurtenissen als het verbreken van een relatie, ziekte, een ongeval of het slachtoffer worden van een ernstig misdrijf kunnen het leven ingrijpend
veranderen. Niet alleen de gebeurtenissen zelf, ook de wijze waarop met de gevolgen
van de gebeurtenis wordt omgegaan, zijn van invloed op de belasting die een gebeurtenis vormt voor het leven van in dit geval de geïnterviewde jongeren en de mate
waarin er eventueel problemen ontstaan. Meegemaakte gebeurtenissen kunnen
daarom gezien worden als een risicofactor voor het ontstaan of voortduren van
(gedrags)problemen en zijn medebepalend voor de situatie die een jaar na vertrek
wordt aangetroffen. Als indicator voor de vraag of jongeren in het jaar na vertrek
met dergelijke risicofactoren te maken hebben gehad, is hen gevraagd de Vragenlijst
Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) in te vullen.
De geïnterviewde jongeren blijken in het jaar na vertrek gemiddeld zes van de in
de vragenlijst genoemde gebeurtenissen meegemaakt te hebben. Meisjes rapporteren meer gebeurtenissen dan jongens (t-test; p<0,01). Wat etnische achtergrond,
opgelegde maatregel en leeftijd ten tijde van het interview betreft, zijn er geen verschillen. Evenmin maakt het uit of een jongere afkomstig is uit een open danwel een
gesloten inrichting of wat voor soort dagbesteding een jongere heeft. Wel maakt de
woonsituatie uit. De jongeren die in een nieuwe residentiële setting wonen en degenen die zelfstandig wonen, hebben significant meer gebeurtenissen meegemaakt
dan degenen die thuis wonen.45 We zagen in hoofdstuk 5 dat deze twee groepen

45

F=8,5; p<0,001. De correlatie tussen het aantal verblijfplaatsen in het jaar na vertrek en het aantal
meegemaakte gebeurtenissen is 0,36 (p<0,001).
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jongeren meer verblijfplaatsen achter de rug hebben en dus ook meer verhuizingen
en inrichtingsopnames, twee gebeurtenissen die in de VMG aan de orde komen. Ook
als we deze twee gebeurtenissen buiten beschouwing laten, blijkt de tehuisgroep
nog steeds meer gebeurtenissen meegemaakt te hebben dan de thuis wonende
jongeren (F=3,16, p<0,05). Ook de niet-reguliere vertrekkers scoren hogerop het
aantal meegemaakte gebeurtenissen; zij rapporteren er gemiddeld acht. Bij de
reguliere vertrekkers is dat gemiddeld zes (F=3,9; p=0,01).
In tabel 20 zijn de gebeurtenissen opgenomen die de ex-behandelinginrichtingsjongeren in het jaar na vertrek hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn gezet
naast de door een vergelijkingsgroep van Nederlandse jongeren gerapporteerde
gebeurtenissen. De vergelijkingsgroep bestaat uit 2.918 jongeren van 12 tot 24 jaar,
die geïnterviewd zijn in het kader van het zogenaamde WIL-project (Wendingen in
de Levensloop; Rutenfrans en Terlouw, 1994). Deze jongeren zijn ondervraagd over
het aantal gebeurtenissen in de drie jaar voorafgaande aan het interview.46
Uit de tabel blijkt dat bijna alle gebeurtenissen veel vaker worden genoemd door
de ex-inrichtingsjongeren dan door jongeren uit de vergelijkingsgroep. In één jaar
maken de vertrekkers uit de inrichtingen veel meer gebeurtenissen mee dan de
gemiddelde Nederlandse jongere in drie jaar. Dit is in overeenstemming met de
constatering van Veerman (1988) dat de klinische ervaring uitwijst dat de frequentie
van het voorkomen van gebeurtenissen hoger is in probleemgezinnen dan in doorsneegezinnen.
De meest genoemde gebeurtenis bij de ex-inrichtingsjongeren is: 'ik ben verhuisd'
(vertrek uit de inrichting niet meegerekend). Het verschil tussen de beide groepen
is het grootst bij 'ik ben als verdachte verhoord op het politiebureau'. Van de geïnterviewde jongeren noemt 48% deze gebeurtenis tegenover slechts 7% van de vergelijkingsgroep.
Andere gebeurtenissen die veel vaker voorkomen bij de geïnterviewde jongeren,
zijn weer gaan werken en werkloos geworden. (We zagen al in hoofdstuk 5 dat de
ex-behandelinrichtingsjongeren vooral via een uitzendbureau werken en perioden
van werk afwisselen met perioden zonder werk.) Daarna komen: het gehad hebben
van een gevangenis- of tuchtschoolstraf, het verhuisd zijn, het (gehad) hebben van
financiële problemen, het slachtoffer geweest zijn van een ernstig misdrijf, het verbreken van vaste verkering, van school gestuurd zijn en het zijn gaan samenwonen.
Hoewel minder genoemd, valt het op dat ook ongevallen en gezondheidsproblemen
relatief veel voorkomen bij de ex-behandelinrichtingsjongeren. Al betreft het hier
een minderheid van de geïnterviewde jongeren, het geeft een beeld van de sociale
en psychische belasting waar deze jongeren mee te maken krijgen.

46

Hierbij moet in het oog worden gehouden dat deze 'WIL-groep' niet helemaal representatief is voor de
jongeren in Nederland. Zo bestaat de WIL-groep verhoudingsgewijs uit wat meer meisjes (54% tegenover 51 %u van de jongeren in Nederland). Voorts zijn er maar 21 allochtonen in de groep opgenomen en
woonde 16% van de WIL-jongeren zelfstandig in plaats van de ten behoeve van de representativiteit
beoogde 30%.
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Tabel 20: Meegemaakte gebeurtenissen naar groep: ex-inrichtingsbewoners (N=161) en de
vergelijkingsgroep van Nederlandse jongeren (N=2.918), respectievelijk één en
drie jaar voorafgaand aan het interview, in Wo
meegemaakte gebeurtenis

ex-inrichtings-

vergelijkings-

bewoners

groep

ik ben verhuisd

57

ik ben als verdachte verhoord op het politiebureau

48

7

ik ben (weer) gaan werken

45

10

ik ben in internaat of inrichting gaan wonen
ik ben werkloos geworden

45
37

niet gevraagd
8

30

ik heb financiële problemen / grote schulden (gehad)

29

6

mijn vaste verkering is verbroken

29

17

ik heb gevangenis- of tuchtschoolstraf gekregen
iemand die ik goed ken heeft een zwaar ongeval gehad
iemand die ik goed ken is ernstig ziek geworden/geweest

29
27
25

1
20
23

21
20

4
12

19
18

10
8

(één van) mijn grootouder(s) is/zijn overleden
ik ben van school gestuurd
(één van mijn) ouder(s) is/zijn ernstig ziek geworden
mijn ouder(s) zijn het afgelopen jaar uit elkaar gegaan
mijn moeder is werkloos of arbeidsongeschikt geworden

17

44

16
15
14
11

3
8
6
8

mijn vrouw/vriendin heeft / ik heb een miskraam gehad
ik ben ernstig ziek geworden/geweest
ik ben gescheiden of woon sinds kort niet meer samen
ik heb een stiefvader of -moeder gekregen
ik heb een zwaar ongeluk gehad

9
8
7
7
6

1
6
1
3
5

mijn vader is werkloos of arbeidsongeschikt geworden
(één van) mijn ouder(s) is/zijn overleden
mijn partner is overleden
(één van) mijn kind(eren) is/zijn overleden
mijn broer of zus is overleden

5
3
1
1
1

ik ben het slachtoffer geworden van beroving, diefstal,
verkrachting of een ander ernstig misdrijf
een goede vriend(in) van mij is overleden
iemand uit naaste omgeving heeft zelfmoord gepleegd / een
zelfmoordpoging gedaan
ik ben getrouwd of gaan samenwonen

12
3
0
0
1
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Hulpverlening na vertrek

Uit het literatuuroverzicht bleek dat hulpverlening of begeleiding na vertrek van
groot belang is voor het voor het bestendigen van de tijdens de opname bereikte
resultaten. Het is ook voorstelbaar dat ondersteuning na vertrek de invloed van
bijvoorbeeld de meegemaakte gebeurtenissen kan neutraliseren.
In deze paragraaf wordt nagegaan of er sprake is van begeleiding na vertrek. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in de eventuele hulpverlening die de jongeren ten tijde
van het interview ontvingen en de hulp die daarvoor al aanwezig was.
6.2.1

Hulp ten tijde van het interview

In totaal zegt 65% van de geïnterviewde jongeren ten tijde van het interview op
een of andere wijze hulp of begeleiding te ontvangen. In de meeste gevallen (24%)
wordt deze begeleiding gegeven door de gezinsvoogd. Daarnaast worden allerlei
andere hulpverleners genoemd, variërend van 'iemand' van het laatste tehuis tot
de advocaat die ingeschakeld is naar aanleiding van een strafzaak. Tabel 21 geeft
een overzicht van de door de geïnterviewde jongeren genoemde hulpverleners.
Alleen op het punt van leeftijd zijn er verschillen. Bij de groep van 18 jaar en ouder
is minder vaak een hulpverlener betrokken na vertrek dan bij de groep tot 18 jaar
(X2=24,28; df=4; p<0,001), hetgeen logisch is als we bedenken dat de bemoeienis van
de meest genoemde hulpverlener, namelijk de gezinsvoogd, ophoudt bij de achttiende verjaardag.
6.2.2

Eerdere hulp

Het feit dat jongeren hulp of begeleiding ontvingen ten tijde van het interview, wil
nog niet zeggen dat zij gedurende de hele periode na vertrek zijn begeleid. Bijna 40%
heeft al sinds het vertrek uit de inrichting dezelfde hulpverlener. Anderen hebben
helemaal geen hulp gehad of hadden eerst een andere hulpverlener (tabel 22).
Ongeveer een derde heeft op het moment van interviewen geen hulp of begeleiding;
van hen heeft ongeveer de helft ook nooit hulp gehad in de periode na vertrek.
Daarmee is het percentage dat op een of andere manier nazorg heeft of heeft gehad
(85), hoger dan het percentage van 58 dat door Smit (1993) in een onderzoek onder
vertrekkers uit diverse soorten inrichtingen is gevonden.
Bij degenen die ten tijde van het interview geen hulp hebben maar eerst wel, is die
begeleiding in de meeste gevallen gegeven door de gezinsvoogd en hield op omdat
de betrokkene 18 jaar werd of omdat de maatregel werd opgeheven. Daarbij vertelden veel jongeren dat de voogd nauwelijks tijd voor hen had; er werd veel beloofd,
maar daar kwam weinig van uit. Ook andere redenen worden genoemd, zoals: 'Mijn
maatschappelijk werker werd overgeplaatst en ik ben niet op zoek gegaan naar een
nieuwe', 'De strafzaak was afgelopen', 'Ik was te oud geworden en omdat ze gingen
bezuinigen moest het met mij ophouden' en 'Het was de bedoeling dat ze mij nog
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Tabel 21: Door de geïnterviewde jongeren genoemde hulpverleners ten tijde van het
interview
hulpverlener

aantal keren

%

genoemd
geen hulp
gezinsvoogd
ambulante hulpverlener
advocaat
iemand van het laatste tehuis
consulent JWG/arbeidsbureau
jeugdreclassering
combinatie van hulpverleners
totaal

56

35

38

24

17

11

9

6

8

5

3

2

2

1

28

17

161

100

N

%

Tabel 22: Eerdere hulp in de periode na vertrek
hulpverlening
nu geen hulp, eerst ook niet
nu geen hulp, eerst wel
nu hulp, direct na vertrek niet
nu hulp, direct na vertrek ook, maar een andere (soort) hulpverlener
nu hulp en de hele periode dezelfde (soort) hulpverlener
onbekend

totaal

25
31
22
14
63

15
19
14
9
39

6

4

161

100

vanuit het tehuis gingen begeleiden, maar ik had daar geen zin in, dus heb ik het
telkens afgehouden'.
Van de jongeren die ten tijde van het interview wel begeleid werden, had 14% die
hulp niet de hele periode.
Jongeren die thuis wonen, hebben vaker helemaal geen begeleiding ontvangen en
de zelfstandig wonende jongeren hebben vaker een periode met en een periode
zonder begeleiding gekend. De jongeren die ten tijde van het interview weer in een
residentiële setting wonen, zeggen vaker gedurende de hele periode begeleiding
te hebben gehad (X2=16,07; df=6; p=0,01). In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat
degenen die na een jaar weer in een residentiële setting wonen, daar maar in een
klein aantal gevallen direct na vertrek terechtgekomen zijn. Het lijkt erop dat de
tehuisgroep ondanks begeleiding in het jaar na vertrek weer in een (vaak justitiële)
setting opgenomen is.
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Frequentie van de hulpverlening

Van de jongeren die zeggen hulp te hebben op het moment van het interview, ziet
ongeveer een derde 'zijn' hulpverlener één keer per maand. De contactfrequentie
loopt uiteen van één keer per jaar tot dagelijks.
Het overgrote deel van de jongeren (82%) heeft minder dan één keer per veertien
dagen contact (gehad) met de begeleider of hulpverlener. De begeleiding is daarmee
veel minder frequent dan de begeleiding waarover door Smit (1993) wordt gerapporteerd. In haar onderzoek blijkt 56% van de zelfstandig wonende jongeren elke veertien dagen begeleiding te krijgen en 44% zelfs wekelijks. Van de thuis wonende groep
uit Smits onderzoek krijgt 29% elke veertien dagen hulp en de rest minder vaak.
Een dergelijk verschil tussen thuis- en zelfstandig wonenden is bij de ex-behandelinrichtingsjongeren niet aan de orde.
Hoewel de frequentie van de begeleiding laag is, vindt 80% van de geïnterviewde
jongeren de frequentie precies goed, 6% vindt de hulp te vaak. Slechts 14% vindt dat
de hulpverlener zich te weinig laat zien; zij zeggen iemand gemist te hebben47: 'Ik
had hulp kunnen gebruiken bij het op het rechte pad blijven', 'Om uit het criminele
circuit te blijven. Ze lieten me maar een beetje gaan en toen is het misgegaan', 'Ze
hadden me kunnen helpen met werk zoeken', 'Ik heb wel hulpverlening aangevraagd
en een half jaar op een wachtlijst gestaan. Maar in de praktijk kwam het niet tot
stand omdat er allerlei mensen ziek waren of zo', 'Ze hadden me kunnen helpen met
het zoeken naar een kamer', '(...) dat ik niet opeens alles zelf moest doen. Je bent
opeens vrij, dat wil je vieren. Je moet er eigenlijk aan wennen, de overgang was te
groot'.
6.2.4

Inhoud van de hulpverlening

Gevraagd naar de inhoud van de hulp of begeleiding worden veel verschillende
zaken genoemd (tabel 23). Het meest genoemd wordt het feit dat de begeleider of
hulpverlener informeert hoe het gaat (37%); de meeste jongeren zeggen daarbij dat
je daar niet zo veel aan hebt: 'Even praten en dan gaat hij weer, hij doet niets.' De
overige onderwerpen worden telkens door minder dan 15% van de jongeren genoemd.
De genoemde werkvormen zijn: gesprekken voeren (51%), bemiddelen (25%), samen
ergens naartoe / op af (3%), het controleren van financiën (2%), opdrachten uitvoeren (2%), situaties oefenen (1%) en andere werkwijze (6%).
De hulpverlener bemoeit zich in de helft van de gevallen alleen met de jongere, bij
een derde ook met de ouder(s). Bij 15% wisselt het. Afhankelijk van hoe het gaat,

