
Samenvatting

De afgelopen jaren is het justitieel jeugdbeleid erop gericht geweest grote
aanpassingen in de door Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) verleende zorg
aan gedetineerde jeugdigen tot stand te brengen. Dit is gepaard gegaan met
grote veranderingen in de organisatiestructuur en in methodiek. Er is hierbij
meer aandacht gekomen voor de gedachte dat het bij de reactie op een sanc-
tie door jeugdigen niet alleen gaat om de recidive na detentie, maar onder
meer ook om de beleving van de vrijheidsbeneming en het gedrag van de jon-
geren tijdens de detentie. De gedachte is dat de beleving van de vrijheidsbe-
neming zowel invloed heeft op de veiligheid binnen de inrichting, als op de
effectiviteit van de sanctie en daarmee uiteindelijk op recidive. Jaarlijks wor-
den zo’n 4.000 strafzaken tegen jongeren door de rechter afgedaan met een
vrijheidsbeneming in een JJI. Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor
kwaliteitsverbeteringen in de opvang in JJI’s. Daarom is het voor de Directie
Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie van belang in kaart te brengen hoe jongeren de vrijheidsbeneming bele-
ven, hoe ze daarmee omgaan en welke verschillen er zijn tussen jongeren in
de manier waarop zij omgaan met een vrijheidsbeneming.
Ook vanuit wetenschappelijk oogpunt is het relevant om te onderzoeken hoe
jongeren de vrijheidsbeneming ervaren. Hoewel het omgaan met vrijheids-
beneming sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw onderwerp is van vele
wetenschappelijke studies, gaat het hier voornamelijk om Angelsaksische
studies onder volwassen gedetineerden. Deze studies richten zich op de aan-
passing aan vrijheidsbeneming waarbij ervan uit wordt gegaan dat een
inadequate aanpassing vooral gepaard gaat met of leidt tot regelovertredend
gedrag enerzijds of teruggetrokken gedrag anderzijds. Onderzoek naar aan-
passing aan de detentiesituatie heeft zich op vele aspecten van het omgaan
met vrijheidsbeneming gericht, waaronder bijvoorbeeld het gebrek aan auto-
nomie, ervaren angst en veiligheid, stress en welbevinden in de detentieperi-
ode, het psychosociaal functioneren van gedetineerden en hun gedrag in
detentie. Conform de literatuur zullen we ook in dit onderzoek de wijze
waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming aan de hand van verschil-
lende uitkomstmaten onderzoeken.
In de literatuur worden twee dominante invalshoeken onderscheiden van
waaruit men het omgaan met vrijheidsbeneming probeert te verklaren. Deze
twee invalshoeken zijn veel gebruikt in gevangenisonderzoeken. Enerzijds is
er het deprivatiemodel, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het omgaan met
vrijheidsbeneming grotendeels verklaard kan worden door kenmerken in de
vrijheidsbenemende situatie zelf. Anderzijds is er het importmodel, waarin
gesteld wordt dat de manier waarop gedetineerden omgaan met vrijheidsbe-
neming voornamelijk het gevolg is van kenmerken van de gedetineerde zelf.
Uit recente literatuur blijkt dat zowel import- als deprivatiekenmerken van
belang zijn voor het verklaren van de omgang met vrijheidsbeneming. In het



huidig onderzoek gaan we dan ook uit van een gecombineerd import- en
deprivatieperspectief.

Probleemstellingen

In dit onderzoek onderscheiden we drie probleemstellingen:
1 Hoe ervaren jongeren die op basis van een voorlopige hechtenis of een

jeugddetentie in een justitiële jeugdinrichting zitten verschillende prakti-
sche, sociale en psychische aspecten van vrijheidsbeneming?

2 Hoe zien de relaties tussen import- en deprivatiekenmerken enerzijds, en
het omgaan met vrijheidsbeneming anderzijds eruit?

3 Wat is de relatie tussen de houding jegens het plegen van delicten, het
omgaan met vrijheidsbeneming en kenmerken van de vrijheidsbene-
ming?

Voor de eerste twee probleemstellingen gaan we ook na in hoeverre deze
algemeen geldend zijn of dat er verschillen zijn tussen subgroepen. We
onderzoeken daarbij verschillen naar achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd,
herkomst), criminele geschiedenis (eerdere detentie-ervaringen, duur deten-
tie) en indicaties voor ernstige psychiatrische problematiek.

