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Voorwoord

De afgelopen jaren is het justitieel jeugdbeleid erop gericht geweest aanpas-
singen in de door Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) verleende zorg aan gede-
tineerde jeugdigen tot stand te brengen. Dit is gepaard gegaan met verande-
ringen in de organisatiestructuur en methodiek. Er is hierbij meer aandacht
gekomen voor de gedachte dat het bij de reactie op een sanctie door jeug-
digen niet alleen gaat om de recidive na detentie, maar onder meer ook om
de wijze waarop jongeren omgaan met de periode van vrijheidsbeneming en
het gedrag van de jongeren in detentie. Dergelijk inzicht kan belangrijke aan-
knopingspunten bieden voor de dagelijkse activiteiten op de werkvloer en de
veiligheid in JJI’s. Zowel vanuit beleids- als wetenschappelijk oogpunt is het
waardevol om aandacht te besteden aan de periode in detentie. Zeker nu er
vanuit het voorgestelde adolescentenstrafrecht veranderingen op stapel
staan onder meer over de duur en invulling van de detentieperiode, waaron-
der mogelijkheden voor het bieden van een gedragsbeïnvloedende maatregel
aan jongeren tot 23 jaar, is het relevant te weten hoe adolescenten en jong-
volwassenen met vrijheidsbeneming omgaan.

In dit empirische onderzoek onder jongeren die op basis van preventieve
hechtenis of jeugddetentie maximaal vier maanden in een JJI verblijven
wordt onderzocht hoe jongeren met vrijheidsbeneming omgaan en welke
verschillen er zijn naar achtergrondkenmerken. Ook wordt nagegaan welke
factoren in detentie gerelateerd zijn aan de wijze waarop jongeren omgaan
met vrijheidsbeneming. Er is gebruikgemaakt van een multi-methodeaanpak
waarin zowel een kwantitatieve als kwalitatieve aanpak is gehanteerd en
meerdere informatiebronnen zijn geanalyseerd. Gedetineerde jongeren heb-
ben zelf vragenlijsten ingevuld en zijn geïnterviewd, gegevens uit hun dos-
siers en het centrale registratiesysteem zijn geanalyseerd en de mentoren van
de jongeren in de JJI’s zijn bevraagd. De resultaten laten het belang zien van
de interactie met groepsleiding, zowel de relatie als de bejegening door
groepsleiding, en van de interactie met groepsgenoten.

Mede namens de onderzoekers wil ik een aantal personen bedanken die heb-
ben bijgedragen aan dit onderzoeksproject, namelijk: Coen van der Schans
voor zijn bijdrage aan de dataverzameling, Ruudje Kea en Wytske van der
Wagen voor hun hulp bij het afnemen van de interviews, Alexander More
voor zijn hulp bij het verwerken van de data en Arjen Alting voor zijn bijdrage
aan het verwerken van de kwalitatieve data. Bureau Intraval, en dan met
name Bert Bieleman en Marjolein Boendemaker, heeft de lastige klus
geklaard om jongeren in JJI’s vragenlijsten af te nemen. Daarnaast wil ik de
leden van de begeleidingscommissie bedanken voor hun waardevolle bij-
drage aan dit onderzoeksproject.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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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?

Samenvatting 15



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
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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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Deel 1 Inleiding en methode





1 Inleiding

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
veranderingen in organisatiestructuur en veranderingen in methodiek. De
aanpassingen zijn geïmplementeerd vanuit de gedachte dat een jongere
moet leren van de detentie, voornamelijk vanuit de hoop of de verwachting
dat een goed pedagogisch en eenduidig methodisch klimaat het risico op
recidive mede kan reduceren. Eerder al, in een brief aan de Tweede Kamer
van 28 september 2004, gaf de Minister van Justitie aan dat als men de reci-
dive van jongeren wil begrijpen en uiteindelijk aanknopingspunten wil vin-
den voor het terugdringen hiervan, de reactie van de jongere op de vrijheids-
beneming centraal zal moeten staan. Bij de reactie op een sanctie gaat het
niet alleen om de recidive na detentie, maar ook om de wijze waarop jonge-
ren omgaan met vrijheidsbeneming en hun gedrag tijdens een detentie-
periode. De beleidsgedachte is dat de (emotionele) beleving van de vrijheids-
beneming zowel van invloed is op de effectiviteit van de sanctie en daarmee
uiteindelijk op de recidive, als op de veiligheid binnen de inrichting
(TK 2007-2008, 24 587, nr. 289).
Vrijheidsbeneming is een stressvolle gebeurtenis (Bukstel & Kilmann, 1980;
Harvey, 2007; Sykes, 1958). Jongeren die in een JJI belanden worden gecon-
fronteerd met een nieuwe omgeving. Ze worden van het ene op het andere
moment drastisch beperkt in hun vrijheden en autonomie: een gedwongen
dagindeling, hun dag delen met anderen, continu op de groep verblijven met
mensen die je vooraf niet kent en waarbij sprake is van allerhande problema-
tiek, en het gescheiden zijn van de vertrouwde omgeving. Vrijheidsbeneming
betekent een scherpe breuk met het verleden. Ook voor jongeren die al een
inrichtingverleden hebben, levert een vrijheidsbeneming veel stress op. Ze
hebben opnieuw geen grip meer op hun leven, moeten hun positie in de
groep verwerven en zijn onzeker over hetgeen er gaat komen (Harvey, 2007;
Van der Laan & Weijers, 2008). Het is dan ook te verwachten dat vrijheidsbe-
neming, zeker in het begin, heftige emotionele reacties bij jongeren teweeg
zal brengen die bij sommigen zich kunnen uiten in psychische en gedrags-
problemen in de inrichting. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een vrijheidsbeneming
gevoelens van angst en depressiviteit kan oproepen (Harvey, 2007) wat in
sommige gevallen pogingen van zelfmoord tot gevolg heeft (Liebling, 1999).
Onveilige situaties ontstaan als gedetineerden met agressie reageren op vrij-
heidsbeneming (Toch & Adams, 2002). Daarbij komt dat onder jeugdigen die
in het strafrechtelijke systeem belanden de psychiatrische problematiek
groot is (zie bijvoorbeeld Vermeiren et al., 2002), wat eveneens tot duidelijke
aanpassingsproblemen in detentie kan leiden. Naarmate mensen langer in
een vrijheidsbenemende situatie verblijven, ontstaat er een emotioneel en
psychisch evenwicht (‘equilibrium’), of acceptatie van de situatie (Harvey,
2007). Dit evenwicht is echter fragiel en kan verstoord raken door allerhande
gebeurtenissen, zoals onduidelijkheden over de strafzaak, een negatieve tij-



ding over de thuissituatie of de bejegening door anderen (Harvey, 2007; Van
der Laan et al., 2008).
De wijze waarop mensen omgaan met vrijheidsbeneming is niet alleen op
korte termijn gerelateerd aan psychische of gedragsproblemen in detentie, in
de wetenschappelijke literatuur worden aanwijzingen gevonden dat het
omgaan met vrijheidsbeneming ook voorspellend kan zijn voor latere reci-
dive. Met name het gedrag dat mensen tijdens detentie vertonen lijkt voor-
spellend (Dhami et al., 2007; French & Gendreau, 2006; Zamble & Porporino,
1988; Zamble & Quinsey, 1997).
Kortom, zowel op korte termijn voor het functioneren van inrichtingen zelf
als op lange termijn in termen van recidiveverandering, is het relevant om
nader inzicht te krijgen in de wijze waarop jeugdigen met vrijheidsbeneming
omgaan. Inzicht in de wijze waarop jeugdigen met vrijheidsbeneming
omgaan en de factoren die daarin van belang zijn, kan aanknopingspunten
bieden om de veiligheid in JJI’s en de geleverde kwaliteit van de zorg te opti-
maliseren (zie TK 2007-2008, 24 587, nr. 232 voor het inspectierapport).
Het recente onderzoek naar de wijze waarop jeugdige gedetineerden met
vrijheidsbeneming omgaan is vooral gebaseerd op de internationale situatie
(en dan met name Engeland en de Verenigde Staten). De detentiesituatie van
jongeren in die landen is niet zonder meer te vertalen naar de Nederlandse
situatie. Het doel van de onderhavige studie is meer zicht te krijgen op de
wijze waarop jongeren omgaan met justitiële vrijheidsbeneming, de factoren
die daarmee samenhangen en de verschillen die er zijn tussen subgroepen
naar geslacht en herkomst. Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid
(DJJ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), beide van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, heeft het WODC dit onderzoek uitgevoerd. Het onder-
zoek beschrijft de wijze waarop vrijheidsbeneming wordt ervaren door jonge-
ren, op welke wijze ze ermee omgaan en de factoren die daarmee samenhan-
gen. We richten ons specifiek op jongeren die op strafrechtelijke titel, op
grond van een voorlopige hechtenis of jeugddetentie, minimaal een week in
een JJI zijn opgevangen.

In dit hoofdstuk wordt eerst de beleids- en praktijkachtergrond van het
onderzoek nader toegelicht (paragraaf 1.1). Vervolgens wordt aan de hand
van de literatuur een omschrijving gegeven van het onderwerp van studie,
omgaan met detentie en de factoren die er volgens verschillende theorieën
impact op hebben (paragraaf 1.2). Daarna beschrijven we op welke wijze
‘omgaan met vrijheidsbeneming’ in dit onderzoek is omschreven en welke
verklaringsmodellen er zijn (respectievelijk paragraaf 1.3 en 1.4). Daarna vol-
gen de onderzoeksvragen en tot slot volgt een leeswijzer (paragraaf 1.6).

28 Jongeren en vrijheidsbeneming



1.1 Achtergrond vanuit praktijk en beleid

In 2008 zijn ruim 4.800 strafzaken tegen jongeren in de leeftijd van 12 tot en
met 17 jaar door de rechter afgedaan met een vrijheidsbeneming (Van der
Laan & Blom, 2011). In het totaal stroomden er in dat jaar ruim 2.400 jonge-
ren een JJI in op basis van preventieve hechtenis of jeugddetentie (De Heer-
de Lange & Kalidien, 2010). Het Nederlands rechtsstelsel kent speciale regels
en toepassingen voor jongeren die een vrijheidsbeneming krijgen opgelegd.
Vrijheidsbeneming is hierbij de zwaarste hoofdstraf die een rechter kan
opleggen aan minderjarigen die een strafbaar feit plegen. Bij vrijheidsbene-
ming van strafrechtelijk minderjarigen staat naast het principe van vergel-
ding ook de pedagogische invulling centraal. De pedagogische invulling
wordt onder meer gevonden in het zorg- en bejegeningsklimaat in justitiële
inrichtingen en het bieden van onderwijs maar ook in de aandacht voor ‘spe-
ciale’ preventie om recidive van jongeren te reduceren. Om meer aandacht te
kunnen besteden aan speciale preventie voor jeugdigen is er in de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de JJI’s (zie
onder andere TK 2010-2011, 24 587, nr. 402).

Een belangrijke aanzet voor de verbetering van de kwaliteit van zorg in JJI’s is
gegeven door de vaststelling van diverse inspecties (de Inspectie Jeugdzorg,
Inspectie van het Onderwijs, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de
Inspectie voor de Sanctietoepassing) in 2007 dat in de JJI’s de veiligheid van
jongeren niet voldoende werd gewaarborgd. In de rapportage ‘Kwaliteitsver-
betering Justitiële Jeugdinrichtingen’ (bijlage bij TK 2010-2011, 24 587, nr.
402) worden diverse veranderingen beschreven die in de afgelopen drie jaren
zijn ingevoerd met als doel kwaliteitsverbetering van de JJI’s. Na vaststelling
in de gezamenlijke rapportage van verschillende inspecties in 2007 (zie
TK 2007-2008, 25 587, nr. 232) dat niet alle JJI’s volgens dezelfde methodiek
werkten, is bovendien geïnvesteerd in het tot stand brengen van een uni-
forme aanpak in de begeleiding en behandeling van jongeren in JJI’s. Dat
heeft geleid tot een van de belangrijkste veranderingen, namelijk de invoe-
ring van de uniforme basismethodiek YOUTURN in alle JJI’s (TK 2006-2007,
24 741, nr. 232).
Bovendien zijn veranderingen ingevoerd wat betreft de veiligheid van de
gebouwen en is de aandacht voor ouderparticipatie in de begeleiding van de
jongere geïntensiveerd. Verder is, aldus de notitie, gewerkt naar een differen-
tiatie in de samenstelling van de leefgroepen binnen de JJI’s, waardoor nu bij
de samenstelling hiervan rekening wordt gehouden met de problematiek,
leeftijd en delictgeschiedenis van de jongere. Ook zijn de leefgroepen per
1 januari 2010 verkleind tot maximaal acht tot tien jeugdigen (TK 2006-2007,
24 741, nr. 232). Het beleid is er bovendien op gericht geweest de procedures
rondom klachten te verbeteren. Een ander belangrijk speerpunt is het terug-
dringen van middelengebruik in de JJI’s: er wordt naar gestreefd het huidige
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beleid te intensiveren en maatregelen in te zetten om het drugsgebruik in
JJI’s terug te dringen. Kortom, uit het bovenstaande blijkt dat de afgelopen
jaren veel is geïnvesteerd om kwaliteitsverbeteringen in JJI’s tot stand te
brengen.

Beleidsrelevantie
Inzicht in de wijze waarop jeugdigen vrijheidsbeneming ervaren en de facto-
ren die daarop van invloed kunnen zijn, is om meerdere redenen relevant
voor het justitiële beleid ten aanzien van jeugdigen.
Ten eerste heeft de toenmalige Minister van Justitie in een brief aan de
Tweede Kamer (TK 2007-2008, 24 587, nr. 289) toegezegd nader onderzoek te
laten doen naar de wijze waarop jeugdigen hun vrijheidsbeneming ervaren
en de individuele verschillen die daarbij optreden. Sinds 2008 wordt (jaar-
lijks) door DJI de Jeugdsurvey uitgevoerd (Jorna 2007, 2008, 2010). Met deze
Jeugdsurvey wordt de beleving van verschillende aspecten van het verblijfs-
klimaat in JJI’s door jeugdigen bestudeerd met als doel de bedrijfsvoering van
jeugdinrichtingen te kunnen verbeteren. De Jeugdsurvey is een beschrij-
vende monitor waarin de verschillende aspecten van vrijheidsbeneming niet
aan elkaar worden gerelateerd. Het valt buiten de doelstelling van die moni-
tor om de samenhang tussen verschillende aspecten van de ervaren vrij-
heidsbeneming te onderzoeken of de ervaring van een vrijheidsbeneming
met individuele criminogene factoren van de jongere zelf en zijn of haar
gedrag tijdens de vrijheidsbeneming te onderzoeken. Uit internationaal
onderzoek blijkt juist dat jongeren met meer criminogene problematiek ook
meer problemen ervaren tijdens vrijheidsbeneming, zowel wat betreft de
beleving van de detentie als wat betreft gedrag. Dit uit zich bijvoorbeeld in
negatief welbevinden of depressie (Liebling, 1999), maar ook in agressief of
ander probleemgedrag (Adams, 1992; Toch & Adams, 2002). Verder is het niet
het doel van de survey om verschillen tussen subgroepen in beeld te brengen.
In de literatuur worden aanwijzingen gevonden dat er verschillen zijn naar
herkomst en criminogene problematiek in de wijze waarop gedetineerden
omgaan met hun vrijheidsbeneming. Dit zou kunnen betekenen dat voor
verschillende groepen in detentie een andere aanpak nodig is.
Ten tweede is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in kwaliteit van
(jeugd)detentie en ook de komende jaren is hier speciale aandacht voor (zie
onder andere TK 2010-2011, 31 101, nr. 8 en de bijlage bij TK 2010-2011,
31 101, nr. 8 ). Kwaliteit van de detentie houdt verband met de in dit onder-
zoek onderzochte institutionele deprivatiekenmerken, dat wil zeggen, de
kenmerken van de JJI waar de jongere verblijft. Daarnaast is er vanuit het jus-
titiële beleid speciale aandacht voor de persoonsgerichte benadering van
jongeren in JJI’s (Ministerie van Justitie, 2008), om tot een betere screening
van de problematiek en een individueel behandeltraject te komen. De kwali-
teit van de detentie is nauw verbonden met de ervaringen van vrijheidsbene-
ming door jongeren. Kwaliteitsverbeteringen spelen bijvoorbeeld in op de

30 Jongeren en vrijheidsbeneming



veiligheid in de JJI’s, maar ook op regelhandhaving, duidelijkheid en klach-
tenprocedures. Tevens is het in het kader van de kwaliteitsverbeteringtrajec-
ten van JJI’s relevant de veiligheid van leef- en behandelklimaat in jeugdin-
richtingen te bekijken vanuit het gezichtspunt van de jeugdige (TK
2008-2009, 24 587, nr. 305). De omstandigheden van de vrijheidsbeneming
kunnen worden gezien als een van de voorwaarden die een verantwoorde
terugkeer in de samenleving mogelijk maken (DJI, 2003).
Ten derde wordt in de literatuur opgemerkt dat de wijze waarop gedetineer-
den omgaan met vrijheidsbeneming voorspellend kan zijn voor hun latere
recidive. Het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie is erop
gericht om (jeugdige) recidive terug te dringen, waarmee het belang van het
onderzoeken van mogelijke voorspellers voor recidive onderstreept wordt.
De aandacht voor veranderprocessen van JJI’s is vooral gestuurd vanuit een
risicoparadigma waarin het streven om de kans op recidive van jongeren te
verminderen centraal staat. Ook wordt het meetbaar maken van kwaliteit
binnen het gevangeniswezen steeds belangrijker (zie het onderzoek van Mol-
leman (2011) naar ‘benchmarking’ in het gevangeniswezen). De wijze waarop
jongeren in het algemeen vrijheidsbeneming ervaren en daarmee omgaan,
heeft daarbij tot nu toe veel minder aandacht gekregen. Dit is opvallend
omdat vanuit internationale empirische studies blijkt dat de wijze waarop
gedetineerden omgaan met vrijheidsbeneming zowel op de korte als op de
lange termijn geassocieerd is met het welbevinden en gedrag van gedetineer-
den (Harvey, 2007; Zamble & Porporino, 1988). Bovendien kan de wijze
waarop gedetineerden de bejegening tijdens vrijheidsbeneming ervaren
effect hebben op later gedrag buiten de inrichting (Gendreau et al., 1996;
Zamble & Quinsey, 1991). Met andere woorden: indirect en op de langere ter-
mijn kan de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming van
invloed zijn op de effectiviteit van de sanctie. Het is vanuit die visie dan ook
relevant om inzicht te verkrijgen in de manier waarop vrijheidsbeneming
door jongeren wordt ervaren en in het bijzonder ook om te kijken hoe deze
beleving samenhangt met het gedrag van jongeren in de inrichting. Daarbij is
het ook noodzakelijk om de criminogene problematiek van jongeren zelf mee
te nemen. Immers welbevinden en gedrag in detentie zijn niet alleen afhan-
kelijk van de detentiesituatie zelf, maar ook van de individuele problematiek
waarmee jongeren te maken hebben.

1.2 Omgaan met vrijheidsbeneming

De wijze waarop gedetineerden vrijheidsbeneming ervaren en daarmee
omgaan is al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw onderwerp van gevan-
genisonderzoek (zie Van der Laan & Weijers, 2008, voor een kort overzicht).
In de veelal Angelsaksische literatuur spreekt men vooral over ‘coping with’
of ‘adjustment to’ de vrijheidsbenemende situatie (Adams, 1992; Harvey,
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2007; Van der Laan & Weijers, 2008), oftewel aanpassing aan of omgaan met
detentie. Een adequate aanpassing aan detentie is relevant voor het functio-
neren van gedetineerden in een gesloten setting. Een inadequate aanpassing
aan detentie kan zich onder meer uiten in regelovertredend gedrag, agressie
naar medegevangenen (French & Gendreau, 2006), teruggetrokken of geïso-
leerd gedrag (Harvey, 2007) vermindering van zelfwaardering (Greve & Enz-
mann, 2003) depressie, suïcidepogingen of suïcide (Liebling, 2004) en proble-
men in contacten met familieleden of vrienden (Harvey, 2007).
Onderzoek naar de wijze waarop gedetineerden vrijheidsbeneming ervaren
en daarmee omgaan heeft zich ook gericht op het verlies aan autonomie, de
ervaren veiligheid in een inrichting, de aanpassing aan een strikte dagstruc-
tuur, de interactie met medegedetineerden en de ervaren steun van het per-
soneel (zie voor meer voorbeelden: Gover et al., 2000; Harvey, 2007; Liebling,
2004). Onderzoek richt zich daarnaast ook vaak op het hebben van angsten in
detentie, waarbij te denken valt aan angst voor medegedetineerden en aan
slachtofferschap in detentie (Wolff & Jing, 2011). Vanuit het stress-copingper-
spectief (Lazarus, 1993) richten studies zich verder op de wijze waarop gede-
tineerden zich psychisch aanpassen aan detentie, oftewel het welbevinden
van gedetineerden (zie bijvoorbeeld Harvey, 2007). Daarnaast is in het kader
van omgaan met vrijheidsbeneming ook onderzoek gedaan naar het gedrag
van gedetineerden tijdens detentie (Harvey, 2007).
Kortom, in onderzoek is de wijze waarop gedetineerden ‘omgaan met vrij-
heidsbeneming’ op meerdere manieren onderzocht. Wij beschouwen het
omgaan met vrijheidsbeneming als een multidimensioneel begrip dat tot
uiting komt in verschillende vormen van gedrag en psychische ervaringen.
Het gaat dan om concepten als gedrag en misdragingen gedurende detentie,
de ervaren autonomie en veiligheid in detentie, psychosociaal functioneren
en gevoelens van welbevinden en/of stress. Met uitzondering van het gedrag
in de inrichting zijn dit allemaal voornamelijk psychische aspecten van de
ervaren vrijheidsbeneming.

In het huidige onderzoek zijn de volgende vijf aspecten als uitkomstmaten
van omgaan met vrijheidsbeneming genomen (zie figuur 1):
– ervaren veiligheid;
– ervaren autonomie;
– ervaren welbevinden en stress;
– psychosociaal functioneren;
– gedrag gedurende detentie.
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Figuur 1
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1.3 Factoren die ‘omgaan met vrijheidsbeneming’ beïnvloeden

In de literatuur worden twee dominante invalshoeken onderscheiden om de
wijze waarop gedetineerden omgaan met vrijheidsbeneming te verklaren.
Enerzijds is er het deprivatiemodel (Sykes, 1958) waarin de unieke kenmer-
ken van de gevangenissituatie centraal staan. In de jaren negentig is dit per-
spectief aangevuld met bevindingen vanuit het procedurele rechtvaardig-
heidsmodel (Tyler, 1990, 2003), waarbij men zich vooral richt op de bejege-
ning van gedetineerden door gevangenispersoneel, maar ook andere autori-
teiten in het vervolgings- en bestraffingsproces (Liebling, 1999). Anderzijds is
er het importmodel, waarin de nadruk ligt op de individuele achtergronden
en kenmerken van gedetineerden die ze ook in detentie met zich meedragen
(Irwin & Cressey, 1962). Niet zozeer de situatie van vrijheidsbeneming, maar
iemands individuele achtergrondkenmerken bepalen het functioneren in een
gesloten setting. In de jaren tachtig is hierbij ook aandacht gekomen voor de
wijze waarop mensen omgaan met stressvolle situaties.
Hoewel het import- en het deprivatieperspectief lange tijd als concurrerend
werden gezien, blijkt uit empirisch onderzoek dat zowel import- als depriva-
tiekenmerken belangrijke voorspellers zijn voor aanpassing aan de vrijheids-
beneming (zie bijvoorbeeld Gover et al., 2000; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002;
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Van der Heul, 2009). Beide typen kenmerken zijn bepalend voor de wijze
waarop gedetineerden omgaan met vrijheidsbeneming, zowel psychisch als
gedragsmatig. Zo blijken psychische stoornissen voorafgaand aan detentie
een belangrijke impact te hebben op de wijze waarop men vrijheidsbene-
ming ervaart (Harding & Zimmermann, 1989) en is het ervaren detentiekli-
maat in de eerste maanden een belangrijke voorspeller voor angst en depres-
sieve gevoelens (Andersen, 2004). Daarnaast blijkt uit een meta-analyse van
Gendreau et al. (1997) dat deprivatie- en importkenmerken ongeveer een
gelijke bijdrage leveren aan de voorspelling van misdragingen in detentie. Dit
geeft reden om aan te nemen dat het belangrijk is om bij het onderzoeken
van de wijze waarop mensen omgaan met vrijheidsbeneming zowel import-
als deprivatiekenmerken mee te nemen. In de hedendaagse literatuur over de
wijze waarop mensen omgaan met vrijheidsbeneming wordt vooral een syn-
these gehanteerd van het import- en deprivatiemodel (zie bijvoorbeeld
Dhami et al., 2007; Gover et al., 2000). Het gecombineerde import- en depri-
vatiemodel stelt dat omgaan met vrijheidsbeneming verklaard kan worden
door individuele kenmerken van de gedetineerde enerzijds (importkenmer-
ken) en (ervaren) kenmerken van de vrijheidsbeneming anderzijds (depriva-
tiekenmerken).

1.3.1 Deprivatiekenmerken

Het oorspronkelijke deprivatiemodel gaat ervan uit dat aanpassing aan de
vrijheidsbeneming voornamelijk verklaard kan worden door situationele en
institutionele aspecten van de detentie, zoals het type van de gevangenis, de
duur van de detentie, het gedrag van de staf en bijvoorbeeld management-
aspecten van het gevangenissysteem. Sykes (1958) spreekt over de ‘pains of
imprisonment’ en stelt dat verlies van vrijheid en controle, contact met fami-
lie en vrienden en deprivatie van heteroseksuele relaties het welzijn van de
gedetineerde in grote mate bepalen. Meer recent werk van Windzio (2006)
laat zien dat deprivatiekenmerken zoals verlies van contact met de buitenwe-
reld en behoefte aan privacy gerelateerd zijn aan welbevinden, stress, angst,
maar ook aan gedrag van gedetineerden gedurende detentie. Ook Gover et al.
(2000) laten zien dat deprivatiekenmerken zoals de ervaren kwaliteit van acti-
viteiten en het detentietype effect hebben op gevoelens van angst onder
gedetineerden.
Gover et al. (2000) en Liebling (zie bijvoorbeeld Liebling, 2004; Liebling &
Maruna, 2005; Liebling, 2006) hebben vanuit het procedurele rechtvaardig-
heidsperspectief van Tyler (1990, 2003) het concept ‘rechtvaardige bejege-
ning’ als een deprivatiekenmerk in gevangenisstudies geïntroduceerd. Een
rechtvaardige bejegening wordt daarbij onder meer geoperationaliseerd in
termen van ‘luisteren naar iemand’, ‘respect tonen’, of ‘iemand serieus
nemen’. Volgens Tyler (1990) is de ervaren bejegening door autoriteiten zoals
politieagenten, rechters, maar ook groepsleiders en gevangenispersoneel,