47

Door een fout bij het herdrukken van de vragenlijst is helaas de vraag weggevallen die in beginsel gesteld had moeten worden aan alle jongeren die niet de hele periode hulp hebben gehad (60%), namelijk
of zij na vertrek wel hulp hadden kunnen gebruiken, en zo ja, waarbij. Nu is dat maar in enkele gevallen
gebeurd; de citaten zijn dus slechts van enkele jongeren afkomstig.
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Gebeurtenissen en hulp in het jaar na vertrek

Tabel 23: Door de geïnterviewde jongeren genoemde onderwerpen hulpverlening
onderwerp

aantal keren

%

genoemd
informeren hoe het gaat

59

37

hulp bij contact met officiële instanties/formulieren

22

14

ondersteunen bij zoeken en volhouden werk of stage

20

juridische bijstand

18

12
11

ondersteunen bij contact met ouders en familie

17

11

hulp bij financiële zaken / budgettering

15

9

controleren van gedrag en doen en laten

13

8

steun bieden bij overgang van inrichting naar nieuwe situatie

8

5

hulp in tijden van crisis en conflicten

7

4

regelen van huisvesting

6

4

materiële steun

5

3

regelen van behandeling of overleg daarover

5

3

steun bij het opbouwen van sociale contacten
steun bij zoeken naar vrijetijdsbesteding
andere zaken

3
2
8

2
1
5

niets

3

2

bespreekt de hulpverlener ook zaken met de ouder(s) van de jongere. Deze laatste
twee gevallen komen vooral voor bij jongeren die thuis wonen.
6.3

Samenvatting en bespreking

We hebben in dit hoofdstuk gezien dat de ex-behandelinrichtingsbewoners in het
jaar na vertrek veel meer meegemaakte gebeurtenissen opgeven dan de gemiddelde
jongeren in Nederland. De beide groepen verschillen vooral in het aantal verhuizingen, in het contact met de politie, het opgelegd krijgen van gevangenis- of
tuchtschoolstraf en wisselingen in werk. Ook financiële problemen worden vaker
genoemd. Hierin zien we de punten terug die eerder in de hoofdstukken 4 en 5 aan
de orde kwamen: wisselingen in verblijfplaats, heropname in een residentiële setting
en financiële problemen. Verder hebben de geïnterviewde jongeren meer te maken
met ziekte of overlijden van personen in hun omgeving, met ongevallen en slachtofferschap van misdrijven.
Dit alles maakt duidelijk dat het leven in het jaar na vertrek voor veel jongeren niet
zonder problemen is. De meeste jongeren zeggen in dat jaar op de een of andere
manier begeleiding te hebben gehad om de problemen het hoofd te bieden. De
begeleiding kenmerkt zich echter door een lage frequentie en bestaat vooral uit het
voeren van gesprekken, waarvan de jongeren zeggen dat ze daar niet veel aan hebben. Uit de literatuur blijkt dat jongeren vooral behoefte hebben aan iemand die
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beschikbaar is als zij die nodig hebben, die luistert, advies en praktische ondersteuning geeft en het liefst hetzelfde heeft meegemaakt. De hulpverlening die jongeren nu krijgen, voldoet daar niet aan. Dit is niet zo vreemd als we bedenken dat de
gezinsvoogd de meest genoemde hulpverlener is. Van gezinsvoogden is bekend dat
zij door hun hoge case load maar weinig tijd kunnen besteden aan elke individuele
cliënt (Mertens, 1996).

7

Problematiek een jaar na vertrek

In dit hoofdstuk komen eventuele gezondheids-, gedrags- en psychische problemen
aan de orde. In paragraaf 7.1 wordt ingegaan op lichamelijke klachten en verslavingsproblematiek. In paragraaf 7.2 komen de psychische en gedragsproblemen aan de
orde zoals die door jongeren zijn gerapporteerd met de Y(A)SR. Paragraaf 7.3 is
gewijd aan het plegen van delicten. Eerst wordt de informatie uit de self-report
delictlijst behandeld; daarna wordt ingegaan op de informatie uit het systeem van de
herkenningsdienst van de politie. In paragraaf 7.4 komen de eventuele combinaties
van de in dit hoofdstuk behandelde problemen aan de orde.
7.1

Problemen met gezondheid

Desgevraagd zegt 29% van de geïnterviewde jongeren lichamelijke klachten te hebben. Daarbij noemen zij uiteenlopende klachten, waaronder problemen met knieën,
enkels en gewrichten het meest genoemd worden, daarna volgen nek- en rugklachten, maar ook regelmatige hoofdpijn, maag- en buikklachten, eetproblemen, hartklachten en combinaties van klachten worden genoemd.
Jongeren met lichamelijke klachten geven meer meegemaakte gebeurtenissen op,
onder andere een ernstige ziekte, het gehad hebben van een miskraam, ouders die
ziek of overleden zijn (t-test, p<0,01). Degenen met klachten hebben die in ruim een
derde van de gevallen pas kort, minder dan een jaar. De rest heeft de klachten langer
dan een jaar, een kwart zelfs langer dan vijf jaar.
Het percentage jongeren met lichamelijke klachten is vrij hoog als we dit afzetten
tegen het percentage 15- tot 24-jarigen in de Nederlandse bevolking dat ziekte
rapporteert, namelijk 14,2% (Ter Bogt en Van Praag, 1992). 48

Alcoholgebruik
Van de geïnterviewde jongeren zegt 28% nooit alcohol te nuttigen, 64% af en toe en
8% gebruikt dagelijks alcohol, hetgeen door Korf e.a. (1995) aangeduid wordt als
'riskant gebruik'. Het gaat bij de meeste jongeren om weekendgebruik en gemiddeld
wordt er zo'n ƒ40 per week aan alcoholconsumptie besteed.
Om na te gaan of het gevonden percentage alcoholgebruikers hoog of laag is, hebben we dit met gegevens uit ander onderzoek vergeleken. Uit onderzoek van Kuipers
e.a. (1993) blijkt dat het alcoholgebruik onder jongeren toeneemt met de leeftijd.

48

De gegevens van Ter Bogt en Van Praag zijn niet helemaal vergelijkbaar. De vraag naar lichamelijke
klachten is een andere dàn naar ziekte en bovendien is de informatie van Ter Bogt en Van Praag niet
uitgesplitst naar sociaal-economische achtergrond. Het percentage jongeren dat ziekte rapporteer, is
waarschijnlijk hoger in de lagere sociaal-economische groepen.

Hoofdstuk 7

84

Van de 14- en 15-jarigen zegt 46% alcohol te gebruiken, bij de 16- en 17-jarigen ligt
dat rond de 70% en bij de groep van 18 jaar en ouder rond 80%. In een onderzoek
onder Amsterdamse scholieren uit de op een na hoogste klassen van het voortgezet
onderwijs en de eerste klassen van het mbo (Korf e.a., 1995) werd een percentage
alcoholgebruikers van 81 gevonden. Van de scholieren bleek 3% dagelijks te drinken.
In het onderzoeksoverzicht van Smit (1993) worden percentages tussen de 53 en 85
genoemd voor het gebruik van alcohol door jongeren die vertrokken zijn uit diverse
soorten inrichtingen. Volgens de verscheidene onderzoeken is tussen de 3% en 10%
van de jongeren probleemdrinker.
De door ons geïnterviewde jongeren zijn gemiddeld 18 jaar en 72% van hen zegt
alcohol te gebruiken. Zij wijken hierin niet veel af van leeftijdgenoten, noch van
degenen uit andere tehuizen. Het aantal dagelijkse drinkers komt overeen met
jongeren die uit andere tehuizen vertrokken zijn, maar is hoger dan in de groep
Amsterdamse scholieren, waar 3% genoemd wordt.
Drugsgebruik
Van de geïnterviewde jongeren zegt 46% geen drugs te gebruiken, 34% gebruikt met
enige regelmaat en 20% dagelijks. Bij de meeste drugsgebruikers is het gebruik niet
beperkt tot het weekend of juist door de week: zo'n 60% gebruikt wisselend en ruim
30% alleen in het weekend.
De meest gebruikte drug is cannabis, 52% van de geïnterviewde jongeren zegt dat
te gebruiken. Twee andere relatief veel genoemde drugs zijn xtc (11%) en coke (9%).
Veel minder genoemd worden speed en pep (5%), paddo's (3%), cafeïnepillen (3%)
en amfetamine (2%). Heroïne wordt niet genoemd.
De wel- en de niet-gebruikers verschillen in hun dagbesteding. In de schoolgaande
groep vinden we relatief weinig drugsgebruikers (X2=15,25; df=4; p<0,01). Ook
zeggen de drugsgebruikers meer gebeurtenissen te hebben meegemaakt in het jaar
na vertrek en meer verblijfplaatsen achter de rug te hebben (beide t-test, p<0,01).
Voor het overige zijn er geen verschillen.
Wat kunnen we zeggen over de ernst van het drugsgebruik van de geïnterviewde
jongeren in vergelijking met de gemiddelde jongere in ons land? Uit het genoemde
onderzoek van Kuipers e.a. (1993) blijkt dat van de 16- en 17-jarigen tussen de 8%
en 12% in de laatste vier weken voor het afnemen van de vragenlijst cannabis had
gebruikt, zo'n 5% deed dat meer dan tien keer per week. In de leeftijdsgroep van 18
jaar en ouder gebruiken meer jongeren drugs: tussen de 6% en 17%. Het percentage
'gebruik ooit' ligt veel hoger. Bij de 16- en 17-jarigen is dat tussen de 20% en 30% en
bij de 18-jarigen en ouder tussen ongeveer 20% en 50%. Jongens gebruiken vaker
dan meisjes. Onder oudere scholieren in Amsterdam worden hogere percentages
gevonden: 41% gebruikte ooit cannabis en 18% had in de laatste maand voor het
onderzoek cannabis gebruikt. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste blowers, net
als de ex-inrichtingsjongeren, gelegenheidsblowers zijn. Slechts 4% gebruikt
dagelijks.
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Uit het onderzoek van Ter Bogt en Van Praag (1992) blijkt dat meer scholieren in het
lbo drugs gebruiken dan in de overige schooltypen, dat allochtone jongeren minder
alcohol, maar meer drugs gebruiken dan autochtone jongeren en dat jongeren met
problemen op school en thuis vaker alcohol en drugs gebruiken dan jongeren die
geen problemen hebben. Het is dan ook niet zo vreemd dat het percentage jongeren
dat drugs gebruikt, onder de ex-behandelinrichtingsjongeren hoger ligt dan onder
jongeren in het algemeen. Het gaat immers om een specifieke groep die voldoet aan
de kenmerken die Ter Bogt en Van Praag noemen: laag opgeleid, een groot aandeel
van allochtone jongeren en jongeren met problemen. Het percentage drugsgebruikers onder de ex-behandelinrichtingsjongeren is ook hoger dan onder andere probleemjongeren. Het hoogste percentage dat in het overzicht van onderzoek onder
tehuisverlaters van Smit (1993) naar voren komt, is 35. Drugsgebruik lijkt daarmee
een vrij specifiek probleem voor de ex-behandelinrichtingsjongeren.
Gokken
Er zijn 33 jongeren (21%) die in het interview zeggen te gokken. Het bedrag dat
wekelijks aan gokken wordt uitgegeven, blijft in drie kwart van de gevallen onder de
ƒ50 per week. In enkele gevallen wordt veel meer geld uitgegeven en kunnen de
bedragen oplopen tot zo'n ƒ 1000 per week. Onder de gokkers zijn maar enkele
meisjes (X2=5,1; df=1; p<0,05); verder zijn er geen verschillen tussen gokkers en
niet-gokkers.
Onder de jeugd in Nederland blijkt zo'n 32% van de jongens tot 18 jaar in de laatste vier weken voor het onderzoek te hebben gegokt; bij de meisjes ligt dat percentage op 11 (Kuipers e.a., 1993). Twee derde van de gokkers geeft meer dan ƒ5, maar
minder dan ƒ30 per keer uit. Een heel kleine groep is meer dan ƒ30 per keer kwijt
(0,5%). Van de Amsterdamse scholieren gokt 17% in de laatste vier weken voor het
onderzoek.
De 21% gokkers onder de ex-behandelinrichtingsjongeren ligt dus wat hoger dan
onder de Amsterdamse scholieren, maar weer lager dan dat van de groep van 18 jaar
en ouder uit het landelijke onderzoek (Korf e.a., 1995). In tabel 24 is een overzicht
gegeven.
Risicogedrag
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat een flink deel van de ex-behandelinrichtingsjongeren alcohol en/of drugs gebruikt en/of gokt. Vergelijking met andere jongeren
laat zien dat het alcohol- en drugsgebruik en het gokken lang niet bij allemaal als erg
afwijkend en daarmee als problematisch aangeduid hoeft te worden. Er zijn ook
jongeren die dagelijks alcohol gebruiken, hetgeen analoog aan de eerdergenoemde
definitie van Korf e.a. (1995) als 'riskant gebruik' gedefinieerd kan worden, evenals
het dagelijkse drugsgebruik. Voor het gokken is het moeilijker een definitie van
'problematisch gokken' vast te stellen. Gezien het beperkte budget van de meeste
ex-behandelinrichtingsjongeren en het feit dat de meeste jongeren uit het landelijke
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Tabel 24: Alcohol en drugs gebruikende jongeren en gokkers, de geïnterviewde jongeren en
scholieren in ander onderzoek, in %
behandelinrichtingen
ja

elke
dag

Kuipers (1993)
scholieren 18+

Korf (1995)
scholieren gem. 17

ooit
m j

laatste 4 wkn
m
j

algemeen

laatste elke
4 wkn dag

alcohol

72

8

88 -92

76 -73

81

-

3

cannabis

52

20

22 -47

6,1 - 17

41

18

4

xtc

11

-

1,5- 6,9

0,8- 2,3

7

3

-

coke

9

-

1,5- 2,9

0 - 1,2

5

1

-

amfetamine

2

-

0,8- 5,2

0,8- 0,6

6

2

-

heroïne

-

-

0 - 1,7

0

- 0,6

-

-

-

paddo's
lsd
gokken

5
5
21

-

-

5
7

-

-

66

17

<0,5

60 -82

21

-32

onderzoek tussen de f 5 en f 30 aan gokken uitgeven, kan een uitgave van meer dan
ƒ30 per week als problematisch gezien worden.49
Uitgaande van deze definities kan 30% van de geïnterviewde jongeren aangemerkt
worden als 'riskant' alcoholgebruiker, drugsgebruiker of gokker.50
7.2

Psychische en gedragsproblemen volgens de Y(A)SR

Ten behoeve van het in kaart brengen van psychische en gedragsproblemen hebben
de geïnterviewde jongeren de Y(A)SR ingevuld. De aard van de problematiek wordt
duidelijk door de scores op de subschalen van de Y(A)SR te bekijken. De Y(A)SR
bestaat uit acht subschalen of 'syndromen': teruggetrokken, lichamelijke klachten,
angstig/depressief, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen,
agressief gedrag en antisociaal gedrag (zie bijlage 3).
De ernst van de problematiek kan bepaald worden door de jongeren te vergelijken
met jongeren uit de klinische normgroep en uit de algemene normgroep. Daartoe
zijn de scores van de jongeren in de justitiële behandelinrichtingen ingedeeld in drie
categorieën: de normale, de borderline en de klinische range. Jongeren die in de
normale range vallen, zijn in hun scores vergelijkbaar met een representatieve
steekproef van Nederlandse jongeren (algemene normgroep), net als jongeren die in
de klinische range scoren, vergelijkbaar zijn met jongeren die verwezen zijn naar de

49

De grens die hierbij gesteld wordt, is arbitrair. Het gaat sowieso om een kleine groep jongeren. Bij een
grens van f 30 per week gaat het om elf probleemgokkers. Wordt een grens van f 50 per week genomen,
dan zijn er acht probleemgokkers.