Methode van onderzoek

Data

We hanteren een multi-methodeaanpak door informatie bij meerdere infor-
manten te verzamelen (jongeren, dossiers, officiële registraties) en door ver-
schillende onderzoeksmethoden te gebruiken (kwantitatief en kwalitatief).

Onderzoeksgroep

De basissteekproef van dit onderzoek bestaat uit 207 jongeren die op basis
van een voorlopige hechtenis of jeugddetentie in een justitiële jeugdinrich-
ting verbleven. Van deze jongeren is ook – voor zover beschikbaar – de delict-
informatie opgevraagd uit het TULP/JJI-registratiesysteem. Van 173 jongeren
kregen we bovendien toestemming hun dossiers in te zien. Voor zover in het
dossier informatie aanwezig was, leverde dit informatie op over de psychia-
trische problematiek (screeningsinstrumenten bij binnenkomst) en over het
gedrag van de jongeren in detentie (incidentenregistratie). Bij 38 jongeren is
bovendien een semigestructureerd interview afgenomen waarbij dieper is
ingegaan op de centrale thema’s van onderzoek. Bij de 33 mentoren van deze
subgroep is een vragenlijst afgenomen. Dit betekent dat we een breed scala
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aan bronnen hebben kunnen gebruiken om de onderzoeksvragen te beant-
woorden.

Concepten

In het huidige onderzoek onderzoeken we vijf aspecten in de wijze waarop
jongeren omgaan met vrijheidsbeneming, te weten: de ervaren veiligheid,
autonomie, welbevinden/stress, het zelfgerapporteerde psychosociaal func-
tioneren, en het gedrag (op basis van geregistreerde incidenten gedurende
detentie).
Om het omgaan met vrijheidsbeneming te voorspellen gebruiken we zowel
import- als deprivatiekenmerken. We nemen diverse deprivatiekenmerken in
het onderzoek mee zoals de ervaren handhaving en rechtvaardigheid van
regels, de kennis over regels en rechten, de ervaren kwaliteit van dagpro-
gramma en onderwijs, de interactie met groepsleiding (relatie en bejegening)
en de interactie met groepsgenoten. De importkenmerken zijn de demografi-
sche kenmerken (sekse, leeftijd, herkomst), de kenmerken van de criminele
carrière en de gerapporteerde psychische problematiek bij aanvang van de
detentie.
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben we uit meerdere
bronnen informatie gebruikt en zijn zoals gezegd verschillende analysestrate-
gieën en methoden gebruikt. Omgaan met vrijheidsbeneming is met name
gemeten aan de hand van vragenlijsten.

Resultaten

In het rapport bespreken we de resultaten van de vijf uitkomstmaten die
inzicht bieden in de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming
(achtereenvolgens ervaren veiligheid (hoofdstuk 4), autonomie (hoofdstuk 5),
welbevinden/stress (hoofdstuk 6), psychosociaal functioneren (hoofdstuk 7),
en misdragingen in detentie (hoofdstuk 8)) in aparte hoofdstukken. Een
aparte plek is er voor het op verzoek van DJJ toegevoegde deel waarin de hou-
ding jegens het delict zal worden besproken (hoofdstuk 9). In deze samenvat-
ting zullen we de bevindingen beschrijven aan de hand van de eerder gefor-
muleerde probleemstellingen.

Probleemstelling 1: Hoe ervaren jongeren die op basis van een voorlopige hech-
tenis of een jeugddetentie in een justitiële jeugdinrichting zitten verschillende
aspecten van de vrijheidsbeneming?
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Veiligheid, autonomie en welbevinden/stress