34 Jongeren en vrijheidsbeneming



belangrijker dan de ervaren rechtmatigheid van een sanctie (of een sanctie
terecht is, of dat de zwaarte van de sanctie overeenkomt met de daad). Naar-
mate iemand zich door autoriteiten rechtvaardiger bejegend voelt, zal hij/zij
ook eerder de legitimiteit van de sanctioneerder erkennen en daarmee zich
ook eerder aan regels conformeren. Een onrechtvaardig ervaren bejegening
hangt daarentegen juist samen met weinig erkenning van de legitimiteit van
sanctioneerders en een mindere bereidheid tot het erkennen van regels
(Tyler, 1990, 2003). Vertaald naar de gevangenissituatie zou dit bijvoorbeeld
kunnen betekenen dat een gedetineerde die zich niet rechtvaardig bejegend
voelt, meer probleemgedrag vertoont tijdens de detentie. Gover et al. (2000)
deden onderzoek naar het verband tussen de bejegening en misdragingen
gedurende detentie en vonden inderdaad dat de perceptie van een minder
rechtvaardige behandeling gelieerd was aan meer misdragingen gedurende
detentie. Liebling (2010) heeft zich in haar Britse studies gericht op de effec-
ten van bejegening op het welzijn van gedetineerden. Zij onderzocht ook de
relatie tussen de bejegening door gevangenispersoneel en welbevinden en
stress onder gedetineerden. In haar onderzoek staat de rechtvaardigheid van
de bejegening door stafleden zoals groepsleiders centraal (Harvey, 2007;
Liebling, 2010). Zij onderzocht wat een ‘humane behandeling’ nu eigenlijk
werkelijk betekende voor gedetineerden en concludeert dat de manier
waarop gedetineerden behandeld worden door gevangenispersoneel, essen-
tieel is voor de mate van welbevinden en stress van gedetineerden. Gedeti-
neerden die ervoeren dat zij humaan en met waardigheid werden behandeld,
vertoonden minder stress en voelden zich beter tijdens de vrijheidsbeneming
(Liebling, 2010). Ook onderzocht Liebling de relatie tussen de bejegening
door personeel en het plegen van zelfmoord in detentie (Liebling, 1999). Zij
vond een sterk verband tussen een als onrechtvaardig ervaren bejegening en
(pogingen tot) zelfmoord in detentie. Met andere woorden, een onrechtvaar-
dig ervaren bejegening bleek volgens Liebling relevant voor de mate van wel-
bevinden van gedetineerden. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat geen
rekening werd gehouden met de achtergrondkenmerken van gedetineerden.
Bovendien is een ander kritiekpunt op het werk van Liebling dat zij vooral
vanuit het standpunt van de gedetineerde redeneert, terwijl verondersteld
mag worden dat er juist interactie plaatsvindt tussen de gedetineerde en het
personeel.
Gelieerd aan het welzijn van gedetineerden is de interactie met medegedeti-
neerden. Dat lijkt juist van belang in de setting waarin in Nederland jeugdige
gedetineerden worden opgevangen. De jeugddetentie is in Nederland niet
alleen vergeldend van karakter, maar de wet zegt ook dat de straf of maatre-
gel ten dienste moet staan van de ontwikkeling van de jeugdige (Tak, 2003).
Nederlandse jeugdige gedetineerden worden in een leefgroep opgevangen,
waarnaast ze vaste uren van de dag opgesloten op hun kamer doorbrengen.
Veel van hun tijd brengen zij echter in groepsverband door. Liebling en
Maruna (2005) beschrijven het verband tussen de interactie met medegedeti-
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neerden en de behandelmotivatie en -effectiviteit. Een betere interactie met
medegedetineerden bleek samen te hangen met een betere behandelmotiva-
tie. Harvey (2007) heeft in een Britse kwalitatieve studie onder jongvolwassen
gedetineerden ook de relatie tussen groepsgenoten en omgaan met vrijheids-
beneming onderzocht. Hij vond dat naarmate de gedetineerden meer men-
sen leerden kennen, ze beter met de vrijheidsbeneming konden omgaan in
termen van een hogere mate van welbevinden en beter aangepast gedrag.
Hoewel Nederlands onderzoek in de residentiële jeugdzorg zich al veel
gericht heeft op onderzoek naar groepsfunctioneren, is er in strafrechtelijke
setting nog betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan. Van der Helm et al.
(2009) onderzochten de relatie tussen groepsklimaat (zoals dat werd
omschreven door groepsleiders) en behandelmotivatie onder jongeren in
JJI’s. Zij vonden dat een meer open groepsklimaat in termen van een meer
open en steunende omgeving samenging met een grotere behandelmotivatie
bij jongeren. Biggam en Power (1997, 1999) onderzochten onder meer de
relatie tussen onderlinge steun, pesten en probleemoplossend vermogen van
een groepen jeugdige gedetineerden en concluderen dat de status of rol van
een jongere in de groep gerelateerd is aan welbevinden en stress. Jongeren
die gepest werden door groepsgenoten hadden vaker last van depressies en
angst en hadden vaker gevoelens van hopeloosheid. Bovendien hadden deze
jongeren minder adequate probleemoplossingsstijlen.
Deprivatiekenmerken van vrijheidsbeneming kunnen worden onderverdeeld
in twee categorieën: sociale en praktische kenmerken van vrijheidsbeneming.
De sociale aspecten hebben onder meer betrekking op het functioneren van
de groep, de relatie van de jongeren met groepsgenoten, maar ook de relatie
van de jongeren met de groepsleiding (bijvoorbeeld in termen van steun en
vertrouwen). De praktische kenmerken betreffen vooral institutionele ken-
merken van het verblijf in de JJI. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld de kwa-
liteit van het onderwijs, de kwaliteit van het dagprogramma, maar ook de
bejegening door het personeel staat hier centraal. Figuur 2 laat zien hoe de
relatie tussen deprivatiekenmerken en het omgaan met de vrijheidsbene-
ming wordt verondersteld.
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Figuur 2 De relatie tussen deprivatiekenmerken en omgaan met de
vrijheidsbeneming
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1.3.2 Importkenmerken

Het importmodel zoals beschreven door Irwin en Cressey (1962) stelt dat
kenmerken van individuen die voorafgaand aan vrijheidsbeneming al aanwe-
zig zijn – zoals iemands criminele voorgeschiedenis, etnische herkomstgroep,
leeftijd, persoonlijkheid en kenmerken van de familie – bepalen hoe iemand
omgaat met vrijheidsbeneming en het gedrag dat hij of zij in detentie ver-
toont. Met andere woorden, gedetineerden nemen de risicofactoren uit hun
dagelijkse leven mee in de detentiesituatie (Adams, 1992). In zijn overzichts-
studie naar de aanpassing van gedetineerden aan detentie constateert Adams
(1992) dat personen met psychiatrische problematiek meer problemen heb-
ben met de aanpassing aan detentie dan personen waarbij een dergelijke
problematiek afwezig is.
Ook meer recente studies laten zien dat importkenmerken van belang zijn
voor de wijze waarop mensen zich aanpassen aan een vrijheidsbenemende
situatie. Cesaroni en Peterson-Badali (2010) vinden dat van tevoren aanwe-
zige risicofactoren van jongeren (zoals alcohol- of drugsgebruik, het hebben
van vrienden die met de politie in aanraking zijn geweest, ouders die in
detentie zitten of hebben gezeten) samenhangen met hoe een gedetineerde
jongere zich psychosociaal aanpast aan de vrijheidsbeneming. Dhami et al.
(2007) vonden dat de kwaliteit van leven voorafgaand aan vrijheidsbeneming
samenhangt met emoties, misdragingen in de inrichting en het contact met
familie en vrienden van individuen. Een lage mate van kwaliteit van leven in
detentie wordt volgens Dhami et al. (2007) gekenmerkt door gevoelens van
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hopeloosheid. Deze gevoelens van hopeloosheid bleken duidelijk samen te
gaan met meer misdragingen in detentie. Gover et al. (2000) onderscheiden
importkenmerken zoals leeftijd, herkomst, eerdere detenties, het type van
het delict, drugsgebruik en familiegerelateerde factoren. Deze importken-
merken bleken allemaal – in meer of mindere mate – gerelateerd te zijn aan
het welbevinden (angstgevoelens) van de jeugdige gedetineerden. Met name
leeftijd bleek voorspellend voor aanpassing aan de detentie: hoe ouder de
gedetineerde jongeren zijn, hoe beter zij omgaan met de vrijheidsbeneming.
Dit kan ook te maken hebben met eerdere detentie-ervaringen (Harvey,
2007). Harvey (2007) ziet met name een verschil in aanpassing tussen jonge-
ren die voor het eerst vastzitten en jongeren die recidiveren: jongeren die
recidiveren zouden zich vanwege hun eerdere ervaringen met gevangen-
schap mogelijk beter kunnen aanpassen en staande kunnen houden.
Mohino et al. (2004) vinden soortgelijke resultaten en leggen een link naar
het hanteren van individuele copingstijlen in detentie. De benadering van
Mohino et al. (2004) is afkomstig uit het stress- en copingmodel (Lazarus,
1993). Dit model richt zich op de psychologische (zowel cognitieve als emo-
tionele) aspecten van aanpassing aan of omgaan met stressvolle ervaringen.
Of een ervaring als stressvol wordt gezien of niet en welke reacties daarop
volgen, is afhankelijk van de wijze waarop iemand deze ervaring beoordeelt
en daar vervolgens cognitief, emotioneel en gedragsmatig mee omgaat. Een
copingstijl kan worden gezien als een eigenschap van een individu (Lazarus,
1993) en is daarom een importkenmerk. Een inadequate copingstijl die wordt
gekenmerkt door een emotionele of vermijdende probleemoplossingsstijl
bemoeilijkt op den duur de psychische aanpassing aan stressvolle situaties
zoals een vrijheidsbeneming. Een inadequate copingstijl gaat gepaard met
meer ervaren onveiligheidsgevoelens van gedetineerden (Adams, 1992; Efte-
khari et al., 2004; Harvey, 2007; Ireland et al., 2005; Ireland et al., 2006). Op de
langere termijn kunnen negatieve effecten optreden op iemands (psychische)
gezondheid, welzijn of sociaal functioneren.
In figuur 3 is de veronderstelde relatie te zien tussen importkenmerken en
het omgaan met vrijheidsbeneming.

Figuur 3 Relatie tussen importkenmerken en omgaan met
vrijheidsbeneming
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1.3.3 De integratie van import- en deprivatiemodellen

Op basis van de meest recente onderzoeken wordt verondersteld dat zowel
importkenmerken als deprivatiekenmerken van invloed zijn op de aanpas-
sing aan de vrijheidsbeneming. De modellen kunnen op verschillende
manieren worden geïntegreerd. Een eerste mogelijkheid is dat de relatie tus-
sen situationele en institutionele kenmerken van de vrijheidsbeneming
(deprivatiekenmerken) en het omgaan met de vrijheidsbeneming wordt
beïnvloed door de kenmerken van de gedetineerde zelf (importkenmerken).
Dat betekent dat importkenmerken worden gezien als moderator variabelen
(zie figuur 4a). Het kan betekenen dat deprivatieproblemen zich bij de ene
subgroep sterker voordoen dan bij de andere subgroep. Zo blijkt bijvoorbeeld
dat gedetineerden waarbij sprake is van ernstige psychische of psychiatrische
problematiek meer moeite hebben om zich aan te passen aan een vrijheids-
benemende situatie dan gedetineerden waarbij dergelijke problemen bij aan-
vang niet aanwezig zijn (Adams, 1992).
Een tweede mogelijkheid is te veronderstellen dat import- en deprivatieken-
merken direct gerelateerd zijn aan vrijheidsbeneming. Daarbij wordt ook ver-
ondersteld dat import- en deprivatiekenmerken gerelateerd zijn aan elkaar
(figuur 4b). Dat betekent dat deprivatiekenmerken voor iedereen een relatie
hebben met het omgaan met vrijheidsbeneming en dat importkenmerken
deze relatie niet versterken of afzwakken, maar naast deprivatiekenmerken
ook een directe relatie hebben met het omgaan met vrijheidsbeneming. Bij-
voorbeeld, de mate waarin iemand last heeft van psychosociale problemen
bij binnenkomst zou een directe relatie kunnen hebben met het omgaan met
vrijheidsbeneming, ongeacht demografische importkenmerken. In dit geval
worden de demografische importkenmerken als leeftijd, etniciteit en geslacht
als controlevariabelen meegenomen. Daarnaast worden er van (andere)
importkenmerken als psychosociaal functioneren bij aanvang van de vrij-
heidsbeneming ook directe effecten verwacht op de interactie met vrijheids-
beneming.
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Figuur 4a Integratie van import- en deprivatieperspectief – indirect
model
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Figuur 4b Integratie van import- en deprivatieperspectief – direct model
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In het huidig onderzoek zullen – afhankelijk van het type import- of depriva-
tie kenmerk – beide mogelijkheden worden onderzocht.

1.4 Omgaan met vrijheidsbeneming en recidive

De wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming is niet alleen rele-
vant voor de directe situatie tijdens de vrijheidsbeneming zelf. Ook voor de
effecten op langere termijn is inzicht hierin relevant. Vooral het gedrag gedu-
rende detentie is veelvuldig in verband gebracht met recidive. Gendreau et al.
(1996) vonden in hun meta-analyse dat misdragingen in de detentieperiode
goede voorspellers waren voor latere recidive. Voortbordurend op de bevin-
ding dat er een sterke correlatie is tussen eerdere misdragingen en latere reci-
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dive stellen Nagin et al. (2000, 2009) dat recidive deels verklaard kan worden
uit kenmerken van de persoon zelf (bijvoorbeeld in vergelijking met anderen
een relatief hoog agressieniveau) en deels door de gebeurtenissen in het
leven van de delinquent (bijvoorbeeld: de impact van een gevangenisstraf).
Tinklenberg et al. (2010) onderzochten de relatie tussen persoonlijkheidsken-
merken, stress en recidive onder jonge delinquenten en vonden dat stress
gedurende detentie voorspellend was voor recidive. Windzio (2006) vond dat
angst voor andere gedetineerden (onveiligheidsgevoelens) en de beperking in
autonomie voorspellend waren voor recidive onder volwassen gedetineer-
den. Verder is ook psychisch functioneren tijdens detentie gedurende deten-
tie in verband gebracht met latere recidive (Cottle et al., 2001; Vermeiren et
al., 2002). Zo vonden Vermeiren et al. (2002) dat met name het hebben van
een gedragsstoornis voorspellend is voor latere recidive onder jonge gedeti-
neerden. Hierbij moeten we wel opmerken dat het bij het onderzoeken van
psychisch functioneren in detentie altijd van belang is vast te stellen hoe de
gedetineerde voorafgaand aan de detentie functioneerde.
Kortom, we weten dat omgaan met vrijheidsbeneming binnen de detentie
gerelateerd is aan recidive. Er is echter nog wel veel onduidelijkheid over
eventuele causale effecten van de ervaringen van vrijheidsbeneming en reci-
dive (zie figuur 5). Dit is op zich niet verwonderlijk omdat iemand tussen het
moment van vrijkomen en het plegen van een delict diverse andere crimino-
gene ervaringen kan hebben die onopgemerkt blijven. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het opnieuw met verkeerde vrienden in aanraking komen, de terug-
keer in een uitzichtloze situatie, of bijvoorbeeld het geen werk hebben na
vrijlating. Al deze factoren vergroten de kans op recidive terwijl onduidelijk is
wat het effect van de detentie is. Het is daarom van belang in eerste instantie
het omgaan met vrijheidsbeneming en de voorspellers hiervoor goed te
bestuderen zoals geldend voor de Nederlandse situatie van jeugdigen in de
JJI’s.
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Figuur 5 Omgaan met detentie en vermoedelijke relatie met recidive
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1.5 Probleem- en vraagstelling

We onderscheiden drie probleemstellingen en bij elk van deze probleemstel-
lingen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste probleemstel-
ling zal beantwoord worden in hoofdstuk 3 en luidt:

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?

Deze probleemstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
1 Hoe ervaren jongeren de verschillende aspecten van het omgaan met vrij-

heidsbeneming (namelijk: de ervaren veiligheid, autonomie, welbevin-
den/stress, hun psychosociaal functioneren en hun gedrag)?

2 Welke verschillen zijn er naar sekse in de wijze waarop jongeren omgaan
met vrijheidsbeneming?

3 Welke verschillen zijn er naar leeftijdsgroep in de wijze waarop jongeren
omgaan met de vrijheidsbeneming?

4 Welke verschillen zijn er naar herkomstgroep in de wijze waarop jongeren
omgaan met vrijheidsbeneming?

5 Welke verschillen zijn er naar criminele carrièrekenmerken in de wijze
waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming?

6 Welke verschillen zijn er naar mate van criminogene problematiek in de
wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming?
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De tweede probleemstelling zal worden besproken in hoofdstuk 4 tot en met
hoofdstuk 8 en luidt:

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

Deze leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
7 Is er een verband tussen praktische aspecten van de vrijheidsbeneming

en de diverse aspecten van het omgaan met vrijheidsbeneming?
8 Is er een verband tussen sociale aspecten van de vrijheidsbeneming en

het omgaan met vrijheidsbeneming?
9 Hebben importkenmerken invloed op de sterkte van de verbanden tussen

deprivatiekenmerken en het omgaan met vrijheidsbeneming?
10 Zijn er directe relaties tussen importkenmerken en het omgaan met vrij-

heidsbeneming?

Voor deze vragen wordt ook nagegaan welke verschillen er zijn naar geslacht,
leeftijd, herkomstgroep, problematiek en criminele carrièrekenmerken. In
aparte themahoofdstukken wordt apart ingegaan op verschillende aspecten
van het omgaan met vrijheidsbeneming.

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

Deze derde probleemstelling is op verzoek van de DJJ toegevoegd. Vanuit het
veld werden signalen ontvangen dat delinquente jongeren in detentie met
gevoelens van trots reageerden op het door hen gepleegde delict in plaats van
dat ze de meer gewenste emoties als schuld of spijt ervoeren (Klooster et al.,
1999) en dit ook duidelijk uitdroegen binnen de justitiële inrichtingen. In de
literatuur worden ook andere effecten van dergelijke morele emoties veron-
dersteld op recidive (Tangney et al., 2007). De interesse bestaat met name
voor de vraag of er een relatie is tussen de houding van jongeren over het
door hen gepleegde delict (of meer in het algemeen jegens het plegen van
delicten) en de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming.

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
11 Is er een verband tussen de houding jegens het plegen van delicten en het

omgaan met vrijheidsbeneming?
12 Is er een verband tussen de houding jegens het plegen van delicten en

kenmerken van de vrijheidsbeneming?
13 Is er een verband tussen de houding jegens het gepleegde delict waarvoor

de jongere is gedetineerd en het omgaan met vrijheidsbeneming?

Inleiding 43



1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 (deel 1) wordt de methode van onderzoek nader beschreven.
Dit onderzoek zal met een zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering
inzicht proberen te verschaffen in de wijze waarop omgaan met vrijheidsbe-
neming samenhangt met praktische en sociale kenmerken van vrijheidsbe-
neming. Hierbij onderzoeken we ook de rol van individuele kenmerken van
de jeugdige gedetineerden. In hoofdstuk 3 (deel 2) geven we een beschrijving
van de data en onderzoeken we mogelijke gemiddelde verschillen in de ver-
schillende afhankelijke en onafhankelijke variabelen uitgesplitst naar sekse-
en leeftijdsverschillen, verschillen naar herkomst, verschillen naar kenmer-
ken van de criminele carrière of criminele geschiedenis en verschillen naar
de aanwezigheid van psychiatrische problematiek bij binnenkomst in deten-
tie.
In deel 3 van dit rapport wordt voor ieder aspect van het omgaan met vrij-
heidsbeneming de relatie met kenmerken van de vrijheidsbeneming onder-
zocht. In vijf hoofdstukken zullen we steeds een aspect van omgaan met vrij-
heidsbeneming bespreken en zullen we vervolgens de relaties met import- en
deprivatiekenmerken onderzoeken. In deel 4 komt het thema ‘de houding
jegens delinquent gedrag en het gepleegde delict’ aan bod. Tot slot worden
de bevindingen van onderzoek in hoofdstuk 10 geïntegreerd (deel 5). Daarin
beantwoorden we ook de probleemstellingen van het onderzoek.
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2 Methode van onderzoek

In dit hoofdstuk beschrijven we de methode van onderzoek. Om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de verschillende aspecten van de wijze waarop
jongeren omgaan met vrijheidsbeneming is dit onderzoek uitgevoerd vanuit
een ‘multi-method-’ en ‘multi-informant’-benadering. Dit wil zeggen dat we
gebruikmaakten van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens om onze
onderzoeksvragen te beantwoorden; daarbij gebruikten we meerdere infor-
matiebronnen. De basis van het onderzoek wordt gevormd door een survey
afgenomen onder jongeren die in het eerste half jaar van 2010 in een JJI ver-
bleven. Indien toegestaan en beschikbaar zijn van deze jongeren ook gege-
vens verzameld uit registratiesystemen van justitie, zoals het Tenuitvoerleg-
gingprogramma Justitiële Jeugdinrichtingen (TULP/JJI), de dossiers van deze
jongeren die in de JJI’s worden bijgehouden en de informatie van de jongeren
die wordt verzameld in de nieuwe basismethodiek YOUTURN. Daarnaast is
een deel van de jongeren geïnterviewd en zijn aan de mentoren van deze jon-
geren enquêtes voorgelegd. De selectie en het veldwerk voor de survey zijn
uitgevoerd door onderzoeksbureau INTRAVAL, vanaf hier het veldwerk-
bureau genoemd. De dataverzameling van gegevens uit de dossiers, de
YOUTURN-gegevens, de interviews met jongeren en de mentorenquêtes zijn
uitgevoerd door onderzoekers van het WODC.

2.1 Onderzoeksgroep

De doelpopulatie van dit onderzoek bestaat uit jongeren die tussen januari
en juni 2010 op basis van een strafrechtelijke titel in een JJI verbleven. Het
betreft jongeren die in preventieve hechtenis zaten in afwachting van de uit-
spraak van hun strafzaak en jongeren die een jeugddetentie opgelegd hadden
gekregen. Jongeren die minimaal zeven dagen en maximaal vier maanden in
een JJI verbleven kwamen in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek.
De populatie van jongeren die in JJI’s verblijven, bestaat voor het grootste
deel uit jongeren die in preventieve hechtenis zitten dan wel jeugddetentie
opgelegd hebben gekregen. Daarom is in het huidige onderzoek gekozen om
het onderzoek te richten op deze groep jongeren. Een andere reden hiervoor
is dat we verwachten dat jongeren die op grond van een PIJ-maatregel in een
JJI verblijven het verblijf in de JJI anders zullen beoordelen. Op grond van de
overzichtsrapportage over jongeren met een PIJ-maatregel weten we dat deze
jongeren veelal gekenmerkt worden door ernstige psychopathologie (Brand
& Van den Hurk, 2008).
In de periode van dataverzameling van dit onderzoek1 verbleven er 799 jon-
geren op grond van een strafrechtelijke titel in een JJI. Van deze jongeren ver-
bleef 82% in een JJI op basis van een voorlopige hechtenis, 18% van de jonge-
ren zat daar in het kader van een jeugddetentie.

1 Gegevens zijn afkomstig uit TULP/JJI, het betreft de periode 15 januari 2010-12 juli 2010.



2.1.1 Basisgroep onderzoek

Selectieprocedure
Voorafgaand aan het onderzoek werd beoogd om 300 jongeren verspreid
over vijf JJI’s in Nederland te selecteren. Gegeven de onderzoekswensen zou-
den 50 meisjes en 250 jongens worden geselecteerd. Binnen de groep jongens
zou een evenredige vertegenwoordiging zijn van jongeren van autochtone
herkomst, jongeren met een Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse en
Turkse achtergrond. In een pilot voorafgaand aan het onderzoek is nagegaan
of deze streefaantallen haalbaar waren omdat in 2009 duidelijk werd dat de
instroom van jeugdigen op strafrechtelijke titel in JJI’s flink daalde (zie Son-
neschein et al., 2010). Dit heeft geleid tot een aanpassing van de aantallen
naar 200 jongeren en toevoeging van een extra JJI.

Om de jongeren te selecteren is een tweetrapsgestratificeerde steekproeftrek-
king gebruikt. In de eerste trede zijn zes JJI’s geselecteerd voor deelname aan
het onderzoek. Betreffende JJI’s werden geselecteerd op basis van hun deten-
tiepopulatie en hun veronderstelde vorderingen bij de invoering van de YOU-
TURN-basismethodiek in de eerste periode van 2010.2

In de tweede trede zijn de jongeren geselecteerd voor deelname aan een vra-
genlijst. Omdat er een continue in- en uitstroom van jongeren is in JJI’s, zijn
in het eerste halfjaar van 2010 twee keer per week jongeren uit de TULP/JJI-
bestanden geselecteerd. Geselecteerd zijn jongeren die op dat moment op
grond van een strafrechtelijke titel en op basis van een preventieve hechtenis
of een jeugddetentie in een van de zes JJI’s verbleven. Er is gekozen voor een
gestratificeerde trekking waarbij de strata zijn ingedeeld naar sekse en bin-
nen de groep jongens naar de vijf genoemde herkomstgroepen. In de eerste
periode van dataverzameling zijn alle jongeren die voldeden aan de criteria
benaderd voor deelname aan het onderzoek. Omdat in de eerste maanden de
deelname van jongeren uit minderheidsgroepen sterk achterbleef, is in de
tweede periode meer de nadruk gelegd op het benaderen van jongeren uit
minderheidsgroepen.3

Vanwege het gedwongen kader waarin jongeren in een JJI zich bevinden, zijn
diverse waarborgen gesteld aan het selecteren en benaderen van de jongeren
voor deelname aan het onderzoek. Jongeren zijn in de meeste JJI’s niet direct
door de onderzoekers zelf, maar via de medewerkers van de JJI’s benaderd
voor deelname. Om het onderzoek aan te kondigen zijn brieven verzonden
naar de inrichting waarin de jeugdigen verbleven die op dat moment volde-
den aan de gestelde inclusiecriteria. Deze procedure is – verspreid over een

2 Gaande het hoofdonderzoek bleek de invoering van de YOUTURN echter niet overal zo ver gevorderd als aan-
genomen. Dit heeft ook consequenties gehad voor de mate waarin de informatie uit de dossiers en de scree-
ningsinstrumenten compleet is voor de onderzoeksgroep.

3 In de eerste twee maanden bleken jongeren van autochtone herkomst vaker bereid mee te werken aan het
onderzoek. Daarom is besloten om in de periode maart tot half juni meer de nadruk te leggen op jongeren uit
de minderheidsgroepen.
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aantal weken – nog een aantal keer herhaald om de respons te vergroten. Ver-
volgens hebben medewerkers van de inrichtingen de jongeren benaderd voor
deelname aan dit onderzoek en het onderzoek verder toegelicht en uitgelegd.
Deelname aan het onderzoek was op basis van vrijwilligheid. Tevens werd
– via de inrichting – aan de ouders een brief gestuurd waarin hun het onder-
zoek werd uitgelegd en hun de mogelijkheid werd gegeven deelname te wei-
geren via een passief informed consent. In één inrichting is op verzoek van de
directie alle ouders van geselecteerde jeugdigen expliciet om toestemming
gevraagd via een actief informed consent. Als een jongere akkoord ging met
deelname aan het onderzoek en zijn of haar ouders geen bezwaar hadden,
werd dit aan het veldwerkbureau doorgegeven. De onderzoekers van het
veldwerkbureau bezochten vervolgens de jongeren enkele dagen later op
locatie en enquêteerden hen in een afzonderlijke ruimte in een één-op-één-
situatie.
Van de in totaal 799 jongeren die op strafrechtelijke grond in de JJI’s verble-
ven voldeden er 182 uiteindelijk toch niet aan de gestelde selectiecriteria (ze
zaten korter dan zeven dagen of langer dan vier maanden in de inrichting bij-
voorbeeld). Van de 617 jongeren die tot de uiteindelijk te onderzoeken groep
behoorden, konden er 219 niet aan het onderzoek deelnemen om uiteenlo-
pende redenen (bijvoorbeeld omdat de afspraak om onduidelijke redenen
werd afgezegd, omdat de jongere geen Nederlands kon spreken, omdat de
jongere niet meer aanwezig was in de betreffende JJI, of omdat de jongere ‘op
beperkingen’ zat ten tijde van het bezoek van de interviewers).
Uiteindelijk bleef een groep van 398 geselecteerde jongeren over die zouden
kunnen deelnemen. Uiteindelijk hebben 207 daarvan meegedaan aan het
onderzoek, een respons van 52%. De jongeren waren afkomstig uit zes ver-
schillende JJI’s verspreid over Nederland (zowel rijks als particulier). Bijlage 2
geeft een overzicht van de deelnemende JJI’s en hun algemene kenmerken.
Figuur 6 geeft schematisch weer hoe de doelpopulatie is opgebouwd. Van de
jongeren in de desbetreffende jeugdinrichtingen zijn de vragenlijsten van 207
jongeren gebruikt voor dit onderzoek, deze groep noemen we de basisonder-
zoeksgroep. Van de benaderde jongeren weigerden 187 jongeren deelname, 2
jongeren kregen uiteindelijk geen toestemming voor deelname van de ouders
en van 2 jongeren bleek de ingevulde vragenlijst onbruikbaar. De respons is
met 52% relatief laag te noemen maar gegeven de onderzoekspopulatie is
deze niet slechter dan in andere studies. Bekend is dat de respons in proble-
matische groepen zoals jeugdige gedetineerden overwegend laag is (zie bij-
voorbeeld Kepper et al., 2011). Het vrijwillige karakter van het onderzoek
zorgde er ook voor dat vooral bereidwillige jongeren hebben deelgenomen.
Hierdoor kan een positieve bias in de antwoorden ontstaan. Ook impliceert
de lage respons wel dat we voorzichtig moeten zijn met het generaliseren van
de gegevens naar de totale populatie van jongeren in JJI’s.
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Figuur 6 Totstandkoming basissteekproef en substeekproeven

Populatie JJI
(N=799)

Doelpopulatie
(N=398) 

Vragenlijst jongeren (basissteekproef)
(N=207)

Dossieronderzoek
(N=173)

Interview & mentor-
vragenlijst

(N=38)

Responsbepalende factoren
Bij het benaderen van de jongeren zijn een aantal factoren belangrijk geble-
ken voor de respons. In de eerste fase van het onderzoek bleek al snel dat de
kans op deelname werd vergroot als dezelfde medewerker van een inrichting
de jongeren persoonlijk benaderde. Ook bleek de respons hoger als een
ander persoon dan de groepsleider de jongeren benaderde voor deelname.
Deze ervaringen zijn met de inrichtingen besproken en waar mogelijk is hier
bij het benaderen van de jongeren rekening mee gehouden.
Een andere factor is dat ten tijde van de dataverzameling in sommige inrich-
tingen nog meer onderzoeken gaande waren, waardoor de bereidwilligheid
van jongeren om deel te nemen aan onderzoek wellicht wat kleiner was.
Een factor die mogelijk een aanzienlijk effect heeft gehad op de (relatief lage)
respons is dat ten tijde van de dataverzameling er een grote reorganisatie van
de JJI’s op stapel stond (zie TK 2009-2010, 24 587, nr. 403). Een aantal JJI’s
werd met sluiting bedreigd, voor sommige personeelsleden was het onduide-
lijk of zij uiteindelijk hun baan zouden verliezen. We zijn ons ervan bewust
dat deze ontwikkelingen een invloed kunnen hebben gehad op de door ons
verzamelde gegevens. Dit kan een directe uitwerking hebben gehad op de
mogelijkheden voor de onderzoekers om data te verzamelen, maar ook
invloed hebben gehad op de beleving van groepsleiders. Bovendien kan dit
weer indirecte gevolgen hebben gehad voor de manier waarop jongeren de
vrijheidsbeneming in betreffende klinieken hebben ervaren (structuur, orga-
nisatie).
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Respons versus non-respons
In TULP/JJI zijn diverse achtergrondgegevens van de jongeren beschikbaar
waardoor het mogelijk is na te gaan in hoeverre van de uiteindelijke onder-
zoeksgroep, de respons afwijkt van die van degenen die deelname weigerden,
de non-responsgroep. Het gaat bijvoorbeeld om instroomdatum, de inrich-
ting, verblijfstitel, geslacht, maar ook de delicten waarvan de jongere ver-
dacht wordt, of voor welk strafbaar feit de jongere veroordeeld is. Dit geeft
ons de mogelijkheid om een respons-/non-responsanalyse uit te voeren met
als doel te bekijken of de deelnemende jongeren wezenlijk verschillen van die
jongeren die wel benaderd waren voor onderzoek maar deelname weigerden.
In tabel 1 staan zoals gezegd de kenmerken van de responsgroep versus de
non-responsgroep, uitgesplitst naar geslacht, verblijfstitel, eerste detentie of
niet, aantal eerdere detenties, leeftijd, etniciteit en inrichting. Hierbij moet
worden opgemerkt dat de non-responsgroep die groep jongeren is die op
basis van de inclusiecriteria benaderd is voor deelname, maar niet wilde
deelnemen. We spreken dan ook van de groep eigenlijke non-respons. Alle
jongeren die om bepaalde redenen niet konden deelnemen, bijvoorbeeld
omdat ze op het moment dat een interview kon plaatsvinden vertrokken
waren uit de JJI of waarvan de ingevulde vragenlijsten niet konden worden
gebruikt door hun psychische gesteldheid, zijn hierin niet meegenomen.
Zo blijkt dat er in de uiteindelijke responsgroep relatief meer meisjes zitten
dan in de non-responsgroep, wat terug te voeren is op de stratificatie in de
steekproefselectie. De verdeling in leeftijd blijkt ongeveer gelijk te zijn in
beide groepen. Er is een oververtegenwoordiging van autochtone Nederlan-
ders en een ondervertegenwoordiging van Marokkaanse jongeren in de res-
pons. Er blijkt tussen de groepen geen significant verschil te zijn in verblijfsti-
tel en ook geen significant verschil in het gemiddeld aantal eerdere detenties.
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Tabel 1 Overzicht respons en non-respons initiële selectie

Respons Eigenlijke non-respons p
N % N %

Individuele kenmerken
Geslacht 0,00 (df=1)
 Jongen 180 87 183 95,8
 Meisje   27 13     8 4,2
Leeftijd
 12-13 jaar     1 0,5     6 3,1 ns
 14-15 jaar   36 17,4   32 16,8
 16-17 jaar 138 66,6 128 67,0
 18-22 jaar   32 15,5   25 13,1
Herkomst
 Nederland   72 34,7   43 22,5
 Marokko   41 19,8   68 35,6
 Turkije   20 9,7   17 8,9
 Suriname   22 10,6   18 9,4
 Nederlandse Antillen en
 Aruba

  16 7,7   15 7,9

Overig   36 17,4   30 7,3
      
Detentiekenmerken
Verblijfstitel t.t.v. bezoek ns
Preventieve hechtenis 176 85,0 169 88,5
Jeugddetentie   31 15,0   22 11,5
Eerste detentie
 Ja 116 56,0   93 48,7
 Nee   91 44,0   98 51,3
Aantal eerdere detenties ns
 1   39 18,8   48 25,1
 2   29 14,0   21 11,0
 3    8 3,9   15 7,9
 4-11   15 7,3   14 7,3
Strafdreiging / ernst misdrijf ns
 Licht   35 16,9   39 20
 Middel   64 30,9   65 34
 Zwaar 108 52,2   87 46
      
Kenmerken verblijf
Inrichting
 Eikenstein   66 31,9   44 7,3
 Den Hey Acker   22 10,6   44 23,0
 Hunnerberg   40 19,3   20 10,5
 Amsterbaken   45 21,7   14 23,0
 Juvaid     7 3,4     9 31,4
 Teylingereind   27 13,0   60 4,7

Tabel 2 geeft een overzicht van andere belangrijke kenmerken van de uitein-
delijke steekproef. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de respondenten
alleen het basisonderwijs heeft afgerond, wat gezien de leeftijd van de jonge-
ren niet als afwijkend kan worden beschouwd. De meeste jongeren volgden
voor de aanvang van de detentie een opleiding (69%), in de meeste gevallen
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was dit een vmbo- (37%) of een mbo- (36%) opleiding. Binnen de inrichting
volgt het grootste deel van de jongeren onderwijs. Hoewel een deel van de
jongeren de opleiding van voor de detentie kan voortzetten, worden veelal
losse lessen gevolgd. Dat kan gaan om lessen Nederlands of rekenen, maar
veel jongeren volgen ook lessen in techniek of metaalbewerking.