50

Er zijn drie jongeren die op twee of alle drie de onderdelen riskant gebruiker zijn.
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Tabel 25: Jongeren in de normale, de borderline en de klinische range bij invulling van de
Y(A)SR één jaar na vertrek uit een behandelinrichting, in % (N=161)
subschaal'

normale range
nameting

borderline range
nameting

teruggetrokken (i)

90

2

8

lichamelijke klachten (i)

aandachtsproblemen

97
87
96
89
96

2
4
1
4
1

1
9
2
7
3

angstig/depressief (i)
sociale problemen
denkproblemen

klinische range
nameting

agressief gedrag (e)

90

4

6

antisociaal gedrag (e)

93

4

3

geïnternaliseerde problematiek
geëxternaliseerde problematiek

83
81

3
3

14
16

Y(A)SR totaalscore

79

7

14

De subschalen met (i) worden opgeteld tot geïnternaliseerde problematiek, de schalen met (e) vormen samen de
schaal geëxternaliseerde problematiek. De totaalscore bestaat uit een optelling van alle acht subschalen.

Riagg of een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie (klinische normgroep)
(Verhuist e.a., 1997). De jongeren in de borderline range vormen de grensgevallen;
zij vallen nog net niet in de klinische range, maar hun scores zijn zodanig dat er
sprake is van substantiële problemen. Een overzicht van de aard en de ernst van de
problematiek van de geïnterviewde jongeren is opgenomen in tabel 25.
Het overgrote deel van de geïnterviewde jongeren rapporteert weinig problemen.
Voor alle soorten van psychische en gedragsproblemen die met de Y(A)SR onderscheiden kunnen worden, valt 80% tot 90% van de jongeren in de normale range.
Deze jongeren rapporteren dus evenveel (of liever: even weinig) problemen als de
gemiddelde Nederlandse jongere. Een kleine groep (bijna 20%) rapporteert een jaar
na vertrek zodanig veel geïnternaliseerde en geëxternaliseerde problematiek dat zij
in de borderline of de klinische range vallen. Ook de totale probleemscore valt bij
iets meer dan 20% van de jongeren in deze range. Daarmee zijn hun problemen
vergelijkbaar met die van jongeren die verwezen zijn naar de geestelijke gezondheidszorg.
Verschillen tussen de jongeren
Omdat veruit de meeste jongeren in de normale range vallen, zijn er weinig verschillen tussen de geïnterviewde jongeren als we alleen naar de indeling in de drie ranges
kijken. Het enige verschil dat gevonden is, blijkt samen te hangen met de verblijfstitel van de jongeren tijdens opname. Van degenen die tijdens opname onder een
strafrechtelijke maatregel stonden, valt een groter percentage in de borderline en
de klinische range voor de Y(A)SR-totaalscore en voor geïnternaliseerde en geëxter-
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naliseerde problematiek dan van degenen met een civielrechtelijke maatregel.51
Het probleem met het indelen van de scores in ranges is dat het betrekkelijk 'toevallig' is in welke range een jongere terechtkomt. Het al dan niet buiten de normale
range terechtkomen hangt af van het invullen van één of twee problemen extra.
Daarom is het zinvol om, los van de indeling in ranges, te kijken naar verschillen
tussen de jongeren in hun 'ruwe' scores op de Y(A)SR. Daarbij vallen enkele tendensen op. Meisjes blijken meer depressieve en lichamelijke klachten op te geven
dan jongens52 en hoe ouder jongeren zijn ten tijde van het interview, hoe meer
problemen zij rapporteren.53 Verder blijkt dat jongeren die problemen rapporteren,
meer wisselingen in verblijfplaats achter de rug hebben en meer gebeurtenissen
hebben meegemaakt dan jongeren die weinig of geen problemen rapporteren.54
Jongeren met risicovol alcohol- of drugsgebruik of gokgedrag rapporteren meer
geëxternaliseerde problemen.55 We kunnen daarom stellen dat jongens en meisjes
enigszins verschillen in het soort van problemen dat zij zelf ervaren, en dat de
opgegeven problemen samengaan met problemen op andere terreinen.
7.3

Delicten in de periode na vertrek

Lang niet alle gepleegde delicten zijn bekend bij de politie en veel feiten die ter
kennis van de politie komen, worden nooit opgehelderd. Dat geldt vooral voor de
minder ernstige feiten zoals graffiti, winkeldiefstal en vernieling (Junger-Tas e.a.,
1992). Om de gepleegde delicten in de periode na vertrek in kaart te brengen, is
gebruikgemaakt van twee informatiebronnen. Eerst komt de door de geïnterviewde
jongeren zelfopgegeven delinquentie aan de orde. Daarna wordt er aan de hand van
het HKS nagegaan welke delicten er bekend zijn bij de politie.

51
52

Voor de YSR-totaalscore: X2=8,1; df=1; p=0,004; internaliseren: X2=6,7; df=l; p=0,009; externaliseren:
X2=5,3; df=1; p=0,02.
MANOVA, Hotelling's T=0,23; p<0,0001. Univariaat getoetst is voor depressief de p<0,01; voor lichamelijke klachten is p<0,000. Na Bonferroni-correctie blijven alleen lichamelijke klachten over als significant verschil tussen jongens en meisjes (het significantieniveau bij simultane toetsen op de acht YSRsubschalen = 0,05/8=0,00625). Omdat dit verschil ook in de normgroep te zien is, geldt voor meisjes een
hogere grenswaarde om in de afwijkende, niet-normale range ingedeeld te worden. Het aantal jongens
en het aantal meisjes die voor depressieve en lichamelijk klachten in de borderline of de klinische range
vallen, verschillen daarom niet (significant) van elkaar.

53

Leeftijd ten tijde van het interview en de YSR-totaalscore: r=0,38; p<0,001. Er is geen verschil tussen
jongens en meisjes.

54
55

Aantal verblijfplaatsen en YSR-totaalscore: r=0,34; p=0,02.
MANOVA, internaliseren, externaliseren en risicovol drugsgebruik/gokken: Hotelling's T=0,06; p=0,008.
Na Bonferroni-correctie (0,05/2=0,0025) blijft alleen externaliseren over als significant (p=0,003).
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Zelfgerapporteerde delinquentie

In de self-report delictlijst worden drie vragen gesteld over politiecontacten. Het
gaat om het hebben van vrienden die opgepakt zijn door de politie, eigen politiecontacten en de frequentie daarvan.
In totaal 63% van de geïnterviewde jongeren zegt vrienden te hebben die in het jaar
voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst zijn opgepakt; 47% is in het jaar na
vertrek zelf opgepakt. Degenen die zeggen opgepakt te zijn, geven op dat dit gemiddeld drie keer is gebeurd. Het aantal keren varieert van één tot twaalf keer.
Meer jongens dan meisjes zeggen zelf opgepakt te zijn (54% tegenover 29%; X2=8,4;
df=1; p=0,003). Jongeren afkomstig uit een gesloten inrichting zijn vaker opgepakt
dan degenen uit een open inrichting (61% tegenover 40%; X2=6,3; df=1; p=0,01).
Hetzelfde geldt voor jongeren die weer opgenomen zijn (75% tegenover 32,4% van
de jongeren die niet heropgenomen zijn; X2=27,6; df=3; p<0,001).
Het percentage opgepakte jongeren komt overeen met het percentage van 46 dat
Wouda e.a. (1987) noemen bij vertrekkers uit diverse tehuizen, maar is hoger dan de
30% uit Smits (1993) onderzoek onder tehuisverlaters.

Aan de hand van de self-report delictlijst is de geïnterviewde jongeren gevraagd van
veertien delicten op te geven of ze zich daar het jaar na vertrek aan schuldig hebben
gemaakt. Van deze jongeren geeft 80% op zich in het jaar voorafgaand aan het
interview wel eens (minstens één keer) schuldig te hebben gemaakt aan één van de
genoemde delicten.
De jongeren die weer in een residentiële setting verblijven, noemen gemiddeld vier
delicten, de zelfstandig wonende groep twee en de andere twee groepen drie (F=5,3;
p<0,01). Deze heropgenomen jongeren hebben de inrichtingen veelal niet volgens
plan verlaten. We zien dan ook dat de niet-reguliere vertrekkers meer delicten
opgeven dan de reguliere vertrekkers (F=3,2; p<0,05).
Het percentage jongeren dat zich schuldig heeft gemaakt aan minstens één van de
genoemde delicten (80%), is hoger dan de 38% die gevonden werd bij een representatieve steekproef van jongeren in Nederland (bron: WODC). Het is ook hoger dan het
percentage van 58 dat genoemd wordt in een onderzoek van Wouda e.a. (1987). De
ex-behandelinrichtingsjongeren zijn dus niet alleen delinquenter dan de gemiddelde jongere in Nederland, maar ook dan andere tehuisverlaters.
Delictsoorten
Tabel 26 geeft een overzicht van de delictsoorten waarvan jongeren zeggen dat zij
zich er het jaar na vertrek (één of meer keren) aan schuldig hebben gemaakt. Bijna
60% van de geïnterviewde jongeren geeft op wel eens zwart te hebben gereden.
Eveneens bijna 60% heeft een wapen en zegt dit het jaar na vertrek wel eens bij zich
te hebben gedragen. Het begrip wapen is hier ruim gedefinieerd. De vraag is: 'Heb je
het afgelopen jaar wel eens een wapen bij je gedragen, bijvoorbeeld een mes, een
stok of iets dergelijks, afgezien van militaire dienst?'
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Tabel 26: Genoemde delictsoort naar groep, ex-behandelinrichtingsjongeren (N=161) en
landelijke steekproef van 1994 (N=1085), in %
ex-behandel-

landelijke

inrichtingsjongeren

steekproef 1994
16
21

betrokken bij vechtpartij/relletjes

59
57
44

heling'

38

4

iemand lastigvallen/dreigen
fietsdiefstal
iemand in elkaar slaan
winkeldiefstal
vernieling

32
31
22
22
22
19
15

14
1

delictsoort

zwart rijden
bezit wapen (mes, stok o.i.d.)

inbreken"
graffiti

12

3
7
9
2
10

iemand verwonden

15

0

iemand bedreigen om geld te krijgen
brandstichten'

13
3

0
4

`

X2=6.2; df=1; p=0,01
X2=6,4; df=1; p=0,01

"' Er zijn geen meisjes die brand stichten.

Verschillen tussen jongeren
De meeste delicten worden door hetzelfde percentage meisjes als jongens opgegeven. Alleen helen en inbreken worden door een significant kleiner percentage meisjes dan jongens genoemd en onder de brandstichters is geen enkel meisje te vinden.56 Verder geven degenen die weer in een residentiële setting zijn opgenomen,
vaker op delinquente vrienden te hebben, zelf opgepakt te zijn, winkeldiefstal te
hebben gepleegd, iemand in elkaar te hebben geslagen, te hebben ingebroken, te
helen, iemand te hebben verwond of bedreigd of een wapen te bezitten (chikwadraattoetsen, p<0,01).
De jongens die veel delicten opgeven, rapporteren ook antisociaal gedrag, agressie
en geëxternaliseerde problematiek op de Y(A)SR.57 Ongeveer een kwart van hen
rapporteert dusdanig veel op de schaal 'antisociaal gedrag' dat zij in de klinische
range vallen.58 Zij zijn vaak ook drugsgebruiker (X2=17,4; df=3; p<0,01) of gokker
(X2=11,4; df=3; p<0,01). Deze samenhang zien we niet bij de meisjes.59

56
57
58

Bij het toetsen van de zeventien self-report delictvariabelen op vier achtergrondvariabelen (sekse,
leeftijd bij opname, etnische achtergrond en opgelegde maatregel; p=0,05/4=0,01).
Respectievelijk r=0,26; r=0,25 en r=0,25; voor alle drie: p<0,01.
Drie van de elf items van deze schaal hebben betrekking op delictgedrag (brandstichten, stelen thuis en
buitenshuis), Pas indien negen van de elf vragen positief beantwoord zijn, valt de jongere in de nietnormale range.
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Delicten volgens het HKS

In het jaar na vertrek komen 46 geïnterviewde jongeren voor in het HKS (34%)60
terwijl een meerderheid van de geïnterviewde jongeren delicten opgeeft.
Het percentage geregistreerde jongeren komt redelijk overeen met de percentages
die in het onderzoeksoverzicht van Smit (1993) genoemd worden. De percentages
hernieuwde politiecontacten in de rapportages van Slot (1988) en van Jagers en
Vlaar (1984) liggen rond de 35%.
De 46 geregistreerde jongeren zijn samen verantwoordelijk voor 184 registreerde
delicten. Het minimum is één delict en het maximum dertien delicten, gemiddeld
vier. Onder hen zijn meer jongens dan meisjes (X2=7,3; df=1, p<0,001).
De recidivesnelheid loopt nogal uiteen: het eerste delict van zowel jongens als
meisjes wordt na gemiddeld vijf maanden geregistreerd; ongeveer 17% van de
delictplegende jongeren wordt binnen één maand na vertrek alweer bij de politie
geregistreerd.
Delictsoorten
Om wat voor delictsoorten gaat het bij de 184 bij de politie geregistreerde delicten?
In ruim 70% van de gevallen blijkt het te gaan om vermogensdelicten, bij 26% van de
zaken is er sprake van geweldsdelicten, terwijl de overige delicten in heel kleine
aantallen voorkomen (tabel 27). De jongeren die niet in het HKS geregistreerd staan,
maar wel zelf delicten opgeven, verschillen niet in aantal en soort van opgegeven
van delicten van degenen die wel in het HKS voorkomen.
Verschillen tussen jongeren
Jongens die na vertrek voorkomen in het HKS, hebben zelf meer delicten opgegeven
en hebben meer verblijfplaatsen en gebeurtenissen in het jaar na vertrek achter de
rug dan jongens die niet voorkomen in het HKS. Bij de weinige meisjes die voorkomen in het HKS, is die samenhang niet aanwezig.
De niet-reguliere vertrekkers en de jongens die weer opgenomen zijn in een residentiële setting, zijn vaker te vinden in het HKS dan de overige jongeren (beide: oneway,
F<0,001).

59

Hier is het relatief kleine aantal meisjes onder de geïnterviewde jongeren debet aan. Van deze kleine
groep vallen maar weinig meisjes in de klinische range op de Y(A)SR of inde groep 'probleemgebruikers', er is met andere woorden weinig spreiding op deze variabelen en daardoor is het niet vreemd dat
we bij meisjes niet dezelfde correlaties aantreffen als bij jongens.