De jongeren blijken overwegend positief te oordelen over de veiligheid, auto-
nomie en hun welbevinden tijdens hun verblijf in een JJI. Dit is in overeen-
stemming met bevindingen uit ander recent onderzoek naar de situatie van
gedetineerde jongeren in Nederland, zoals dat van de Dienst Justitiële Inrich-
tingen zelf of van de verschillende inspecties. Naar aanleiding van de resulta-
ten uit dit onderzoek zijn nog wel enkele nuanceringen te maken over de
ervaren veiligheid, autonomie en het welbevinden en de ervaren stress door
jongeren in JJI’s.
Jongeren geven aan de JJI’s overwegend als veilig te beoordelen. Hier kan
sprake zijn van wat in de literatuur bekend staat als de zogenoemde ‘safety
paradox’: gevangenen blijken zich in een relatief onveilige omgeving toch
nog veilig te voelen. Voor de ervaren veiligheid zijn niet alleen de waarborgen
die door de instelling worden gegeven van belang, ook belangrijk is dat gede-
tineerden zelf dit gevoel van veiligheid weten te creëren. Dit vinden we terug
in de interviews waarin sommige jongeren zeggen het idee te hebben dat zij
zelf die veiligheid creëren door hun houding in de leefgroep tegenover ande-
ren (zowel jongeren als groepsleiding) en zich waar nodig te laten gelden.
De door ons bevraagde jongeren oordelen verder redelijk positief over de hen
geboden autonomie in de justitiële inrichtingen. Een kanttekening hierbij is
dat het vooral gaat over de mate van inspraak die ze kunnen hebben, bijvoor-
beeld door het zitting nemen in een jeugdraad waarin ze klachten kunnen
uiten. Deze maat meet slechts een deelaspect van autonomie. In de inter-
views gaven de jongeren aan de beperkte handelingsvrijheid ten opzichte van
hun situatie voor detentie moeilijk te vinden, hoewel ze gaandeweg wel lijken
te wennen aan de vrijheidsbeneming. Hoewel de beperking van controle
inherent is aan vrijheidsbeneming, kan het gebrek aan ervaren controle ook
een risico vormen. Uit de literatuur blijkt dat controleverlies nadelige gevol-
gen kan hebben voor de motivatie om deel te nemen aan behandelpro-
gramma’s. Het gebrek aan controle wordt echter niet door alle jongeren als
negatief ervaren. Sommige jongeren blijken de structuur van het leven in de
JJI op den duur juist als prettig te ervaren. Het is mogelijk dat het hierbij jon-
geren betreft bij wie in hun dagelijks leven de structuur volkomen zoek was
en waarbij het leven in de inrichting deze weer helemaal terug heeft
gebracht. We weten dit niet omdat we geen informatie hebben over de situ-
atie van jongeren voor detentie.
De jongeren geven verder aan overwegend een hoge mate van welbevinden
(en daarmee weinig stress) te ervaren. In retrospectief zeggen ze wel dat ze in
het begin van het verblijf meer stress ervoeren, dit is volgens de jongeren ook
een periode waarin jongeren meer onveiligheid ervaren. Deze resultaten
stroken bovendien met de gangbare literatuur: de eerste periode van vrij-
heidsbeneming wordt in het algemeen als stressvol ervaren. Dit kan mogelijk
worden verklaard doordat in het begin sprake is van onbekendheid met de

16 Jongeren en vrijheidsbeneming



situatie, onduidelijkheid over het komende verblijf en onzekerheid over de
strafzaak. Deze aspecten kunnen tot de bekende ‘pains of imprisonment’
worden gerekend. Verder geven jongeren in de interviews aan dat stress met
name situationeel bepaald lijkt te zijn. Bepaalde situaties gedurende de vrij-
heidsbenemende periode kunnen gepaard gaan met een hogere mate van
stress, bijvoorbeeld wanneer er nieuws is over de procesvoortgang of als er
contact is geweest met familieleden.

– In de vragenlijst oordelen de jongeren positief over hun veiligheid, auto-
nomie en welbevinden in de JJI’s.

– Echter, in de interviews geven sommigen aan dat zij hun eigen veiligheid
creëren, bijvoorbeeld door het tactisch sluiten van vriendschappen.

– Ook ervaren sommige jongeren onveilige situaties in de inrichting die
zich kenmerken doordat ze aan het toezicht van groepsleiding ontrok-
ken kunnen zijn.

– Verder blijkt uit de interviews dat sommige jongeren de beperking in
handelingsvrijheid als belastend ervaren, maar dat ze daar gaandeweg
wel aan kunnen wennen. Sommige jongeren geven aan de geboden
structuur in de inrichting als prettig te ervaren.