Tabel 2 Kenmerken van de basissteekproef – opleiding (N=207)*

N %

Hoogst afgeronde opleiding
 Basisonderwijs 140 67,6
 Praktijkonderwijs     3 1,4
 Leerwegondersteunend onderwijs     2 1,0
 Voortgezet speciaal onderwijs     2 1,0
 Vmbo   42 20,3
 Havo/vwo     2 1,0
 Anders     6 2,9
 Geen opleiding afgemaakt     6 2,9
Onderwijs voor detentieperiode?
 Ja 143 69,4
 Nee   63 30,6
Zo ja, welke vorm?
 Basisonderwijs     2 1,4
 Praktijkonderwijs   13 9,1
 Leerwegondersteunend onderwijs     3 2,1
 Voortgezet speciaal onderwijs     5 3,5
 Vmbo   53 36,8
 Havo/vwo     6 4,2
 Mbo   52 36,1
 Hbo/universiteit     1 0,7
 Anders     9 6,3
Opleiding in de inrichting
 Basisonderwijs     1 0,5
 Praktijkonderwijs   22 10,6
 Leerwegondersteunend onderwijs     3 1,4
 Voortgezet speciaal onderwijs     2 1,0
 Vmbo   36 17,4
 Havo/vwo   10 7,7
 Mbo   16 4,8
 Anders** 111 53,6
Eerdere politiecontacten
 Ja 167 80,6
 Nee   38 18,4
Eerdere justitiecontacten
 Ja 160 77,7
 Nee   46 22,3

* Ten tijde van afname van de vragenlijst was de gemiddelde verblijfsduur: 25,84 dagen.
** Deze categorie bestaat voornamelijk uit ‘losse lessen’, ‘techniek’, ‘het volgen van eigen opleiding bin-

nen de instelling’ en ‘metaalbewerking’.
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2.1.2 Dossieronderzoek en YOUTURN-gegevens

De basisonderzoeksgroep betreft de groep van 207 jongeren die de vragenlijst
heeft ingevuld. Aan deze jongeren is toestemming gevraagd om de informatie
uit de vragenlijst te mogen koppelen aan gegevens uit de dossiers die in de JJI
beschikbaar waren. Het doel van het dossieronderzoek was informatie te ver-
krijgen over (1) de psychische gesteldheid van jongeren bij binnenkomst
zoals bekend op basis van de screeningsinstrumenten die in de YOUTURN
zijn afgenomen en (2) het gedrag van jongeren in de inrichting zoals dat in
dossiers is vastgelegd.
Van de 207 jongeren gaven 173 jongeren (84%) toestemming om deze gege-
vens te combineren. Om na te gaan of de groep die toestemming gaf ver-
schilde van de weigeraars, hebben we ook hier een respons-/non-respons-
analyse uitgevoerd op enkele belangrijke kenmerken. In bijlage 4 is een over-
zicht opgenomen van de samenstelling van deze twee groepen. De belang-
rijkste verschillen tussen de groepen zijn dat in de groep weigeraars geen
meisjes zaten. Verder zaten er iets meer Turkse jongeren in de groep weige-
raars en verbleven in deze groep de jongeren iets vaker in een JJI op grond
van een preventieve hechtenis.
We hebben niet van alle 173 jongeren gegevens uit de YOUTURN-screenings-
instrumenten omdat deze in een aanzienlijk deel van de gevallen afwezig ble-
ken. De Massachussetts Youth Screening Instrument (MAYSI-2) vragenlijst
werd het meest aangetroffen (133 van de 173), gevolgd door de SDQ (104 van
de 173), de HID bleek het minst vaak ingevuld (67 van de 173). Verder bleek
een deel van de YOUTURN-instrumenten pas later in de detentie te zijn inge-
vuld. Deels kwam dat omdat onze steekproef ook jongeren omvatte die voor
januari 2010 al in een JJI zaten, terwijl de YOUTURN pas vanaf dat moment
verplicht was gesteld. Voor een deel kwam het ook omdat de invoering min-
der voorspoedig verliep dan beoogd (zie ook procesevaluatie YOUTURN).
Van 107 jongeren in onze basissteekproef wisten we wanneer ze waren inge-
stroomd en wanneer YOUTURN was afgenomen. Het gemiddeld aantal
dagen vanaf instroom tot afname was 14 dagen. Dat kan verklaard worden
door het feit dat op het moment van onderzoek YOUTURN nog niet volledig
was geïntegreerd als basismethodiek. Wel bleek dat bij de meeste jongens
(63%) de YOUTURN binnen 1 week na binnenkomst is afgenomen. Tussen de
afname van de vragenlijsten en het screeningsinstrument MAYSI-2 zaten bij
de meeste jongeren 9 dagen, tussen afname vragenlijst en de afname van de
SDQ zaten bij de meeste jongeren 7 dagen, en tussen de afname van de vra-
genlijst en de afname van de HID zaten gemiddeld 8 dagen. Daarbij moet
worden opgemerkt dat in sommige gevallen (circa 20% per vragenlijst) de
vragenlijst eerder is afgenomen dan het screeningsinstrument.4

4 Hierbij moet worden opgemerkt dat de stabiliteit van psychosociale problematiek gemeten is zonder de geval-
len waarbij het screeningsinstrument later werd afgenomen.
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Niet van alle jongeren was informatie over het gedrag te vinden in dossiers of
TULP/JJI. Voor 171 jongeren konden we op basis van ofwel TULP/JJI-gege-
vens, ofwel gegevens uit het dossier een indeling maken wat betreft hun mis-
dragingen. Wanneer we slechts de beschikking hadden gehad over een van
beide bronnen, hadden we dus minder informatie, maar ook minder
betrouwbare informatie gehad over het gedrag van jongeren in detentie.

2.1.3 Semigestructureerd interview en mentorenvragenlijst

Vervolgens is bij een selectie van de jongeren die de vragenlijst hebben inge-
vuld ook een semigestructureerd interview afgenomen om zodoende meer
verdiepende informatie te krijgen over de wijze waarop jongeren vrijheidsbe-
neming ervaren. Van de 207 jongeren die aan de vragenlijst hebben deelge-
nomen, hebben 121 jongeren toestemming gegeven voor een verdiepend
semigestructureerd interview. In het totaal zijn 38 interviews afgenomen
waarbij gestreefd is naar een voldoende spreiding van de jongeren naar sekse
en herkomst (tabel 5 geeft aan hoe het aantal interviews over de inrichtingen
is verdeeld). De interviews zijn in de periode april tot en met juli 2010 afgeno-
men. De interviews werden in iedere JJI in een aparte ruimte afgenomen.
Meestal werd de jongere door de contactpersoon of de groepsleider naar
deze ruimte gebracht en na afloop opgehaald. In veel gevallen hadden de JJI’s
een kleine vergaderzaal of spreekkamer gereserveerd; in andere gevallen
werd er een spreekkamer aangrenzend aan de groepsruimte beschikbaar
gesteld. De JJI’s hadden veelal veiligheidsmaatregelen voor de interviewers
genomen door bijvoorbeeld een ‘pieper’ beschikbaar te stellen. Dit gold ove-
rigens niet voor iedere JJI. Wel was er in de spreekkamer meestal een telefoon
aanwezig waarop de contactpersoon of de groepsleider bereikbaar was. Tij-
dens de interviews hebben zich geen incidenten voorgedaan. Er hebben drie
vrouwelijke, vooraf getrainde interviewers geparticipeerd in de afname van
de interviews, De interviewers zijn ingezet op de verschillende locaties.
Gemiddeld duurden de interviews één uur tot één uur en een kwartier. Er zit-
ten enkele interviews tussen die slechts een half uur of 40 minuten duurden.
Tevens zitten er enkele interviews tussen die langer dan 1,5 uur duurden.
Daarnaast is door de mentoren van deze groep jongeren een vragenlijst inge-
vuld. Het doel was om ook van de kant van de groepsleiding een beeld te krij-
gen van de strafbeleving van deze jongeren. Bovendien werd aan de groeps-
leiders gevraagd hoe de jongere de detentie beleefde ten opzichte van de eer-
ste week in detentie. Voorafgaand aan het semigestructureerde interview kre-
gen de aanwezige mentoren de vragenlijst voorgelegd met als doel deze na
afloop weer in te nemen. In voorkomende gevallen werd de vragenlijst pas
enkele dagen later retour gestuurd. Uiteindelijk zijn van 33 jongeren de door
de mentor ingevulde vragenlijsten retour gekomen. Tabel 3 geeft een over-
zicht van de kenmerken van de respondenten die deel hebben genomen aan
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de semigestructureerde interviews. Dit zijn tevens de respondenten van wie
de mentor is gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Tabel 3 Afname overzicht semigestructureerde interviews

Man Vrouw Totaal
N=30 N=8 N=38

Herkomstgroep
 Nederland 6 6 12  
 Marokko 9 0 9
 Turkije 3 1 4
 Antillen en Aruba 7 1 8
 Suriname 5 0 5
Leeftijd
 15 3 0 3
 16 6 0 6
 17 14  4 18  
 18 3 3 6
 19 2 1 3
 20 0 0 0
 21 1 0 1
 22 1 0 1

2.1.4 Responsoverzicht

Tabel 4 geeft nog eens een overkoepelend overzicht van de bronnen of
instrumenten die gebruikt zijn in het onderzoek en geeft bovendien een over-
zicht van de bijbehorende steekproefgrootte. Dit overzicht laat zien dat de
basis van de steekproef wordt gevormd door de jongeren die de vragenlijsten
hebben ingevuld. Van het grootste deel van deze jongeren kregen we ook toe-
stemming om de dossiers (met screeningsinformatie en incidentenregistra-
tie) te raadplegen. Uit de tabel is af te lezen dat bij lang niet al deze jongeren
alle screeningsinstrumenten zijn afgenomen. Hoewel de YOUTURN-basis-
methodiek voorschrijft dat al deze instrumenten binnen 48 uur worden afge-
nomen bij elke jongere, valt uit de cijfers op te maken dat ten tijde van de
dataverzameling van dit onderzoek de basismethodiek nog niet in alle inrich-
tingen was geïmplementeerd. Uit de procesevaluatie van YOUTURN blijkt
een vergelijkbaar beeld (Hendriksen-Favier et al. 2010). Tabel 5 geeft een
overzicht van de respons verdeeld over de zes verschillende inrichtingen.
Daaruit wordt al duidelijk dat de basismethodiek in de ene inrichting beter
geïmplementeerd was dan in de andere.
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Tabel 4 Overzicht van bronnen en aantal respondenten

Respons Non-respons

Vragenlijst jongeren 207 191
TULP/JJI
 Delictinformatie 207 191
 Incidenten 207 191
Dossiers, screening
 HID   67 106
 MAYSI 133   40
 SDQ 104   69
Dossiers, incidenten 173     -
Semigestructureerd interview   38     -
Vragenlijst mentoren   33     5

Tabel 5 Respons per inrichting

1 2 3 4 5 6 Totaal
N N N N N N

Vragenlijst 24 41 67 40 9 26 207
HID   0 20   9 13 2 23   67
MAYSI 11 31 28 33 6 24 133
SDQ 10   2 30 33 6 23 104
Dossier, incidenten 16 30 48 33 6 21 173
Interviews   5   9 15   4 0   5   38
Vragenlijst mentoren   5   6 15   4 0   3   33

2.2 Concepten

In deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop de verschillende concepten
in dit onderzoek zijn gemeten. Zoals gezegd is een multi-methodeaanpak
gebruikt waarbij we informatie verzameld hebben met verschillende instru-
menten. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillende
variabelen en de betrouwbaarheid van deze schalen.

2.2.1 Omgaan met vrijheidsbeneming

We onderscheiden in het omgaan met vrijheidsbeneming psychische aspec-
ten en gedrag.

Psychische kenmerken
Tot de psychische kenmerken rekenen we veiligheid, autonomie, welbevin-
den/stress en psychosociaal functioneren.
Vragenlijst jongeren. Onder psychische aspecten van vrijheidsbeneming als
maat voor het omgaan met vrijheidsbeneming scharen we in dit onderzoek
de ervaren veiligheid, autonomie, welbevinden en stress en psychosociaal
functioneren. De schalen zijn gemeten op een vijfpuntsschaal met antwoord-
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mogelijkheden variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee
eens’. De schalen veiligheid en autonomie zijn afkomstig uit de Jeugdsurvey,
een hogere score betekent respectievelijk grotere ervaren veiligheid en meer
autonomie. Voorbeelditems zijn: ‘Ik voel me veilig op de groep’ en ‘Door mijn
gedrag heb ik invloed op hoe ik hier behandeld word’. De schaal welbevinden
en stress is afkomstig van Liebling en een hogere score op deze schaal bete-
kent veel welbevinden, weinig stress. Een voorbeelditem is: ‘Ik kan hier
mezelf zijn’. Psychosociaal functioneren is in dit geval gemeten met de pro-
bleemschaal en de prosociaalgedragschaal van de SDQ (Goodman et al.,
2000). Deze schalen bestaan uit 20 items die beantwoord worden op een drie-
puntsschaal met de antwoordmogelijkheden 0 ‘niet waar’, 1 ‘een beetje waar’
en 2 ‘zeker waar’. Een voorbeelditem van de totale probleemschaal is ‘Ik
word erg boos en ben vaak driftig’. Voor deze schaal is een optelsom gemaakt
van de scores op alle 20 items. Een hogere score op de totale probleemschaal
van de SDQ betekent dat sprake is van meer psychosociale problemen. De
probleemschaal is onder te verdelen in een normale (0-15), subklinische
(16-19) en klinische range (20 of hoger).
Vragenlijst mentoren. In de mentorenvragenlijst is de mentoren gevraagd een
oordeel te geven over de ervaren psychische aspecten van vrijheidsbeneming
van een aantal jongeren. Daarbij is gekeken naar welbevinden en steun en
veiligheid, maar is ook gevraagd naar welbevinden en veiligheidsgevoelens
van jongeren in de eerste week in detentie. Op grond van theorie en eerder
onderzoek weten we dat de eerste week in detentie gekenmerkt wordt door
veel stress en gevoelens van onveiligheid.
Welbevinden en veiligheid op het moment van afname zijn bevraagd door
middel van een vijfpuntsschaal met antwoordmogelijkheden variërend van
‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Hogere scores indiceren in
dit geval een hogere mate van ervaren welbevinden en een hogere mate van
ervaren veiligheid. Voorbeelditems van deze schalen zijn: ‘Ik heb de indruk
dat de jongere ontspannen is’ en ‘Ik heb de indruk dat de jongere zich veilig
voelt in de groep’.
De vragen over de eerste week in detentie zijn anders geformuleerd. Boven
deze vragen stond duidelijk vermeld dat het hierbij ging om hoe de jongere
zich had gevoeld gedurende de eerste week van zijn/haar verblijf. Vragen
konden worden beantwoord op een driepuntsschaal met antwoordmogelijk-
heden ‘oneens’, ‘niet eens/ niet oneens’ en ‘eens’. Een voorbeelditem van de
schaal welbevinden en steun – eerste week is: ‘Ik heb de indruk dat de jongere
de eerste week ontspannen was’. En een voorbeelditem behorend bij de
schaal veiligheid is: ‘Ik heb de indruk dat de jongere de eerste week bedreigd
werd door jongeren op de groep’. Dit item werd vervolgens omgeschaald
zodat een hogere score een groter gevoel van veiligheid betekende.
Interview. Ook in het semigestructureerde interview met een aantal jongeren
zijn de onderwerpen veiligheid, autonomie, welbevinden en stress aan de
orde gekomen.
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Misdragingen
Het gedrag gedurende detentie is gemeten aan de hand van betrokkenheid
bij incidenten in detentie en bovendien naar de aard, ernst en frequentie
hiervan. We onderscheiden:
– incidenten die de orde of veiligheid in gevaar brengen;
– het niet volgen van de regels van de inrichting;
– het gebruik van middelen;
– het zich onttrekken tijdens verlof.

Het gedrag van jongeren in detentie wordt op verschillende manieren geme-
ten in dit onderzoek. Bijlage 3 geeft hierover aanvullende informatie.
Vragenlijst jongeren. In de vragenlijst voor de jongeren wordt de jongeren zelf
gevraagd in hoeverre zij zich wel eens hebben misdragen gedurende de hui-
dige detentie. Deze schaal van incidenten meet de prevalentie van zelfgerap-
porteerde incidenten, uitgesplitst naar verbaal geweld, fysiek geweld, midde-
lengebruik en weglopen tijdens verlof. In de zelfrapportage wordt alleen
gevraagd naar het voorkomen van deze incidenten, er wordt bijvoorbeeld
gevraagd: ‘Heb je hier wel eens iemand uitgescholden?’ en de jongere scoort
de antwoorden met ‘ja’ of met ‘nee’.
TULP/JJI. JJI’s houden detentiegegevens van jongeren bij in een landelijke
registratiesysteem, TULP/JJI. Hierin worden ook de incidenten, een
omschrijving van het incident, de datum waarop het heeft plaatsgevonden en
de bijbehorende sancties geregistreerd onder het detentienummer van de
jongere. We hebben deze registraties bekeken en zodanig gecodeerd dat we
niet alleen informatie hebben over het voorkomen van incidenten van de
verschillende types (verbaal geweld, fysiek geweld, middelengebruik en weg-
lopen tijdens verlof), maar ook over de frequentie ervan (hoeveel misdragin-
gen heeft de jongere in de betreffende detentieperiode op zijn/haar naam
staan) en tegen wie de misdragingen waren gericht (groepsleiding, medege-
detineerden, of materiaal). Om de frequentie van incidenten vergelijkbaar te
maken tussen jongeren met verschillende detentieduur hebben we ervoor
gekozen het aantal incidenten te wegen voor de verblijfsduur (tot het
moment van het peilen in TULP/JJI-registraties), waardoor we uiteindelijk
een maat hebben gekregen voor het gemiddeld aantal incidenten per week
per jongere.
Dossier. In JJI’s worden veelal ook ‘papieren’ dossiers bijgehouden van iedere
gedetineerde. Hierin zitten ook afschriften van de sanctieformulieren die jon-
geren na het voorkomen van een incident worden uitgereikt, waardoor ook
hier informatie te verkrijgen is over de incidenten tijdens detentie. Door de
onderzoekers zijn de incidenten, de aard ervan, de opgelegde sanctie en een
korte omschrijving zoals gegeven door de groepsleiding of het afdelingshoofd
gescoord. Ook deze registraties hebben we bekeken en op dezelfde manier
gecodeerd dat zodat we ook hier informatie hebben over het voorkomen van
incidenten van de verschillende types (verbaal geweld, fysiek geweld, midde-
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lengebruik en weglopen tijdens verlof), maar ook over de frequentie ervan
(hoeveel misdragingen heeft de jongere in de betreffende detentieperiode op
zijn/haar naam staan) en tegen wie de misdragingen waren gericht (groeps-
leiding, medegedetineerden, of materiaal). Om de frequentie van incidenten
vergelijkbaar te maken tussen jongeren met verschillende detentieduur heb-
ben we ervoor gekozen het aantal incidenten te wegen voor de verblijfsduur
(tot het moment van het bezoek van de onderzoekers), waardoor we uitein-
delijk een maat hebben gekregen voor het gemiddeld aantal incidenten per
week per jongere.
Vragenlijst mentoren. In de vragenlijst die voorgelegd is aan een deel van de
mentoren wordt ook gevraagd naar het voorkomen van misdragingen. Ook
hier wordt onderscheid gemaakt tussen verbaal geweld, fysiek geweld, mid-
delengebruik en weglopen tijdens verlof. Een voorbeelditem is: ‘De jongere
scheldt andere jongeren op de groep uit’. Hier zijn antwoorden gescoord op
een vijfpuntsschaal variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee
eens’. We hebben hiervan een prevalentieschaal gemaakt om deze scores
naast de zelfrapportage, TULP/JJI en dossiergegevens te kunnen gebruiken.
Interview. In de interviews wordt ingegaan op het voorkomen van incidenten
gedurende het verblijf. Er wordt de jongeren gevraagd of ze wel eens iets heb-
ben gedaan wat niet is toegestaan, maar ook of ze daarvoor zijn gestraft en of
het mogelijk is dat dergelijke incidenten onopgemerkt blijven. Deze informa-
tie vormt een aanvulling op de informatie die we uit de zelfrapportages heb-
ben verkregen en de informatie die op officiële plekken is vastgelegd.

2.2.2 Deprivatiekenmerken – praktische aspecten

Tot de praktische aspecten van vrijheidsbeneming rekenen we:
– handhaving van regels;
– rechtvaardigheid van regels;
– regels en rechten;
– onderwijs;
– activiteiten en dagprogramma.

Deze concepten zijn gemeten middels zelfrapportage in de vragenlijst aan de
jongere. Daarnaast zijn ze ook aan de orde gekomen in de mentorvragenlijst
en het semigestructureerde interview.

Vragenlijst jongeren. De praktische aspecten van vrijheidsbeneming zoals
deze door de jongeren worden ervaren, hebben betrekking op handhaving
van regels, rechtvaardigheid van regels, regels en rechten, onderwijs en activi-
teiten en dagprogramma. De vragen zijn afkomstig uit de Jeugdsurvey van DJI
(Jorna, 2007), aangevuld met concepten zoals beschreven door Liebling
(2006). De antwoordmogelijkheden van deze vragenlijst liggen op een vijf-
puntsschaal variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’.
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Voor de schaal handhaving van regels geldt dat een hogere score impliceert
dat de jongere een correcte (strenge) handhaving van de regels ervaart. Een
voorbeelditem van deze schaal is: ‘Ik ben het eens met de regels die hier gel-
den’. Voor de schaal rechtvaardigheid geldt dat een hogere score impliceert
dat de jongere de geldende regels als rechtvaardig beschouwt. Een voor-
beelditem is: ‘De groepsleiding legt duidelijk uit wat wel en niet mag’. De
schaal regels en rechten meet hoe goed jongeren op de hoogte zijn gebracht
van de geldende regels. Een hogere score betekent dat zij ervaren goed op de
hoogte te zijn van de geldende regels. Een voorbeelditem is: ‘Toen ik hier bin-
nenkwam is mij verteld wat de huisregels zijn’. De schaal onderwijs meet hoe
de kwaliteit van het onderwijs gewaardeerd wordt door de jongeren. Hoe
hoger de score op deze schaal, hoe beter het aangeboden onderwijs wordt
gewaardeerd. Een voorbeelditem van deze schaal is: ‘De leraren hier geven
duidelijk les’. De schaal activiteiten meet hoe het aanbod van recreatieve
activiteiten wordt gewaardeerd. Een hogere score geeft een hogere tevreden-
heid weer. Een voorbeelditem van deze schaal is: ‘Ik ben tevreden over het
sportaanbod’.
Vragenlijst mentoren. Aan de mentoren van enkele jongeren is gevraagd hoe
deze jongeren in hun ogen de praktische aspecten van vrijheidsbeneming
ervaren. Deze vragen komen inhoudelijk overeen met de vragen uit de zelf-
rapportage. De schalen onderwijs en activiteiten ontbreken. De schalen wor-
den alle gemeten met een vijfpuntsschaal, antwoordmogelijkheden variëren
van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Een voorbeelditem van
de schaal handhaving van regels is: ‘Als jongeren de regels niet naleven wor-
den ze direct gestraft’, een voorbeelditem van de schaal rechtvaardigheid van
regels is: ‘De regels worden voor iedereen op dezelfde manier toegepast’. De
schaal regels en rechten meet ook hier hoe goed de regels worden uitgelegd
aan de jongeren, een voorbeelditem is: ‘Jongeren weten wat zij van de mede-
werkers mogen verwachten’.
Interview. Dezelfde concepten worden in semigestructureerde vragen aan 38
jongeren voorgelegd in een interview.

2.2.3 Deprivatiekenmerken – sociale aspecten

Tot de sociale aspecten van vrijheidsbeneming rekenen we:
– omgang met groepsleiding;
– steun van groepsleiding;
– vertrouwen in groepsleiding;
– humane bejegening door personeel;
– interactie met andere jongeren;
– contact met de buitenwereld.

Vragenlijst jongeren. De sociale aspecten van vrijheidsbeneming zoals die in
de vragenlijst bij de jongeren zijn gemeten zijn interactie met de groepslei-
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ding, steun van de groepsleiding, vertrouwen in de groepsleiding, humane
bejegening door personeel, interactie met andere jongeren en contact met de
buitenwereld. Daarnaast zijn voor elke jongeren gegevens over groepsgrootte
en doorstroom van jongeren in de groep vastgelegd.
Eerder genoemde onderwerpen werden bevraagd op een vijfpuntsschaal met
antwoordmogelijkheden variëren van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal
mee eens’. Hogere scores op deze schalen impliceerden een beter sociaal kli-
maat, zoals beleefd door de jongere. De schaal interactie met groepsleiding is
afkomstig uit de Jeugdsurvey, een voorbeelditem is: ‘De groepsleiding vraagt
regelmatig hoe het met mij gaat’. De andere schalen zijn afgeleid van het
onderzoek van Liebling (2006). Een voorbeelditem van de schaal steun is: ‘Ik
krijg steun van de groepsleiding als ik dat nodig heb’, een voorbeelditem van
vertrouwen is: ‘De groepsleiding is eerlijk en betrouwbaar’, een voorbeeld-
item van humane bejegening is: ‘Ik word hier behandeld als een waardevol
persoon’. De schaal interactie met andere jongeren wordt bevraagd met items
als: ‘Als ik problemen heb, word ik geholpen door andere jongeren in de
groep’ en de schaal contact met de buitenwereld wordt bijvoorbeeld gemeten
door te vragen in hoeverre jongeren het eens zijn met de stelling ‘Ik vind dat
ik genoeg belminuten krijg per week’.
Vragenlijst mentoren. In de vragenlijst die is voorgelegd aan de mentoren is
aan hen gevraagd hoe zij vinden dat de jongeren omgaan met de sociale
aspecten van de vrijheidsbeneming. Daarbij hebben we gevraagd naar de
interactie met groepsleiding, vertrouwen, steun en de interactie met andere
jongeren. Ook deze schalen zijn gebaseerd op de Jeugdsurvey (Jorna, 2007)
en op het onderzoek van Liebling (2006). De genoemde schalen werden
bevraagd op een vijfpuntsschaal met antwoordmogelijkheden van ‘helemaal
mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Hogere scores impliceerden ook hier
een beter sociaal klimaat. Een voorbeelditem van interactie met groepslei-
ding is: ‘De jongere zoekt regelmatig uit zichzelf contact met mij’, een voor-
beeld van een vraag uit de schaal vertrouwen is: ‘Als de jongere een probleem
heeft, komt hij daarmee bij mij’. In de schaal steun kwamen items voor als:
‘Ik heb de jongere wel eens geholpen toen hij/zij een probleem had’ en in de
schaal interactie met andere jongeren werd bijvoorbeeld gesteld: ‘De jongere
kan goed opschieten met de meeste andere groepsleden’.
Interview. Ook in het interview is de geselecteerde groep jongeren een aantal
vragen voorgelegd over de sociale aspecten van vrijheidsbeneming. Er is uit-
gebreid gesproken met de jongeren over de interactie met anderen op de
groep, de ervaren steun van groepsleiding en groepsgenoten en ook het
onderwerp vertrouwen is uitgebreid aan bod gekomen.