60

In hoofdstuk 3 is de betrouwbaarheid van het HKS-materiaal besproken en werd duidelijk dat het
materiaal niet voor alle 383 jongeren die in 1993 zijn opgenomen bruikbaar is. Van 62 jongeren was het
niet duidelijk of hun afwezigheid in het IIKS inhield dat zij geen delicten hadden gepleegd danwel dat
zij niet voorkwamen in het HKS omdat er bij het opvragen een fout zat in de opgegeven naam. Daarom
zijn zij uit de analyses verwijderd. Onder deze 62 jongeren bevinden zich ook 25 van de geïnterviewde
jongeren. De analyses in deze paragraaf zijn daarom gebaseerd op 161-25=136 jongeren.
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Tabel 27: De in het jaar na vertrek in het HKS geregistreerde delicten
delict
vermogensdelicten
diefstal met braak in vereniging
diefstal met braak
eenvoudige diefstal
diefstal in vereniging
heling
oplichting
verduistering in dienstbetrekking
overige vermogensdelicten
geweldsdelicten
diefstal met geweld
moord/doodslag
openlijke geweldpleging
bedreiging met geweld
eenvoudige mishandeling
mishandeling met zwaar lichamelijk letsel
overige zaken orde en gezag
zedendelicten
verkrachting
overige zedendelicten
overige delicten
vernieling
vuurwapenwet
overige wetten
totaal

N

Wo

60

32,6

29

15,8

14

7,6

9

4,9

6

3,3

3

1,6

1

0,5

7

4,1

18

9,8

13

7,1

5

2,7

5

2,7

3

1,6

1

0,5

2

1,1

1

0,5

1

0,5

2

1,1

3

1,6

1

0,5

184

100

N

Wo

Tabel 28: Combinatie van zelfopgegeven problematiek een jaar na vertrek
zelfopgegeven problematiek
geen problemen opgegeven
alleen risicovol alcohol-/drugsgebruik of gokken
alleen borderline of klinische range Y(A)SR
alleen delicten opgegeven
risicovol alcohol-/drugsgebruik of gokken + borderline of klinische range Y(A)SR
risicovol alcohol-/drugsgebruik of gokken + delicten
borderline of klinische groep Y(A)SR + delicten
alle drie de probleemgebieden
totaal

21
8
2
72
2
26
17
12

13
5
1
45
1
16
11

160

100

8
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Combinatie van problemen

In welke combinatie komen de tot nu toe behandelde problemen na vertrek voor?
We hebben gezien dat degenen die veel delicten opgeven, vaak ook veel psychische
en gedragsproblemen rapporteren en vaker drugs gebruiken. Hoe groot zijn de
groepen nu waar bepaalde problemen samen voorkomen?
Om dat na te gaan, is gekeken naar de patronen die te onderscheiden zijn in de problemen die jongeren zelf opgeven. Het gaat om de combinatie van risicovol alcohol-/
drugsgebruik/gokken en een Y(A)SR-totaalscore in de borderline of de klinische
range en het al dan niet opgeven van self-report delicten (de gegevens uit het HKS
blijven hierbij dus buiten beschouwing).
In tabel 28 is een overzicht gegeven van de patronen in de zelfopgegeven problemen. Uit de tabel blijkt dat de groep die op alle drie de terreinen problemen opgeeft,
klein is: 8% rapporteert delicten, valt in de niet-normale range én vertoont verslavingsgedrag. Ook de groep die helemaal geen problemen opgeeft, is klein: 13%. De
grootste groep (45%) wordt gevormd door jongeren die alleen 'maar' (zelf) delicten
opgeven en 16% geeft een combinatie op van delicten en verslavingsgedrag. De
diverse patronen maken duidelijk dat het opgeven van veel problemen op de Y(A)SR
maar voor een klein deel van de jongeren samengaat met de problemen op de
andere twee gebieden.
7.5

Samenvatting en bespreking

Een jaar na vertrek zijn de behandelinrichtingsbewoners ondervraagd over alcoholen drugsgebruik en over gokken. Ook hebben zij een vragenlijst ingevuld over eventuele psychische en gedragsproblemen en over over eventueel gepleegde delicten.
Verder is nagegaan of zij bij de politie geregistreerd stonden. Er blijkt bij 30% van de
jongeren sprake te zijn van risicovol alcohol- of drugsgebruik of gokken. Ongeveer
een vijfde (21%) geeft dusdanige psychische en gedragsproblemen op dat hun problematiek vergelijkbaar is met die van jongeren die verwezen zijn naar de geestelijke
gezondheidszorg. Tachtig procent geeft op één of meer delicten te hebben gepleegd
en 34% staat in het jaar na vertrek geregistreerd bij de politie.
Als we de drie soorten informatie die jongeren zelf opgeven, combineren, blijkt dat
bijna alle jongeren gedragsproblemen opgeven: slechts 13% rapporteert helemaal
geen problemen.
De grootste groep wordt gevormd door jongeren die 'alleen' self-report delicten
rapporteren (45%). Hoewel hier een relatief 'licht' vergrijp als zwartrijden het meest
wordt opgegeven, worden (weliswaar in mindere mate) er ook ernstigere delicten
genoemd, zoals diefstal met geweld, betrokkenheid bij vechtpartijen en relletjes,
iemand in elkaar slaan en iemand verwonden. Iets meer dan een kwart (28%) van de
jongeren valt op twee terreinen in de groep die problemen rapporteert. Een kleine
groep van 12 jongeren (8%) valt op alle drie de terreinen in de probleemcategorie.
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Van de jongeren die in het jaar na vertrek met de politie in aanraking zijn geweest
(34%), zijn de meeste ten tijde van het interview weer opgenomen in een residentiële setting. Het gaat vooral om jongens, die niet volgens plan uit de justitiële
behandelinrichting vertrokken zijn (en daar relatief kort verbleven), veel wisselingen
in verblijfplaats hebben en meer meegemaakte gebeurtenissen opgeven. Deze groep
geeft zelf meer delicten op en is vaker in het HKS te vinden. Ook vóór opname was
deze groep al vaker bij delicten betrokken en had bij opname vaker een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen. De heropgenomen groep rapporteert niet meer
problemen met alcohol- en/of drugsgebruik dan de overige jongeren. De gepleegde
delicten lijken daarom de directe aanleiding voor de heropname.
De risicofactoren die in de voorgaande hoofdstukken werden gesignaleerd, blijken
van invloed op het al dan niet aanwezig zijn van problemen na vertrek. Degenen
met veel wisselingen in verblijfplaats en niet-regulier vertrek geven meer delicten
op, vallen vaker in de groep met problematisch alcohol- en/of drugsgebruik en/of
gokken, rapporteren meer psychische en gedragsproblemen op de Y(A)SR en zijn
vaker heropgenomen. Anders dan vooraf verwacht, is er geen verschil gevonden in
de problemen die jongeren rapporteren en het feit of zij wel of geen begeleiding
hebben ontvangen na vertrek. Dit is niet zo vreemd, omdat in hoofdstuk 6 duidelijk
werd dat de inhoud en de frequentie van de hulp die jongeren ontvingen, erg mager
is. Het al dan niet hebben van hulp, kán op die manier ook geen verschil uitmaken.
Hoe moeten we het vóórkomen van problemen bij de ex-behandelinrichtingsjongeren beoordelen? Is er sprake van meer gezondsheids-, psychische en gedragsproblemen dan bij andere jongeren? We kunnen constateren dat de onderzochte jongeren
voornamelijk meer delicten opgeven en meer drugs gebruiken dan de gemiddelde
jongere in Nederland. Het percentage jongeren dat zelf delicten rapporteert, en het
percentage drugsgebruikers zijn ook hoger dan bij andere tehuisverlaters. Alleen
het aantal politiecontacten komt bij deze groepen redelijk overeen. De ex-behandelinrichtingsjongeren zijn dus wat delictgedrag en drugsgebruik betreft moeilijker dan
doorsneejongeren en wijken ook af van andere ex-tehuisbewoners.

8

Problemen voor opname en na vertrek

De meeste ex-behandelinrichtingsjongeren rapporteren een jaar na vertrek nog
gedragsproblemen. Vergeleken met de gemiddelde jongere in Nederland noemen
ze vooral meer delicten en drugsgebruik. We weten dat de jongeren om wie het hier
gaat, bij opname in de justitiële behandelinrichtingen een moeilijke groep vormen.
In hoofdstuk 1 bleek dat er sprake was van meervoudige en ernstige problematiek.
Bij opname was er dus beslist geen sprake van doorsneejongeren. De vraag is daarom of zij, ondanks het feit dat het overgrote deel van hen zegt delicten te hebben
gepleegd, een deel van hen riskant alcohol of drugsgebruik vertoont en sommigen
in de borderline of de klinische range scoren op de Y(A)SR, in vergelijking met hun
situatie bij opname vooruit zijn gegaan en 'meer doorsnee' zijn geworden.
In dit hoofdstuk zullen we daarom de situatie na vertrek vergelijken met die bij opname en nagaan of er bepaalde patronen te onderscheiden zijn in de ontwikkeling
die jongeren doormaken in de periode van opname tot een jaar na vertrek. Voor
deze vergelijking zijn twee informatiebronnen beschikbaar:
1
de informatie over psychische en gedragsproblematiek zoals die door jongeren
door middel van de Y(A)SR is opgegeven;
2 de in het HKS geregistreerde delicten.
8.1

Psychische en gedragsproblemen

Bij opname in de justitiële behandelinrichting is de YSR door 295 jongeren ingevuld.
Na vertrek hebben 161 jongeren de YSR of de versie daarvan voor 18 jaar en ouder,
de YASR, ingevuld. Van 131 jongeren is informatie op beide meetmomenten beschikbaar.
8.1.1

Gemiddelde scores

Het gemiddelde aantal psychische en gedragsproblemen dat jongeren bij opname
rapporteren, komt overeen met dat van jongeren die verwezen zijn naar de geestelijke gezondheidszorg (de klinische normgroep). Een jaar na vertrek is het gemiddelde aantal problemen dat jongeren rapporteren, gedaald en komen de gemiddelde
scores overeen met die van de jongeren uit de algemene normgroep van de Y(A)SR
(tabel 29). Bij opname ligt het gemiddelde aantal gerapporteerde problemen bij de
jongeren in de behandelinrichtingen hoger dan bij degenen uit de klinische normgroep; na vertrek is het gemiddelde aantal opgegeven problemen niet alleen lager
dan bij de klinische normgroep, maar ook wat lager dan bij jongeren uit de algemene
normgroep. Er blijft nog steeds een verschil bestaan tussen jongens en meisjes, maar
we zien dat verschil ook bij de algemene normgroep terug.
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Tabel 29: Gemiddelde scores van jongens (j) en meisjes (m) op de Y(A)SR van de
ex-behandelinrichtingsbewoners bij opname en na vertrek (N=131) gezet naast
de gemiddelden voor de klinische en de algemene normgroep
Y(A)SR

Y(A)SR

bij opname

na vertrek
m
j

m

i

algemene
normgroep
j
m

klinische
normgroep
j
m

teruggetrokken

4,8

6,0

2,3

2,9

2,3

2,6

4,1

5,9

lichamelijke klachten

2,5

7,0

0,9

2,3

2,1

2,9

2,8

4,7

angstig/depressief

7,9

11,7

3,3

6,4

4,1

5,3

7,5

11,4

sociale problemen

3,3

3,5

1,4

1,6

2,6

2,3

3,8

3,8

denkproblemen

2,9

3,5

1,3

1,9

1,2

1,2

1,8

2,2

aandachtsproblemen

5,9

7,9

2,5

3,1

4,6

4,8

6,5

6,9

agressief gedrag

9,9

13,3

5,0

5,0

7,6

6,8

10,8

9,1

antisociaal gedrag

8,6

9,9

3,0

3,1

3,6

2,9

4,4

3,8
21,0

geïnternaliseerd

14,8

23,8

6,2

11,1

8,4

10,6

13,8

geëxternaliseerd

18,6

23,5

8,9

8,7

11,2

9,8

15,1

12,9

totaalscore

52,8

71,9

23,5

31,2

32,8

33,9

46,3

53,6

8.1.2

Vooruitgang, achteruitgang of gelijkblijven

Een andere manier om de verandering tussen de zelfopgegeven problemen bij opname en na vertrek na te gaan, is het vergelijken van het aantal jongeren dat in de
normale, de borderline of de klinische range valt.
Bij opname rapporteerde 60% van de jongeren dusdanig veel psychische en gedragsproblemen dat zij ingedeeld konden worden in de borderline of klinische range; 40%
viel in de normale range.61 Na vertrek is nog maar 20% in te delen in de borderline of
klinische range en is het percentage jongeren in de normale range verdubbeld. De
groep die zelf ernstige problemen rapporteert, is dus sterk afgenomen.
Verandering van range
Omdat ook bij opname al een deel van de jongeren in de normale range viel, is nagegaan bij hoeveel jongeren er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de ene

61

Van de jongeren rapporteert 40% bij opname weinig problemen en valt in de normale range, iets wat
gezien hun opname in een justitiële behandelinrichting op het eerste gezicht opmerkelijk lijkt. Er zijn
echter diverse verklaringen voor dit verschijnsel. Ten eerste kunnen jongeren zelf anders tegen hun
situatie aankijken dan degenen die hen in de inrichting plaatsen. Verder kan met behulp van instrumenten als de Y(A)SR nooit een 100% juiste classificatie verkregen worden van jongeren die wel en degenen
die geen problemen hebben. Achenbach (1991) noemt bijvoorbeeld in de handleiding van de YSR dat
30% van de klinische normgroep niet in de normale range valt. In een artikel over de sensitiviteit van de
YASR wordt een percentage van 26% genoemd (Wiznitzer e.a., 1992). Er zijn dan ook altijd naast een
vragenlijst als de Y(A)SR andere informatiebronnen nodig om een oordeel over de situatie van (in dit
geval) jongeren te vellen.
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Tabel 30: Verandering van range tussen voor- en nameting, in % (N=131)
probleem

vooruit

gelijk

achteruit

teruggetrokken (i)

23
20

70
80

7

lichamelijke klachten (i)
angstig/depressief (i)

22

70

8

sociale problemen
aandachtsproblemen

9
20
17

87
72
80

4
8
3

agressief gedrag (e)

55

42

3

antisociaal gedrag (e)

21

73

6

geïnternaliseerde problematiek
geëxternaliseerde problematiek

43
45

50
40

7
6

Y(A)SR totaalscore

46

45

9

denkproblemen

-

naar de andere range (tabel 30). Als we naar de totale probleemscore kijken, die een
indicatie geeft van de ernst van de problematiek, blijkt dat 46% 'vooruit' is gegaan,
45% is in dezelfde range gebleven en 9% (elf jongeren) is de situatie verslechterd: zij
zijn van de normale in de borderline of de klinische range terechtgekomen of van de
borderline range in de klinische. Onder degenen die in dezelfde range zijn gebleven,
bevindt zich een klein aantal jongeren dat in de borderline of de klinische range is
'gebleven'. Zij zijn dus of gelijk gebleven in hun scores of achteruitgegaan sinds de
eerste meting. De groep van elf jongeren die achteruit zijn gegaan, verschilt op drie
punten van de beide andere groepen: zij zijn ouder (19 jaar) op het moment van het
interview en zij waren ook ouder toen ze voor het eerst uit huis geplaatst werden
(gemiddeld 15 in plaats van 12 jaar; oneway, respectievelijk p<0,01 en p<0,05).
Het nadeel van het bekijken van de verdeling over de drie ranges is dat jongeren in
hun absolute scores best 'vooruit' of juist 'achteruit' kunnen gaan, terwijl ze wel in
dezelfde range blijven.
Verschil in absolute score op de voor- en nameting
Los van de indeling in ranges gaat een veel grotere groep jongeren vooruit: ook jongeren die binnen dezelfde range blijven, rapporteren bij de tweede afname significant minder problemen.62 Daarbij is er een verschil wat leeftijd betreft. Bij degenen