– In de interviews zeggen meerdere jongeren dat zij de eerste periode in
detentie als stressvol hebben ervaren.

– Daarnaast worden bepaalde momenten als stressvol ervaren: soms is
dat het contact met thuis, andere stressvolle momenten zijn als er bij-
voorbeeld nieuws is over de voortgang van hun strafzaak.

Psychosociaal functioneren en misdragingen

Op basis van zelfrapportage van psychosociale problemen (gemeten met de
SDQ) vinden we relatief weinig jongeren met psychosociale problemen. Dit is
niet in overeenstemming met sommige andere studies onder jongeren in jus-
titiële settings. Mogelijk is sprake van onderrapportage op deze zelfrapporta-
gevragenlijst door jongeren in een justitiële setting omdat zij onvoldoende in
staat zijn hun eigen problemen te beoordelen. Het is ook mogelijk dat deze
instrumenten minder geschikt zijn om de problematiek van jongeren in een
JJI in kaart te brengen. Dat kunnen we op grond van dit onderzoek echter niet
hard maken en dus zal nader onderzoek dit moeten uitwijzen. Het verschil
met de literatuur op basis van SDQ kan overigens ook te maken hebben met
het feit dat in eerdere studies vooral internaliserende en externaliserende
problematiek afzonderlijk zijn gemeten terwijl in onze studie een totale
schaal voor psychosociale problemen wordt gebruikt.
Tot slot hebben we misdragingen van jongeren in de JJI onderzocht aan de
hand van geregistreerde incidenten gedurende het verblijf van de jongeren in
de JJI. Bijna elke jongere overtreedt wel eens een regel. Dit kan variëren van
het overtreden van groepsregels of middelengebruik tot fysieke agressie
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tegenover groepsgenoten of de groepsleiding. Een kleine groep jongeren in
onze basissteekproef (ongeveer 30%) maakt zich relatief vaak schuldig aan
fysiek en verbaal geweld aldus de gecombineerde gegevens uit de dossiers en
TULP/JJI-registratie.

– Relatief weinig jongeren rapporteren ernstige psychosociale problemen
(circa 11%).

– Hoewel de meeste jongeren wel eens een regel overtreden, maakt een
kleine groep (30%) zich frequent schuldig aan fysiek en verbaal geweld.

Sociale en praktische deprivatiekenmerken

Jongeren beoordelen hun verblijf overwegend positief. Met name de interac-
tie met groepsgenoten (medegedetineerden) en groepsleiders (relatie met
groepsleiding en bejegening door groepsleiding) wordt als positief bestem-
peld. Hiervoor geldt wel dat jongeren die relatief kort zitten positiever zijn
dan jongeren die later in de detentieperiode zitten. Het onderwijsaanbod en
de activiteiten worden minder goed beoordeeld.

– Jongeren oordelen overwegend positief over sociale en praktische
aspecten van het verblijf in de JJI; jongeren die korter vastzitten zijn
positiever dan jongeren die al langer vastzitten.

Verschillen tussen subgroepen

Om na te gaan of het omgaan met vrijheidsbeneming algemeen geldend of
juist specifiek voor bepaalde groepen is, zijn verschillen onderzocht naar
achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd, herkomst), criminele geschiedenis of
psychiatrische problemen. Het lijkt erop dat de psychische aspecten van het
omgaan met vrijheidsbeneming nauwelijks verschillen tussen subgroepen.
Het is mogelijk dat de beperkte aantallen in de subgroepen eventuele ver-
schillen hebben weggenomen, maar het merendeel van de bevindingen sluit
aan bij de (met name internationale) literatuur hierover.
We vinden sekseverschillen in psychosociale problemen en geregistreerde
misdragingen. Minder jongens dan meisjes rapporteren psychosociale pro-
blemen. Daartegenover staat dat in detentie van jongens wel vaker agressieve
incidenten worden geregistreerd dan van meisjes. Deze bevindingen corres-
ponderen met de bekende ‘gender-paradox’: minder meisjes dan jongens
plegen criminaliteit, maar de meisjes die crimineel zijn, hebben meer proble-
men dan jongens.
Tevens vinden we significante verschillen tussen herkomstgroepen in het
aantal geregistreerde incidenten. Antilliaanse en Surinaamse jongeren blij-
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ken overwegend vaker agressiegerelateerde incidenten in detentie op hun
naam te hebben staan dan jongeren uit andere herkomstgroepen. In over-
eenstemming met de literatuur blijkt ook uit ons onderzoek dat autochtone
jongeren vaker psychosociale problemen rapporteren dan jongeren uit
andere herkomstgroepen. Dit kan erop wijzen dat psychosociale problemen
onder autochtone Nederlandse jongeren in detentie vaker worden ervaren
dan bij andere herkomstgroepen. Het is echter ook mogelijk dat de signale-
ring van psychosociale problemen in detentie bij andere herkomstgroepen
moeilijker is en om andere methoden vraagt dan die hier zijn gebruikt.