2.2.4 Houding ten opzichte van delinquent gedrag

Vragenlijst jongeren. In de vragenlijst voor de jongeren is tevens een deel
opgenomen waarin de houding jegens delinquent gedrag wordt bevraagd
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(Attitudes towards Delinquent Behavior Questionnaire (ADBG); Menard &
Huizinga, 1994). De vragen worden beantwoord op een vierpuntsschaal
waarin de jongeren kunnen aangeven in hoeverre ze het plegen van bepaalde
delicten als ‘fout’ zouden bestempelen. De antwoordmogelijkheden variëren
van ‘heel erg fout’ tot ‘helemaal niet fout’. Een voorbeelditem van deze schaal
is: ‘Hoe fout is het volgens jou als … iemand inbreekt?’. Een hoge score op de
schaal ‘houding ten opzichte van delinquent gedrag’ betekent dat een jon-
gere positief oordeelt over het plegen van delicten.
Vragenlijst mentoren. Ook in de vragenlijst voor de mentoren komen deze
aspecten aan bod. Alleen wordt in die vragenlijst specifiek ingegaan op de
houding ten opzichte van het gepleegde delict. Deze schaal vraagt de mento-
ren in hoeverre de jongere gevoelens heeft van spijt, schaamte, schuld en
trots in relatie tot het gepleegde delict. De schaal wordt beantwoord op een
vijfpuntsschaal met antwoordmogelijkheden variërend van ‘helemaal mee
oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Een voorbeelditem van deze schaal is: ‘Ik
heb de indruk dat de jongere vaak opschept tegen andere jongeren over het
delict waarvoor hij hier zit’. Een hogere score op deze schaal wil zeggen dat
de houding van de jongere ten opzichte van het gepleegde delict (volgens de
mentor) in meerdere mate gekenmerkt wordt door gevoelens van schaamte
en spijt en in mindere mate door gevoelens van trots en opschepperigheid.
Interview. In het interview wordt aan de selecte groep jongeren gevraagd hoe
zij denken over het gepleegde delict, er wordt ingegaan op gevoelens van
schaamte, schuld, spijt en trots. Er wordt gevraagd of de jongere weleens
opschept over het gepleegde delict en ook hoe de jongere de straf beleeft in
relatie tot het gepleegde delict.

2.2.5 Importkenmerken: achtergrond, criminele geschiedenis en overige
kenmerken

Onder importkenmerken verstaan we achtergrondkenmerken van de jongere
zoals sekse, leeftijd, herkomstgroep en opleidingsniveau. Informatie over de
sekse, leeftijd en herkomst is verkregen uit meerdere bronnen om zo de
informatie te kunnen verifiëren. Daarnaast onderscheiden we criminele car-
rièrekenmerken zoals eerdere politie- en justitiecontacten en eerdere deten-
tie-ervaringen. Andere importkenmerken die zoveel als mogelijk bij aanvang
van de vrijheidsbeneming zijn gemeten zijn psychosociale problemen, cogni-
tieve denkfouten en mogelijke psychiatrische problematiek. Ook hierbij geldt
dat de gegevens afkomstig zijn uit verschillende databronnen.

Vragenlijst jongeren. In de vragenlijst worden een aantal importkenmerken
uitgevraagd. Dit zijn:
– sekse;
– leeftijd;
– opleidingsgegevens voor en tijdens detentie;
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– eerder politie- en justitiecontact.

We onderscheiden in deze rapportage drie leeftijdsgroepen conform de inde-
ling die in het jeugdstrafrecht ook wordt gehanteerd: tot en met 15 jaar;
16-17-jarigen; 18 jaar en ouder.

TULP/JJI. Ook uit het landelijk registratiesysteem worden een aantal gegevens
gehaald die als importkenmerken zouden kunnen worden beschouwd. Het
gaat hier om:
– herkomstgroep;
– eerdere detenties, aantal eerdere detenties, detentieduur;
– kenmerken van het delict (feit) waarvoor de jongere in een JJI verblijft.

Verder maken we een onderscheid tussen zes herkomstgroepen: autochtoon,
Marokkaans, Turks, Surinaams, Antilliaans, overig westers en overig niet-
westers. De indeling is conform de CBS-omschrijving van herkomst die luidt:
een jongere van wie ten minste een van zijn of haar ouders in het betreffende
land is geboren (daarbij is het geboorteland van de moeder leidend). De
informatie die vanuit TULP/JJI beschikbaar wordt aangaande het gepleegde
delict wordt aangeleverd in de vorm van de wetsartikelen op basis waarvan
de jongere in voorlopige hechtenis verblijft dan wel veroordeeld is. Van zowel
primaire als subsidiaire feiten is deze informatie beschikbaar. Deze wetsarti-
kelen staan in relatie tot een bepaalde strafdreiging, dat wil zeggen, de gevan-
genisstraf in dagen die de jongeren voor deze combinatie van feiten waar-
schijnlijk opgelegd zullen krijgen of opgelegd hebben gekregen. Op basis
hiervan is een onderverdeling gemaakt in ernst, we onderscheiden nu
‘lichte’, ‘middelzware’ en ‘zware’ delicten.

Overige importkenmerken
Screeningsinstrumenten in dossiers. Sinds de invoering van de basismetho-
diek YOUTURN worden in JJI’s standaard bij iedere jongere vlak na binnen-
komst in een inrichting enkele screeningsinstrumenten afgenomen door een
testpsycholoog. Met deze instrumenten wordt onder meer nagegaan in hoe-
verre sprake is van psychosociale problemen (met de SDQ), of er indicaties
zijn voor psychiatrische problematiek (met de MAYSI-2) en of er sprake is van
zogenoemde denkfouten (met de HID). Min of meer kan worden gesteld dat
het hierbij allemaal om zogenoemde importkenmerken van de jongere gaat.
Omdat de basismethodiek begin 2010 nog niet in alle JJI’s volledig en voor
alle jongeren werd gebruikt, hebben we deze gegevens slechts voor een deel
van de onderzoeksgroep.

De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
De SDQ (Goodman et al., 2000) is ook opgenomen in de vragenlijst voor jon-
geren en wordt in YOUTURN tevens als screeningsinstrument gebruikt voor
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het opsporen van psychosociale problemen. De SDQ bestaat uit 25 items
waarvan vijf items samen een prosociaalgedragschaal vormen. De overige
20 items zijn onder te verdelen in vier subschalen van elk vijf items. De afzon-
derlijke subschalen kennen allemaal een lage betrouwbaarheid,5 daarom
hebben we voor deze studie besloten om de 20 items die samen een pro-
bleemschaal vormen, in zijn geheel te gebruiken. De betrouwbaarheid van
deze overkoepelende schaal is voldoende ( =0,79), hij is uitermate geschikt
voor het doel waar wij hem voor willen gebruiken, namelijk het in kaart bren-
gen van psychosociale problemen bij binnenkomst. De items worden beant-
woord op een driepuntsschaal met antwoordmogelijkheden ‘niet waar’, ‘een
beetje waar’ en ‘zeker waar’. Somscores vormen de uiteindelijke score op de
schaal. Een voorbeelditem van de totale probleemschaal is: ‘Ik word erg boos
en ben vaak driftig’. Voor de totale psychosociale probleemschaal bestaan
Nederlandse normscores die aangeven of de psychosociale problemen van
een jongere binnen de normale, subklinische of klinische range vallen
(Widenfelt et al., 2003). Deze normscores zijn echter wel gebaseerd op een
algemene populatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Normscores
voor jongeren in een gesloten setting zijn niet beschikbaar. In het huidig
onderzoek hebben we de bestaande normscores gebruikt om de participan-
ten onder te verdelen in een drietal groepen, een groep die binnen de nor-
male range valt, de groep die valt in het klinisch grensgebied en een groep die
op grond van de bestaande normen als ‘klinisch’ bestempeld kan worden.

De Hoe Ik Denk-vragenlijst (HID)
De HID (Brugman et al., 2011) wordt gebruikt voor het in kaart brengen van
cognitieve denkfouten. De vragenlijst bestaat normaal gesproken uit 54
items, die te verdelen zijn over vier gedragsvertekeningen: zelfzuchtig, ande-
ren de schuld geven, goedpraten/verkeerd benoemen en uitgaan van het erg-
ste. Er is tevens een onderverdeling te maken in vier gedragsreferenten:
oppositioneel/opstandig gedrag, fysieke agressie, liegen en stelen. Tevens is
er in de oorspronkelijke versie een onaannemelijke-antwoordenschaal en
een schaal met zogenaamde positive fillers. Omdat in verschillende JJI’s ver-
schillende versies van de HID in omloop bleken te zijn (als deze vragenlijst al
werd afgenomen), is in het huidig onderzoek slechts gebruikgemaakt van de
acht subschalen zoals hierboven beschreven. De vragen worden – in de oor-
spronkelijke versie – afgenomen op een vijfpuntsschaal variërend van ‘hele-
maal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Voor de afzonderlijke subschalen
zijn Nederlandse normscores beschikbaar, waarbij een indeling wordt gehan-
teerd in ‘klinische’ en ‘normale’ range.

5 Boonekamp (2011) heeft de betrouwbaarheid en validiteit van de scores op de SDQ in deze studie nader
onderzocht en constateert dat er sprake is van flinke meetinvariantie op de afzonderlijke schalen. Dit wijst
erop dat de subschalen van de SDQ onvoldoende valide en betrouwbaar zijn voor de onderhavige onder-
zoeksgroep. Om die reden gebruiken we hier enkel de totale probleemschaal van de SDQ.
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De MAYSI-2 vragenlijst
In het YOUTURN-programma zou ook standaard de MAYSI-2-vragenlijst bij
alle jongeren moeten worden afgenomen. De MAYSI-2 is een screeningsin-
strument dat een eerste inzicht geeft in mogelijke psychiatrische problema-
tiek. Deze vragenlijst bestaat uit 52 items, die samen zeven subschalen vor-
men: alcohol/drugsgebruik, kwaad/prikkelbaar, depressie/angst, lichame-
lijke klachten, suïcidegedachten, denkstoornissen en traumatische ervarin-
gen. De vragen worden – in de oorspronkelijke versie – afgenomen door ‘ja’
of ‘nee’ te antwoorden op vragen als: ‘Ben je in de problemen gekomen toen
je high of dronken was?’ of: ‘Was het moeilijk om met mensen een goede
band te hebben buiten je familie?’. Gedurende dit onderzoek bleek dat niet in
alle inrichtingen dezelfde versies van de MAYSI-2 zijn afgenomen. Om een
voorbeeld te noemen; in een inrichting werd een vraag behorend bij de trau-
matische-ervaringenschaal (‘Ben je ooit verkracht, of heb je het gevaar gelo-
pen te worden verkracht?’) niet aan de jongeren voorgelegd. Respondenten
hebben in dat geval een ‘missing’ op dit item. Waren er nog meer missende
waarden, dan is de hele schaal niet bruikbaar geworden. Verder werden tus-
sen inrichtingen nogal eens wisselende antwoordmogelijkheden gebruikt. In
sommige inrichtingen werd aan de keuze ‘ja’ of ‘nee’ nog ‘weet ik niet’,
‘soms’ of ‘niet van toepassing’ toegevoegd. Behalve dat dit een verandering
betekent in een gevalideerd instrument, betekent het voor ons ook dat de
vergelijkbaarheid van schalen bemoeilijkt wordt. In het geval van ‘weet ik
niet’ en ‘niet van toepassing’ hebben we ervoor gekozen het item te laten ver-
vallen, dat wil zeggen dat respondenten een ‘missing’ op deze schaal kregen.
In het geval van ‘soms’ hebben we dit als ‘ja’ gecodeerd.
Voor de MAYSI-2 zijn normscores per schaal beschikbaar. Deze geven aan of
de jongere voor een bepaalde schaal in het ‘aandachts’ of ‘waarschuwings’
gebied valt (Váhl et al., 2010).
Voor de MAYSI-2 geldt dat elke individuele schaalscore (bijv. de schaal alco-
hol en drugs) wordt gescoord met (0) ‘normaal’, (1) ‘aandacht’ en (2) ‘waar-
schuwing’. Omdat we in dit onderzoek de MAYSI-2 als een controlevariabele
willen gebruiken, hebben we een somscore van de afzonderlijke schalen
gemaakt. Voor de zeven schalen kon maximaal een score van 14 worden
gehaald. Vervolgens zijn jongeren die in het 75e percentiel terechtkwamen
aangemerkt als groep met ‘meervoudige psychiatrische problematiek’.

Informatie over het feit waarvan jongeren verdacht worden
Vanuit het officiële registratiesysteem hebben we tevens informatie over het
feit op grond waarvan jongeren in de JJI verblijven. Op basis van de diverse
(combinaties) van wetsartikelen wordt een bepaalde strafdreiging verwacht.
Op basis van die strafdreiging in dagen wordt onderscheid gemaakt tussen
‘lichte’, ‘middelzware’, en ‘zware’ feiten (zie Wartna et al., 2011, bijlage 3).
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2.3 Analysestrategie

In deze paragraaf zullen we kort ingaan op de gehanteerde analysestrategie
in de komende hoofdstukken. In hoofdstuk 3 zullen we een uitgebreide
beschrijving van de data geven. In de daarop volgende themahoofdstukken
zullen we de relatie tussen import- en deprivatiekenmerken en het omgaan
met de vrijheidsbeneming onderzoeken, waarbij in elk hoofdstuk een ander
aspect van het omgaan met vrijheidsbeneming centraal staat.

2.3.1 Beschrijving van de data

In hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de gemiddelden, standaarddevia-
ties en gemiddelden verschillen uitgesplitst naar subgroepen van de gehan-
teerde variabelen. Daartoe hebben we een aantal ANOVA’s (ANalysis Of VAri-
ance) uitgevoerd.
Bij de berekening van de schaalscores zijn steeds de gemiddelde scores op de
schaal genomen, behalve bij de totale probleemschaal van de SDQ, waar een
opstelsom is gebruikt voor een score van de totale problematiek.
Het voordeel van het gebruik van een middeling van itemscores is dat de
schaalscores nog te relateren zijn aan de schaal waarop ze zijn afgenomen.
De meeste items zijn afgenomen door gebruik te maken van een vijfpunts-
schaal. De te interpreteren gemiddelden op de schaalscores variëren ook van
1 tot 5. Om een vergelijking te kunnen maken met de uitkomsten van de jaar-
lijkse Jeugdsurvey onder gedetineerde jongeren hebben we in het huidig
onderzoek de interpretatie van de schaalscores overgenomen uit de Jeugd-
survey (Jorna, 2010). Tabel 6 geeft een overzicht van de scores en bijbeho-
rende interpretatie.

Tabel 7 Interpretatie van de gemiddelde schaal- en itemscores

Score lager dan 2,50 Negatief oordeel over de schaal of het item
Score tussen de 2,50 en 2,75 Licht negatief oordeel over de schaal of het item
Score tussen de 2,75 en 3,25 Neutraal oordeel over de schaal of het item
Score tussen de 3,25 en 3,50 Licht positief oordeel over de schaal of het item
Score hoger dan 3,50 Positief oordeel over de schaal of het item

Bron: Jeugdsurvey (Jorna, 2010)

2.3.2 Kwantitatieve analyses

De kwantitatieve analyses zullen in drie stappen worden uitgevoerd. In de
eerste stap wordt op basis van correlaties de bivariate samenhang onder-
zocht van de verschillende deprivatie- en importkenmerken met veiligheid.
Voor de bivariate analyses berekenen we correlaties of als sprake is van cate-
gorieën bepalen we verschillen tussen de gemiddelde scores met ANOVA’s.
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Voor de interpretatie van de sterkte van de bivariate verbanden gebruiken we
de indeling van effect sizes van Cohen (1992).
In tweede instantie zullen we een aantal stapsgewijze multivariate regressies
uitvoeren om de relatie tussen import, deprivatiekenmerken en de ervaren
vrijheidsbeneming te onderzoeken. We rapporteren de sterkte van het ver-
band (beta’s) en de variantie die wordt verklaard door de verschillende onaf-
hankelijke variabelen. Als importkenmerken worden in eerste instantie de
volgende variabelen in de eerste stap meegenomen: geslacht, leeftijd, aantal
eerdere detenties, herkomstgroep, de houding jegens deviant gedrag en de
psychische toestand bij binnenkomst. Deprivatiekenmerken zullen we
onderverdelen in de interactie met groepsleiding, de rechtvaardige bejege-
ning door personeel, onderwijs en dagbesteding en de interactie met de jon-
geren onderling, maar ook zullen we kijken naar de detentieduur.
Daarnaast zullen we structurele modellen gebruiken om de relatie tussen
import, deprivatiekenmerken en de afhankelijke variabelen (het omgaan met
vrijheidsbeneming) te onderzoeken, waarbij we gebruik zullen maken van
LISREL-software. Het voordeel van structurele modellen boven de traditio-
nele multivariate regressieanalyse is dat rekening gehouden kan worden met
meetfouten. Dit doordat zogenoemde latente factoren worden gebruikt.
Latente factoren worden ‘statistisch voorspeld’ door een aantal geobser-
veerde maten, waarbij we meetfouten kunnen laten schatten en met elkaar
kunnen laten correleren. Hierdoor is er minder ruis in de latente factoren dan
in geobserveerde variabelen (Kline, 2010). Bovendien geven structurele
modellen de gelegenheid om te controleren of corrigeren voor onderlinge
samenhang van de factoren, waardoor we een unieke relatie van elke onaf-
hankelijke variabele met de uitkomstmaat kunnen weergeven. Dit betekent
dat we de unieke bijdrage van deprivatiekenmerken op de wijze waarop jon-
geren omgaan met vrijheidsbeneming, gegeven de samenhang met import-
kenmerken, zo zuiver mogelijk kunnen schatten. Tot slot bieden structurele
modellen de gelegenheid om verbanden tussen voorspellers en uitkomstma-
ten in een multigroepsanalyse te toetsen, dat wil zeggen, we kunnen toetsen
of de samenhang in de ene subgroep verschilt van de samenhang tussen
voorspellers en uitkomstmaten in de andere subgroep. Zo is het mogelijk om
verschillen tussen jongens en meisjes te toetsen. Een ander voordeel van
structurele modellen is dat er verscheidene maten zijn voor de model fit, die
een indicatie geven van hoe goed het opgelegde model aansluit bij de data. In
bijlage 8 wordt meer technische informatie gegeven over de gebruikte proce-
dures.

Een uitzondering op deze algemene procedure vormt hoofdstuk 8 over
gedrag, waar we gezien het categorische karakter van deze uitkomstmaat
gebruik hebben gemaakt van een binaire logistische regressieanalyse.
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2.3.3 Kwalitatieve analyses in elk themahoofdstuk

De analyses van de gegevens afkomstig uit de 38 semigestructureerde inter-
views zijn geanalyseerd met behulp van MAXQDA-software voor het analyse-
ren van kwalitatieve gegevens. Met behulp van het toekennen van codes aan
passages in de tekst zijn we tot een coderingsschema gekomen. Door middel
van het aanbrengen van zogeheten boomstructuren van hoofd- en sub-
thema’s zijn we uiteindelijk tot een ordening van passages gekomen die aan-
sluit bij de in dit rapport gehanteerde thema’s. In het thema veiligheid zijn
we gaan kijken hoe de 38 geïnterviewde jongeren tegen veiligheid aankijken
en met welke belangrijke aspecten van vrijheidsbeneming zij de veiligheid in
verband brengen.
Door het selecteren van die passages die over veiligheid en veiligheidsbele-
ving gaan, zien we met welke andere aspecten van de vrijheidsbeneming jon-
geren deze veiligheidsgevoelens het meest in verband brengen (bijvoorbeeld:
de relatie met groepsgenoten, of de status van de groep). Daarna zal worden
gezocht naar passages in de tekst waarin alle mogelijke combinaties van bij-
voorbeeld de relatie met groepsgenoten en veiligheid worden besproken. Op
deze manier vormt het kwalitatieve onderzoek een verdieping van wat we
weten op basis van het vragenlijstonderzoek. Bovendien worden bepaalde
relaties hiermee inhoudelijk inzichtelijk gemaakt.
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Deel 2 Beschrijving van de
data





3 Omgaan met vrijheidsbeneming: een
beschrijving van de data

Belangrijkste bevindingen
Veiligheid, welbevinden en autonomie
– Jongeren oordelen overwegend positief over de veiligheid in JJI’s.
– Jongeren zijn overwegend neutraal over hun welbevinden.
– Jongeren oordelen overwegend licht positief over hun autonomie in

JJI’s.
– Er zijn geen verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst. Ook vinden we

geen verschillen naar criminele geschiedenis, duur in detentie en aan-
wezige psychiatrische problematiek.

Psychosociale problemen
– Slechts een klein deel van de jongeren rapporteert ernstige psycho-

sociale problemen gedurende detentie (11%).
– Psychosociale problematiek komt vaker voor bij meisjes, autochtone

jongeren en jongeren waarbij sprake is van psychiatrische problematiek.
Gedrag
– Regelovertredingen komen bij bijna alle jongeren voor, fysieke en ver-

bale agressie komt minder voor, en weglopen werd slechts één keer
geregistreerd.

– Jongeren in de jongste leeftijdscategorie, Antilliaanse en Surinaamse
jongeren en jongeren die gedetineerd zijn wegens een licht feit blijken
overwegend vaker voor misdragingen te worden geregistreerd dan
andere jongeren.

Sociale en praktische aspecten van vrijheidsbeneming
– Jongeren oordelen overwegend positief over alle sociale en praktische

aspecten in een JJI; alleen over de dagelijkse activiteiten zijn ze minder
positief.

– Er zijn geen verschillen naar sekse, leeftijd, herkomst, criminele geschie-
denis en psychiatrische problematiek.

– Er zijn verschillen naar verblijfsduur in de JJI. Jongeren die minder dan
14 dagen in de JJI zitten, zijn overwegend positiever in hun vertrouwen
in groepsleiding, handhaving van regels, rechtvaardige bejegening en de
dagelijkse activiteiten, dan jongeren die al langer in de JJI verblijven.

Importkenmerken
– Bij aanvang van de detentie rapporteren de jongeren gemiddeld weinig

psychosociale problemen (SDQ) en denkfouten (HID).
– Bij 7% van de jongeren is sprake van ernstige psychosociale problemen

(SDQ) bij de YOUTURN-screening.
– Bij ongeveer 5% van de jongeren is sprake van ernstige denkfouten.
– Bij ongeveer 64% van de jongeren zijn er enige zorgen dat sprake kan

zijn van psychiatrische problemen, bij 24% van de jongeren is sprake
van psychiatrische problemen op meerdere vlakken.



– Er is relatief vaker sprake van meervoudige psychiatrische problematiek
(MAYSI-2) bij: meisjes; jongeren van 18 jaar en ouder; Antilliaanse en
autochtone jongeren.

In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in hoe jongeren omgaan met vrij-
heidsbeneming in een JJI. In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste
onderzoeksvraag en beschrijven in welke mate de verschillende aspecten van
het omgaan met vrijheidsbeneming door jongeren worden ervaren (onder-
zoeksvraag 1). We gebruiken hiervoor zowel de kwantitatieve informatie uit
de vragenlijsten als de kwalitatieve informatie uit de interviews. We onder-
scheiden de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming in psy-
chische (paragraaf 3.1) en gedragsaspecten (paragraaf 3.2). Tevens gaan we
op basis van de gegevens uit de vragenlijst na welke verschillen er zijn naar
achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd en herkomst), criminele geschiedenis
(eerdere detentie, ernst van het gepleegde delict en duur van de detentie) en
overige importkenmerken van de jongeren (onderzoeksvragen 2 tot en met
6). Daarna beschrijven we de mate waarin deprivatiekenmerken van vrij-
heidsbeneming onder de basisonderzoeksgroep voorkomen (paragraaf 3.3)
evenals de importkenmerken van de jongeren (paragraaf 3.4). Tot slot vatten
we de bevindingen samen (paragraaf 3.5).

3.1 Omgaan met vrijheidsbeneming – psychische aspecten

In deze paragraaf beschrijven we de ervaren veiligheid, het welbevinden, de
autonomie en het psychosociaal functioneren van de jongeren eerst aan de
hand van de kwantitatieve informatie uit de vragenlijsten. Vervolgens is
onderzocht of de verschillende aspecten van omgaan met vrijheidsbeneming
bij verschillende subgroepen anders worden ervaren. We maken een onder-
scheid naar achtergrondkenmerken, criminele carrièrekenmerken en overige
importkenmerken van de jongeren. Deze resultaten hebben betrekking op de
basisonderzoeksgroep. Hierbij gebruiken we de gegevens van de mentoren
en de interviews niet vanwege te kleine aantallen. De verschillen tussen sub-
groepen in gemiddelde scores zijn berekend met ANOVA’s. We gaan aan de
hand van de antwoorden van jongeren in de semigestructureerde interviews
dieper in op vrijheid, welbevinden en autonomie.

3.1.1 Basisonderzoeksgroep

In de vragenlijst is de jongeren gevraagd naar hun oordeel over de veiligheid
in de inrichting, hun welbevinden en de ervaren autonomie. Uit tabel 8 blijkt
dat jongeren in de JJI’s overwegend een positief oordeel hebben over de vei-
ligheid in de inrichting. De laagste score op de schaal veiligheid (1) komt niet
voor. Er zijn kennelijk geen jongeren die zich heel onveilig zeggen te voelen
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in de JJI. Verder zijn de jongeren neutraal over hun welbevinden en oordelen
ze licht positief of voldoende over de aan hen verleende autonomie in de
inrichting.
In de vragenlijst zijn met de SDQ ook de psychosociale problemen van jonge-
ren gemeten. Op basis van de scores op deze probleemschaal kunnen jonge-
ren waarbij sprake kan zijn van (sub)klinische psychosociale problemen wor-
den onderscheiden van jongeren waarbij deze problemen niet aanwezig zijn.
Op de totale probleemschaal van de SDQ scoren de meeste jongeren onder
de norm voor (sub)klinische psychosociale problemen (Widenfelt et al.,
2003). Slechts bij 11% van de jongeren is sprake van zodanige psychosociale
problemen dat ze binnen de (sub)klinische grenzen vallen.

Tabel 8 Omgaan met vrijheidsbeneming – vragenlijst jongeren
(N=207)

M (SD) Range

Veiligheid 4,24 (0,64) 2-5 (neg-pos)
Welbevinden 3,23 (0,93) 1-5 (neg-pos)
Autonomie 3,47 (0,89) 1-5 (neg-pos)
Psychosociale problemen (SDQ) 9,28 (5,30) 0-29 (pos-neg)

In de literatuur wordt erop gewezen dat bijvoorbeeld de veiligheidsbeleving
in een gesloten setting verschilt naar gelang degene die wordt bevraagd, zoals
bijvoorbeeld gedetineerden of medewerkers van een instelling (Liebling,
2004). Daarom zijn ook de mentoren van 38 van deze jongeren gevraagd om
hun inzicht ten aanzien van het psychische omgaan met vrijheidsbeneming
van de betreffende jongeren te delen. De gemiddelden, standaarddeviaties
van de betreffende variabelen worden weergegeven in tabel 8 (jongerenvra-
genlijst) en tabel 9 (mentorenvragenlijst). Op grond van de vragenlijsten zoals
afgenomen bij de mentoren zien we een vergelijkbaar beeld. Naar indruk van
de mentoren ervaren de jongeren de veiligheid in de inrichting overwegend
positief. Dit geldt ook als hen in retrospectief wordt gevraagd naar de ervaren
veiligheid in de eerste week in de inrichting. Verder hebben de mentoren de
indruk dat de jongeren zich overwegend positief uitlaten over hun welbevin-
den en dat zij weinig stress ervaren tijdens hun verblijf.

Tabel 9 Omgaan met vrijheidsbeneming – mentorenvragenlijst
(N=33)

M (SD) Range

Veiligheid eerste week 3,86 (0,39) 2-5
Welbevinden eerste week 3,66 (0,49) 2-5
Veiligheid 3,81 (0,58) 2-5
Welbevinden 3,43 (0,56) 2-5
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3.1.2 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst

In figuur 7 worden de verschillen naar sekse gegeven. We zien dat jongens en
meisjes alleen verschillen in de mate van psychosociale problemen op de
SDQ-probleemschaal: meisjes rapporteren significant meer psychosociale
problemen dan jongens. Van de meisjes valt 37% binnen de (sub)klinische
range, bij jongens is dit 17%. Voor 104 jongeren uit de basissteekproef heb-
ben we tevens informatie over de SDQ-score zoals deze is gemeten in de
YOUTURN-basismethodiek (zie tabel 4). Hier zien we een vergelijkbaar
beeld: van de meisjes scoort ruim 45% binnen de (sub)klinische range van
psychosociale problemen, terwijl van de jongens ‘slechts’ 18% binnen de
(sub)klinische categorie valt.