62

Om na te gaan of het aantal opgegeven (psychische en gedrags)problemen bij opname verschilt van
hetgeen een jaar na vertrek wordt gerapporteerd, is een multivariate variantie-analyse uitgevoerd.
Daarbij is een repeated measures design gehanteerd met geslacht en de leeftijd bij opname (t/m 15
en vanaf 16 jaar) als tussenpersoonfactoren en (vanwege de uiteenlopende perioden tussen de vooren nameting) de duur van de periode tussen de eerste en de tweede meting als covariaat. De duur van
het interval tussen de beide metingen blijkt niet van invloed op het verschil in scores op de voor- en
nameting. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.
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die bij opname al wat ouder zijn (boven de 16 jaar), blijken er minder veranderingen
op te treden, hetgeen erop wijst dat de problemen stabieler zijn bij de wat jongere
groep.
Vermindering problematiek?
Welke conclusie mogen we nu trekken uit de daling van het aantal psychische en
gedragsproblemen dat jongeren rapporteren? Is er sprake is van een vermindering
van de problematiek?
In de handleiding van de YSR (Verhuist e.a., 1997) wordt erop gewezen dat normaal
gesproken bij herhaalde metingen die kort na elkaar plaatsvinden, de scores op de
meeste schalen dalen. Aangegeven wordt bijvoorbeeld dat de totale probleemscore
daalt van 36,2 naar 30,5 bij een herhaalde meting. In ons onderzoek is weliswaar
sprake van een herhaalde meting, maar het tijdsinterval tussen de twee metingen is
veel langer: gemiddeld 27 maanden. Onderzoek naar de stabiliteit van probleemgedrag in de adolescentie waarbij de Y(A) SR gebruikt is (Van Wattuur en Verhuist,
1994; Ferdinand, 1995), laat zien dat er juist sprake is van een grote stabiliteit in de
scores van jongeren na twee jaar. Adolescenten die van zichzelf vinden dat er sprake
is van veel problemen, vinden dat na twee jaar nog steeds. Hetzelfde geldt voor
jongeren die vinden dat er geen sprake is van problemen: de meesten geven twee
jaar later evenmin problemen op.
De gegevens van de ex-behandelinrichtingsjongeren laten een sterkere daling zien
dan die bij herhaalde metingen kort na elkaar aan de orde is. Ook is de daling van de
scores sterker dan die gevonden werd bij herhaalde metingen onder jongeren die
verwezen zijn naar de (ambulante en klinische) geestelijke gezondheidszorg (bron:
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie).
Het is echter van belang in het oog te houden dat het hier gaat om zelfgerapporteerde psychische en gedragsproblemen. Het is heel goed mogelijk dat jongeren anders
tegen hun problemen aankijken dan bijvoorbeeld volwassenen om hen heen of
hulpverleners zouden doen.
Onze voorzichtige conclusie luidt daarom dat de gegevens een indicatie zijn dat de
meeste jongeren zélf minder problemen ervaren. Dit wil niet zeggen dat er 'niets'
met hen aan de hand is, zij rapporteren namelijk daarnaast wel bijna allemaal delicten en ook het drugsgebruik ligt hoger dan bij de gemiddelde jongere.
8.2

Delicten volgens het HKS

In hoofdstuk 7 is onder andere aan de hand van informatie uit het HKS gekeken naar
de recidive van de geïnterviewde jongeren. Het voordeel van de informatie uit het
HKS is, dat deze voor alle jongeren die in 1993 zijn opgenomen, opgevraagd kan
worden; hierdoor zijn we voor informatie over recidive niet alleen afhankelijk van de
geïnterviewde jongeren. Bovendien is van deze hele groep informatie beschikbaar
over de problematiek bij opname. Voor het vaststellen van het aantal in het HKS
voorkomende delicten voor opname en het aantal na vertrek en voor de relatie met
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de informatie over de problematiek bij opname, kijken we daarom naar de hele
groep jongeren die in 1993 in een behandelinrichting zijn opgenomen.63 Voor het
vaststellen van verbanden met de huidige woonsituatie en informatie uit de periode
na vertrek zijn we aangewezen op de informatie van de geïnterviewde jongeren.
We gebruiken het HKS om na te gaan of er een jaar na vertrek minder jongeren met
de politie in aanraking zijn gekomen dan voor opname. Er bestaat een grote discrepantie tussen deze politiegegevens en de delicten die jongeren zelf opgeven.
Daarmee is direct een belangrijk nadeel aangegeven van het gebruik van het HKS om
de periode voor opname te vergelijken met die na vertrek. Een daling in het aantal
politiecontacten wil niet zeggen dat jongeren ook daadwerkelijk minder delicten
zijn gaan plegen, het is hooguit een indicatie voor de vermindering van problemen
op dit terrein.
8.2.1

Het aantal jongeren dat in het HKS geregistreerd staat

In de periode voor opname staan er 1.714 delicten in het HKS geregistreerd. Deze
zijn gepleegd door 210 jongeren, 65% van de totale groep jongeren die werd opgenomen. In het jaar na vertrek komen 97 jongeren voor, 30% van de populatie.
Dit leidt tot de conclusie dat na vertrek minder jongeren in het HKS voorkomen.
Deze vergelijking is echter niet helemaal eerlijk. De periode waarin een jongere in
het HKS geregistreerd kan staan (de risicoperiode), is voor opname namelijk veel
langer dan na vertrek. De periode voor opname waarin delicten geregistreerd staan
in het HKS, loopt voor een deel van de jongeren op tot vier jaar. Het is daarom beter
het aantal jongeren dat in het jaar voor opname voorkomt in het HKS, als uitgangspunt te nemen.
Er zijn 104 jongeren die in het jaar voor hun opname in het HKS geregistreerd blijken
te staan, dat is 32% van de populatie; zo bekeken zijn er na vertrek dus niet minder
jongeren die in het HKS voorkomen.
Individuele jongeren
Kijken we naar individuele jongeren, dan gaat de vergelijking van het jaar na vertrek
met de hele periode voor opname wel op. Het is immers van belang te weten of jongeren ophouden of wellicht juist doorgaan met het plegen van delicten. De jongeren
blijken in te delen in vier groepen:
- een groep die in geen van beide perioden voorkomt in het HKS (30%);
- een groep die voor opname geregistreerd staat en na vertrek doorgaat met het
plegen van delicten (25%);
- een groep die (volgens de gegevens uit het HKS) ophoudt met het plegen van
delicten (40%);

63

Buiten beschouwing blijven de 61 jongeren die voor opname wel bekend zijn in de justitiële documentatie, maar niet in het HKS (zie paragraaf 3.2.2). Het gaat hier om 383-61=322 jongeren.
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- een groep die in het jaar voor opname niet voorkomt in het HKS, maar in het jaar
na vertrek wel (5%).
De groep die doorgaat met het plegen van delicten (25%) blijkt een duidelijk te
onderscheiden groep te zijn. Het zijn vooral jongens die recidiveren (X2=22,26; df=3;
p<0,001). Zij zijn gemiddeld ouder de rest van de opgenomen jongeren, hebben
maar kort in de behandelinrichting verbleven (oneway, p<0,001), hebben vaker
een strafrechtelijke maatregel gehad (X2=23,88; df=3; p<0,001), zijn vaker een nietreguliere vertrekker (X2=14,32; df=3; p<0,01) en hebben meer wisselingen van
verblijfplaats gehad in het jaar na vertrek (oneway, p<0,01).
In hun dossiers staat bij opname vaker genoemd dat hun delictgedrag een probleem
is (X2=34,06; df=3; p<0,001), en voor hun opname in de behandelinrichting hebben
zij al gemiddeld meer plaatsingen achter de rug dan de andere groepen (oneway,
p<0,001).
Ten tijde van het interview wonen zij vaker weer in een residentiële setting (X2=7,8;
df=3; p<0,05); de recidivisten zijn vaak ook degenen die risicovol alcohol- of drugsgebruik of gokken rapporteren (X2= 12,24; df=3; p<0,01). Het weer opgenomen zijn
in een tehuis is niet synoniem aan het plegen van delicten: de helft van de recidivisten zit vast, maar ook jongeren die niet (meer) voorkomen in het HKS, zijn weer
opgenomen.
Ook de niet-geregistreerden vormen een duidelijk te onderscheiden groep. In deze
groep valt 78% van de meisjes, tegen 44% van de jongens. Het gaat vooral om
jongeren met een civiele maatregel, zij zijn jonger bij hun opname in de inrichting
(de helft is 12 of 13 jaar bij opname) en hun verblijf duurde relatief lang en was
gemiddeld twee keer zo lang als dat van degenen die doorgaan met het plegen van
delicten. Zij zijn vaker regulier vertrokken.
Vóór hun opname hebben zij gemiddeld minder plaatsingen achter de rug dan
degenen uit de andere groepen. Bij de jongeren in deze groep worden bij opname
meer hechtingsproblemen genoemd dan bij de jongeren die doorgaan met het
plegen van delicten (oneway, p<0,01).
Jongeren die stoppen of juist beginnen met het plegen van delicten, blijken niet
duidelijk onderscheiden te kunnen worden.
8.2.2

Delictsoorten

Welke delictensoorten zijn er voor opname bekend geworden bij de politie en is er
wellicht een verschuiving te herkennen in het soort delicten dat na vertrek bij de
politie bekend is geworden? Het blijkt dat jongeren zowel voor- als na opname vooral voor vermogensdelicten met de politie in aanraking komen, voor opname bestaat
74% van de geregistreerde delicten uit vermogensdelicten, na vertrek is dat 68%. Het
aandeel van de geweldsdelicten is na vertrek iets toegenomen ten koste van de vermogensdelicten: in plaats van 13% is er sprake van 20% geweldsdelicten (tabel 31).
Dit roept de vraag op of degenen die doorgaan met het plegen van delicten, wellicht
allemaal zwaardere delicten zijn gaan plegen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Van
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Tabel 31: Delictsoort gepleegd voor opname en in het jaar na vertrek, in %
delictsoort

vernielingen en openbare orde
geweldsmisdrijven

voor opname

na vertrek

(N=1.714)

(N=377)

8,2

7,2

13,2

19,9

2,5

0,8

74,6

68,2

misdrijven Wet Wapens en Munitie

0,3
0,4
0,8

0,3
0,5
2,1

overige misdrijven

0,1

1,1

zedenmisdrijven
vermogensmisdrijven
misdrijven Wegenverkeerswet
misdrijven Opiumwet

totaal

100

100

de recidivisten pleegt 50% (40 jongeren) delicten van gelijke zwaarte,64 33% (26 jongeren) gaat minder zware delicten plegen en 17% (14 jongeren) pleegt zwaardere
delicten na vertrek.
8.3

Samenvatting en bespreking

Bij opname in de justitiële behandelinrichtingen waren de opgenomen jongeren te
karakteriseren als een moeilijke groep, waarbij sprake was van problemen op diverse
terreinen tegelijkertijd. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of deze jongeren,
die bij opname beslist geen doorsneejongeren waren, een jaar na vertrek minder
problematisch genoemd kunnen worden. Door de aard van de gebruikte bronnen is
alleen een voorzichtig antwoord op deze vraag mogelijk.
Uit de daling van het aantal psychische en gedragsproblemen dat jongeren opgeven,
is af te leiden dat zij zelf minder problemen ervaren. De mate waarin de ex-behandelinrichtingsjongeren problemen opgeven, wijkt niet af van die van de gemiddelde
jongere in Nederland (de algemene normgroep). Net als in de algemene populatie is
er onder de geïnterviewde jongeren een kleine bovenlaag (14% valt in de klinische
en 7% in de borderline range) 65 die dusdanig veel problemen rapporteert dat zij in
aanmerking komen voor gespecialiseerde hulpverlening (en dus nog even problematisch zijn als bij opname). Verreweg de meeste jongeren rapporteren een jaar

64

Als maat voor de zwaarte van de delicten is de strafdreiging genomen. Indien jongeren voor opname
verscheidene keren geregistreerd staan, is het delict met de zwaarste strafdreiging als uitgangspunt
genomen. Hetzelfde geldt voor het jaar na vertrek. Indien het verschil tussen de zwaarste strafdreiging
na vertrek en voor opname positief is, dan is de delictzwaarte toegenomen: in de periode na vertrek is
er in ieder geval één delict gepleegd waar een zwaardere straf op staat. Is het verschil negatief, dan is

65

de strafdreiging van het zwaarste delict in de periode na vertrek lager dan die van voor opname.
Bij het vaststellen van de grenswaarden voor het definiëren van de klinische groep wordt doorgaans het
negentigste percentiel aangehouden, de bovenste 10% wordt dus als klinische groep aangemerkt.
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na vertrek minder problemen dan bij hun opname. De vooruitgang is het minst bij
degenen die bij opname al wat ouder zijn; bij hen blijven de problemen min of meer
stabiel.
Op basis van de informatie uit de politieregistratie lijkt het beeld op het eerste gezicht minder positief: zowel in het jaar voor opname als in het jaar na vertrek komt
namelijk ongeveer een derde van de jongeren voor in het HKS. Als we nagaan wie er
voor opname 'ooit' in het HKS voorkwam en na vertrek nog, blijkt dat 25% van de
jongeren persisteert in het plegen van delicten, 40% houdt op, 5% begint er juist na
vertrek mee en 30% komt noch voor opname, noch na vertrek voor in het HKS.
Degenen die doorgaan met het plegen van delicten vormen een duidelijk te onderscheiden groep, die vooral bestaat uit de niet-reguliere vertrekkers. Zij hebben kort
in een inrichting verbleven en in hun dossiers bij opname stond al vermeld dat het
delictgedrag een groot probleem was. De meeste recidivisten plegen minder ernstige
delicten of delicten van 'dezelfde zwaarte' als in het jaar voor opname. Een kleine
groep van 14 jongeren pleegt echter zwaardere feiten. Ongeveer de helft van de
recidivisten is weer opgenomen in een residentiële setting.
In hoofdstuk 2 werd op basis van de ervaringen uit de literatuur geconcludeerd dat
ernstige gedragsproblemen, zoals de jongeren in de behandelinrichtingen bij opname vertoonden, bijzonder stabiel zijn. Daarom werd het realistisch geacht slechts
bij een deel van de jongeren verandering in de problematiek te verwachten.
De gegevens uit dit hoofdstuk wijzen erop dat deze verwachting klopt. Een deel van
de jongeren geeft zelf evenveel problemen op als bij opname en een deel komt nog
steeds voor in de politieregistratie. Bij de meeste jongeren lijkt de situatie verbeterd:
zij blijken zélf minder psychische en gedragsproblemen te ervaren en komen minder
met de politie in aanraking.
Zij geven echter tegelijkertijd wel bijna allemaal op nog delicten te plegen en het
drugsgebruik onder hen is hoger dan onder doorsneejongeren. Het is dus niet zo
dat er bij degenen bij wie sprake is van verandering, 'niets' meer aan de hand is. In
combinatie met de risicofactoren die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde
kwamen (werkloosheid, veel wisselingen in verblijfplaats en financiële problemen),
blijft er nog steeds sprake van een kwetsbare groep jongeren met de nodige gedragsproblemen.