– Er zijn geen verschillen tussen subgroepen in de wijze waarop jongeren
veiligheid, autonomie en welbevinden ervaren in de JJI’s.

– Minder jongens dan meisjes rapporteren psychosociale problemen.
– Meer jongens dan meisjes maken zich schuldig aan fysiek en verbaal

geweld gedurende de detentieperiode.

Probleemstelling 2: Hoe zien de relaties tussen import- en deprivatiekenmer-
ken enerzijds, en het omgaan met vrijheidsbeneming anderzijds eruit?

Vervolgens is onderzocht welke factoren gerelateerd zijn aan de wijze waarop
jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. In het gecombineerde import- en
deprivatieperspectief wordt gesteld dat het omgaan met de vrijheidsbene-
ming afhankelijk is van zowel persoonlijke kenmerken van jongeren als van
de kenmerken van de detentiesituatie. De relaties tussen deze import- en
deprivatiekenmerken en de vijf aspecten van het omgaan met vrijheidsbene-
ming hebben we in dit rapport afzonderlijk onderzocht. Maar er zijn naar
aanleiding van de resultaten ook duidelijk algemene tendensen weer te
geven. Daarbij kunnen we vaststellen welke kenmerken nu algemeen gerela-
teerd blijken aan het omgaan met vrijheidsbeneming. Tabel S1 geeft een
overzicht van de gevonden resultaten. Uit de tabel valt af te lezen dat met
name de sociale deprivatiekenmerken zoals de bejegening door groepslei-
ding en de interactie met medegedetineerden belangrijke factoren zijn voor
de psychische ervaring van vrijheidsbeneming. Daarnaast blijken voor het
ervaren welbevinden (als tegenhanger van stress), praktische of situationele
deprivatiekenmerken relevant te zijn. Verder zien we dat oordelen over dag-
besteding en een situationeel kenmerk als groepsgrootte gerelateerd zijn aan
geregistreerde agressieve misdragingen van jongeren. De kenmerken van de
jongeren zelf, zoals het psychosociale functioneren bij screening of sekse,
blijken vooral gerelateerd aan respectievelijk het psychosociale functioneren
gedurende detentie en geregistreerde misdragingen.
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Tabel S1 Kenmerken van de detentiesituatie en van jongeren die
gerelateerd zijn aan vijf aspecten van vrijheidsbeneming (op
basis van vragenlijsten en semigestructureerde interviews)

 Veiligheid Autonomie Welbevinden/
stress

Psychosociale
problemen
(gedurende

detentie)

Misdragingen

Kenmerken van de detentiesituatie
Sociale kenmerken: interactie met groepsleiding/staf
Bejegening door
groepsleiding*

x x x

Relatie met / steun van
groepsleiding*

x

Toezicht door groepslei-
ding**

x

Sociale kenmerken: interactie met medegedetineerden
Relatie met medegedeti-
neerden*

x x x

Praktische / situationele kenmerken
Dagbesteding* x x
Groepsgrootte* x
Fase in detentie** x x
Kenmerken van de jongere bij aanvang
Sekse = jongen* x
Psychosociale problemen
(screening)*

x

Aantal eerdere detenties x

* Blijkend uit kwantitatieve analyses (N=207 m.u.v. misdragingen N=133).
** Aanvullingen uit semigestructureerde interviews (N=38).