Figuur 7 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar sekse
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Ook als we uitsplitsen naar herkomstgroep, blijken er alleen verschillen in
psychosociale problemen te bestaan. Als we de herkomstgroepen afzonder-
lijk met elkaar vergelijken (post-hoc toetsen) blijkt dat Nederlandse jongeren
significant meer psychosociale problemen rapporteren op de SDQ dan
Marokkaanse jongeren.
Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie leeftijdsgroepen
in de manier waarop jongeren omgaan met de detentiesituatie (figuur b1 in
bijlage 5).
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Figuur 8 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar
herkomstgroep
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* p<0,05
Noot NL = Nederland, MA = Marokko, TU = Turkije, SU = Suriname, ANT = Antilliaans, OV W = Overig

westers OV NW = Overig niet-westers

3.1.3 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken van de
detentie

Vervolgens is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn in de wijze waarop jon-
geren omgaan met vrijheidsbeneming als we rekening houden met hun cri-
minele carrièrekenmerken (eerdere detenties en ernst van het strafbaar feit)
en de duur van de huidige detentie. We vinden geen verschillen in hoe jonge-
ren omgaan met de vrijheidsbeneming naar ernst van het feit dat ze vastzit-
ten. Ook zijn er geen verschillen in het omgaan met vrijheidsbeneming tus-
sen ‘first offenders’ (jongeren die voor de eerste keer in een JJI verblijven) en
recidivisten (jongeren die al een of meer keer eerder in een JJI verbleven)
(figuur b2-b4 in bijlage 5).
Omdat uit de literatuur blijkt dat de jongeren hun vrijheidsbeneming in het
begin anders ervaren dan wanneer ze langer vastzitten (Harvey, 2007) heb-
ben we ook gekeken naar verschillen tussen jongeren die korter dan 14 dagen
(‘kortverblijvers’) en langer dan 14 dagen ( ‘langverblijvers’) in de JJI verble-
ven ten tijde van het onderzoek. We vinden geen verschillen in de wijze
waarop jongeren omgaan met detentie tussen beide groepen.
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3.1.4 Verschillen naar psychiatrische problematiek

Van een deel van de jongeren is ook bekend of bij aanvang van de huidige
vrijheidsbeneming sprake was van indicaties voor psychiatrische problema-
tiek, zoals die gemeten wordt met de MAYSI-2. In de basismethodiek van de
YOUTURN wordt deze bij binnenkomst door een testpsycholoog afgenomen.
Voor de schalen van de MAYSI-2 zijn normscores ontwikkeld (Váhl et al.,
2010) waarmee jongeren kunnen worden ingedeeld in de categorieën ‘nor-
maal’, ‘aandacht’ of ‘waarschuwing’. Op basis van deze schaalscores hebben
wij een somscore berekend die een totaalscore geeft van de psychiatrische
problematiek bij binnenkomst. Scores op deze totaalschaal varieerden van
7 tot 20 (M=10,32, SD=2,47). Bij een groot deel van de jongeren (64%) bleek
één keer sprake van de score ‘waarschuwing’, dat wil zeggen op minimaal
één van de in totaal zeven MAYSI-2 schalen was sprake van mogelijke psychi-
atrische problematiek. Aan de hand van de door ons gehanteerde optelsom
van scores hebben we vervolgens een indeling gemaakt van jongeren die
boven of onder het 75e percentiel scoorden. Hiermee geven we per jongere
aan in hoeverre er een indicatie is voor meervoudige problematiek. Daarbij
moet worden opgemerkt dat bij jongeren in het bovenste 25ste percentiel (de
hoog scorende groep) voornamelijk sprake is van meervoudige problematiek:
deze groep jongeren scoort op meerdere schalen een ‘waarschuwing’. In de
laag scorende groep zitten jongeren met voornamelijk enkelvoudige proble-
matiek: hoewel de meeste jongeren hier hooguit een ‘aandacht’ scoort, zijn er
drie jongeren die één keer een waarschuwing scoren. We kunnen op basis
van deze indeling ook spreken van ‘enkelvoudige’ versus ‘meervoudige’ (of:
complexere) problematiek.
Vervolgens is nagegaan of jongeren waarbij indicaties waren van meervou-
dige problematiek op de verschillende aspecten van omgaan met vrijheidsbe-
neming verschilden van jongeren zonder deze indicaties (zie figuur 9). Jonge-
ren die bij aanvang van de detentie op basis van de MAYSI-2 binnen de grens
van meervoudige psychiatrische problematiek vielen, rapporteren in de vra-
genlijst ook zelf meer psychosociale problemen op de SDQ. Jongeren met
meervoudige psychiatrische problematiek wijken niet af van de andere jon-
geren als het gaat om de ervaren veiligheid, welbevinden en autonomie. Ver-
der komen in de groep jongeren met ernstige psychiatrische problematiek
niet meer zwaardere delicten voor dan in de andere groep jongeren.
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Figuur 9 Omgaan met vrijheidsbeneming- uitgesplitst naar
psychiatrische problematiek bij aanvang detentie (MAYSI-2)
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In het bovenstaande zijn de verschillende aspecten van omgaan met vrij-
heidsbeneming in beeld gebracht op basis van in ander onderzoek gevali-
deerde schalen die bijvoorbeeld ook in de Jeugdsurvey van DJI (Jorna, 2007,
2008, 2010) worden gebruikt. Deze schalen meten een afgebakend onderdeel
van de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. Met 38 jonge-
ren zijn interviews gehouden om meer inzicht te krijgen in hun ervaringen
van de vrijheidsbeneming. In het vervolg van deze paragraaf diepen we de
concepten ‘veiligheid’, ‘autonomie’ en ‘welbevinden’ nader uit aan de hand
van deze interviews.

3.1.5 Ervaren veiligheid – interviewgegevens

De veiligheidsbeleving zoals gemeten in de vragenlijst heeft vooral betrekking
op de mate waarin jongeren zich veilig voelen in de JJI in het algemeen, de
groep, bij andere jongeren en bij het personeel. Meer in het algemeen gaat
het bij ervaren veiligheid in een gesloten setting om het vertrouwen dat je een
dag kunt overleven zonder de angst dat eigendommen worden gestolen of
dat je persoonlijk wordt bedreigd (Liebling, 2004). Het ervaren van onveilige
situaties kan leiden tot zelfbescherming, zowel verbaal als fysiek (in de Britse
literatuur wordt zelfs gewezen op het garanderen van je veiligheid door
wapenbezit). Het is voor JJI’s dan ook relevant om veilige situaties te creëren.
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Uit de interviews die met 38 jongeren zijn gehouden blijkt het beeld over hun
veiligheidsbeleving in de JJI’s genuanceerder dan dat naar voren komt uit de
kwantitatieve gegevens. De ervaren veiligheid in een inrichting is afhankelijk
van de omstandigheden en locaties waarin jongeren zich bevinden: sommige
situaties worden als minder veilig ervaren. Daarnaast speelt ook de instelling
van de jongere zelf: sommige jongeren hebben een eigen strategie om met de
ervaren veiligheid om te gaan. Op basis van de interviewgegevens kan wat
betreft de ervaren veiligheid een onderscheid worden gemaakt in:
– institutionele veiligheidsbeleving;
– persoonlijke veiligheidsbeleving.

Bij institutionele veiligheidsbeleving gaat het om de veiligheid die direct te
maken heeft met de omstandigheden en locaties in de inrichting. Het gaat
om de mate van toezicht, de incidenten die plaatsvinden, maar bijvoorbeeld
ook om de aanwezigheid van onveilige plekken in de inrichting. Persoonlijke
veiligheidsbeleving heeft vooral te maken met persoonlijke kenmerken. Jon-
geren proberen ook controle uit te oefenen over hun eigen veiligheid door
bijvoorbeeld hun positie in de groep veilig te stellen. Jongeren ervaren soms
gevoelens van angst en onveiligheid in de relatie met groepsgenoten. Dit
onderscheid lijkt met name van belang voor het gestelde beleid waar veran-
deringen op in zouden kunnen spelen. De eerste vorm van veiligheid heeft
betrekking op het functioneren van de procedures in de JJI. De tweede vorm
van veiligheid heeft betrekking op de veiligheidsbeleving en kenmerken van
de jongere zelf. Beide vormen van veiligheid vragen om aan andere focus en
andere aandacht in verband met de aanpak van de algehele veiligheid in de
JJI.
In meerdere interviews wordt de ervaren veiligheid benoemd in de context
van de mate van toezicht door de groepsleiding. De mate van toezicht door
de groepsleiding kan het verschil maken tussen als veilig en als onveilig erva-
ren situaties (zie ook: Liebling, 2004). Sommige jongeren ervaren de mate van
toezicht positief:

‘Ik voel mij gewoon altijd veilig. De groepsleiding let ook goed op. Zij
drukken eventueel alarm. Ze zijn er dan echt snel.’ [Interview 5, Jongen,
17 jaar, recidivist]

of:

‘Alles wordt gewoon in de gaten gehouden, hangen ook camera’s. Hier
hoef je je nergens zorgen over te maken of je ruzie krijgt. Want als je ruzie
krijgt, dan heb je het zelf uitgelokt, eigen schuld dikke bult. Doe je gewoon
normaal, dan kan er eigenlijk niks gebeuren, tenzij je niet goed oppast.’
[Interview 7, Jongen, 17 jaar, recidivist]
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Veel jongeren geven aan dat de groepsleiding het toezicht op de groep hand-
haaft, maar dat er in de inrichting meerdere plaatsen of ruimtes zijn waarbij
zich dingen afspelen die aan het oog van de groepsleiding worden onttrok-
ken. Hierdoor ontstaan onveilige situaties waarin gemakkelijk incidenten
ontstaan. Ruimtes waarin toezicht snel ontbreekt en waar volgens de jonge-
ren vervolgens gemakkelijk incidenten plaatsvinden zijn bijvoorbeeld het
washok of de douche (Liebling, 2004). In bijna de helft van de interviews wor-
den dergelijke locaties genoemd als situaties waar vaak incidenten voorko-
men en die de onveiligheidsgevoelens vergroten, vooral bij jongens.

‘De grappen worden in het oog van de groepsleiding gedaan (verwijst
naar dollen/stoeipartijen), maar als het serieus is gebeurt het ergens in de
douche of ergens in de hoek. Buiten het zicht van de groepsleiding.’
[Interview 15, Jongen, 16 jaar, eerste detentie]

Niet alle jongens ervaren dat de incidenten die zich in deze situaties voor-
doen hun onveiligheidsgevoelens vergroten:

‘Dan moet echt iemand van de andere jongens het aan de groepsleiding
doorgeven om diegene die gepest wordt te helpen. Er gebeurt meer dan
genoeg achter de groepsleiding zijn rug om, echt. Pesterijen, afpersingen,
pak slagen, drugs die hierbinnen gebruikt wordt. Er gebeurt gewoon veel
wat de groepsleiding niet weet. Maar dat heeft geen invloed op mijn vei-
ligheidsgevoel.’ [Interview 26, Jongen, 17 jaar, eerste detentie]

‘Genoeg plekken. Als de groepsleiding daar kijkt, kunnen ze niet daar kij-
ken. Stille hoekjes ja, om het zomaar te zeggen, douche, wc, washok. Als je
iemand aan wil pakken zijn dat de hokjes waar je iemand een klap kan
geven, om het zomaar te zeggen. Wat ik zeg, ik voel mij niet onveilig, maar
ik kan wel snappen dat andere jongens zich onveilig kunnen voelen. Er
komen absoluut situaties voor waardoor jongeren zich onveilig zouden
kunnen gaan voelen. Gebeuren wel dingen tussen jongeren. Vaak wordt
het niet gezien door de groepsleiding en ik denk ook vaak dat jongeren
het niet durven zeggen omdat ze dan bang zijn dat ze nog een portie klap-
pen krijgen, dan kun je wel gezien worden als verrader. Hoeveel dat
gebeurt is heel verschillend per groep, welke personen er zijn. Maar ja, dat
heeft geen invloed op mijn veiligheidsgevoel.’[Interview 33, jongen,
21 jaar, eerste detentie]

Sommige jongeren benoemen het verblijf op de groep ook als onveilig en
stellen daar tegenover dat ze het verblijf op hun eigen kamer juist als veilig
ervaren:

Omgaan met vrijheidsbeneming: een beschrijving van de data 79



‘[De] Kamer [is] wel [veilig], is slot, niemand komt daar, daar ben je
alleen.’ [Interview 2, Jongen, recidivist]

Een ander zegt hierover:

‘[Ik voel me op mijn kamer] Veiliger dan op de groep,omdat ik op mijn
kamer kan zijn wie ik wil zijn en op de groep moet ik me anders voordoen
dan ik ben.’ [Interview 36, meisje, 17 jaar, eerste detentie]

Het feit dat er veilige en onveilige situaties zijn, maakt dat gedetineerden zich
nooit gedurende de gehele dag ‘veilig’ kunnen wanen (Liebling, 2004). Som-
migen hebben of ontwikkelen een eigen strategie om in dergelijke situaties
gevoelens van onveiligheid te tackelen. Ervaren veiligheid gaat voor veel jon-
geren, ook hier weer bij met name de jongens, samen met hun eigen houding
en gedrag. Zij zeggen niet bang of angstig te zijn, omdat zij zelf aan andere
groepsgenoten heel duidelijk maken dat er met hen ‘niet te spotten valt’. Dat
doen zij verbaal en ze maken op die manier hun positie duidelijk in de groep.
Ook zorgen ze daarmee dat ze – naar eigen zeggen – ‘niet in gevaar komen’ of
‘niet op hun hoede hoeven te zijn’. Soms gaat het echter ook verder door het
gebruik van fysieke agressie tegen groepsgenoten. Hierdoor zorgen zij dat zij
niet zelf het slachtoffer worden. Jongens zeggen de veiligheid in inrichting
vooral zelf te creëren. Dat wordt nog duidelijker aan de hand van een aantal
voorbeelden.

‘Ik voel mij wel gewoon veilig, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Ik voel
me altijd gewoon veilig. Ik kan mijzelf gewoon verdedigen als er een
gevaar is. Ik word niet snel bang. In de 2 weken dat ik hier zit heb ik mij
niet onveilig gevoeld, ook toen die 2 jongens mij lastigvielen. Ik kan mij
gewoon verdedigen.’ [Interview 6, jongen, 17 jaar, recidivist]

Een ander vertelt:

‘De oudere jongens daar ga ik zeg maar het meest mee om. Ik hoef ner-
gens bang voor te zijn zeg maar. Voor anderen zit er denk ik ook wel angst
in het spel, maar dat heb ik niet. Ik hoef er niet bang voor te zijn, omdat ik
denk dat ik de meesten wel aan kan.’[Interview 8, jongen, 19 jaar, eerste
detentie]

En daarna zegt diezelfde jongen:

‘Ik voel me wel veilig, maar dat is niet door de instelling hier, dat is door
mij zelf. Ik weet dat, mocht er iets gebeuren, dat ik de meesten wel aan-
kan. Het is hier wel makkelijk om dingen te doen. Als ik graag wil vechten,
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ga ik het washok, dan sla ik hem total loss, zonder dat iemand het ziet.
Wat dat betreft is het niet veilig vind ik. Je kunt niet ontsnappen, dat niet.’

Als er al jongeren zijn die aangeven dat ze zich soms onveilig voelen, dan is
dat meestal aan het begin van het verblijf. De eerste periode van detentie
brengen de meeste jongeren door op hun kamer. Daarna worden zij geïntro-
duceerd op de groep. De eerste periode op de groep wordt nogal eens
omschreven als een onveilige of angstige periode.

‘Toen was je nieuw op de groep en ik heb als ik in een nieuwe omgeving
kom, dat ik eerst moet wennen, eerst kijken hoe het werkt, hoe de grenzen
en regels hier zijn, hoe de mensen zijn, beetje aftasten. Ik wist niet wat mij
te wachten stond. Je moet je toch aanpassen aan het gedrag wat hier
hoort. Mensen gaan je misschien uittesten over wie en wat je bent, dat
wordt veel gedaan.’ [Interview 24, jongen, 17 jaar, eerste detentie]

3.1.6 Welbevinden – interviewgegevens

Uit de kwantitatieve analyses bleek dat jongeren overwegend positief zijn
over hun welbevinden in de inrichting. Welbevinden zoals dat is gemeten in
de vragenlijst heeft betrekking op een gevoel van de jongere dat hij/zij over-
wegend tevreden is met de situatie waarin hij/zij zich bevindt en dat stressge-
voelens afwezig zijn. Hoewel de resultaten laten zien dat jongeren hier over
het algemeen positief over oordelen, betekent het niet dat ze zich nooit erg
neerslachting, ongelukkig, of gestrest kunnen voelen tijdens het verblijf.
Uit de analyses van de interviews blijkt dat jongeren de momenten van stress,
verdriet, of frustratie bijna altijd relateren aan specifieke momenten of
gebeurtenissen in detentie. Dat is – deels – toe te schrijven aan de manier van
formuleren van de vragen in het interview. De interviewer vroeg bijvoorbeeld
‘Wanneer ervaar jij de beperkingen van je vrijheidsbeneming?’, of ‘Wanneer
voel je je gestrest?’. Een algemene beschrijving van hoe jongeren stress en
welbevinden ervaren in detentie is lastig te geven. In hoofdstuk 6 zullen we
dieper ingaan op de relatie van welbevinden/stress met andere aspecten van
de vrijheidsbeneming.

3.1.7 Autonomie – interviewgegevens

Waar de vragenlijst onder jongeren zich met name richt op autonomie in de
zin van in hoeverre jongeren zeggenschap hebben over de gang van zaken in
de JJI, komen uit de semigestructureerde interviews ook andere aspecten van
autonomie naar boven. Uit de interviews komt voornamelijk de beperking in
autonomie naar boven; het gaat daarbij meer over de persoonlijke situatie
voor de jongeren ten opzichte van hun situatie toen ze nog niet opgesloten
waren. Net als bij de ervaren veiligheid lijkt het maken van dit onderscheid
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van belang in het kader van het implementeren van veranderingen om de
ervaren autonomie te verbeteren. In het eerste geval kunnen processen in de
JJI worden aangepakt, in het tweede geval ligt het lastiger: deze ervaring van
de beperking van autonomie ligt meer besloten in de jongeren zelf.
Wanneer de jongeren in de semigestructureerde interviews wordt gevraagd
naar hoe ze de vrijheidsbeneming ervaren, noemen ze vrijwel allemaal de
beperkingen in handelingsvrijheid. Dat kan gaan over de beperking in zeg-
genschap over de dagindeling, maar kan ook gaan over beperkingen in bezig-
heden en activiteiten en het houden aan strakke, opgelegde regels aangaande
het verblijf in de JJI. Bijna alle jongeren geven aan dat ze het moeilijk hebben
met het feit dat ‘hun vrijheid hen is ontnomen’. Ze vinden het erg dat ze niet
zelf naar buiten kunnen lopen, bovendien vinden meerdere jongeren het
moment dat ze opgesloten worden op hun kamer ook erg vervelend.

Een jongen zegt daarover:

‘Ja, ik voel me opgesloten, alleen omdat de deuren dichtgaan. Sleutels,
celletje. Geen vrijheid.’ [Interview 31, jongen, 16 jaar, eerste detentie]

Het moment van opgesloten worden wordt door deze jongere ook beschre-
ven:

‘Ja, want de deur wordt op slot gedraaid als je binnen bent en dan kun je
niet zomaar ergens heen.’ [Interview 18, jongen, 17 jaar, recidivist]

‘Ik voel me niet heel erg opgesloten, wel als je in je cel wordt opgesloten
zeg maar, dan wel, beetje, niet zo’n fijn gevoel. Ik ben liever in vrijheid.’
[Interview 6, jongen, 17 jaar, recidivist]

Een meisje beschrijft:

‘Ik kon er heel slecht tegen in het begin. Ik moest iedere keer huilen als de
deur achter me dicht ging.’ [Interview 36, meisje, 17 jaar, eerste detentie]

Jongeren geven aan dat ze het erg vervelend vinden dat ze op een dag niet
kunnen bepalen wat ze zelf doen. Een dagritme waarin ze op gezette tijden
activiteiten moeten uitvoeren lijkt voor hen kennelijk ongewoon. Jongeren
omschrijven het moment van wekken: ze moeten op een bepaalde tijd
opstaan, maar vinden het vervelend dat iemand zich daarmee bemoeit. Wat
ook vaak terugkomt is de omschrijving van jongeren dat zij niet op elk
gewenst moment van de dag eten en drinken kunnen pakken. Dit wordt als
bijzonder vervelend ervaren, vooral als jongeren al wat ouder zijn en op zich-
zelf hebben gewoond. Zo beschrijven deze jongens:
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‘Ik ben volwassen, ik woonde al op mijzelf, ik ben wel wat vrijheid
gewend. Ja het hoort erbij, is niet leuk natuurlijk. Maar daar zit je voor
vast, ja dat begrijp ik wel. Grootste nadeel is dat je niet echt de dagelijkse
dingen meemaakt. Ik kan niet als ik honger heb wat eten pakken. Ik kan
niet als ik ’s nacht dorst heb ... dat soort dingen, de vrijheid.’ [Interview 8,
jongen, 19 jaar, eerste detentie]

‘Voor mij wel, ik ben natuurlijk 22 jaar. En ik woon samen nu met een
vriend van mij, ik heb alleen gewoond en dan kom je hier en dan zeggen
ze dat je met mes en vork moet eten, je brood smeren, je moet alles vra-
gen. Om te drinken. Ik snap natuurlijk wel voor de jongens die nog geen
18 zijn dat het een methode is om, een manier van opvoeden. Maar voor
mij heeft het niet echt zin.’ [Interview 3, jongen, 22 jaar, recidivist]

Jongeren omschrijven het gevoel dat ze altijd moeten luisteren naar anderen.
Ze vinden dat erg vervelend. Hoewel bijna al deze jongeren dit soort ervarin-
gen beschreven, is het wellicht ook goed om dit soort gedrag te beschouwen
in het licht van de ontwikkelingen in de adolescentie. Ook adolescenten die
in vrijheid leven omschrijven spanningsvelden met bijvoorbeeld hun ouders
over hun autonomie. Een van de belangrijkste doelen van de adolescentie is
het bereiken van een bepaalde mate van autonomie, waarbij in dit natuur-
lijke proces ook vaak conflicten met ouders of verzorgers optreden. Het
gedrag van jongeren in de JJI richting de groepsleiders lijkt in sommige geval-
len veel op dit natuurlijke en relatief normale proces in de ontwikkeling van
jeugdigen.

‘Moeilijkste in het verblijf is dat je moet doen wat hun willen, niet altijd
kunt zeggen wat je wilt zeggen. Moeilijkste is dat je je voelt als een hondje
en niet meer als een mens. Het is nog niet eens de vrijheid, maar meer zo
van, je moet stil zijn, je trekt altijd aan het kortste eind, wat je ook zegt,
wat je ook doet, of je nou wel of niet gelijk hebt, dat is gewoon moeilijk.’
[Interview 14, meisje, 18 jaar, eerste detentie]

De meeste jongeren geven aan dat ze na verloop van tijd wel wennen aan de
beperkingen. Wat vooral lijkt te wennen, is dat voortdurend deuren achter je
op slot gaan. Waar jongeren dat in het begin als heel vervelend ervaren, geven
veel jongeren aan dat dit na verloop van tijd ‘gewoon’ wordt.

‘Dan denk je bij het begin, dat is lastig, dat gaat mij niet lukken. Kamer
schoonmaken dit en zo. Dan denk je ik hoor hier niet. Dat is niet leuk. En
dan na een week, dan heb je een paar keer straf gehad. Dan ben je een
paar keer aangesproken, vooral aan tafel. Bijvoorbeeld bij het momentje
stil zijn, moet je stil zijn en als je lacht moet je drie dagen op je kamer. En
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dan na een aantal weken ben je er aan gewend en aan de jongens.’ [Inter-
view 29, jongen, 18 jaar, eerste detentie]

3.2 Omgaan met vrijheidsbeneming – gedrag gedurende de
detentieperiode

3.2.1 Het aantal incidenten – TULP/JJI en dossiers6

Als maat voor gedrag gedurende detentie nemen we de misdragingen gedu-
rende het verblijf van de jongere in de JJI zoals die zijn geregistreerd in
TULP/JJI en de dossiers. Op basis van deze gegevens vergelijken we vervol-
gens diverse groepen met elkaar. Een vergelijking tussen subgroepen van jon-
geren op het aantal incidenten op basis van TULP/JJI- en dossierregistratie is
pas betekenisvol als ook rekening wordt gehouden met de verblijfsduur van
jongeren in een JJI. Immers, naarmate jongeren langer vastzitten, kunnen ze
ook vaker betrokken zijn bij incidenten. Daarom hebben we het gemiddeld
aantal incidenten per week berekend. We nemen daarbij of het officiële regis-
tratiesysteem, of het dossier zoals aanwezig op de JJI als uitgangspunt zodat
we geen informatie mislopen. We tellen alle typen misdragingen, dat wil zeg-
gen regelovertredingen, fysieke en verbale misdragingen, weglopen en alco-
hol of drugsmisbruik of -handel. Overigens komen regelovertredingen zowel
in dossier- als TULP/JJI-informatie verreweg het meeste voor en weglopen
verreweg het minst vaak. De informatie uit TULP/JJI en de dossiers gebruiken
we vervolgens om te selecteren op die jongeren die in het 75e percentiel of
hoger zitten wat betreft hun misdragingen per week. We noemen dit jonge-
ren met ‘veel geregistreerde misdragingen’. In tabel 10 wordt een overzicht
gegeven van de type misdragingen op basis van TULP/JJI- en dossierregistra-
ties, uitgesplitst naar deze twee groepen. Bij tabel 10 moet worden opgemerkt
dat informatie op basis van TULP/JJI en dossiers nogal verschilt. In sommige
gevallen hebben we van jongeren wel dossier-, maar geen TULP/JJI-informa-
tie, en soms is dat omgekeerd. Echter, het komt ook voor dat de informatie op
basis van TULP/JJI en de dossiers voor een jongere verschillend is. Vandaar
ook dat we zijn overgegaan tot het combineren van de beide informatiebron-
nen.
In de nu volgende paragrafen gaan we na in hoeverre er verschillen zijn naar
achtergrondkenmerken, criminele geschiedenis en overige importkenmer-
ken tussen de groep met veel en de groep met weinig incidenten.

6 We gebruiken hier het aantal incidenten op basis van TULP/JJI en dossier, omdat in de vragenlijsten alleen
gevraagd is naar het voorkomen van bepaalde incidenten. Als we de informatie uit TULP/JJI en dossier
omzetten in prevalentie (het al dan niet voorkomen van incidenten), blijkt een sterke samenhang met de
prevalentie van zelfrapportage van incidenten in de inrichting (r=0,55; p<0,01).
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Tabel 10 Gemiddeld aantal incidenten per week – uitgesplitst naar
type incident voor beide groepen (hoog/laag)

Type misdraging Groep met veel geregistreerde
misdragingen (N=55)

Groep met weinig geregistreerde
misdragingen (N=116)

TULP/JJI Dossier TULP/JJI Dossier

Niet-agressiegerelateerde incidenten
 Regels 0,17 0,30 0,02 0,02
 Middelengbruik 0,02 0,02 0,00 0,00
 Weglopen 0,00 0,00 0,00 0,00
Agressiegerelateerde incidenten
 Verbale agressie 0,06 0,11 0,01 0,01
 Fysieke agressie 0,06 0,10 0,01 0,01

3.2.2 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst

In tabel 11 wordt een uitsplitsing gemaakt op basis van achtergrondkenmer-
ken. Uit de tabel is af te lezen dat relatief meer jongens tot de groep jongeren
met ‘veel geregistreerde misdragingen’ behoren dan meisjes.7 Verder blijkt
uit de tabel dat het aandeel jongeren met ‘veel geregistreerde misdragingen’
het hoogst is onder de jongste leeftijdsgroep en het laagst onder de oudste
groep. Verder is het aandeel jongeren met veel geregistreerde misdragingen
aanzienlijk groter onder de Antilliaanse en Surinaamse jongeren dan onder
andere herkomstgroepen.

Tabel 11 Geregistreerde misdragingen in detentie – uitgesplitst naar
sekse, leeftijd en herkomst (in %)

Groep met veel geregistreerde
misdragingen (N=55)

Groep met weinig geregistreerde
misdragingen (N=116)

Sekse*
 Jongen 28,9 61,1
 Meisje 11,1 98,9
Leeftijdsgroep*
 13-15 50,0 50,0
 15 t/m 17 23,4 66,6
 18 en ouder 16,7 83,3
Herkomstns

 Nederlands 25,9 74,1
 Marokkaans 29,7 70,3
 Turks 35,7 64,3
 Surinaams 50,0 50,0
 Antilliaans 40,0 60,0
 Anders 50,0 50,0

* p<0,05
Noot ns = niet significant

7 Ook uit de zelfrapportage blijkt na inspectie van de percentages (prevalentie van misdragingen) dat jongens
meer (agressieve) misdragingen plegen dan meisjes.
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3.2.3 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken van de
detentie

Uit tabel 12 blijkt verder dat er nauwelijks verschillen zijn tussen first offen-
ders en recidivisten in het aandeel jongeren dat gerekend kan worden tot de
groep ‘veel geregistreerde misdragingen’. Wel lijken relatief meer jongeren
die gedetineerd zijn vanwege een licht delict ook vaker geregistreerd te wor-
den voor misdragingen in detentie dan jongeren die gedetineerd zijn wegens
een zwaar feit. De duur van de detentie is in dit geval niet meegenomen
omdat bij de registratie van incidenten al rekening is gehouden met de tijd
die jongeren in de inrichting verbleven.