9

Mening bewoners

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe het de jongeren een jaar na
vertrek vergaat. Tot nu toe hebben we echter geen aandacht besteed aan wat de
jongeren in kwestie zélf vinden van het verblijf in de justitiële behandelinrichtingen.
Hoe kijken zij daar een jaar later tegen aan? In het follow-up interview zijn hierover
enkele vragen gesteld.
9.1

Algemene indruk

Op de vraag hoe jongeren het destijds in de behandelinrichting vonden, zegt 33%
het er 'prettig' of'heel prettig' te hebben gevonden, 26% oordeelt dat het'wel ging'
en 41 % vond het 'niet prettig' of 'heel erg vervelend'.
Het contact met de groepsleiding noemt de helft 'goed' of 'zeer goed', een kwart
'gaat wel' en een kwart vindt het 'slecht' of 'zeer slecht'. De niet-reguliere vertrekkers noemen het contact vaker 'slecht' dan de reguliere vertrekkers (X2=7,0; df=2;
p<0,05). Ook uit onderzoek van Wouda e.a. (1987) blijkt dat uitvallers de omgang
met de groepsleiding negatiever evalueren dan de reguliere vertrekkers.
De omgang met groepsgenoten wordt door de helft als 'goed' beoordeeld. Ook hier
beoordeelt een kwart de contacten als 'gaat wel' en een kwart als 'slecht'. Dit is in
overeenstemming met de uitkomsten van Wouda e.a. (1987) dat het merendeel van
de jongeren het contact met groepsgenoten als goed of redelijk beschouwt.
Rapportcijfer
Desgevraagd heeft ongeveer 80% van de jongeren de inrichting waar zij verbleven,
een rapportcijfer gegeven (tabel 32). In totaal geeft bijna 40% van de jongeren een
onvoldoende, 15% geeft een 6 en de rest een 7 of hoger.
De jongeren uit de open inrichtingen geven doorgaans een hoger cijfer dan degenen
uit de gesloten inrichtingen. Uit onderzoek van Wouda e.a. (1987) bleek dat nietreguliere vertrekkers achteraf negatiever tegen hun verblijf aankijken dan degenen
die de inrichting volgens plan verlaten hebben. Als we het rapportcijfer opvatten als
maat voor het oordeel dat jongeren achteraf over hun inrichtingsverblijf geven, dan
blijkt dit verschil niet bij de ex-behandelinrichtingsjongeren. De reguliere en nietreguliere vertrekkers verschillen niet wat het rapportcijfer betreft.
Degenen die een onvoldoende geven, vinden de regels in de inrichting te streng of
de groepsleiding juist te slap, 'je kon alles doen'. Anderen klagen over het feit dat ze
'tussen criminelen zitten' of voelen zich niet begrepen. De jongeren die een voldoende geven, zijn juist positief over de aanpak in de behandelinrichtingen. Er zijn veel
dingen te doen, het dagprogramma is interessant en er is goede begeleiding.
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Tabel 32: Toelichting van de geïnterviewde jongeren bij het gegeven cijfer, in % (N=161)
soort cijfer en toelichting

%

onvoldoende
de behandeling is slecht, ze begrijpen je niet, het is geen echte hulp,
-

19

-

ik heb er niets aan gehad, je zit vast, je wordt geslagen, gepest
het is te streng, er zijn te veel regels, het is kinderachtig, je mag niets,

6
3
3
3

het is te slap, te gemakkelijk, je kon alles doen
ze beloven van alles, maar komen het niet na
je zit tussen criminelen

voldoende tot goed
het is een goede behandeling, er zijn veel faciliteiten, goede begeleiding,
-

6

er wordt constant op je gelet
de leiding zit niet op één lijn, de regels zijn onduidelijk

23

er is veel te doen, je krijgt veel aandacht
soms is het goed, soms is het slecht
het is zwaar, maar je leert er veel van
je voelt je geborgen, ze zijn er altijd voor je, ze helpen je, ze durven risico's te nemen,

3
3
5

ze vertrouwen je
geen toelichting gegeven

26

Het beste en het slechtste in de inrichting
Om een idee te krijgen wat jongeren nu zien als de goede en de minder goede kanten
aan het verblijf in een justitiële behandelinrichting, is hun gevraagd te vertellen wat
zij 'het beste' vonden van hun verblijf en wat'het slechtste'. Op deze vraag komen
zeer uiteenlopende antwoorden.
Als het beste noemt 17% van de jongeren de (sport) activiteiten die in de inrichtingen
georganiseerd worden: 'De vakanties met de groep, dat waren leuke actieve dingen',
'Ze doen veel, kanoën, uitstapjes enzo en veel sport, dat was fijn' en 'Het beste was
dat je kon drummen en keyboard spelen'. Door 12% van de jongeren wordt het
behandelprogramma genoemd: 'De kamertraining, dat was nuttig', 'De therapie van
de psychotherapeut, daar heb ik het mee getroffen', 'Het opbouwen van vrijheden,
dat vond ik een goed systeem, je mocht niet zomaar één, twee, drie naar buiten toe
en dat was goed', 'De behandelgroep, daar leer je wat van, anders zit je maar te
wachten', 'Het drugsbeleid met urinecontroles en sancties, de sanctie is dat je geen
verlof meer krijgt en dat is goed', 'Veel vrijheid en toch wordt er op je gelet en is er
genoeg controle, dat is nodig'.
Het dagprogramma dat in de inrichting gevolgd kon worden, noemt 10% als het
beste: 'Het beste was het werken met hout en metaal', 'De computercursus en dat je
certificaten kon halen', 'De vele keuzemogelijkheden op school, ik vond hout het
leukst', 'Het beste was dat je zelf mocht koken' en 'Het beste was dat je een vak kon
leren, daarmee ben ik verder gekomen'.
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Bijna 10% noemt de aandacht en de steun die ze in de inrichting hebben gekregen
als het beste van het verblijf: 'De aandacht die je krijgt terwijl er maar één groepsleider rondloopt, dat vind ik knap', 'Het beste waren de mensen die er werken, die
gingen goed met de jongens om; er was een goede band en ze nemen de tijd voor je',
'Dat als je de leiding nodig had, ze er ook waren', 'Het beste was de begeleiding; ze
stellen je op je gemak, ze praten met je en kalmeren je' en 'Ze observeren je eerst en
geven dan een op de persoon afgestemde begeleiding, dat vind ik erg goed. Ze gaan
goed met je om'.
Een heel klein aantal jongeren noemt meer negatieve dingen als het beste, zoals 'Het
beste was de vrijheid die je had om te blowen'.
Als slecht worden, net als bij de toelichting op de rapportcijfers, soms tegenstellingen genoemd. Zo zijn er jongeren die de regels slecht vinden, die zijn te streng
(15%), anderen zeggen juist dat de regels te slap zijn, 'het is een rotzooitje' vinden
zij, er is onvoldoende leiding (9%). Verder worden het eten (11%) en dat de groepsleiding slaat (9%) slecht genoemd. De overige slechte dingen worden door minder
dan 5% van de jongeren genoemd en kunnen samengevat tot de volgende onderwerpen: de school is niet serieus genoeg, er zijn te weinig activiteiten, het therapieuur is slecht, er komt te weinig bezoek en je mag te weinig bellen, het behandelprogramma is slecht en 'het op cel zitten' is het slechtst.
Gewenste veranderingen
De jongeren is vervolgens gevraagd wat zij zouden willen veranderen in de inrichting als zij daartoe de mogelijkheid hadden. Zaken die onder de noemer'meer vrijheid en zelfstandigheid' vallen, worden het meest genoemd (17%). Daarmee wordt
dan meestal niet bedoeld dat ze weg willen, maar meer ruimte voor individuele
aandacht en keuzes: 'Meer vrijheid voor jezelf in plaats van alles met de groep doen
en bepalen', 'Meer vrijheid zodat een jongen tijd voor zichzelf heeft, ik (en ook de
andere jongens) functioneer beter als niets steeds alles met z'n allen moet', 'Ik zou
vragen wat de jongens willen over kleding en over haar en kleren wassen', 'Ik zou
niet zo'n druk op de jongens zetten, je wordt gehersenspoeld, ik werd er veel rustiger, maar de manier waarop vond ik slecht'. Meer vrijheid betekent echter ook
'meer verlof, meer contact met de buitenwereld, je voelt je zo opgesloten'.
Andere veranderingen komen neer op 'meer activiteiten' (11%). Die zijn nodig want
'daar kan je dingen van leren', 'er is nu niets te doen' en 'dan wordt de sfeer leuker'.
Sommige jongeren (9%) zouden meer individuele begeleiding willen: 'Intensievere
behandeling, meer op de persoon zelf ingaan, maar dan individueel, het wordt nu
niet goed gedaan, je snapt er gewoon niets van', 'Een psycholoog waar je heen mag
als je wilt, nu mag je maar één keer per week en dat moet je goed vragen', 'Meer
persoonlijke aandacht op vrijwillige basis en minder verplichte lessen; alles wat je
wilde, mocht niet, dat werkt juist averechts'.
Dan zijn er nog veranderingen samen te vatten onder de noemer 'betere controle'
(6%), zowel op jongeren als op groepsleiding. Dat wil zeggen, 'Strenger optreden als
de regels overtreden worden', 'Erop toezien dat dingen eerlijk gaan en dat de leiding
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niet te ver gaat', 'Strenger zijn op drugs en zo' en 'Beter letten op de jongeren, zij
moeten dingen leren en dat gaat niet als zij zelf de baas zijn'.
9.2

Resultaat van het verblijf

Heeft het verblijf in de behandelinrichting zin gehad volgens de jongeren zelf?
Hebben zij bijvoorbeeld iets geleerd, zijn ze veranderd? En als dat zo is, komt dat
dan naar hun idee door de inrichting?
Van de jongeren zegt 50% 'iets' geleerd te hebben, 19% 'een beetje' en 31% zegt 'nee,
niets geleerd'.
Op de vraag wat ze dan geleerd hebben, worden verschillende dingen genoemd. Zo
zegt 11% een vak geleerd te hebben of op school veel geleerd te hebben; 8% noemt
'omgaan met andere mensen' en 8% zegt geleerd te hebben om rustiger te zijn.
Minder genoemd worden: voor jezelf opkomen, eten koken, volwassener en zelfstandiger zijn, je aan de regels houden, eerst denken dan doen, luisteren, omgaan met
geld, hulp vragen, doorzetten en zelfdiscipline, structuur en regelmaat, en meer
sociale vaardigheden.
Sommige jongeren hebben naar hun zeggen vooral negatieve dingen geleerd, bijvoorbeeld 'Niet meer iedereen vertrouwen, mensen kunnen heel gemeen zijn, ik heb
geen vertrouwen meer in hulpverleners', of 'Niets goeds, alleen slechte dingen' en
'Ik heb blowen en drinken geleerd, de groepsleiding ziet het wel, maar zegt er niets
van'.
Verblijf zinvol?
Meer dan de helft (58%) vond het verblijf '(een beetje) zinvol'. De rest is van mening
dat het voor hen persoonlijk allemaal geen zin heeft gehad. Degenen die hun verblijf
in de inrichting als zinvol hebben ervaren, zijn vaker reguliere vertrekkers (X2=6,4;
df=2; p<0,05), zij kijken positiever tegen de inrichting aan en zijn ook degenen die
een hoog cijfer uitdelen (oneway, F=14,1; p<0,001). In het onderzoek van Van Boxtel
(1996) zijn wat meer jongeren positief: 78% zegt dat het verblijf in het tehuis 'veel
zin' of 'genoeg zin' heeft. Wellicht speelt hier een rol dat jongeren door Van Boxtel
tijdens hun verblijf ondervraagd zijn, terwijl de door ons geïnterviewde jongeren
een jaar na vertrek terugkijken op hun verblijf in de inrichting.
Voorbeelden van antwoorden van jongeren die het verblijf als zinvol hebben ervaren: 'Ik heb er alles op een rijtje kunnen zetten, wat ik met het leven wil, anders was
ik zeker een junkie geworden, maar het had van mij niet zo lang hoeven duren',
'Ik ben veel rustiger geworden, minder agressief', 'Ik heb er zelfstandig leren leven,
maar ik heb er ook een relatie gehad met een jongen en daar heb ik ook heel veel
van geleerd', 'Best wel, ik steel niet meer en ik heb via hun in een ziekenhuis en een
dierenasiel gewerkt. Dat hadden ze goed voor me geregeld', 'Ik heb er mijn diploma
gehaald'.
Voorbeelden van antwoorden van jongeren die het verblijf als niet zinvol hebben
ervaren: 'Ik heb het idee dat ik alleen mezelf heb geholpen', 'Ik ben er slechter ge-
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Tabel 33: Genoemde veranderingen, in %
verandering

%

rustiger geworden
zelfstandiger geworden
eerst nadenken, geen domme dingen doen
minder crimineel geworden
slechter/agressiever geworden

vrolijker en positiever geworden
opkomen voor zichzelf
regelmatig gaan leven
geen antwoord

worden, ze doen niets met je', 'Ik heb er niets aan gehad, geen hulp gehad alleen een
dak boven mijn hoofd. Ik denk aan die periode terug als aan een rot periode', 'Niet
echt: op een gegeven moment ben je 18 en dan houdt alles op. Daar sta je dan: geen
baan, school of diploma. Wat mij betreft zijnde problemen toen pas echt begonnen'.
Zelf veranderd
Bijna 60% zegt sinds de opname in de in de inrichting heel erg veranderd te zijn.
Onder hen zijn meer meisjes dan jongens. Ongeveer een derde (30%) zegt 'een
beetje' veranderd te zijn; een minderheid van 10% zegt 'helemaal niet' veranderd te
zijn, onder hen zijn meer jongens (X2=6,4; df=2; p<0,05). Deze percentages zijn iets
lager dan die naar voren komen uit een onderzoek van Van Boxtel (1996) onder
jongeren tijdens hun verblijf in een dwarsdoorsnede van tehuizen in Nederland. Van
deze jongeren zegt 85% veranderd te zijn; vooral hun 'eigen problemen' en de
'problemen op school' zijn minder geworden.
De ex-behandelinrichtingsbewoners geven andere veranderingen op. Van hen zegt
34% veel rustiger te zijn geworden, 14% zegt zelfstandiger te zijn, 8% denkt nu altijd
eerst na en doet dan pas dingen, en 8% zegt minder crimineel te zijn. Een volledig
overzicht van de genoemde veranderingen is opgenomen in tabel 33.
Degenen die werken of op school zitten, zeggen desgevraagd dat zij het idee hebben
dat de veranderingen te wijten zijn aan de inrichting (X2=14,2; df=6; p<0,05). De
anderen noemen vaker als reden te zijn veranderd doordat ze ouder zijn geworden
of 'door mijn vriend(en)'.
De reguliere vertrekkers zeggen vaker dan de niet-reguliere vertrekkers iets geleerd
te hebben in de inrichting (X2=13,4; df=2; p<0,01).
9.3

De toekomst

Hoe zien de jongeren hun toekomst? Wat willen ze gaan doen? Een grote groep van
34% wil werken of de school afmaken en samenwonen, 20% weet het nog niet, 11%
wil (op termijn) een eigen zaak en 9% zegt 'gelukkig' te willen worden, gewoon 'huis-
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je, boompje, beestje'. Een klein groepje van 7% zegt rijk te willen worden en 'een
leuk leven' te willen leiden. Enkelen willen 'een goede ouder' zijn, 'in de muziek
werken', of'geld verdienen met criminele activiteiten' (twee jongens). Eén jongen
zegt daarover: 'In de drugshandel kan ik veel geld verdienen, ik denk niet (en heb
die ervaring) dat ik nog aan gewoon werk kan komen.'
Voorbeelden van antwoorden die onder deze categorieën vallen, zijn: 'Ik wil een
leuk leven leiden, geen moeilijk leven, ik wil werken met mijn handen in hout of
metaal en trouwen en kinderen krijgen', 'Ik wil een eigen café-restaurant beginnen
en op een eerlijke manier rijk worden; een goed leven, geen arm leven dat heb ik al
gehad', 'Ik wil een goede baan en een normaal leven', 'Ik wil ander werk zoeken,
een normaal leven proberen op te bouwen en in ieder geval nooit meer vast zitten',
'Ik wil mijn mbo diploma halen, proberen dierenartsassistente te worden en anders
hondentrimster, op mezelf wonen, een gezin en een redelijk inkomen'.
De jongeren zijn optimistisch over het realiseren van hun plannen, 59% weet dat het
zeker gaat lukken omdat ze het echt willen en 'áls je iets echt wilt, dan lukt je dat'.
Hoewel deze jongeren dus positief tegen de toekomst aankijken, lijken de overige
jongeren realistischer. Zo zegt 17% te hopen dat het lukt, maar of dat het geval zal
zijn, hangt volgens hen ook af van externe factoren; zo'n 13% zegt dat het best zal
lukken, maar dat ze dan wel eerst hun diploma moeten halen; 9% zegt dat het zeker
lukt omdat zij de hulp van anderen in kunnen roepen. De rest weet niet of ze hun
toekomstplannen zullen kunnen realiseren.
9.4

Samenvatting en bespreking

De meeste (60%) ex-behandelinrichtingsjongeren blijken positief over hun verblijf in
de inrichting. Zij zien hun verblijf als zinvol, zeggen ervan geleerd te hebben en veranderd te zijn. Vooral de jongeren uit gesloten inrichtingen en niet-reguliere vertrekkers kijken negatief tegen het tehuisverblijf aan en vinden dat ze er niets aan hebben
gehad.
Gewaardeerd worden vooral de activiteiten die in de inrichtingen worden georganiseerd, het dagprogramma, het behandelprogramma als geheel en de aandacht en
steun die jongeren krijgen. Minder gewaardeerd wordt het feit dat alles met 'de
groep' gebeurt en er weinig ruimte is voor individuele keuzes en begeleiding.