Sociale deprivatiekenmerken

Wanneer we de resultaten van onze studie naast elkaar leggen valt op dat de
sociale aspecten van de vrijheidsbeneming, zoals de interactie met groepslei-
ding (bejegening, steun en toezicht) en interactie met groepsgenoten (steun)
vooral gerelateerd zijn aan de psychische aspecten van omgaan met vrij-
heidsbeneming en minder relevant zijn voor het gedrag van jongeren in een
inrichting. Hoe positiever de jongeren de sociale omgang met groepsleiding
of staf en groepsgenoten ervaren, hoe veiliger zij zich voelen, hoe meer auto-
nomie zij zeggen te ervaren en hoe minder stressgevoelens zij rapporteren.
De interviews ondersteunen dit beeld en verdiepen het met name. Hiermee
zijn enkele interessante ingrediënten gegeven die niet alleen van belang zijn
voor hoe jongeren omgaan met vrijheidsbeneming, maar die ook kunnen bij-
dragen aan het vergroten van de motivatie van gedetineerde jongeren om
deel te nemen aan activiteiten in inrichtingen. In ander onderzoek wordt
erop gewezen dat de positief ervaren interacties met anderen in een justitiële
inrichting een gevoel van (enige) controle over de situatie kunnen geven en
daarmee kunnen bijdragen aan een verhoogde motivatie om deel te nemen
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aan activiteiten, maar ook op bijvoorbeeld de motivatie voor een behande-
ling. De bevindingen zijn in overeenstemming met bestaande literatuur.

– De ervaren interactie met groepsleiding en groepsgenoten is positief
gerelateerd aan de ervaren veiligheid, autonomie, het welbevinden en
het psychosociaal functioneren.

– Positief ervaren interacties zijn belangrijk voor de wijze waarop jongeren
omgaan met vrijheidsbeneming. Dit biedt mogelijkheden om bijvoor-
beeld de motivatie van jongeren om deel te nemen aan behandeling en
activiteiten te vergroten.

Praktische en situationele kenmerken

We vinden dat naast sociale deprivatiekenmerken ook praktische kenmerken
zoals dagbesteding, en situationele kenmerken zoals de omvang van de groep,
gerelateerd zijn aan de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbene-
ming en dan met name aan de aspecten welbevinden/stress en misdragin-
gen. In de semigestructureerde interviews met de jongeren worden ook situa-
tionele kenmerken van de detentie genoemd die relevant te zijn voor de
manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. Ten eerste zijn er
als ‘onveilig ervaren’ plekken op de leefgroep waar zich incidenten afspelen
buiten het toezicht van de groepsleiding. Ten tweede blijkt de fase van deten-
tie van belang in de ervaren stress en ook autonomie. We hebben deze resul-
taten niet kunnen bevestigen in het kwantitatieve onderzoek omdat daar niet
naar werd gevraagd.
Met deze resultaten worden enkele interessante ingrediënten gegeven die
relevant kunnen zijn voor het vergroten van de veiligheid in de leefgroepen,
namelijk een zinvolle dagbesteding en het maximeren van de groepsomvang
(welke op het moment van afname maximaal 10 jongeren betrof).

– De ervaren kwaliteit van de dagbesteding is positief gerelateerd aan wel-
bevinden/stress en negatief gerelateerd aan de misdragingen in deten-
tie.

– Er zijn plekken in de JJI’s waar jongeren zich aan het toezicht kunnen
onttrekken.

– Hoe groter de groep, hoe meer kans op misdragingen.
– Afhankelijk van in welke fase van detentie de jongeren verkeren, zijn er

verschillen in de ervaren autonomie en stress.

Kenmerken van de jongere bij aanvang van de detentie (importkenmerken)

We vinden dat enkele importkenmerken gerelateerd zijn aan de specifieke
aspecten in de wijze waarop jongeren omgaan met detentie. Ten eerste vin-
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den we dat het aantal eerdere detenties positief gerelateerd is aan de ervaren
veiligheid. Hierbij speelt mogelijk de bekendheid van recidivisten met de vrij-
heidsbenemende situatie een rol. Ten tweede blijken de sterkste voorspellers
van psychosociale problemen eerdere aanwezige psychosociale problemen
te zijn. Dit is conform bevindingen uit andere studies. Dat we de stabiliteit
van psychosociaal functioneren bevestigd zien in dit onderzoek, lijkt een
voor de hand liggende bevinding, maar toch moeten we het belang hiervan
niet onderschatten. Het geeft aan dat het belangrijk is jongeren bij binnen-
komst goed te screenen op deze problematiek, zodat met deze kennis gericht
kan worden ingespeeld op de persoonlijke omstandigheden van deze jonge-
ren. Ten derde blijkt er een duidelijke relatie tussen sekse en het aantal
geregistreerde agressieve misdragingen. In detentie worden van jongens
vaker agressieve gedragingen geregistreerd dan van meisjes.