Tabel 12 Misdragingen in detentie – uitgesplitst naar eerste detentie,
ernst feit (in %)

Groep met veel misdragingen
(N=55)

Groep met weinig misdragingen
(N=116)

Eerste detentiens

 Ja 26,7 73,3
 Nee 26,4 74,6
Ernst feitns

 Licht 31,4 69,6
 Middel 26,6 73,4
 Zwaar 25,0 75,0

Noot ns = niet significant

3.2.4 Verschillen naar psychiatrische problematiek

Van de jongeren waarbij indicaties zijn voor ernstige psychiatrische proble-
matiek op de MAYSI-2-somscore, bleek 33% te behoren tot de groep jongeren
met veel geregistreerde misdagingen. Van de jongeren die niet binnen het
problematisch niveau van psychiatrische problematiek zaten, zat ruim 31%
in de groep met veel misdragingen. Psychiatrische problematiek bij binnen-
komst lijkt niet significant geassocieerd met het aantal geregistreerde misdra-
gingen later in de detentie.

3.3 Deprivatiekenmerken

Tot de deprivatiekenmerken rekenen we in deze studie verschillende sociale
en praktische kenmerken van vrijheidsbeneming. Tabel 13 laat zien in welke
mate de jongeren in het huidig onderzoek sociale en praktische aspecten van
de vrijheidsbeneming ervaren. We zien dat jongeren over het algemeen alle
sociale en praktische aspecten van de vrijheidsbeneming positief beoordelen,

86 Jongeren en vrijheidsbeneming



met uitzondering van de activiteiten en dagprogramma: daarover oordelen
ze licht positief.
Ook aan de mentoren van 33 jongeren zijn vragen voorgelegd over hoe jonge-
ren in hun ogen met praktische en sociale aspecten van vrijheidsbeneming
omgaan. Het betreft een kleinere groep van de totale steekproef voor wie ook
de mentoren is gevraagd vragenlijsten in te vullen. In tabel 14 worden de
gemiddelden voor de mentorenquêtes weergegeven. De mentoren geven aan
dat zij de indruk hebben dat de jongeren relatief goed omgaan met de groep
en met de groepsleiding, dat zij veel steun ervaren van de groepsleiding en
dat zij het vermoeden hebben dat de jongeren hen vertrouwen. Zij vinden
van zichzelf en hun groep dat de regels niet te streng worden gehanteerd en
denken dat de meeste jongeren de regels als rechtvaardig beschouwen.
Kortom, ook de mentoren schetsen een vrij positief beeld over hoe de jonge-
ren met hun vrijheidsbeneming in de JJI omgaan. Echter, voor de 33 jongeren
van wie ook de mentoren zijn bevraagd vinden we geen significante samen-
hang tussen de overeenkomstige schalen uit de jongeren- en mentorenvra-
genlijsten. Hierbij moet worden opgemerkt dat andere vragen zijn gebruikt
om tot vergelijkbare schalen te komen.

Tabel 13 Deprivatiekenmerken – sociaal en praktisch (N=207)

M (SD) Range (neg-pos)

Sociale aspecten
 Contact met de buitenwereld 3,57 (1,16) 1-5
 Omgang jongeren onderling 4,05 (0,77) 1-5
 Omgang groepsleiding 3,65 (0,95) 1-5
 Steun van groepsleiding 3,67 (0,95) 1-5
 Vertrouwen in groepsleiding 3,57 (1,16) 1-5
 Humane behandeling door groepsleiding 3,98 (0,90) 1-5
 Handhaving van regels 3,46 (0,73) 1-5
 Regels en rechten (eenduidigheid en duidelijkheid) 4,02 (0,85) 1-5
Praktische aspecten
 Rechtvaardigheid en eerlijkheid 3,82 (0,81) 1-5
 Onderwijs 3,82 (0,81) 1-5
 Activiteiten en dagprogramma 3,02 (0,92) 1-5

Tabel 14 Deprivatiekenmerken – sociaal en praktisch – mentoren
(N=33)

M (SD) Range (neg-pos)

Omgang jongeren onderling 3,79 (0,41) 2-5
Omgang groepsleiding 4,28 (0,42) 3-5
Steun van groepsleiding 4,09 (0,37) 3-5
Vertrouwen in groepsleiding 3,94 (0,54) 2-5
Handhaving van regels 2,48 (0,61) 1-4
Regels en rechten 4,14 (0,48) 3-5
Rechtvaardigheid van regels 3,75 (0,68) 2-5
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3.3.1 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst

Voor jongens en meisjes vonden we geen verschillen in de manier waarop ze
praktische en sociale aspecten van de vrijheidsbeneming ervaren. Ook zijn er
geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen gevonden. Een vergelijking naar
herkomstgroepen levert een significant verschil op in de opvattingen over het
aangeboden onderwijs in de JJI. Post-hoc analyses laten vervolgens zien dat
van alle herkomstgroepen Antilliaanse jongeren het meest positief oordelen
over het onderwijs.

Figuur 10 Deprivatiekenmerken – uitgesplitst naar detentieduur
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groepsleiding, VERTR GL = vertrouwen in groepsleiding, HUM = humane bejegening, HvR = hand-
having van regels, RR = regels en rechten, RE = rechtvaardigheid en eerlijkheid, OND = kwaliteit
onderwijs, ACT = kwaliteit van activiteitenprogramma

3.3.2 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken van de
detentie

Jongeren die eerder vastzaten beleefden sociale en praktische aspecten van
vrijheidsbeneming niet anders dan jongeren die voor het eerst in een JJI ver-
bleven. Er werden geen verschillen gevonden tussen groepen uitgesplitst
naar de ernst van het delict waarvoor jongeren vastzaten. In figuur 10 worden
de sociale en praktische aspecten van de ervaren vrijheidsbeneming weerge-
geven uitgesplitst naar kort- en langverblijvers. Uit de figuur blijkt dat jonge-
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ren die aan het begin van hun detentieperiode worden ondervraagd meer
vertrouwen ervaren in de relatie met de groepsleiding. Tevens ervaren zij een
strengere handhaving van regels. Ook beoordelen zij de regels als rechtvaar-
diger en beoordelen zij het dagprogramma positiever dan jongeren die al lan-
ger in de JJI verblijven.

3.3.3 Verschillen naar psychiatrische problematiek

We vinden geen significante verschillen tussen groepen gebaseerd op psy-
chiatrische problematiek bij binnenkomst in praktische of sociale aspecten
van vrijheidsbeneming.

3.4 Importkenmerken

Kort na binnenkomst dienen volgens de YOUTURN-basismethodiek een aan-
tal screeningsinstrumenten afgenomen te worden bij elke jongere, om zo een
beeld te krijgen van het psychosociaal functioneren en mogelijke psychiatri-
sche problematiek. Daartoe worden de SDQ, de HID en de MAYSI-2 gebruikt.
De SDQ geeft een indicatie van het psychosociaal functioneren, de HID meet
cognitieve denkfouten en de MAYSI-2 wordt gebruikt om psychiatrische pro-
blematiek in kaart te brengen. Normscores maken het mogelijk om een inde-
ling te maken naar de ernst van de problematiek bij jongeren. We onder-
scheiden jongeren waarbij geen problematiek is (normaal) van jongeren
waarbij indicaties zijn van een stoornis (klinische scores). Bij de SDQ en HID
is tevens een tussencategorie mogelijk (voor meer informatie zie hoofdstuk
2). Uit tabel 15 valt af te leiden dat bij slechts een klein aandeel van de jonge-
ren indicaties bestaan voor ernstige psychosociale en psychiatrische proble-
matiek. Op basis van de SDQ blijkt bij 7% van de jongeren van zodanige psy-
chosociale problemen dat ze ingedeeld kunnen worden in de categorie ‘kli-
nisch’. Bij 5% van de jongeren worden op basis van de HID zodanige denk-
fouten geconstateerd dat ze tot de klinische groep kunnen worden gerekend.
De MAYSI-2 meet in hoeverre er indicaties zijn voor psychiatrische proble-
men. We hebben in totaal van 134 jongeren een MAYSI-2-score. Zoals al
gesteld in paragraaf 3.1.4 blijkt als we de schaal traumatische ervaringen weg-
laten8 bij 64% van de jongeren sprake van enige zorg dat er sprake is van psy-
chiatrische problematiek. Bij 24% van de jongeren is er een indicatie dat er
sprake is van meerdere psychiatrische problemen (meer dan één, exclusief
traumatische ervaringen).
Omdat uit de literatuur bekend is dat ernstige (psychosociale of psychiatri-
sche) problematiek gerelateerd is aan de wijze waarop mensen omgaan met

8 De score op traumatische ervaringen is heel streng en leidt bij bijna alle jongeren tot de indicatie dat er
mogelijk een probleem is. Dit zou betekenen dat in onze onderzoeksgroep bij alle jongeren indicaties zijn voor
psychiatrische problematiek.
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vrijheidsbeneming (Adams, 1992) kijken we in het vervolg vooral naar de kli-
nische groep of de groep met meervoudige psychiatrische problemen.

Tabel 15 Screeningsinstrumenten

Percentage van totaal

SDQ (N=104)
 Normaal 79,0
 Grens 14,0
 Klinisch   7,0
MAYSI (N=123)
 Normaal 75,6
 Problematisch 24,4
HID (N=67)
 Normaal 71,6
 Grens 11,9
 Klinisch 16,4

3.4.1 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst

We maken onderscheid tussen jongeren met en zonder meervoudige psychi-
atrische problematiek. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van het
screeningsinstrument MAYSI-2. Van de overige twee screeningsinstrumenten
(HID en SDQ) hebben we helaas te weinig complete vragenlijsten om uit te
kunnen splitsen naar subgroepen. Tabel 16 geeft de onderverdeling naar
geslacht, leeftijdsgroep en herkomstgroep voor de groep jongeren met pro-
blematische scores op psychiatrische problematiek.

Tabel 16 Onderverdeling psychiatrische problematiek (MAYSI-2) naar
geslacht, leeftijd en herkomstgroep

Problematisch
%

Sekse
 Jongen 22,7
 Meisje 38,5
Leeftijdsgroep
 13-15 20,0
 15 t/m 17 24,2
 18 en ouder 42,9
Herkomstgroep
 Nederlands 33,3
 Marokkaans   3,6
 Turks 11,1
 Surinaams 18,2
 Antilliaans 38,5
 Anders 34,8

Van de jongens valt bijna 23% in de problematische categorie, terwijl dit voor
de meisjes bijna 39% is. Daarnaast zien we dat onder oudere jongeren psy-
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chiatrische problematiek relatief vaker voorkomt dan onder de jongeren in
de leeftijd 13-15 jaar. Wat betreft herkomstgroep zien we dat van de Marok-
kaanse jongeren het merendeel geen psychiatrische problematiek vertoont,
terwijl een substantieel deel van de Antilliaanse jongeren wel psychiatrische
problematiek lijkt te hebben bij binnenkomst in de JJI. Datzelfde geldt overi-
gens voor de autochtone Nederlandse jongeren en de groep ‘anders’.

3.4.2 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken van de
detentie

Uitgesplitst naar kenmerken van de criminele carrière van jongeren zien we
ook een aantal verschillen in psychiatrische problematiek, die zijn weergege-
ven in tabel 17. Er zijn vrij weinig verschillen te zien wanneer we uitsplitsen
naar kenmerken van de criminele carrière.

Tabel 17 Onderverdeling psychiatrische problematiek (MAYSI-2) naar
eerdere detenties, detentieduur en ernst feit

Problematisch
%

Eerste detentie
 Ja 27,5
 Nee 22,2
Ernst feit
 Licht 27,8
 Middel 18,9
 Zwaar 26,5
Detentieduur
 < 14 dagen 21,1
 > 14 dagen 26,6

3.5 Discussie

Op basis van de beschrijvende resultaten kunnen we concluderen dat jonge-
ren ondanks de stressvolle ervaring van een vrijheidsbeneming relatief posi-
tief omgaan met de vrijheidsbeneming. De jongeren in ons onderzoek erva-
ren een hoge mate van welbevinden en ervaren relatief weinig stress. Ook
oordelen ze licht positief over de ervaren autonomie en ervaren ze het verblijf
als overwegend veilig. De ervaringen van de jongeren stemmen in grote mate
overeen met de oordelen van de mentoren over een deel van de onderzoeks-
groep. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het hierbij gaat om een selec-
tie van jongeren uit de totale onderzoeksgroep die meer bereidwillig is om
mee te doen.
Voor zover we kunnen vergelijken, stemmen de bevindingen voor de totale
groep overeen met bevindingen uit de jaarlijks door DJI uitgevoerde Jeugd-
survey onder jongeren in JJI’s (Jorna, 2007, 2008, 2010). Op grond van deze
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rapporten kunnen we stellen dat jongeren hun verblijf overwegend positief
beoordelen. Ook uit de Jeugdsurvey blijk dat jongeren over het algemeen
positief oordelen over veiligheid, autonomie en welbevinden.
Dat jongeren hun verblijf in detentie als relatief veilig ervaren blijkt ook uit de
bestaande literatuur. Bottoms (1999) noemt dit de safety paradox: dit bete-
kent dat gevangenen zich in een relatief onveilige omgeving nog zeer veilig
voelen. Liebling (2004) geeft aan dat de ervaren veiligheid voornamelijk
wordt veroorzaakt door een gevoel van controle bij de gedetineerde. Als de
gedetineerde – al is het na verloop van tijd – een gevoel krijgt dat hij controle
heeft over zijn of haar omgeving (ook al is dat bijvoorbeeld door zich als
agressor op te stellen), werkt een veiligheidsgevoel in de hand. De analyse
van de interviewgegevens maakt inzichtelijk dat het inderdaad zo lijkt te wer-
ken. Hoewel ook in de interviews duidelijk wordt dat de meeste jongeren zich
veilig voelen in de JJI, lijken jongeren als zij zeggen dat ze zich veilig voelen in
de groep, te bedoelen dat ze zelf ervoor zorgen dat ze veilig zijn. Dat doen ze
door hun positie duidelijk te maken in de groep, door hun grenzen aan te
geven.
Uit de interviews wordt ook duidelijk dat er onveilige plekken zijn in de JJI’s,
waar allerlei (gewelds)incidenten plaatsvinden zonder dat de groepsleiding
hiertegen op kan treden. Veel genoemd zijn het washok of de douche. Dat
deze plekken zonder toezicht leiden tot onveilige situaties, is ook op grond
van eerder onderzoek bekend. Liebling (2004) concludeert ook op basis van
interviews met gedetineerden dat met name douche- en wasgelegenheden de
‘ideale’ plaatsen zijn waar onveilige situaties voorkomen. Ook zijn er onvei-
lige momenten te noemen. Sommige jongeren geven aan dat zij zich aan het
begin van het verblijf weleens onveilig hebben gevoeld, bijvoorbeeld bij de
introductie op de groep. Dit heeft meestal te maken met de onzekerheid over
wat er zal gaan gebeuren.
Uit de vragenlijstgegevens blijkt dat jongeren redelijk positief oordelen over
de geboden autonomie in de JJI. Wanneer hen in de interviews naar hun
beleving van de vrijheidsbeneming wordt gevraagd, lijkt met name het
gebrek aan autonomie en controle naar voren te komen. In de vragenlijsten
wordt met name gevraagd naar de mate van beslissingsvrijheid en de mate
waarin de jongeren serieus worden genomen door de groepsleiding. Aange-
zien deze vragen afkomstig zijn uit de Jeugdsurvey lijkt het ook logisch om je
meer te richten op makkelijk veranderbare processen binnen de JJI’s. Als jon-
geren op deze wijze worden bevraagd, geven ze over het algemeen aan vol-
doende autonomie te ervaren. Maar dat neemt niet weg dat het slechts een
deel van de ‘autonomie’ is zoals die door jongeren in vrijheidsbeneming
wordt ervaren. Uit de interviews komt ook het belang van de persoonlijke
autonomie naar voren. Hierbij maken jongeren vaak de vergelijking met de
thuissituatie, het ‘buiten’ zijn. Zij beschrijven dan met name de pains of
imprisonment zoals ook Sykes (1958) deze heeft beschreven.
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Hoewel jongeren in de vragenlijsten over het algemeen een hoge mate van
welbevinden rapporteren en weinig stress, komt uit de interviews naar voren
dat jongeren aangeven dat zij zich op specifieke momenten of in specifieke
situaties wel gestrest voelen. Dat is iets wat vaak genoemd wordt dat met
name plaatsvindt aan het begin van de detentie, als zij net binnenkomen.
Daarna komt het moment van de transitie op de groep, wat ook weer span-
nend is voor de meeste jongeren. Daarnaast is er de stress die ervaren wordt
rondom het krijgen van een uitspraak van de rechter over de strafzaak. Jonge-
ren gaan verschillend om met stress: sommige reageren agressief, andere
trekken zich het liefst terug op de kamer.
Uitgesplitst naar een aantal achtergrond- (of import)kenmerken worden in
het huidig onderzoek enkele verschillen zichtbaar in de ervaren vrijheidsbe-
neming door verschillende groepen jongeren. Verschillen tussen jongens en
meisjes zijn lastig vast te stellen vanwege het feit dat er slechts weinig meisjes
in detentie verblijven en ook de kleine groep meisjes die kon deelnemen aan
dit onderzoek. Des te opvallender is daarom het gevonden significante ver-
schil in psychosociaal functioneren. Consistent met bestaande literatuur vin-
den we dat gedetineerde meisjes veel meer psychosociale problemen rappor-
teren dan jongens (Breuk et al., 2007; Lederman et al., 2004). Leeftijdsver-
schillen vinden we niet, hoewel die in recente literatuur over de aanpassing
aan detentie wel herhaaldelijk gevonden worden (Gover et al., 2000). Uitsplit-
sing naar herkomstgroep levert een aantal relevante inzichten op. Neder-
landse jongeren zijn vergeleken met jongeren uit andere herkomstgroepen.
Nederlandse jongeren rapporteren meer psychosociale problemen dan jon-
geren uit andere herkomstgroepen. Dit wordt ook gevonden in onderzoek
onder jongeren uit niet-justitiële populaties (Stevens et al., 2003). Het zou
kunnen dat Nederlandse jongeren minder geneigd zijn om sociale wenselijk
te antwoorden, maar dit is lastig aan te tonen omdat sociale wenselijkheids-
vragenlijsten vaak ook gestoeld zijn op de emotionele en cognitieve kenmer-
ken van de autochtone populatie.
Wat betreft de sociale en praktische aspecten van vrijheidsbeneming zien we
dat ook hier jongeren hun verblijf redelijk positief beoordelen. Met name de
interactie met de andere jongeren wordt als positief bestempeld. Mentoren
beoordelen de interactie met de groepsleiding als zeer positief, waarbij
natuurlijk in acht moet worden genomen dat zij als groepsleider die vragen in
feite invullen over hun eigen functioneren. Uitsplitsing naar een aantal
belangrijke importkenmerken levert een aantal verschillen op in de manier
waarop jongeren de sociale en praktische aspecten van vrijheidsbeneming
ervaren. Met name de verblijfsduur van jongeren in detentie is vanuit de lite-
ratuur een interessant uitgangspunt om jongeren met elkaar te vergelijken.
We zien dat jongeren die in de eerste fase van hun detentie de vragenlijst
invullen overwegend positiever zijn in het beoordelen van de interactie met
de groepsleiding en de bejegening door de groepsleiding dan jongeren die al
langer vastzitten.
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De screeningsinstrumenten die in de YOUTURN zijn afgenomen, worden in
het huidig onderzoek gebruikt als importvariabelen. We vinden dat bij slechts
een klein deel van de jongeren sprake is van ernstige denkfouten of psycho-
sociale problemen. Dit is in tegenspraak met hetgeen in ander onderzoek
onder gedetineerde jongeren wordt gevonden (Boendermaker & Uit Beijerse,
2008; Vermeiren et al., 2006; Vreugdenhil et al., 2004). Het is mogelijk dat
deze instrumenten minder geschikt zijn voor afname onder gedetineerde
jongeren omdat zelfrapportage van problemen kampt met onderrapportage
(Breuk et al., 2007). Ouders blijken een realistischer beeld te geven als hen
naar het functioneren van hun kind wordt gevraagd, maar klinisch diagnosti-
sche interviews bieden een nog beter beeld van werkelijke problematiek. Wel
zien we dat bij bijna eenderde van de jongeren (64%) zorgen bestaan over
mogelijke aanwezigheid van psychiatrische problemen en bij bijna een kwart
van de jongeren er indicaties zijn voor meervoudige psychiatrische proble-
men. Dit sluit wel aan bij eerder genoemd onderzoek op dit terrein.

94 Jongeren en vrijheidsbeneming



Deel 3 Omgaan met
vrijheidsbeneming





4 Ervaren veiligheid

Belangrijkste bevindingen
Vragenlijsten
– Naarmate jongeren positiever oordelen over de veiligheid in een JJI, oor-

delen ze ook positiever over de hun geboden autonomie en hun welbe-
vinden.

– Er is een significant positief verband tussen de ervaren interactie met
andere jongeren en de rechtvaardigheid van de bejegening door groeps-
leiding met de ervaren veiligheid in de JJI, ook als rekening wordt gehou-
den met andere factoren. Er zijn geen verschillen tussen subgroepen.

Interviews
– In de interviews wordt door de jongeren een verband gelegd tussen

ervaren veiligheid en de fysieke aanwezigheid van groepsleiding (toe-
zicht en het ontbreken daarvan bijvoorbeeld in de douche), ervaren
bejegening (rechtvaardig) en het vertrouwen dat jongeren in de groeps-
leiding hebben.

– Verder geven de jongeren aan dat ervaren veiligheid deels door hen zelf
wordt gecreëerd door ervoor te zorgen dat je niks te vrezen hebt van
andere jongens en door het tactisch sluiten van vriendschappen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de ervaren veiligheid in een JJI en de relatie
daarvan met import- en deprivatiekenmerken. We bespreken de resultaten
van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve analyses. In een korte discussie
zullen we ingaan op hoe de resultaten van dit onderzoek zich verhouden tot
wat over de onderzochte relaties bekend was in de literatuur.

4.1 Eerder onderzoek

Veel onderzoek naar detentie-ervaringen richt zich op de ervaren veiligheid
in de detentiesituatie. Soms wordt de ervaren veiligheid door gedetineerden
zelfs gebruikt als maat om de kwaliteit van de detentie in kaart te brengen
(Logan, 1992). Echter, de ervaren veiligheid blijkt een lastig te operationalise-
ren concept. Aan de ene kant lijkt de ervaren veiligheid te maken te hebben
met de objectieve veiligheid in de inrichting en aan de andere kant is veilig-
heidsbeleving ook iets persoonlijk dat tussen gedetineerden onderling ver-
schilt (Liebling, 2004). De ervaren veiligheid wordt in de literatuur bijvoor-
beeld ook gerelateerd aan slachtofferschap in detentie, of gerelateerd aan de
angst die gedetineerden kunnen ervaren om slachtoffer te worden (Wolff &
Jing, 2011).
Uit de literatuur blijkt dat de ervaren veiligheid onder andere te maken heeft
met hoe lang een gedetineerde al in de inrichting verblijft. Harvey (2007)
beschrijft hoe gedetineerden in de eerste fase van hun detentie veelal gepre-
occupeerd zijn met hun eigen veiligheid. In dit onderzoek wordt de ervaren
veiligheid voornamelijk geassocieerd met kenmerken van de persoon zelf



(vaardigheid om je aan te passen, ofwel ‘locus of control’) en is veiligheid ook
gerelateerd aan angst- en stressgevoelens. Zo bekeken heeft de ervaren veilig-
heid voornamelijk een emotionele betekenis voor gedetineerden. De studie
van Liebling (2004) laat zien dat hoe vertrouwder gevangenen zijn met hun
omgeving (denk daarbij bijvoorbeeld aan recidivisten), hoe meer ze het
gevoel hebben de omgeving onder controle te kunnen houden. Gedetineer-
den zijn op die manier in staat om hun eigen veiligheid te creëren, hoewel het
dan misschien objectief gezien niet altijd veilig is in de omgeving waarin de
gedetineerden zich bevinden. Liebling beschrijft dat gevangenen hun veilig-
heid ook relateren aan degenen met wie ze opgesloten zitten, dat wil zeggen,
de interactie met medegedetineerden blijkt ook van belang te zijn voor het
veiligheidsgevoel. Daarnaast heeft de ervaren veiligheid ook te maken met de
inrichting: wanneer er specifieke onveilige plekken zijn, zorgt dit voor onvei-
ligheidsgevoelens onder de gedetineerden. Daarop aansluitend lijken veilig-
heidsgevoelens ook te maken te hebben met de houding en de aan- of afwe-
zigheid van staf. Wanneer de staf adequaat reageert en toezicht houdt op
mogelijk onveilige plekken, ervaren de gedetineerden de omgeving als veili-
ger (Liebling, 2004). Gover et al. (2000) richten zich in hun onderzoek op
angst en onveiligheidsgevoelens van gedetineerden en onderzochten hoe
importkenmerken (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit en eerder slachtoffer-
schap) en deprivatiekenmerken (zoals kenmerken van de inrichting) gerela-
teerd waren aan angstgevoelens van gedetineerden. Zij vonden onder andere
dat oudere gedetineerden minder angstgevoelens hadden en bovendien dat
meer activiteit in de detentie en ervaren rechtvaardigheid in de behandeling
ook gerelateerd waren aan lagere angstniveaus.
Uit deze onderzoeken blijkt dat zowel import- als deprivatiekenmerken
belangrijk zijn in de relatie met de ervaren veiligheid. Niet alleen kenmerken
van de persoon zelf (zoals criminele geschiedenis, leeftijd, persoonskenmer-
ken), maar ook kenmerken van de vrijheidsbeneming (de tijd dat gedetineer-
den al in de gevangenis verblijven, de mate van toezicht, de interactie met
staf en andere gedetineerden) zijn van belang voor de ervaren veiligheid door
gedetineerden.

4.2 Resultaten

4.2.1 Correlaties

De mate waarin jongeren de JJI als veilig beoordelen, hangt positief en sterk
samen met andere uitkomstmaten als welbevinden en autonomie (r>0,40;
p<0,01) en negatief en matig sterk met psychosociale problemen (zie bijlage
6, tabel b6). Er is geen samenhang met misdragingen. Dit betekent dat naar-
mate jongeren de JJI als veiliger beoordelen, ze ook positiever zijn over hun
welbevinden en autonomie en minder psychosociale problemen ervaren.
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Vervolgens hebben we naar de samenhang tussen deprivatiekenmerken en
de ervaren veiligheid bekeken. De correlatietabel kan worden gevonden in
bijlage 6 (tabel b6). Hieruit blijkt dat de ervaren veiligheid significant en posi-
tief samenhangt met zowel sociale als praktische aspecten van de vrijheids-
beneming. De sociale aspecten van vrijheidsbeneming werden gemeten door
de schalen interactie met de groepsleiding, steun van groepsleiding, vertrou-
wen in relatie met groepsleiding, humane bejegening, de interactie met groeps-
genoten en de rechtvaardigheid van de bejegening, handhaving van regels,
duidelijkheid van regels. Praktische aspecten waren contact met de buitenwe-
reld, kwaliteit van onderwijs, en kwaliteit van het dagprogramma. Opvallend
is de hoge correlatie tussen veiligheid en de interactie met jongeren onder-
ling (r=0,58, p<0,001).

4.2.2 Multivariate analyses – de relatie tussen import- en
deprivatiekenmerken en de ervaren veiligheid

Multivariate regressieanalyses
We hebben in een multivariate analyse de relatie van de ervaren veiligheid
met sociale en praktische deprivatiekenmerken onderzocht. Importkenmer-
ken (leeftijd, etniciteit, geslacht en psychiatrische problematiek) zijn in de
eerste stap meegenomen als controlevariabelen. Niet-significante controle-
variabelen zijn in het uiteindelijke model weggelaten uit de analyse. In bijlage
7 tabel b8 worden de gestandaardiseerde beta’s (de samenhangen tussen
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele) en de proportie ver-
klaarde variantie voor het uiteindelijke model gegeven.
Importkenmerken leeftijd, etniciteit, geslacht en psychiatrische problematiek
bij binnenkomst (MAYSI-2) bleken niet significant gerelateerd aan de ervaren
veiligheid en zijn daarom weggelaten uit het uiteindelijke model. Omdat we
ook informatie hebben over het aantal eerdere detenties,9 hebben we deze
informatie ook meegenomen als voorspeller in de multivariate regressieana-
lyses. Rekening houdend met de andere variabelen bleek alleen het aantal
eerdere detenties van belang in het verklaren van de ervaren veiligheid. Ook
praktische aspecten van de vrijheidsbeneming bleken niet samen te hangen
met de ervaren veiligheid. Van de sociale aspecten van vrijheidsbeneming
bleken alleen de interactie met jongeren en de interactie met groepsleiding
een significante relatie te hebben met de ervaren veiligheid.
We zien dat jongeren die meerdere detenties achter de rug hebben zich over
het algemeen veiliger voelen ( =0,16, p<0,01) en dat (ongeacht de relatie tus-
sen veiligheid en eerdere detenties) een betere interactie met de groepslei-
ding en een betere interactie met groepsgenoten samenhangt met een posi-
tiever oordeel over veiligheid in de JJI ( =0,29, p<0,001; =0,44, p<0,001 res-

9 Hier zien we dus een voordeel van het gebruik van een continue variabele in plaats van een categorische
variabele: op basis van het onderscheid ‘eerste detentie’ en ‘recidive’ zien we geen verschillen.
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pectievelijk). Interactie-effecten tussen deze onafhankelijke variabelen zijn
bekeken, maar bleken niet significant.
Herkomst of leeftijd blijkt geen rol te spelen bij het verklaren van veiligheid.
Bovendien bleek de toevoeging van een rechtvaardige bejegening en uitleg
over regels en rechten niet aanvullend verklarend bovenop de interactie met
groepsleiding en groepsgenoten.