10
Slotbeschouwing

De justitiële behandelinrichtingen kunnen gezien worden als het sluitstuk van zowel
de 'strafrechtsketen' als het systeem van jeugdhulpverlening in Nederland. Bij de
jongeren die opgenomen worden in deze inrichtingen, is sprake van ernstige en
meervoudige problematiek, die doorgaans al lange tijd bestaat.
De inrichtingen hebben een expliciet pedagogische doelstelling, de interventie is
gericht op 'het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen
van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar
volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden'. Daarnaast is 'het voorkomen van
recidive en het bevorderen van(re)integratie in de maatschappij' (Dienst Justitiële
Inrichtingen, 1997) als doelstelling geformuleerd.
De resultaten van het follow-up onderzoek laten zien dat deze doelstellingen lang
niet bij alle jongeren gehaald worden. Met enige voorzichtigheid is weliswaar geconcludeerd dat de ex-behandelinrichtingsjongeren op enkele punten minder problematisch zijn geworden (zij rapporteren zelf minder problemen en er zijn minder
politiecontacten), maar de resultaten laten ook zien dat deze jongeren nog geen
voorbeeldige burgers zijn. Het merendeel geeft nog delicten op, er is een grote groep
waarbij na vertrek sprake is van problematisch alcohol- en drugsgebruik en een deel
van de jongeren is weer opgenomen in een (justitiële) residentiële setting.
Op het eerste gezicht is dit een wat teleurstellende uitkomst: ondanks een intensieve
interventie is het maar ten dele gelukt om de problemen te verminderen, recidive
te voorkomen en (re)integratie te bevorderen. Toch is het geen slecht resultaat. In
hoofdstuk 2 is besproken welke follow-up situatie er bij jongeren uit de behandelinrichtingen verwacht mag worden. Geconcludeerd werd dat vooral gecombineerde
interventies (met gedragstherapeutische elementen, het trainen van sociale vaardigheden, individuele therapie en het volgen van een scholingsprogramma) effect
hebben. Ook werd duidelijk dat dergelijke interventies minder effect sorteren bij
jongeren met chronische en ernstige problemen dan bij jongeren met minder
ernstige problemen of problemen die vrij plotseling ontstaan zijn.
Omdat bij de jongeren die in de justitiële behandelinrichtingen worden opgenomen,
gesproken kan worden van zowel chronische als ernstige problemen, is de prognose
voor deze groep bij opname niet erg gunstig. Het is daarom niet vreemd dat de interventie in de justitiële behandelinrichtingen geen 'probleemloze' jongeren oplevert.
Uit de besproken literatuur is duidelijk geworden dat kenmerken van de interventie
(zoals de inhoud van de interventie, de duur van het verblijf en de reden van vertrek)
en van de periode na vertrek (de aanwezigheid van nazorg) van invloed zijn op de
follow-up situatie. Deze punten worden hier nader besproken.
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De niet-reguliere vertrekkers

De in hoofdstuk 2 besproken uitkomsten van onderzoek onder tehuisverlaters laten
zien dat de situatie van uitvallers na vertrek op alle fronten slechter is dan die van
jongeren die hun verblijf afmaken. Ook uit dit follow-up onderzoek blijkt dat het met
de niet-reguliere vertrekkers (ongeveer een kwart van de jongeren is weggelopen of
weggebleven na verlof) minder goed gaat dan met degenen die hun behandeling
hebben afgemaakt. Het grootste deel van hen (vooral jongens) is een jaar na vertrek
weer te vinden in een justitiële (jeugd) inrichting wegens het plegen van delicten,
anderen (vooral meisjes) wonen zelfstandig maar hebben geen werk en financiële
problemen.
Een belangrijk kenmerk van de niet-reguliere vertrekkers is dat zij vóór hun opname
al geregeld zijn weggelopen en vooral de jongens onder hen hebben veel delicten
gepleegd. Verder hebben deze jongeren veel verschillende verblijfplaatsen en hulpverleners gehad vóór hun opname en ook in het jaar na vertrek wisselen zij vaker van
verblijfplaats dan de reguliere vertrekkers. In vergelijking met de reguliere vertrekkers zijn zij ook wat ouder bij opname in de behandelinrichting.
De uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis maakt duidelijk dat het geen enkele
instantie gelukt is deze jongeren echt te helpen, zij zijn te beschouwen als de 'casualties of the child care system' (Bullock e.a., 1990). Ook in de justitiële behandelinrichtingen, die het sluitstuk vormen van het hele systeem van jeugdhulpverlening, lukt
het blijkbaar niet deze groep 'passende' hulp te verlenen. Het gevolg daarvan is dat
de problemen bij deze groep met recht chronisch genoemd kunnen worden.
Tot nu toe is plaatsing in geslotenheid de enige oplossing die ter preventie van weglopen gehanteerd wordt. In dit follow-up onderzoek is geen verschil gevonden in het
percentage niet-reguliere vertrekkers uit open en gesloten inrichtingen, zodat een
gesloten plaatsing op dit punt geen garantie blijkt.
De laatste jaren is er het een en ander veranderd in de justitiële behandelinrichtingen, vooral de gesloten capaciteit is enorm uitgebreid en daarbij is er een sterke
nadruk op beveiliging gelegd. Weglopen is in de eerste fase van het verblijf waarschijnlijk moeilijker dan het in de 'oude' gesloten inrichtingen was. In elke gesloten
inrichting is echter (gezien de pedagogische doelstelling van de inrichtingen) terecht
sprake van een 'opbouw in vrijheden' waarbij jongeren gedurende hun verblijf en
afhankelijk van hun gedrag langzamerhand meer keuzemogelijkheden en bewegingsvrijheid krijgen. In principe is het in alle inrichtingen na verloop van tijd mogelijk
om weg te lopen of weg te blijven na verlof. Het is daarom sterk de vraag of het
voorkómen van weglopen gezocht moet worden in beveiliging. Veeleer is het de
vraag wat de inhoud het behandelingsprogramma zou moeten zijn en op welke
manier dat aangeboden zou moeten worden, wil het potentiële weglopers perspectief bieden en aanspreken.
Ons eerdere onderzoek (Boendermaker en Verwers, 1996) naar de door de inrichtingen geboden interventie liet zien dat in (enkele) gesloten inrichtingen het programma relatief beperkt is, terwijl juist binnen de gesloten setting veel gedragsverande-
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ringen verwacht worden, wil doorstroming naar een open setting mogelijk zijn. Het
zou daarom goed zijn actief te onderzoeken hoe het behandelingsprogramma,
vooral in de gesloten inrichtingen, maar ook in de open inrichtingen, aangepast kan
worden, zodanig dat het ook ongemotiveerde jongeren (de potentiële weglopers)
aanspreekt en perspectief biedt.
10.2

De reguliere vertrekkers

De situatie van de meeste reguliere vertrekkers is veel positiever. Zij blijken veel
minder kans te maken op een heropname, maar ook deze groep gaat na vertrek niet
'probleemloos' door het leven. Het merendeel van de jongeren rapporteert delicten
en bij ongeveer een derde is sprake van problematisch drugsgebruik.
Ondanks deze gedragsproblemen luidde de voorzichtige conclusie in hoofdstuk 8
dat de situatie in vergelijking met die bij opname is verbeterd. De jongeren geven
namelijk zelf minder psychische en gedragsproblemen op dan bij hun opname en
er zijn ook minder politiecontacten. Ook de jongeren vinden dat hun situatie is
verbeterd: de meerderheid zegt van het verblijf in de behandelinrichtingen geleerd
te hebben en veranderd te zijn en velen zien hun verblijf als zinvol.
De werkloosheid van een deel van de jongeren, de financiële problemen, de wisselingen in verblijfplaats en het grote aantal meegemaakte (negatieve) gebeurtenissen
maken duidelijk dat hun situatie veel minder stabiel is dan bij de meesten van hun
leeftijdgenoten. Vooral de jongeren die zelfstandig wonen, vormen een kwetsbare
groep: zij wonen op veel jongere leeftijd dan de gemiddelde jongere in Nederland
zelfstandig en hebben een kleiner sociaal netwerk dan de andere jongeren.
10.3

Nazorg

Daarmee komen we op een ander punt, dat van de nazorg. In de in hoofdstuk 2
besproken literatuur wordt door diverse auteurs het belang van nazorg onderstreept.
Het ontbreken van begeleiding na vertrek blijkt een belangrijke factor in het uitblijven van blijvende behandelingsresultaten. Na de interventie komen jongeren
immers weer terug in de omgeving waar het al eerder mis was gegaan of zij wonen
op relatief jonge leeftijd zelfstandig. Voorbereiding op de periode na vertrek en
begeleiding in die periode is blijkens de literatuur van groot belang.
Uit dit follow-up onderzoek blijkt dat de meeste jongeren zeggen een officiële begeleider te hebben. Zij noemen verschillende instanties die de begeleiding verzorgen
en verstaan er bijvoorbeeld ook de advocaat onder die hen (incidenteel) heeft bijgestaan. Ook werd duidelijk dat de begeleiding door de gezinsvoogden en andere
ambulante hulpverleners weinig intensief is en niet veel meer inhoudt dan informeren hoe het met de jongere in kwestie gaat. Gezien de grote case load van de gezinsvoogden is het overigens niet geheel onbegrijpelijk dat de begeleiding zo weinig
intensief is, maar bij de geïnterviewde jongeren komt het over als dat hun gezinsvoogd 'niets doet'.
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Het is moeilijk te bepalen hoe de nazorg er wél uit zou moeten zien. Ten eerste gaat
het om jongeren die eigenlijk genoeg hebben van de bemoeienis van hulpverleners.
Zij zijn blij eindelijk zélf te kunnen bepalen wat ze wel en niet doen en zijn vol goede
voornemens. Toch zeggen ze behoefte te hebben aan iemand om op terug te kunnen
vallen. Uit Engels onderzoek onder care leavers blijkt dat jongeren vooral prijs stellen op praktische hulp en ondersteuning, op het moment dat zij dat nodig hebben,
door iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als zij. Het gaat dus niet zozeer om het
inschakelen van professionele hulpverleners als wel van lotgenoten. De organisatie
van een dergelijk lotgenotencontact zou weer wel bij een hulpverlenende instantie
kunnen liggen.
Ook speelt een rol dat de (civiel- of strafrechtelijke) maatregel van de meeste jongeren bij vertrek afloopt of wordt opgeheven. De begeleiding kan dus vaak niet meer in
het kader van de opgelegde maatregel georganiseerd worden, het gaat om vrijwillige
hulpverlening. Het organiseren van een dergelijke vorm van nazorg lijkt niet zozeer
een taak voor de behandelinrichtingen zelf, als wel voor de (ambulante) hulpverlenende instanties in de diverse provincies. De inrichtingen dienen gedegen voor te
bereiden op de periode na vertrek, te zorgen dat er nazorg geregeld is en een goede
overdracht te waarborgen.
10.4

Soort van interventie

In hoofdstuk 1 is beschreven dat de inrichtingen verschillende theoretische concepten hanteren als uitgangspunt voor hun behandelingsprogramma. In dit follow-up
onderzoek is geen relatie gevonden tussen deze verschillende theoretische uitgangspunten en de situatie na vertrek. Alleen de duur van het verblijf en de reden van
vertrek blijken uit te maken. Om een aantal redenen is dit niet zo verrassend.
Ten eerste zijn er allerlei factoren in het jaar na vertrek die van invloed zijn op de
situatie zoals die een jaar na vertrek wordt aangetroffen, zoals de meegemaakte
gebeurtenissen, het aantal wisselingen in verblijfplaats en de eventuele begeleiding
na vertrek.
Daarnaast is uit het literatuurhoofdstuk duidelijk geworden dat vooral interventies
resultaat hebben waarin diverse onderdelen gecombineerd worden: gedragstherapeutische elementen, het trainen van sociale vaardigheden, individuele therapie
en scholing. In alle behandelinrichtingen wordt een behandelingsprogramma aangeboden dat (onder andere) uit deze elementen bestaat.
In de derde plaats is in Boendermaker en Verwers (1996) duidelijk geworden dat in
alle inrichtingen sprake is van een zeker eclecticisme. Meestal staat één theoretisch
concept centraal, maar worden er ook elementen uit andere visies gehanteerd. Ook
die niet-leertheoretisch werkende inrichtingen hanteren zo bijvoorbeeld gedragstherapeutische elementen in hun behandelingsprogramma (onder andere door het
hanteren van concrete leerpunten in de kamertrainingsprogramma's); ervaringsleren vinden we in de vorm van kampen en projecten terug in het programma-aanbod voor de vrijetijdsbesteding. De verschillen tussen de inrichtingen zijn accent-
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verschillen. Omdat de aanpak in de praktijk niet wezenlijk verschilt, is het niet zo
vreemd dat het theoretische concept van de inrichting niet uit blijkt te maken voor
de situatie na vertrek.
Tot slot is het ook nog eens zo dat alle jongeren een individueel programma volgen
dat toegespitst is op hun problematiek en wensen. In alle inrichtingen is bijvoorbeeld individuele therapie mogelijk, maar lang niet alle jongeren hebben dit in hun
programma staan. Binnen één en dezelfde inrichting kunnen jongeren daardoor in
principe een heel verschillend programma volgen, met andere therapievormen,
onderwijsonderdelen en andere activiteiten in de vrije tijd. De jongeren blijken zelf
de individualisering in het programma-aanbod overigens niet als zodanig te ervaren.
Terugkijkend op hun verblijf in de inrichtingen zeggen ze dat zij vooral 'als groep'
benaderd werden, alles moest 'in de groep' gedaan worden. Zij vragen om een
verdere individualisering van de zorg en aandacht, niet alleen op onderdelen in het
dagprogramma maar ook in dagelijkse gang van zaken in de leefgroep (de toepassing
van de regels is daarbij een belangrijk onderwerp).
Het feit dat de door de inrichtingen gehanteerde theoretische concepten niet uitmaken voor de situatie na vertrek, wil niet zeggen dat een 'inrichtingsvisie' niet van
belang is. Het tegendeel is waar: in Boendermaker en Verwers (1996) blijkt dat een
gemeenschappelijk referentiekader een noodzakelijke voorwaarde is voor een goed
functionerend behandelingsprogramma. Het door de inrichtingen gekozen theoretische concept biedt echter geen aanknopingspunten voor de plaatsingsbeslissing.
In dit rapport concludeerden we dat de plaatsingsbeslissing bij de meeste jongeren
(afgezien van jeugdigen die in aanmerking komen voor enkele specifieke afdelingen,
zoals die voor seksuele delinquenten of jongens met psychische stoornissen)
gebaseerd dient te zijn op vrij praktische 'behandelwensen' of noden. De resultaten
van het follow-up onderzoek geven geen aanleiding deze conclusie te herzien. Het
gaat bij daarbij om het bepalen van de noodzaak van:
- geslotenheid;
- een specifieke vorm van onderwijs of opleiding (bijvoorbeeld een bepaalde
vakopleiding);
- een specifieke vorm van individuele therapie of begeleiding;
- een specifiek aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding;
- een specifieke woonvorm (bijvoorbeeld een gezinshuis, kamertraining en
dergelijke).
10.5

Open en gesloten inrichtingen

De verblijfsduur van jongeren in de gesloten inrichtingen is korter dan die van
jongeren in de open inrichtingen. De justitiële interventie blijkt echter na vertrek
uit de gesloten inrichting nog niet voorbij: de meeste jongeren worden eerst nog
geplaatst in een open inrichting. Een relatief kort verblijf in geslotenheid is dus vaak
het begin van een traject binnen de justitiële behandelinrichtingen.
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Om een interventie op maat te kunnen bieden, is het van belang dat er voldoende
doorstroming plaats kan vinden. Eind 1997 zijn er meer gesloten dan open plaatsen,
hetgeen de doorstroming bemoeilijkt. Het gevaar is daarom dat jongeren langer dan
strikt noodzakelijk in een gesloten setting moeten blijven, omdat de open plaatsen
bezet zijn.
In Boendermaker en Verwers (1996) werd geconcludeerd dat het van belang is bij
opname in een gesloten (maar ook in een open) inrichting vooraf duidelijkheid te
scheppen over de voorgenomen duur van het verblijf. Daarnaast zou aangegeven
moeten worden welke veranderingen er van een jongere verwacht worden, wil overplaatsing naar een open (niet noodzakelijk een open justitiële) setting mogelijk zijn
en wat de verwachte duur is van het gehele traject. Dit sluit aan bij onze eerdere
conclusies (Boendermaker en Verwers, 1996) dat bezinning op het programma in
de gesloten inrichtingen noodzakelijk is en onze aanbeveling op basis van het
populatie-onderzoek (Boendermaker, 1995) om criteria op te stellen voor de plaatsing in én het vertrek uit geslotenheid.
10.6

Aanbevelingen

Tot slot kunnen we drie concrete aanbevelingen doen om de situatie van jongeren
na vertrek te verbeteren.
1 Het ontwikkelen van een aangepast behandelingsprogramma (zowel in de gesloten als in de open inrichtingen) speciaal gericht op de potentiële weglopers,
dat zodanig in elkaar zit dat het ook deze jongeren aanspreekt, perspectief biedt
en dus motiveert.
2 Het ontwikkelen van een vorm van (vrijwillige) nazorg die aansluit bij de behoefte van de jongere in kwestie: praktisch en door iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
3 Het waarborgen van voldoende open plaatsen om interventies op maat mogelijk
te maken. Een tijdige doorstroming vanuit een gesloten naar een open inrichting
of een niet-justitieel tehuis maakt daar een essentieel onderdeel van uit.