– Naarmate het aantal eerdere detenties toeneemt, oordelen jongeren
positiever over de ervaren veiligheid in een JJI. Dit kan erop wijzen dat
recidivisten op grond van eerdere ervaringen sneller wennen aan de vrij-
heidsbenemende situatie, of minder moeite hebben hiermee om te
gaan.

– Eerdere gerapporteerde psychosociale problemen blijven onveranderd
hoog op een later moment in detentie.

– Jongens maken zich vaker schuldig aan agressie in detentie.

Probleemstelling 3: Wat is de relatie tussen de houding jegens het plegen van
delicten, het omgaan met vrijheidsbeneming en kenmerken van de detentie-
situatie?

De houding van jongeren jegens delinquent gedrag wordt onderzocht vanuit
het perspectief van de morele ontwikkeling van jongeren. Meerdere studies
tonen aan dat bij delinquente jongeren sprake is van een gebrekkige gewe-
tensontwikkeling. We vinden in ons onderzoek dat de houding van jongeren
ten aanzien van het plegen van delicten nauwelijks samenhangt met de vijf
aspecten van het omgaan met vrijheidsbeneming. Ook emotionele beleving
van het delict (gevoelens van schuld en schaamte) lijkt nauwelijks geasso-
cieerd met het omgaan met vrijheidsbeneming. Opvallend is wel dat de jon-
geren in deze studie vrijwel allemaal conventionele opvattingen hebben over
het plegen van delicten. Dit strookt niet met de literatuur. Een mogelijke ver-
klaring is dat jongeren wellicht sociaal wenselijk antwoorden. Anderzijds rijst
het vermoeden dat deze opvattingen ten grondslag zouden kunnen liggen
aan een leereffect door het volgen van de verplichte EQUIP-training in deten-
tie, die er specifiek op gericht is denkfouten van jongeren aan te pakken. Inte-
ressant is wel dat morele gevoelens van jongeren een ander beeld geven. Zij
rapporteren in de vragenlijst spijt ten aanzien van het delict, maar in de inter-
views komt naar voren dat spijtgevoelens en schuldgevoelens zich niet zozeer
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richten op mogelijke slachtoffers, maar met name op de manier waarop zij
dingen hebben aangepakt en ook op de gevolgen die hun daad voor henzelf
heeft gehad (het ‘gepakt worden’) of voor hun familieleden.

– Jongeren rapporteren vrijwel allemaal conventionele opvattingen over
het plegen van delicten.

– Jongeren rapporteren ook spijt, schaamte en schuldgevoelens ten aan-
zien van het feit waarvoor ze vastzitten. Deze gevoelens zijn echter
vooral gericht op de gevolgen voor henzelf en hun familie en niet zozeer
op mogelijke slachtoffers.