Structurele modellen
Tot slot zijn ook nog structurele modellen gebruikt om de relatie tussen
import- en deprivatiekenmerken te onderzoeken. Hierbij kunnen we door
het veronderstellen van zogenoemde latente factoren (ook wel onderliggende
factoren genoemd) nagaan hoe de verschillende aspecten van vrijheidsbene-
ming samengaan met de ervaren veiligheid in detentie.
In dit soort modellen worden geobserveerde maten gebruikt, waarvan veron-
dersteld wordt dat ze één onderliggend concept vertegenwoordigen. Dit pro-
ces is vergelijkbaar met een factoranalyse. Het beoogde model in dit onder-
zoek is het model waarbij we ervan uitgaan dat de latente variabele van de
ervaren veiligheid voorspeld wordt uit de volgende latente variabelen: 1) de
bejegening door groepsleiding, 2) de relatie met de groepsleiding en 3) de
interactie met jongeren onderling.
De latente variabele veiligheid wordt gevormd door twee afzonderlijke maten
van veiligheid. Omdat er maar één schaal beschikbaar was voor het meten
van veiligheid en omdat een latente variabele minstens twee geobserveerde
maten als voorspeller dient te hebben (Kline, 2010) hebben we ervoor geko-
zen de schaal veiligheid op te splitsen in twee gelijke en willekeurige delen.
Op die manier bestaat de ervaren veiligheid uit twee gelijkwaardige compo-
nenten. Datzelfde geldt voor de variabele interactie met jongeren op de
groep. De latente factor ‘interactie met groepsleiding’ wordt voorspeld uit
vier geobserveerde variabelen interactie met groepsleiding, steun van
groepsleiding, humane bejegening door groepsleiding en vertrouwen in de
relatie met de groepsleiding. De latente variabele rechtvaardigheid wordt
gevormd door de drie geobserveerde maten regels en rechten, rechtvaardig-
heid en eerlijkheid en handhaving van regels. Van alle meetmodellen was de
model fit voldoende tot goed en voldeden de factorladingen aan de gestelde
criteria. Dit betekent dat het model goed bij de data past en daarmee weten
we dat we kunnen spreken van onderliggende latente concepten op grond
van de geobserveerde maten.10 Meer details over de gevolgde procedure zijn
te vinden in bijlage 8.
De volgende stap in de analyses was het fitten, het passend maken, van het
gehele model, waarbij we wilden kijken of de latente variabelen relatie met
groepsleiding, interactie met jongeren en rechtvaardigheid significant gerela-

10 In eerste instantie hebben we ook geprobeerd de praktische aspecten van vrijheidsbeneming, onderwijs en
dagbesteding te vatten in een latente variabele, maar dit bleek op grond van het meetmodel niet mogelijk.
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teerd waren voor de latente variabele ervaren veiligheid. De resultaten voor
het uiteindelijke model staan in figuur 11.

Figuur 11 Structureel model voor het voorspellen van veiligheid
(N=207)
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Noot In de figuur zijn slechts de gestandaardiseerde beta’s opgenomen. RR = regels en rechten, HvR =

handhaving van regels, RE = rechtvaardigheid en eerlijkheid, ST = steun, HUM = humaniteit, VERTR
= vertrouwen, OMG = omgang met groepsleiding, OJ = omgang met jongeren 1 & 2; GL = groeps-
leiding.

De model fit was voldoende ( 2=104,72 (df=37, p<0,01), RMSEA=0,09,
NNFI=0,96). Met andere woorden, het model dat we in feite op theoretische
grond opleggen aan de data, past redelijk goed bij de data. In dit model con-
troleren we voor de relaties tussen de verschillende onafhankelijke variabelen
of factoren onderling. We zien dat na deze controle alleen de rechtvaardige
bejegening (‘bejegening’) en de omgang tussen de jongeren onderling (‘inter-
actie jongeren’) significant en positief gerelateerd blijven aan de ervaren vei-
ligheid. Hoe beter de interactie met de andere jongeren, hoe positiever de
jongeren zijn over de ervaren veiligheid in een JJI. En, hoe rechtvaardiger de
regels en de handhaving daarvan (gereflecteerd door de latente variabele
bejegening), des te positiever oordelen jongeren over hun veiligheid.
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Verschillen tussen subgroepen
Structurele analyses bieden tevens de mogelijkheid om na te gaan of de
gevonden associaties hetzelfde zijn in verschillende groepen. Hiermee zou-
den we bijvoorbeeld kunnen bepalen of er sekseverschillen zijn in de associa-
ties tussen de gemeten deprivatiekenmerken en de ervaren veiligheid (zie
ook figuur 4a). Echter, er is pas voldoende ‘statistische power’ voor het detec-
teren van effecten in een structureel model wanneer de steekproefgrootte
minimaal 50 en het liefst 100 is (Kline, 2010). Voor het huidig onderzoek bete-
kent dit dat we beperkt zijn in het uitvoeren van multigroepvergelijkingen.
Bovendien geven de bivariate analyses uit hoofdstuk 3 weinig aanleiding om
sekseverschillen te veronderstellen.
Wanneer we de resultaten van de multipele regressie bekijken, zien we dat
het aantal eerdere detenties een significante positieve relatie had met de
ervaren veiligheid, ook rekening houdend met de significante positieve rela-
tie tussen de interactie met groepsgenoten en de interactie met de groepslei-
ding. Als we de basissteekproef (N=207) onderverdelen in een groep met first
offenders (N=110) en recidivisten (N=90), voldoen we aan de gestelde criteria
om een multigroepanalyse uit te voeren. Daarbij kunnen we dan aanvullend
toetsen of de verbanden tussen relatie met groepsleiding, interactie met
groepsgenoten en rechtvaardige bejegening enerzijds en de ervaren veilig-
heid anderzijds, anders is voor first offenders of recidivisten.
Daartoe voeren we een structurele multigroepanalyse uit. De precieze proce-
dure staat omschreven in bijlage 8. We toetsen twee modellen: 1) het model
waarin de relaties tussen deprivatiekenmerken en veiligheid gelijk worden
verondersteld voor ‘first offenders’ en ‘recidivisten’ en 2) het model waarin de
relaties tussen deprivatiekenmerken en veiligheid verschillend worden ver-
ondersteld voor ‘first offenders’ en ‘recidivisten’. De modelvergelijking liet
zien dat er geen significante verschillen waren tussen de beta’s, dat wil zeg-
gen dat het bovenstaande model voor de gehele steekproef voor ‘first offen-
ders’ maar ook voor ‘recidivisten’ van toepassing is. Op grond van deze analy-
ses kunnen we concluderen dat voor zowel ‘first offenders’ als ‘recidivisten’
geldt dat de bejegening door groepsleiding en de interactie met jongeren
gerelateerd zijn aan de ervaren veiligheid.

4.2.3 Kwalitatieve analyses

In het beschrijvende hoofdstuk (zie hoofdstuk 3) zijn we al ingegaan op wat
veiligheid nu eigenlijk betekent voor de jongeren uit dit onderzoek. Daaruit
bleek dat de veiligheidsbeleving van jongeren zowel door institutionele als
persoonlijke kenmerken werd bepaald. De analyses op basis van de vragen-
lijstdata laten zien dat de interactie met de groepsgenoten en de bejegening
door groepsleiding een duidelijke relatie hebben met de ervaren veiligheid.
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Met behulp van het kwalitatieve data-analyseprogramma zijn we gaan analy-
seren met welke concepten jongeren zelf veiligheid in verband brengen wan-
neer ze daarover spreken in een interview.
We hebben daarbij gekeken naar passages in de tekst waarin de code ‘veilig-
heid’ samen voorkwam met andere gecodeerde concepten. Op basis hiervan
konden we drie onderwerpen vormen, die met name aan veiligheid worden
gerelateerd door jongeren. Jongeren brengen de ervaren veiligheid in ver-
band met:
– de interactie met de groepsleiding;
– de interactie met groepsgenoten;
– overgangen in de ervaren vrijheidsbeneming.

Deze drie onderwerpen zullen we hieronder aan de hand van voorbeelden
bespreken.

Veiligheid in relatie tot de interactie met de groepsleiding
In het semigestructureerde interview onder 38 jongeren is onder andere
gevraagd naar de relatie die jongeren hebben met de groepsleiding. Daarin
komen onderwerpen als vertrouwen, steun, regelhantering en rechtvaardig-
heid van de bejegening aan bod. Daarbij wordt bijvoorbeeld gevraagd of jon-
geren naar de groepsleiding zouden toestappen als ze een probleem hadden,
of steun nodig hadden.

Veiligheid en de fysieke aanwezigheid van groepsleiding
Een veelgenoemde relatie is de relatie tussen de aanwezigheid van de groeps-
leiding op de groep en de mate van toezicht op alle plekken in de groep en de
ervaren veiligheid. Zoals ook genoemd in het beschrijvende hoofdstuk is de
mate van toezicht belangrijk bij het voorkomen van incidenten. Volgens de
jongeren blijven er echter ook plekken op de groep waar zich incidenten voor
kunnen doen die verborgen blijven voor de groepsleiding.

Een jongere vertelt over de rol van de groepsleiding bij incidenten:

‘Ja, groepsleiding ziet dat, daar zijn ze voor getraind. En ja als ze het zien
dan wordt het ook opgelost. De twee worden er dan uitgepikt en meege-
nomen naar achteren. Meestal leidt het ook tot op kamer als het iets erger
is. Dan word je naar je kamer gestuurd en zit je een half uur op kamer tot
je bent afgekoeld. En dan komen ze weer bij je om te praten. En dan zul je
op een gegeven moment dat hand moeten schudden.’ [Interview 29, jon-
gen, 18 jaar, eerste detentie]

Meerdere jongeren geven aan dat de aanwezigheid van de groepsleiding vaak
het ontstaan van echt onveilige situaties voorkomt. Zij signaleren en grijpen
in. Dat wordt ook door deze jongere omschreven:
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‘Als het niet zo erg is, laten ze het gewoon gaan. Maar als het wel dreigt tot
ruzie, dan zeggen ze wel van okee, nou uitpraten, stoppen en gewoon
oplossen.’ [Interview 38, meisje, 17 jaar, eerste detentie]

Veiligheid in relatie tot bejegening en regeltoepassing
Uit de interviews met de jongeren komt duidelijk naar voren dat er verschil-
len zijn tussen groepsleiders. Jongeren vinden het erg vervelend als er een
nieuwe of tijdelijke groepsleider op de groep komt. Waar ervaren of bekende
groepsleiders veelal als ‘relaxt’ worden omschreven, wordt er op het punt van
regelhantering en bejegening voornamelijk geklaagd over de ‘flexwerkers’ of
tijdelijke groepsleiding. Deze tijdelijke medewerkers, of medewerkers van een
andere groep zijn minder vertrouwd met de jongeren en volgens de jongeren
zijn deze groepsleiders geneigd om de regels strenger en meer nauwgezet te
handhaven. Bij vaste groepsleiding lijkt er nog wel eens ruimte te zijn voor
discussie, onderhandeling, of flexibiliteit in de regeltoepassing. Jongeren vin-
den het over het algemeen vervelend als de groepsleiding heel nauwgezet de
regels volgt, als ze ‘om het minste of geringste’ naar de kamer worden
gestuurd. Het hebben van een ‘kort lontje’ zorgt bij jongeren vaak voor een
extreme reactie op het zich moeten houden aan bepaalde regels, waardoor
vaker incidenten lijken te ontstaan. Van vaste groepsleiders, maar met name
de mentoren, waar een zekere vertrouwensband mee is ontstaan (dus ook als
jongeren langer verblijven in de JJI), kunnen jongeren veel meer hebben,
maar bij deze jongeren wordt ook meer toegestaan door de groepsleiding.
In ieder geval heeft de relatie tussen de jongeren en de groepsleiding ook
gevolgen voor de sfeer en het voorkomen van incidenten op de groep. Een
jongere zegt hierover:

‘(...) ja, alles wat hier niet goed gaat leidt op een gegeven moment tot irri-
taties op de groep. Je weet nooit wat er gebeurt. Iemand kan zich op
iemand anders gaan afreageren, dan krijg je gevechten. Groepsleiders
hebben grote invloed op wat er gebeurt.’ [Interview 26, jongen, 17 jaar,
eerste detentie]

Als er veel incidenten zijn geweest, zullen de groepsleiders de regels meer
toepassen dan in een periode waarin het relatief rustig is geweest. Dat jonge-
ren daarnaast veel verschillen ervaren tussen groepsleiders wordt duidelijk
uit het volgende voorbeeld, waarin ook wordt aangegeven dat er een interac-
tie-effect lijkt te zijn met de sfeer op de groep. Als de regels soepeler worden
toegepast, is de sfeer beter en vinden er minder incidenten plaats, en als er
minder incidenten plaatsvinden in een bepaalde periode, lijken groepsleiders
wel iets soepeler met de regels om te willen gaan.
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‘Ze zijn heel erg verschillend, sommigen houden heel erg van de regels,
sommigen gaan soepel, hangt van de groepsleiding af en van de situatie
en sfeer op de groep. Als de sfeer op de groep goed is zijn ze chiller.’

Daarna omschrijft hij mooi wat veel jongeren ervaren: een onrechtvaardige
bejegening door de groepsleiding heeft invloed op het gedrag van jongeren:

‘Ik ben niet echt vaak boos, alleen als ze onterechte dingen doen. Wij heb-
ben recht op bepaalde dingen en andere dingen niet. En waar we recht op
hebben, hebben we recht op. Als ze daar mee gaan rommelen, word ik
een beetje opgefokt.’ [Interview 2, jongen, 17 jaar, recidivist]

Veiligheid en vertrouwen
In het interview wordt gevraagd naar vertrouwen in de relatie met de groeps-
leiding. De meeste jongeren geven aan ‘niemand te vertrouwen in de JJI’,
maar toch hebben de meeste jongeren een betere band met de mentor dan
met de rest van de groepsleiding. Een klein deel van de jongeren geeft aan dat
de band met de groepsleiding (veelal: de mentor) hen helpt om te zorgen dat
zij niet altijd met een kort lontje reageren. In het bijzonder een goede relatie
met de mentor helpt dan om op tijd te herkennen wanneer zij kunnen ont-
vlammen, waardoor onveilige situaties kunnen worden voorkomen. Deze
jongen geeft daarvan een voorbeeld:

‘(...) Ik heb toen een mentorgesprek gehad en ook aangegeven dat ik niet
wil dat het escaleert en dat ik mij niet langer kan inhouden dan. Ik weet
van mezelf dat ik dan gewoon doordraai, slaan, schoppen en niet bij de
eerste de beste klap stop en gewoon doorga. Ik wilde dat voorkomen en
dat heb ik ook tegen de mentor gezegd.’ [Interview 33, jongen, 21 jaar,
eerste detentie]

Veiligheid in relatie tot de interactie met groepsgenoten
De relatie met groepsgenoten is nauw verweven met het thema veiligheid.
Het gaat hier niet alleen om hoe jongeren de institutionele veiligheid ervaren,
maar voornamelijk om hoe ze hun eigen veiligheid creëren om zich te
beschermen tegen groepsgenoten indien dat nodig is.
Wat uit alle interviews duidelijk naar voren komt, is dat er met name bij de
jongens een zeer duidelijke hiërarchie is onder de jongeren. Binnen die
hiërarchie heb je de leiders en de volgers, nieuwkomers op de groep worden
uitvoerig getest of zelfs getreiterd. Vaak gebeurt dit buiten het zicht van de
groepsleiding.
Veel jongeren geven aan dat het daarbij van belang is om aan te geven wie je
bent en waar je staat. Deze houding kan je een hoop ellende besparen. Wan-
neer je een houding hebt dat er met jou niet te spotten valt, kun je je gemak-
kelijk staande houden in de groep. Ben je afwachtend of zelfs bang, dan zul-
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len de jongens dat feilloos aanvoelen en kom je in de problemen, dat wil zeg-
gen: dan kun je het slachtoffer worden van pesterijen, maar het kan ook
gebeuren dat je in een onbewaakt ogenblik de douche in wordt getrokken en
in elkaar wordt geslagen. Echte vriendschappen worden niet aangegaan,
bondgenootschappen echter wel, op puur tactische grond. Als je er zelf beter
van kunt worden, is een goede band met een groepsgenoot soms veel waard.
Mocht het vertrouwen beschaamd worden, dan leidt dit vaak tot incidenten.
Jongens zijn onderling geneigd dingen uit te vechten, terwijl de groepsleiding
uiteraard liever ziet dat dingen uitgepraat worden. Dit spanningsveld lijkt er
nogal eens toe te leiden dat incidenten in het geheim plaatsvinden, op plek-
ken waar geen toezicht is van de groepsleiding.
Een jongen beschrijft de strategie van binnenkomen op de groep als volgt:

‘Op elke groep waar je op komt heb je wel eens problemen, want je moet
iedereen nog leren kennen. Je moet ook op je hoede zijn. Als je binnen-
komt moet je niet makkelijk beïnvloedbaar zijn, je moet je niet laten
afpersen, dat soort domme dingen. Je moet sterk in je schoenen staan,
ook omdat je gewoon een man bent toch. Je kunt hier om de kleinste din-
gen problemen krijgen. Mensen die al binnen zijn die hebben gewoon
niks meer te verliezen. Meeste jongens die hier binnen komen denken dat
ze niks meer te verliezen hebben. De jongens die al een straf hebben
gekregen en soms ook de jongens die nog wachten op hun straf. Dan heb-
ben ze zoiets van ik ben toch al gepakt, schijt. Vaak genoeg dingen tussen
jongeren.’ [Interview 2, jongen, 17 jaar, recidivist]

En dat jongens – misschien wel van nature, maar deze jongens zeker –
geneigd zijn om dingen op te lossen door te vechten, wordt mooi verwoord
door deze jongen:

‘Ik had ruzie met een jongen. Ik heb uiteindelijk ook met hem gevochten,
maar we hebben het die zelfde dag weer goed gemaakt. Ik was hier toen
2 weken, hij 1 week. Het ging eigenlijk om niks. We hadden een woorden-
wisseling en toen zei hij tegen mij “hou je bek” en toen ik tegen hem “hou
zelf je mond” en zo. Toen zei hij: “ik ga je slaan”. Toen zei ik: “kom dan”.
Toen gaf hij mij een klap en gaf ik hem een klap terug.’ [Interview 5, jon-
gen, 17 jaar, recidivist]

Hoewel meisjes ook geen echte vriendschappen lijken te sluiten, zijn zij toch
meer geneigd om over dingen te praten met elkaar. Zo vertelt een meisje dat
er weleens moet worden bepaald wie de sterkste of de stoerste is. Dat dit er
nogal anders aan toegaat dan bij de jongens blijkt uit dit voorbeeld waarbij
haar wordt gevraagd of ze zich veilig voelt:
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‘Ik weet dat mij hier niks kan gebeuren. Ik kan goed met de jongeren
opschieten, ook van de andere meidengroep. In het begin eerst niet. Met
een meisje van de andere groep, we kenden elkaar niet en we wilden vol-
gens mij ons aan elkaar bewijzen. Zij wilde bewijzen dat zij de sterkste en
de stoerste is, dat je mij niks kan maken, maar ik deed het ook. We zijn
precies hetzelfde. Dat botst. Dat ging 2 of 3 weken niet goed. Toen hebben
we gewoon gepraat en hebben we excuses aangeboden. We kwamen met
elkaar in aanraking in de klas. Nu gaat het heel goed. Als je ergens mee zit,
kunnen we ook met elkaar praten.’ [Interview 32, meisje, 18 jaar, eerste
detentie]

Veiligheid in relatie tot belangrijke momenten in vrijheidsbeneming
Jongeren die worden opgesloten in een JJI hebben te maken met belangrijke
momenten of overgangen tijdens hun verblijf. Een aantal belangrijke
momenten die een duidelijk relatie met de ervaren veiligheid hebben zijn:
1) de overgang van kamer naar groep, 2) de wisselingen in groepssamenstel-
ling en 3) het krijgen van (slecht) nieuws over het proces of de detentieduur.
In de meeste inrichtingen zitten jongeren na binnenkomst in de JJI voor lan-
gere tijd opgesloten op hun kamer (hun cel) alvorens zij – stap voor stap –
gaan deelnemen aan het leven op de groep, de activiteiten en het onderwijs.
Deze periode ervaren jongeren vaak als vervelend, sommigen beschouwen
dit ook als een stressvolle periode. Zij zijn vaak onzeker over hoe zij op de
groep ontvangen zullen worden, dit gaat bij sommigen ook gepaard met
gevoelens van angst. De transitie van deze periode op de kamer naar de
groep gaat vaak ook gepaard met gevoelens van onveiligheid. Bovendien kan
er ook sprake zijn van werkelijke onveiligheid: jongeren die nieuw zijn op de
groep worden vaak het slachtoffer van pesterijen.
Een jongen beschrijft deze beginfase als volgt:

‘In het begin voelde ik mij wel eens onveilig omdat ik van die verhalen
had gehoord dat mensen in elkaar worden geslagen. Ze zeiden dan wel
eens: voor die en die moet je oppassen. Uiteindelijk zat ik gewoon bij die
jongen in de klas, die jongen was gewoon heel rustig tegen mij en ik was
ook heel rustig tegen hem. Die dingen gebeuren niet voor niks, hebben
wel een reden. Je moet toch wel een beetje oppassen.’ [Interview 15, jon-
gen, 16 jaar, eerste detentie]

Een andere jongen beschrijft zijn houding toen hij nieuw was op de groep:

‘Toen was je nieuw op de groep en ik heb als ik in een nieuwe omgeving
kom, dat ik eerst moet wennen, eerst kijken hoe het werkt, hoe de grenzen
en regels hier zijn, hoe de mensen zijn, beetje aftasten. Ik wist niet wat mij
te wachten stond. Je moet je toch aanpassen aan het gedrag wat hier
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hoort. Mensen gaan je misschien uittesten over wie en wat je bent, dat
wordt veel gedaan.’ [Interview 24, jongen, eerste detentie]

Een andere verandering die een veroorzaker kan zijn van onrust op de groep
wordt gevormd door de wisselingen die plaatsvinden op de groep. Eigenlijk
begint de hele hiërarchische verdeling van posities binnen de groep dan weer
opnieuw. Dat kan dan tot onveilige situaties leiden. Een jongen beschrijft wie
de beste kansen heeft bij binnenkomst:

‘Niet bang te zijn en te laten zien van ik ben er ook. Word je hier niet geac-
cepteerd dan heb je een probleem, je wordt toch geleefd hier. Je leeft toch
in deze omgeving, wordt je niet geaccepteerd waar je leeft, dan heb je een
probleem. Het is makkelijk als je de juiste persoonlijkheid hebt. Voor mij
is het makkelijk geweest omdat ik binnenkwam en geaccepteerd werd
zoals ik ben. Als je dat hebt, dan heb je geluk. Als je verlegen bent of zwak
bent, dan ben je de pineut.’ [Interview 28, jongen, 18 jaar, eerste detentie]

4.3 Discussie

In dit themahoofdstuk hebben we de relatie tussen import- en deprivatieken-
merken en de ervaren veiligheid van jongeren in JJI’s onderzocht.
Uit de multivariate regressieanalyse blijkt dat hoe vaker jongeren hebben
vastgezeten, hoe veiliger zij de JJI beoordelen. Daarnaast blijkt de relatie met
de groepsleiding en de interactie met de groepsgenoten van belang: hoe posi-
tiever deze relaties worden beschouwd, hoe positiever de jongeren oordelen
over de veiligheid. Uit de structurele modellen blijkt vervolgens dat, als we
controleren voor de onderlinge samenhang van de latente afhankelijke varia-
belen, de interactie met groepsgenoten en de rechtvaardige bejegening door
groepsleiders het meest belangrijk zijn in de relatie met de ervaren veiligheid.
Op basis van deze analyses kunnen we concluderen dat praktische zaken
zoals de kwaliteit van onderwijs en het aangeboden dagprogramma niet bij-
dragen aan de beoordeling van de veiligheid. Gover et al. (2000) vonden juist
wel dat de activiteit in detentie een positieve relatie had met de ervaren vei-
ligheid. Zij vonden dat naarmate er meer aanbod aan activiteit was in de
jeugdgevangenis, jongeren zich minder angstig of onveilig voelden. De maat
van onveiligheid in het onderzoek van Gover et al. (2000) richt zich echter
meer op angst en stressgevoelens, en minder op echte institutionele onveilig-
heid zoals in ons vragenlijstonderzoek. Het is waarschijnlijk dat een andere
uitkomstmaat het verschil verklaart met de door ons gevonden resultaten.
In de structurele modellen wordt overigens geen verband gevonden met de
eerdere detenties, dit zou kunnen samenhangen met het feit dat we in de
regressieanalyse konden werken met een oplopende en continue schaal van
het aantal eerdere detenties, terwijl we in de multigroepanalyses moesten
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kiezen voor een indeling in categorieën met als waarden ‘geen eerdere deten-
ties’ en ‘wel eerdere detenties’. Met deze categorische indeling verlies je per
definitie informatie. Wellicht is het zo dat jongeren zich steeds beter kunnen
aanpassen aan de vrijheidsbeneming naarmate ze vaker vastzitten. Mogelijk
heeft dit te maken met het feit dat recidivisten al bekend zijn met de situatie
waarin hun vrijheid wordt ontnomen. Harvey (2007) vond ook dat recidivis-
ten aangaven zich makkelijker aan te passen aan detentie dan first offenders.
We bespreken nu de belangrijkste bevindingen en zetten deze af tegen wat
bekend is uit de gangbare literatuur.

Bejegening
Zoals hierboven genoemd is een belangrijke bevinding dat er een duidelijk
verband bestaat tussen de bejegening door groepsleiding en de ervaren vei-
ligheid. Deze verbanden worden vervolgens ook in de kwalitatieve analyses
van de semigestructureerde interviews teruggevonden. De analyse van de
interviews geeft een verdiepende kijk op de ervaren veiligheid. De bejegening
door de groepsleiding wordt door jongeren in de interviews beschreven als
belangrijk voor de sfeer op de groep: wanneer er vaste groepsleiders zijn
ervaren jongeren de bejegening vaak als rechtvaardiger en zijn ze dan ook
meer bereid zich aan die regels te houden. Jongeren beschrijven ook dat er
dan minder onveilige situaties ontstaan: jongeren reageren minder agressief
en er vinden minder incidenten plaats. Deze inzichten houden nauw ver-
band met het procedureel rechtvaardigheidsperspectief van Tyler (1990,
2003). Tyler beschrijft de relatie tussen een rechtvaardige bejegening en de
neiging die personen hebben zich meegaand op te stellen naar autoriteiten
zoals politieagenten of gevangenispersoneel. Liebling (2010) trekt de lijn van-
uit het rechtvaardigheidsperspectief door naar de relatie tussen een recht-
vaardige bejegening en lagere mate van angst onder gedetineerden. We zien
in ons onderzoek dat naarmate jongeren zich rechtvaardiger bejegend voe-
len, naarmate ze meer het idee hebben dat regels duidelijk zijn en voor ieder-
een hetzelfde worden toegepast, ze de veiligheid positiever beoordelen. En
hoewel we de relatie met angstgevoelens niet direct hebben onderzocht, zou-
den we kunnen veronderstellen dat een hogere ervaren veiligheid een directe
relatie heeft met de afwezigheid van angstgevoelens.

Interactie met groepsgenoten
Uit dit hoofdstuk blijkt ook dat de interactie met groepsgenoten van belang is
voor de ervaren veiligheid. Hoewel de manier waarop jongeren in de JJI’s
worden opgevangen vaak niet exact vergelijkbaar is met bijvoorbeeld buiten-
landse detentiesituaties, komt uit verschillend onderzoek toch het belang van
de relatie met medegedetineerden naar voren. Bijvoorbeeld Liebling (2010)
beschrijft op basis van interviews met een groot aantal gedetineerden dat de
ervaren veiligheid ook afhangt van ‘met wie je wordt opgesloten’. Een zelfde
constatering word gedaan door O’Donnell en Edgar (1999). In hun over-
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zichtsstudie naar angst in detentie vonden zij inmate solidarity van groot
belang voor de ervaren angstgevoelens: als gedetineerden het idee hebben
dat zij een goede band met medegedetineerden hebben en vinden dat in
onveilige situaties medegedetineerden voor hen op zullen komen. In dat
geval hebben zij minder last van gevoelens van angst en onveiligheid.
Ondanks dat de vragenlijsten dit niet direct meten, weten we op grond van de
interviews dat gedetineerden zich veilig voelen doordat zij er zelf voor zorgen
dat ze niks te vrezen hebben van medegedetineerden. Wanneer zij ‘af en toe’
duidelijk maken aan hun groepsgenoten dat er niet met hen te spotten valt,
voelen zij zich veilig en hebben zij het idee dat ze niet zo snel het slachtoffer
zullen worden van pesterijen of fysiek geweld. Zij geven aan dat wanneer zij
de relaties met de groepsgenoten onder controle hebben, zij ook niks van
anderen te vrezen hebben. Zij doen dit bijvoorbeeld door tactisch vriend-
schappen te sluiten, of soms zelfs door anderen te bedreigen of te intimide-
ren. Dit is een idee dat zowel door Harvey (2007) als Liebling (2010) beschre-
ven wordt: namelijk dat een component van de ervaren veiligheid gerelateerd
is aan persoonlijke controle over de vrijheidsbeneming en de mate waarin
iemand in staat is zich aan te passen aan zijn omgeving.