Summary

Leavers of residential judicial
treatment for juveniles, a one-year
follow-up

Each year several hundreds of boys and girls in the Netherlands, aged 12 to 18, enter
judicial residential treatment either under a penal or a civil measure. Most of them
have a history of previous placements and all juveniles show a wide range of (severe)
problem behaviour at the time of admission. Most of them have an early problem
onset and about half of them acquire police records before entering judicial
treatment.
In this follow-up study juveniles admitted to judicial treatment in 1993 were
approached a year after their departure. The follow-up period averages 15 months.
A total of 161 juveniles (51%) participated in an interview. Although this percentage
is not very high, it is comparable to the response rates in other research.
A year after leaving the centres, we found 34% of the former residents living at home
with their parents, and 35% again detained in a residential facility. One quarter had
a place of their own and 6% lived with either other family members or friends. The
re-admission percentage is in line with other research, as are the characteristics of
these re-admitted juveniles. This group consists mainly of boys, who left treatment
irregularly and are rapid re-offenders.
The situation of the juveniles who remain at home with their parents, on their own,
or with other family members or friends is far more positive. Almost all are content
with their situation, and most go to school (30%) or work (42%). The majority of this
group does not have financial problems, they can usually name about ten people
they trust and to whom they can go for help if necessary. On certain points, the
situation of this group seems Iess positive. Only a third moved directly from the
treatment centre to their current address; the others had had several living situations since leaving the centre (ranging from 1 to 8). One fourth of these juveniles are
unemployed and about a third have serious financial problems, especially those
juveniles who live on their own and are unemployed.
When we take the problems reported at follow-up into account we get the following
picture. About 30% of the juveniles report daily drug and/or alcohol use, 80%
confess to one or more offences, 34% has had contact with the police in the year
after leaving treatment and 14% report behavioural problems on the Youth Self
Report (YSR) or Young Adult Self Report (YASR) which are similar to those of juveniles
referred to mental health agencies. Compared to the situation at admission however,
the scores on the Y(A)SR are significantly lower, and less juveniles appear in the
police records.

Summary

In summary two groups of juveniles can be distinguished in the follow-up study:
a group which remains problematic, reports a great deal of problems, is still
delinquent and is therefore re-admitted to a judicial setting, and a second group
with a more positive situation - they live at home or on their own, go to school or
have a job, and stay out of trouble most of the time. These juveniles, however, still
report more offences and alcohol and drug use than juveniles in general. This, in
combination with risk factors such as shifts in whereabouts, unemployment and
financial problems, shows that, although the situation has improved, the group of
juveniles we are dealing with remains a vulnerable and problematic one.
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Bijlage 2

De onderzoeksgroep

Uitgangspunt voor het follow-up onderzoek is de groep jongeren die in 1993 opgenomen
werd in de justitiële behandelinrichtingen. Volgens informatie van de Dienst Justitiële
Inrichtingen werden er in 1993 in totaal 436 jongeren in een justitiële behandelinrichting
opgenomen. Over 383 (89%) van deze jongeren is informatie verzameld.'
Om na te gaan of deze onderzoeksgroep representatief is voor de jongeren die de
afgelopen jaren in een justitiële behandelinrichting zijn opgenomen, is gekeken of de
verdeling van de onderzoeksgroep voor sekse, etnische achtergrond, leeftijd bij opname
en de opgelegde maatregel afwijkt van die van de groep jongeren die in de jaren 1991
tot en met 1995 is opgenomen (tabel 1).
In de verdeling over deze jaren vallen drie zaken op. In de eerste plaats blijken er in 1992
relatief veel meisjes opgenomen te zijn. Voor een deel valt dit te verklaren door het feit
dat de capaciteit van één van de inrichtingen in 1992 is uitgebreid met tien plaatsen voor
meisjes. Vanaf 1993 blijft het aantal meisjes weer onder de 30%.
In de tweede plaats valt op dat de onderzoeksgroep relatief veel allochtone jongeren
bevat. De helft van de onderzoeksgroep is allochtoon, terwijl dat voor de gehele groep
instromers in 1993, en in de andere jaren varieert tussen de 40% en 45%. Deze afwijking
wordt mogelijk veroorzaakt door een verschil in definitie van de term 'allochtoon'. In de
registratieformulieren die de inrichtingen maandelijks aan het Ministerie van Justitie
versturen en waarop de cijfers gebaseerd zijn, wordt gevraagd naar 'afkomst/landaard'.
Daarbij wordt als toelichting gesteld dat nationaliteit niet het enige criterium is. Exacte
afspraken zijn daarbij echter niet gemaakt en sommige inrichtingen blijken nationaliteit te
registreren, terwijl in andere inrichtingen, net als bij de onderzoeksgroep, een jongere als
allochtoon aangemerkt wordt als één van beide ouders een niet-Nederlandse achtergrond
heeft (mondelinge informatie DJl, 1996).
Een derde punt dat opvalt, is de plotselinge toename van het aantal jongeren met een
strafrechtelijke maatregel in 1995, een trend die samenhangt met de toegenomen nadruk
op straffen, die in hoofdstuk 1 beschreven is.
De verdeling van de onderzoeksgroep wijkt echter op geen van de variabelen significant
af van de instromers in de jaren 1991 tot en met 1995.2

1

De onderzoeksgroep omvat niet alle 436 jongeren die in 1993 in een justitiële behandelinrichting werden
opgenomen, maar telt 53 jongeren minder. Dit heeft een aantal redenen. Zo zijn er jongeren die na korte tijd
overgeplaatst worden naar een andere behandelinrichting, of die heropgenomen worden nadat zij weggelopen
zijn. Zij tellen twee keer mee in de cijfers van Dil, in het onderzoek telt alleen de eerste opname mee. Ook
wilden enkele jongeren niet meedoen aan het onderzoek en zijn enkele jongeren 'gemist' omdat hun opname
niet was doorgegeven.

2

Leeftijd bij opname: X2=13,84; df=15; p=0,54; sekse: X2=3,12; df=5: p=0,68.
Etnische achtergrond: X2=9,37; df=20; p=0,98; soort maatregel: X2=10,60; df=5; p=0,06.
Het verschil in het percentage jeugdigen met een strafrechtelijke titel in 1991 en 1995 is wél significant
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Tabel 1:

Verdeling van de opgenomen jongeren in de justitiële behandelinrichtingen over
de jaren 1991 t/m 1995, in %
1991

1992

1993'

1994

1995

leeftijd
t/m 13 jaar

10

11

10

(11)

8

8

14/15 jaar

43

38

39

(40)

32

37

16/17 jaar

40

47

46

(44)

48

41

7

5

5

(5)

12

14

jongens

71

66

72

(73)

77

72

meisjes

29

34

28

(27)

23

28

18 jaar en ouder
geslacht

etnische achtergrond
Nederlands

61

60

55

(50)

54

60

Surinaams/Antilliaans

12

12

13

(13)

15

15

Marokkaans

13

13

18

(17)

18

11

Turks

5

3

4

(4)

3

4

anders

8

12

9

(15)

10

9

civielrechtelijke

89

88

84

(84)

81

74

strafrechtelijke

11

12

16

(16)

19

26

maatregel

'

Tussen haakjes: de verdeling binnen de onderzoeksgroep.

Bron: Jaarcijfers Justitiële Jeugdinrichtingen, 1991 t/m 1995. (De jaarcijfers zijn gebaseerd op informatie die de
inrichtingen maandelijks verstrekken aan de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.)

(X2=7.5: df=1; p=0,006); wordt de onderzoeksgroep op dit punt vergeleken met de afzonderlijke jaren, dan zijn
de verschillen niet zodanig groot dat ze significant zijn. We beschouwen de onderzoeksgroep daarmee als
representatief voor de jongeren in de behandelinrichtingen.
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Items behorende bij de diverse Y(A)SR-schalen

Schalen met (i) worden opgeteld tot geïnternaliseerde problematiek, schalen met (e)
vormen samen de geëxternaliseerde problematiek.

Teruggetrokken (i)
liever alleen willen zijn
weigeren te praten
geslotenheid
verlegen, timide
weinig energie hebben
ongelukkig zijn, verdrietig
weinig met anderen te maken
willen hebben
Lichamelijke klachten (i)
duizeligheid

oververmoeidheid
pijnen
hoofdpijn
misselijkheid
oogproblemen
huidaandoeningen
maagpijn, buikpijn, krampen
overgeven
Angstig/depressief (i)
zich alleen voelen
veel huilen
zichzelf verwonden
bang iets slechts te doen of denken
perfect willen zijn
zich onbemind voelen
zich achtervolgd voelen
zich waardeloos voelen
nerveus
angstig
zich schuldig voelen
zich snel schamen

wantrouwend
aan suïcide denken
ongelukkig
zich veel zorgen maken
Sociale problemen
zich te jong voor leeftijd gedragen
te afhankelijk van volwassenen
niet opschieten met leeftijdgenoten
veel gepest worden
anderen mogen hem/haar niet
onhandig
liefst omgaan met jongere kinderen
weinig met anderen te maken
willen hebben
Denkproblemen
bep. gedachten niet uit hoofd kunnen
zetten
geluiden of stemmen horen
dwanghandelingen
dingen zien
bizarre verzamelingen
vreemd gedrag
vreemde gedachten
Aandachtsproblemen
moeite met concentreren
niet stil kunnen zitten
te jong voor leeftijd gedragen
inde war
dagdromen
impulsief
nerveus
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slechte schoolresultaten
onhandig
Antisociaal gedrag ('delinquent) (e)
zich niet schuldig voelen
slechte vrienden
liegen en bedriegen
liefst omgaan met oudere kinderen
weglopen
brandstichten
stelen thuis
stelen buitenshuis
vloeken
spijbelen
alcohol en drugs gebruiken
Agressief gedrag (e)
ruziemaken
opscheppen, stoer doen
gemeen
veel aandacht nodig
vernielen eigen spullen
ongehoorzaam op school
jaloers
vechten
anderen aanvallen
schreeuwen
de clown spelen
koppig

plotselinge stemmingswisselingen
te veel praten
pesten, plagen
dreigen
luidruchtig
snel driftig
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Vergelijking metingen Y(A)SR

De repeated measure analyse is uitgevoerd met geslacht en leeftijd bij opname als tussenpersoonsfactoren, het tijdstip van de meting (voor, na) als binnenpersoonsfactor en de
duur van het interval tussen voor- en nameting als covariaat.
Omdat er bij de variabelen op zowel de voor- als de nameting sprake is van een scheve
verdeling, hebben de variabelen een transformatie ondergaan, zodanig dat de afwijkingen
binnen de perken blijven.

Tabel 1:

Resultaten van de repeated measures MANOVA"

Y(A)SR-schaal

hoofdeffect
geslacht"'

hoofdeffect
leeftijd opname

interactie-effect geslacht
en leeftijd opname

teruggetrokken

F=4,69, p=0,032

F=4,28, p=0,041

F=4,80, p=0,03

lichamelijke klachten
angstig-depressief
sociale problemen
denkproblemen
aandachtsproblemen
agressief gedrag
antisociaal gedrag

F=45,52, p=0,000'

F=0,25, p=0,621

F=1,64, p=0,202

F=12,57, p=0,001

F=1,92, p=0,168

F=2,96, p=0,088

F=0,20, p=0,657

F=1,22, p=0,271

F=3,84, p=0,052

F=3,72, p=0,056

F=2,71, p=0,102

F=2,22, p=0,139

F=7,70, p=0,006'

F=5,46, p=0,021

F=2,06, p=0,154

F=7,10, p=0,009

F=7,55, p=0,007

F=6,18, p=0,014

F=2,59, p=0,110

F=3,57, p=0,061

F=7,11, p=0,009

geïnternaliseerd
geëxternaliseerd
Y(A)SR-totaalscore

F=19,95, p=0,000

F=2,05, p=0,154

F=4,15, p=0,044

F=5,99, p=0,016

F=9,71, p=0,002

F=7,14, p=0,009

F=15,60, p=0,000

F=5,59, p=0,020

F=6,66, p=0,011

teruggetrokken
lichamelijke klachten
angstig/depressief
sociale problemen
denkproblemen
aandachtsproblemen
agressief gedrag
antisociaal gedrag

hoofdeffect

interactie-effect tijdstip

tijdstip

en leeftijd opname

F=84,30, p=0,000'

F=22,09, p=0,000'

F=63,36, p=0,000'

F=4,97, p=0,027

F=64,63, p=0,000'

F=13,64, p=0,000'

F=54,11, p=0,000'

F=25,63, p=0,000'

F=32,81, p=0,000'

F=0,22, p=0,639

F=124,98, p=0,000'

F=14,88, p=0,000"

F=1 15,78, p=0,000'

F=23,44, p=0,000'

F=268,87, p=0,000"

F=11,60, p=0,001"

geïnternaliseerd
geëxternaliseerd

F=96,93, p=0,000

F=16,70, p=0,000

F=171,58, p=0,000

F=29,51, p=0,000

Y(A)SR-totaalscore

F=164,81, p=0,000

F=26,07, p=0,000

Significant na Bonferroni-correctie p=0,05/8=0,006 (alleen voor de eerste acht subschalen).

Bij geen van de schalen is sprake van een interactie-effect tussen tijdstip en geslacht, noch is er sprake van
een interactie-effect tussen leeftijd, geslacht en tijdstip.
Vrijheidsgraden bij de eerste drie kolommen respectievelijk 1 en 126, in de laatste twee kolommen 1 en 127.
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