Tot slot

Zoals ieder onderzoek kent ook dit onderzoek beperkingen. Ten eerste is
sprake van een tegenvallende respons. De uiteindelijke steekproef op achter-
grondkenmerken wijkt weliswaar niet af van de populatie van jongeren in de
JJI’s, maar een positieve bias in de antwoorden kunnen we niet uitsluiten.
Het vrijwillige karakter van deelname maakte immers dat vooral bereidwillige
jongeren wilden meedoen. Ten tweede blijken in de registraties of de scree-
ningsinstrumenten gegevens te ontbreken. We hebben hiermee zo goed als
mogelijk (statistisch) rekening gehouden. De beperkingen doen volgens ons
echter weinig af aan de resultaten van ons onderzoek. De bevindingen blijken
te corresponderen met de literatuur en daar waar ze afwijken zijn ze te ver-
klaren. We menen dat de resultaten gelden voor jongeren die op basis van
preventieve hechtenis of jeugddetentie maximaal vier maanden in een JJI
verblijven.
Centraal in deze studie staat de wijze waarop jongeren die in preventieve
hechtenis of op basis van jeugddetentie in een justitiële inrichting verblijven
omgaan met vrijheidsbeneming. Veel hedendaags onderzoek onder jeugdige
gedetineerden richt zich vanuit de ‘What Works’-gedachte vooral op de vraag
in hoeverre specifieke (gedrags- of cognitieve) interventies effect hebben op
de recidive van jeugdigen, gedrag dat in de toekomst buiten de inrichting
plaatsvindt en waarop zoveel meer factoren effect kunnen hebben dan de
interventie in de inrichting alleen (denk aan beschikbare nazorg, kenmerken
van de sociale omgeving etc.). Dergelijk onderzoek biedt geen informatie
over de dagelijkse situatie waarin gedetineerde jongeren zich bevinden, hoe
ze daarmee omgaan en welke factoren daarbij een rol spelen. Het biedt daar-
mee voor de dagelijkse bedrijfsvoering in justitiële inrichtingen weinig aan-
knopingspunten hoe er met de problematische groep jeugdigen waarmee
men te maken krijgt kan worden omgegaan. Inzicht in hoe jongeren omgaan
met vrijheidsbeneming is niet alleen relevant voor de dagelijkse bedrijfsvoe-
ring en voor bijvoorbeeld de veiligheid in de JJI’s, volgens sommigen kan de
aanpassing van jongeren aan de vrijheidsbenemende situatie ook voorspel-
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lend zijn voor latere recidive. Om dit laatste punt te kunnen beantwoorden
zal echter nader onderzoek nodig zijn. Voor zover ons bekend is dit onder-
zoek in Nederland het eerste grootschalige onderzoek waarin de wijze
waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming en de factoren die daarmee
samenhangen empirisch zijn bestudeerd. We vinden dat zowel sociale, prak-
tische en situationele, als importkenmerken zijn gerelateerd aan de wijze
waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. Sociale kenmerken van de
vrijheidsbeneming, zoals de interactie met groepsleiding (rechtvaardige beje-
gening, positieve relatie en toezicht) blijken relevant voor met name de psy-
chische ervaring van vrijheidsbeneming. Deze sociale factoren kunnen dui-
delijke aanknopingspunten bieden om de motivatie van jongeren tot deel-
name aan activiteiten in de inrichting, waaronder ook behandeling, te ver-
sterken. De opvang in groepen en de aanwezigheid van groepsleiding, zoals
dat in Nederlandse jeugddetentie gebruikelijk is, kan dus ook mogelijkheden
bieden om jongeren in vrijheidsbeneming positieve ervaringen op te laten
doen, zeker omdat uit dit onderzoek ook blijkt dat de leefgroep waarin jonge-
ren worden opgevangen belangrijk is voor hun welbevinden, stress en gevoel
van veiligheid. Praktische en situationele kenmerken van de inrichting, zoals
het aanbod aan activiteiten, de groepsgrootte en de fase in vrijheidsbene-
ming kunnen verder mede bepalend zijn voor de ervaren stress of (geregis-
treerde) misdragingen in een inrichting. Deze kennis draagt bij aan een ver-
beterd inzicht over welke aspecten van het verblijf in JJI’s bijdragen aan het
functioneren van jongeren. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat ondanks
dat een vrijheidsbeneming als sanctie voor criminele jongeren een ‘ultimum
remedium’ is, er in een dergelijk stressvolle omgeving toch nog diverse met
name sociale factoren zijn die positief kunnen bijdragen aan de wijze waarop
jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. Dit neemt niet weg dat de indivi-
duele instelling van jongeren niet onbelangrijk is, we vinden immers ook dat
jongeren door hun eigen instelling vorm geven aan de manier waarop ze de
vrijheidsbeneming ervaren. Blijkbaar zijn het niet alleen de sociale compo-
nenten in het verblijf die de wijze waarop jongeren met vrijheidsbeneming
omgaan vormgeven, maar ook de individuele kenmerken van de jongeren
zelf.
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