Relatie met groepsleiding
De relatie met de groepsleiding lijkt, ondanks dat de relatie minder sterk is
dan de voorgaande twee factoren, ook een rol te spelen in de ervaren veilig-
heid. Hoe positiever de relatie met de groepsleiding wordt beoordeeld (hoe
meer steun wordt ervaren en vertrouwen), hoe positiever de jongeren de vei-
ligheid in de JJI ervaren. Wanneer we ook rekening houden met bejegening
en interactie met groepsgenoten, blijkt deze relatie minder van belang te zijn.
De manier waarop jongeren in de JJI’s worden opgevangen zorgt ervoor dat
de meeste jongeren een vertrouwelijke relatie kunnen aangaan met de
groepsleiding en met name met de persoonlijke mentoren. Bestaand onder-
zoek heeft zich name gericht op de bejegening door stafleden en niet zozeer
de relatie met de staf. Dit is omdat het eerdere onderzoek zich veelal op vol-
wassen gedetineerden richt, waar gedetineerden op een andere manier wor-
den opgevangen en waar wellicht minder mogelijkheid bestaat tot het
opbouwen van een vertrouwelijke relatie met de staf. We weten op basis van
de interviews onder de jongeren in dit onderzoek dat de vertrouwelijke relatie
met de mentor er in sommige gevallen toe leidt dat zij minder snel heftig op
zaken reageren. Zij kunnen terecht bij de persoonlijke mentor om vertrouwe-
lijke zaken en emoties te bespreken. Waar we ons in de vragenlijst met name
hebben gericht op de kwaliteit van de persoonlijke relatie met de groepslei-
ding, komt uit de interviews ook duidelijk het belang naar voren van de aan-
wezigheid van groepsleiding om onveilige situaties te voorkomen. Veel jon-
geren geven aan dat de groepsleiding getraind is in het voorkomen van esca-
latie, bovendien speelt het toezicht houden een belangrijke rol, met name als
het gaat om de onveilige ruimten zoals de douche en het washok. Ook Lieb-
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ling (2004) en O’Donnell & Edgar (1999) signaleerden het belang van vol-
doende toezicht met name op de onveilige plekken (ook hier worden veelvul-
dig de douche en wasgelegenheid genoemd) op de ervaren veiligheid van
jongeren in detentie.

Conclusie
Uit de literatuur blijkt dat de ervaren veiligheid in JJI’s gerelateerd is aan
ervaringen van eerdere detenties, leeftijd, en duur van het verblijf (zie bij-
voorbeeld Gover et al., 2000; Harvey, 2007). Deze verbanden blijken welis-
waar niet uit het vragenlijstonderzoek maar wel degelijk uit de interviews die
gehouden zijn voor dit onderzoek. In interviews wordt bijvoorbeeld veelvul-
dig genoemd dat je beter in staat bent controle te hebben over je eigen veilig-
heid wanneer je al wat langer in de JJI verblijft. Dat lijkt te maken te hebben
met het feit dat jongeren de groepsleiding beter kennen, maar ook met het
feit dat als je langer zit, je meer aanzien geniet van groepsgenoten. Daarnaast
geven jongeren aan dat met name jonge jongens nogal eens het slachtoffer
worden van pesterijen. Een van de mogelijke verklaringen waarom een der-
gelijk verband niet uit het vragenlijstonderzoek naar boven komt, zou kun-
nen zijn dat het vragenlijstonderzoek zich met name richt op de institutio-
nele veiligheidsbeleving, dat wil zeggen, of de JJI zelf als voldoende veilig
wordt ervaren. De vragen zijn afkomstig uit de vragenlijst van de Jeugdsurvey
van DJI. Het doel van de vragen is ook om een beeld te krijgen van de veilig-
heid in de JJI. Uit de interviews blijkt echter dat er ook nog een andere vorm
van veiligheid is, namelijk de persoonlijke veiligheid. Deze hangt nauw
samen met de manier waarop gedetineerden controle hebben over hun eigen
veiligheid (Harvey, 2007; Liebling, 2010). Het zou kunnen zijn dat effecten
van leeftijd en de duur van het verblijf voornamelijk samenhangen met deze
laatste vorm van ervaren veiligheid: de persoonlijke veiligheidsbeleving.
Mogelijk zijn oudere gedetineerden, of gedetineerden die al langer in de JJI
verblijven, beter in staat om controle over hun omgeving te verwerven en om
hun plek in de groep duidelijk te maken dan jongere gedetineerden of jonge-
ren die voor het eerst vastzitten.
We kunnen stellen dat met name sociale deprivatiekenmerken van invloed
zijn op de ervaren veiligheid; namelijk de bejegening door en de relatie met de
groepsleiding, de interactie met de medegedetineerden op de groep. Ook lijkt
het aantal eerdere detenties van jongeren mee te spelen: wanneer jongeren
vaker hebben vastgezeten, waarderen ze de veiligheid positiever. Deze bevin-
ding is overeenkomstig de literatuur over aanpassing aan de vrijheidsbene-
ming (Harvey, 2007). De interviews vormen een duidelijke verdieping op de
resultaten uit het kwantitatieve onderzoek en laten zien op welke manier de
ervaren veiligheid samenhangt met andere aspecten van de vrijheidsbene-
ming volgens de jongeren zelf. Bovendien wordt op basis van de interviews
een beeld geschetst van de persoonlijke veiligheidsbeleving naast de institu-
tionele veiligheidsbeleving waar de vragenlijst zich op richt.
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5 Autonomie en gebrek aan controle

Belangrijkste bevindingen
Vragenlijsten
– De ervaren autonomie van jongeren hangt positief samen met ervaren

veiligheid en welbevinden.
– Autonomie is sterk gerelateerd aan de ervaren interactie met groepsge-

noten en in mindere mate met de ervaren relatie met groepsleiding, ook
als rekening wordt gehouden met andere factoren.

– Er zijn geen verschillen tussen subgroepen.
Interviews
– Daar waar ervaren autonomie in de kwantitatieve analyses betrekking

heeft op de mogelijkheid tot inspraak, komt uit de interviews met jonge-
ren vooral een gebrek aan autonomie naar voren. Het gaat dan om
gebrek aan autonomie over het zelf keuzes kunnen maken in alledaagse
activiteiten als eten, zelf bepalen wat je wilt gaan doen en het zich moe-
ten houden aan strenge regels. Er lijkt sprake van gewenning naarmate
jongeren langer vastzitten: het gebrek aan autonomie wordt als minder
nijpend ervaren.

In dit hoofdstuk onderzoeken we de relaties tussen import- en deprivatieken-
merken en de ervaren autonomie door jongeren in de JJI’s. Autonomie heeft
enerzijds betrekking op de zeggenschap die jongeren ervaren over de gang
van zaken in de inrichting. Anderzijds verwijst autonomie juist ook naar het
gebrek aan ervaren vrijheden. We gaan eerst in op enkele bevindingen uit de
literatuur over autonomie in vrijheidsbenemende situaties. Daarna beschrij-
ven we de relaties met autonomie op basis van de vragenlijstgegevens en de
kwalitatieve interviews met jongeren. Tot slot volgt een discussie over de
bevindingen in relatie tot de literatuur.

5.1 Eerder onderzoek

Justitiële inrichtingen beperken de persoonlijke vrijheid van mensen. Het
beperken van autonomie is een van de noodzakelijke kwaden van gevange-
nissen (Toch & Adams, 2002). Sykes (1958) beschreef het verlies aan autono-
mie als een van de belangrijke pains of imprisonment. Voor zover ons bekend
is er weinig recent onderzoek naar ervaren controle of het gebrek aan con-
trole onder jongeren in justitiële settings en de correlaten hiervan. We base-
ren ons vooral op gedateerde, met name Angelsaksische studies.
Goodstein et al. (1984) hebben het ervaren van persoonlijke controle gerela-
teerd aan aanpassing in detentie. Volgens hen bestaat ervaren persoonlijke
controle uit drie aspecten, namelijk controle over gebeurtenissen die om je
heen plaatsvinden, keuzevrijheid en voorspelbaarheid van toekomstige
gebeurtenissen.



Verlies aan controle heeft op verschillende manieren negatieve impact op het
persoonlijk welbevinden van mensen en heeft ook effect op de aanpassing
aan de vrijheidsbeneming (Goodstein et al., 1984). Als mensen geen controle
kunnen uitoefenen over hun situatie, ontstaat onzekerheid en kan learned
helplessness optreden waardoor ze uiteindelijk niet zelfstandig meer keuzes
maken, moedeloos worden, minder gemotiveerd zijn om te reageren, cogni-
tieve defecten en emotionele problemen zoals een depressie ontwikkelen
(Seligman, 1975 in Goodstein et al., 1984). Anderzijds blijkt volgens Good-
stein et al. (1984) uit experimenteel onderzoek dat het vergroten van moge-
lijkheden voor keuzevrijheid ook leidt tot betere prestaties en dat mensen
ook meer gemotiveerd zijn om mee te werken. Ook stellen zij dat een toe-
name van keuzevrijheid leidt tot minder stress en beter functioneren. Gebrek
aan controle of autonomie zou een serieuze bedreiging kunnen zijn voor het
functioneren van jeugdigen in een vrijheidsbenemende situatie. Ook is het
denkbaar dat jongeren door gebrek aan ervaren controle minder gemotiveerd
raken om mee te werken, bijvoorbeeld aan trainingsprogramma’s en derge-
lijke, of zich onttrekken aan dagprogramma’s.
Volgens Goodstein et al. (1984) zijn er drie modellen die verlies of gebrek aan
controle proberen te verklaren. In het eerste model, het omgeving/learned
helplessness-model genoemd, speelt de situatie waarin iemand zich bevindt
een belangrijke rol. De gedachte is dat mensen persoonlijke controle kunnen
uitoefenen als sprake is van keuzevrijheid, gelegenheid om gebeurtenissen
om je heen te laten plaatsvinden en enige voorspelbaarheid over de directe
omgeving. Sommige situaties bieden minder keuzes dan andere en zijn daar-
mee controlebeperkend (detentie, ziekenhuis, bejaardentehuis e.d.). De situa-
tie is bepalend en individuele verschillen doen niet ter zake. Het model is toe-
pasbaar op de vrijheidsbeneming. In deze situatie zijn er meerdere kenmer-
ken die de persoonlijke controle van mensen beperken zoals de strikte hand-
having van regels (disciplinary rule enforcement, waarbij met name onrecht-
vaardige of selectieve handhaving van de regels relevant is), de onduidelijk-
heid over de invrijheidstelling, de groep waarin iemand wordt geplaatst, de
invulling van een dagprogramma, het eten dat je krijgt, bezoek dat kan wor-
den ontvangen, dat wat er buiten detentie in je eigen woonomgeving gebeurt
en dergelijke (Goodstein et al., 1984; Harvey, 2007; Sykes, 1958). Al deze
aspecten beperken de controle die gedetineerden hebben over hun situatie,
of over de keuzes die ze kunnen maken.
Een tweede model, dat door Goodstein et al. (1984) het individual differences/
self-efficacy-model wordt genoemd, benadrukt dat er individuele verschillen
zijn in de mate waarin mensen persoonlijke controle uitoefenen over de
gebeurtenissen die ze meemaken. Mensen die verwachten dat ze controle
kunnen uitoefenen, doen dat ongeacht of ze daarin worden beperkt. Het gaat
hier om locus of control (Rotter & Mulry, 1965). Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen mensen die vinden dat ze zelf in staat zijn controle op hun
omgeving uit te oefenen (internals of mensen met een high self-efficacy) en
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die vinden dat de resultaten van hun gedrag het resultaat zijn van hun eigen
mogelijkheden, en tussen mensen die ervaren dat alles wat ze meemaken het
resultaat is van geluk, de omgeving en dergelijke (externals of mensen met
een low self-efficacy). Internals lijken beter in staat hun omgeving te manipu-
leren dan externals. Vanuit dit model wordt verwacht dat in eenzelfde deten-
tiesituatie sommige gedetineerden meer controle over hun omgeving uitoe-
fenen dan anderen. Mensen met een hoge mate van self-efficacy proberen het
maximale uit hun keuzes te halen, ze zoeken informatie om de gebeurtenis-
sen die ze ervaren beter in de hand te houden. Er is veel empirische onder-
steuning voor dit model.
Een derde model dat Goodstein en collega’s (1984) onderscheiden, is het
incongruency/reactance-model. Dit is min of meer een geïntegreerd model
van de twee hiervoor beschreven modellen. De gedachte hierbij is dat zowel
omgevingskenmerken als individuele kenmerken een toegevoegd effect heb-
ben op de ervaren persoonlijke controle. In dit model geldt wel dat omgeving
en individuele neiging tot controle op elkaar afgestemd moeten zijn. Er is
sprake van een interactief model van persoonlijke controle. Vanuit het incon-
gruentiemodel wordt gesteld dat het frustrerend is als iemand die geneigd is
controle uit te oefenen in een situatie belandt waarin nauwelijks controle is
uit te oefenen, terwijl het andersom frustrerend is als personen die vanuit
zichzelf weinig controle willen uitoefenen in een situatie belanden waarin dat
wel noodzakelijk is.
Goodstein et al. (1984) stellen dat er voor alle drie de modellen empirische
ondersteuning is in het gevangenisonderzoek, maar dat geen enkel model
een volledige verklaring biedt voor de ervaren controle van gedetineerden.
Voor een belangrijk deel komt dit volgens hen omdat er geen rekening wordt
gehouden met de verwachtingen die mensen hebben over het kunnen uit-
oefenen van controle in een vrijheidsbenemende situatie (p. 359). Een andere
factor die mogelijk relevant kan zijn en waarmee ook door Goodstein en col-
lega’s (1984) geen rekening wordt gehouden, is de duur dat iemand in deten-
tie zit. Harvey (2007) vond dat er momenten zijn waarop jongeren dit verlies
aan controle sterker ervaren, daarbij blijkt sprake van een proces in de tijd.
Een deel van de jongeren ondervond grote problemen aan het begin van de
detentie met de inperkingen van hun persoonlijke vrijheid. Deze problemen
werden minder naarmate men langer in detentie zat. In de tijd bleken gedeti-
neerden zich makkelijker neer te leggen bij het gebrek aan controle dat ze
ervoeren.

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre individuele factoren en kenmerken
van de vrijheidsbeneming, zoals de handhaving van regels of behandeling
door groepsleiders, samenhangen met de ervaren autonomie van jongeren.
We zullen daarbij kijken welke importkenmerken (zoals geslacht, leeftijd,
herkomst, detentieduur) en deprivatiekenmerken (praktisch en sociaal) gere-
lateerd zijn aan de ervaren autonomie van jongeren in de JJI’s.
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Evenals in de voorgaande hoofdstukken beschrijven we eerst de resultaten
van de kwantitatieve analyse van de vragenlijst onder de onderzoeksgroep
van 207 jongeren en vervolgens de kwalitatieve analyse van interviews onder
38 jongeren. De vragen uit de vragenlijst zijn afkomstig uit de Jeugdsurvey en
die richtten zich vooral op het ervaren van controle over de situatie. Autono-
mie is daarin geoperationaliseerd in termen van inspraak of invloed uitkun-
nen oefenen op de bejegening door groepsleiders. Deze vorm van persoon-
lijke controle is te vergelijken met de vorm van controle die door Goodstein
als het omgevingsmodel wordt aangeduid. Vervolgens zijn we in de kwalita-
tieve interviews nagegaan welke aanvullingen we vonden op de ervaren auto-
nomie van de jongeren. Wanneer je jongeren vraagt naar de beperkingen
gedurende detentie, maken zij zelf vooral een vergelijking met hun leven bui-
ten detentie en daaruit blijkt dat het vooral gaat om het gebrek aan ervaren
controle en de factoren die daarmee samenhangen. Deze aspecten van een
gebrek aan persoonlijke controle worden in de andere twee modellen van
Goodstein (1984) aangeduid met het self efficacy- en het reactance-model.

5.2 Resultaten

5.2.1 Correlaties

De ervaren autonomie hangt positief en sterk samen met ervaren veiligheid
en welbevinden (r>0,40; zie voor alle samenhangen bijlage 6, tabel b6). Naar-
mate jongeren meer autonomie ervaren, beoordelen ze de veiligheid ook
positiever evenals dat ze positiever zijn over hun welbevinden in de JJI. Met
de andere uitkomstmaten is geen samenhang gevonden.
Verder vinden we dat de ervaren autonomie positief en significant samen-
hangt met zowel de sociale als de praktische aspecten van vrijheidsbene-
ming. De ervaren autonomie op basis van de bivariate relaties hangt voorna-
melijk samen met de ervaren relatie met de groepsleiding en de behandeling
door de groepsleiding. De correlaties zijn overwegend sterk te noemen
(r>0,40).

5.2.2 Kwantitatieve analyses – de relatie tussen import- en
deprivatiekenmerken en de ervaren autonomie

Multivariate regressieanalyses
Ook in dit hoofdstuk hebben we door middel van multivariate regressieanaly-
ses de relatie onderzocht tussen sociale en praktische deprivatiekenmerken
en de ervaren autonomie. Importkenmerken (leeftijd, herkomst, sekse, hou-
ding jegens deviant gedrag, psychiatrische problematiek bij binnenkomst)
werden meegenomen als controlevariabelen in de eerste stap van de regres-
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sieanalyse. De variabelen waarbij geen statistisch significante relatie werd
gevonden, zijn in het uiteindelijke model weggelaten.
Importkenmerken bleken niet significant gerelateerd aan de ervaren autono-
mie. Zoals te verwachten op grond van de bivariate samenhangen bleken
vooral de deprivatiekenmerken die te maken hadden met de relatie met de
groepsleiding en de bejegening door de groepsleiding gerelateerd aan de
ervaren autonomie. In bijlage 7, tabel b8 wordt het uiteindelijke multivariate
regressiemodel gegeven. Hoe beter de relatie met de groepsleiding, hoe posi-
tiever jongeren oordelen over de ervaren autonomie in de JJI ( =0,49,
p<0,001). En gegeven deze relatie, bleek ook – weliswaar in iets mindere
mate – dat meer duidelijkheid over de regels en rechten samenhangt met een
positiever oordeel over de ervaren autonomie ( =0,15, p<0,05) en dat vervol-
gens ook nog de ervaren steun door de groepsleiding van belang is in het oor-
deel over de ervaren autonomie ( =0,18, p<0,05). In het uiteindelijke model
(zie bijlage 7, tabel b8) wordt bijna 60% van de variantie in de ervaren auto-
nomie door deze variabelen verklaard. Dit betekent dat voor de ervaren auto-
nomie het van belang lijkt te zijn dat jongeren een positieve relatie met
groepsleiding ervaren, maar ze willen ook dat regels en rechten duidelijk
worden uitgelegd en dat ze bovendien voldoende steun van de groepsleiding
ervaren.

Structurele modellen
Om de relatie tussen import- en deprivatiekenmerken en de ervaren autono-
mie nog verder te onderzoeken is bovendien de techniek van de structurele
analyse gebruikt. Zoals eerder aangegeven biedt deze techniek een aantal
voordelen boven de multivariate regressieanalyse, met name dat het gebruik
van latente variabelen de invloed van meetfouten en ruis verkleint en dat we
kunnen controleren voor de onderlinge samenhang tussen onafhankelijke
variabelen.
In dit hoofdstuk gebruiken we wederom latente factoren voor sociale en
deprivatiekenmerken. Deze zijn op dezelfde manier geconstrueerd: de
latente factor rechtvaardige bejegening door groepsleiding wordt gevormd
door de geobserveerde maten regels en rechten, handhaving van regels en eer-
lijkheid. De latente factor relatie met groepsleiding wordt ook hier gevormd
door de geobserveerde maten steun, humaniteit, vertrouwen en omgang. De
latente factor omgang jongeren wordt gevormd door twee gelijke delen van
de gelijknamige schaal uit de vragenlijsten. De latente factor van de uit-
komstmaat autonomie wordt gevormd door twee gelijkwaardige componen-
ten van de volledige schaal autonomie uit de vragenlijst. Omdat een latente
factor minstens door twee geobserveerde maten moet worden geschat, heb-
ben we de schaal van autonomie in twee stukken gesplitst (op die manier
halen we ook eventuele meetfouten eruit).
Het fitten van het gehele model diende ertoe de relaties tussen de onafhanke-
lijke latente variabelen bejegening, relatie met groepsleiding en omgang jonge-
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ren en de afhankelijke latente variabele autonomie te onderzoeken. Meer
algemene informatie over de gevolgde procedure is te vinden in bijlage 8. De
resultaten voor het uiteindelijke model worden weergegeven in figuur 12.

Figuur 12 Structureel model voor het voorspellen van autonomie
(N=207)

Bejegening
GL

Relatie
GL 
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0,68***

0,15*

* p<0,05
*** p<0,001
Noot In de figuur zijn gestandaardiseerde beta’s opgenomen. RR = regels en rechten, HvR = handhaving

van regels, RE = rechtvaardigheid en eerlijkheid, ST = steun, HUM = humaniteit, VERTR = vertrou-
wen, OMG = omgang met groepsleiding, OJ = omgang met jongeren 1 & 2; GL = groepsleiding

De model fit was goed ( 2 =59,97 (df=38, p<0,01), RMSEA=0,05, NNFI=0,99).
Dit betekent dat het model dat we op theoretische grond opleggen aan de
data, de data goed beschrijft. We controleren voor de relaties tussen de onaf-
hankelijke factoren onderling en we zien dat vervolgens vooral de relatie met
de groepsleiding van belang is voor de ervaren autonomie in de JJI. Hoe beter
de relatie met de groepsleiding wordt ervaren, hoe positiever jongeren de
autonomie beoordelen. Bovendien is de relatie tussen de interactie met jon-
geren op de groep en de ervaren autonomie nog net significant: in mindere
mate geldt ook dat hoe beter de relatie is met andere jongeren, hoe positiever
men oordeelt over de autonomie.

118 Jongeren en vrijheidsbeneming



Verschillen tussen subgroepen
In de regressieanalyses werden geen aanwijzingen gevonden dat er verschil-
len waren tussen subgroepen in de ervaren autonomie.

5.2.3 Kwalitatieve analyses

In hoofdstuk 3 bleek dat wanneer je jongeren vraagt naar de beperkingen van
het opgesloten zijn, ze het dan moeilijk en frustrerend vinden dat ze geen
controle hebben over hun eigen dagindeling en dat ze daadwerkelijk opge-
sloten zitten en niet zomaar naar buiten kunnen lopen. In tegenstelling tot
het ervaren van controle zoals hiervoor kwantitatief is onderzocht, benoe-
men jongeren vooral het gebrek aan controle over de gebeurtenissen om je
heen en het gebrek aan keuzevrijheid (Goodstein et al., 1984).
Op basis van de interviews zijn we nagegaan hoe dit gebrek aan controle
vorm krijgt. Daartoe hebben we gekeken naar die passages waar de ervaren
beperkingen in autonomie ter sprake kwamen. Vervolgens konden we in
kaart brengen met welke aspecten van de vrijheidsbeneming de ervaren
autonomie het meest in verband werd gebracht door jongeren.

Autonomie en vrijheidsbeneming
De interviews laten vooral zien dat vrijheidsbeneming bij de jongeren een
gebrek aan zelfstandig keuzes kunnen maken oplevert en hun mogelijkheden
om invloed uit te kunnen oefenen op hun omgeving beperkt. Dit gebeurt op
allerlei terreinen. Jongeren voelen jongeren zich het meest beperkt in hun
handelingsvrijheid. Ze geven aan weinig invloed te hebben op hun dagbeste-
ding, ze moeten zich houden aan allerlei regeltjes en bovendien wordt overal
de deur achter hen op slot gedaan. Jongeren ervaren meer het gebrek aan
vrijheid, dan het hebben van een aantal vrijheden in een gesloten setting.

Beperking in vrijheid in relatie tot eten
Een voorbeeld is het gebrek aan keuzes over het eten, of om zelf eten te kun-
nen maken. Veel van de geïnterviewde jongeren geven aan dat zij regelmatig
klagen over het ‘bakvoer’ dat zij voorgeschoteld krijgen, maar ook over de
hoeveelheid eten. Jongeren geven aan dat ondanks de klachten, daar toch
niets aan gedaan wordt. Zij geven aan dat zij het heel prettig zouden vinden
om de vrijheid te krijgen zelf te koken op de groep. Een jongen zegt:

‘(...) maar ik vind dat er wel wat moet gebeuren aan het eten, we hebben
maar 3 keer per week een kookactiviteit. Ik vind dat we elke dag moeten
koken. Het eten van nu is niet te eten, terwijl het hetzelfde kost om te
koken.’ [Interview 5, jongen, 17 jaar, recidivist]
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Beperking om te doen wat je eigenlijk graag wilt doen
Verder komt uit de interviews niet direct naar voren dat het gebrek aan erva-
ren controle samenhangt met deprivatiekenmerken van sociale of praktische
aard, maar voornamelijk met het ‘denken aan de situatie buiten’. Jongeren
verwijzen vaak naar de situatie zoals die was voor de vrijheidsbeneming.
Deze jongere antwoordt op de vraag hoe hij het opgesloten zijn ervaart:

‘Dat is vervelend, omdat ik niet naar buiten mag. Dat je de dingen die je
graag wil doen niet mag doen hier. Iedere dag wel dat gevoel.’ [Interview
12, jongen, 19 jaar, recidivist]

Een ander zegt:

‘Vervelend dat ik weer moest wennen aan een andere situatie. Je weet hoe
alles thuis gaat, je gaat naar school, je gaat werken, effe chillen en slapen.
En hier is de situatie heel anders, iedereen zegt wat je moet doen en je
moet je aan allerlei regels houden.’ [Interview 18, jongen, 17 jaar, recidi-
vist]

Je moet je houden aan strenge regels. En deze jongere beschrijft de onmacht
die hij voelt nu hij vastzit en zelf niets meer kan bepalen:

‘Soort onmacht, zo van ik heb het altijd in eigen handen gehad, altijd de
eigen keuzen mogen maken en nu kan niks meer, ik kan mijn eigen leven
niet meer bepalen, heb je wel eens een gevoel van, wat moet ik ermee.
Buiten had ik stress om werk, school, geld, hier heb ik dat niet. Je gaat
nergens voor hierzo, je krijgt hier geen diploma.’ [Interview 28, jongen,
18 jaar, eerste detentie]

Een andere jongen relateert het gebrek aan vrijheid ook aan de situatie zoals
die was voor de detentie, maar ziet ook de ‘voordelen’ ten opzichte van zijn
eerdere bestaan:

‘ (...) maar als je hier 3 a 4 weken zit, dan is alles weg. Je regelt zelf niks
meer. Alles wordt voor jou geregeld, je hoeft nergens meer aan te denken.
(...) Je leeft hier wel, maar je leeft apart. Je hebt geen keuzes meer, je hebt
geen vrijheid meer, dat ligt allemaal bij andere mensen. Dan ervaar ik
geen stress.’ [Interview 28, jongen, 18 jaar, eerste detentie]

Er is sprake van een passieve houding onder jongeren die te maken lijkt te
hebben met de instelling van jongeren dat detentie ‘iets is dat moet gebeu-
ren’. Ze hebben er verder geen controle over en het gaat vanzelf weer voorbij.
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Gewenning over tijd, relatie met proces
Uit de interviews blijkt vooral een ‘gebrek aan autonomie’ dat elke jongere
wel in meer of mindere mate lijkt te ervaren. Er is een proces van gewenning
dat optreedt naarmate men langer vastzit (conform Harvey, 2007). Het aspect
tijd zou je kunnen beschouwen als een deprivatiekenmerk. In die zin is auto-
nomie wel gerelateerd aan externe factoren. We zagen al eerder dat autono-
mie, of een gebrek daaraan, gerelateerd was aan de situatie buiten, het con-
tact met de buitenwereld en de regelhantering. Daarnaast is ook de tijd dat je
al in de JJI zit van belang, evenals de tijd die je nog moet en bijvoorbeeld of je
ook precies weet hoe lang je nog moet zitten.
Jongeren vertellen dat ze in het begin zwaar onder de indruk zijn van het
gebouw met tralies, of het feit dat achter hen steeds de deur op slot wordt
gedaan, maar dat dit gevoel went, gewoon lijkt te worden. Een meisje
beschrijft dit proces van gewenning aan de beperking van vrijheid en met wat
voor gevoelens dat gepaard gaat:

‘Ik vond het heel raar eigenlijk om die hekken te zien, had je echt een
gevoel dat je opgesloten zat, dat je nergens meer heen kon, niet weg kon
lopen. Maar de groep was ik eigenlijk wel gewend omdat ik hiervoor ook
op een internaat had gezeten en de regels, daar kon ik mij wel aan hou-
den, dat was voor mij wel makkelijk. Ze zijn hier ook best wel chill. Ik
voelde mij vooral in het begin opgesloten, nu ben ik het wel gewend, nu
vind ik het niet erg. Ik kan nu gewoon naar de hekken kijken. Niet dat ik er
nog heel negatief over denk.’ [Interview 32, meisje, 18 jaar, eerste deten-
tie]

5.3 Discussie

In dit themahoofdstuk hebben we de relatie tussen import- en deprivatieken-
merken en de ervaren autonomie onderzocht. Uit het vragenlijstonderzoek
onder jongeren blijkt dat de ervaren autonomie voornamelijk samenhangt
met de ervaren relatie met groepsleiding. We vinden vooral ondersteuning
voor het door Goodstein et al. (1984) beschreven omgevingsmodel. In dit
model worden de sociale aspecten in een inrichting als bepalend gezien voor
de manier waarop gedetineerden de autonomie in de instelling ervaren. Een
goede relatie met groepsleiding hangt mogelijk samen met de ervaring voor
meer keuzevrijheid. Wanneer gedetineerden meer keuzevrijheid hebben, kan
dit een positief effect hebben op hun welbevinden en zijn ze ook meer gemo-
tiveerd deel te nemen aan dagelijkse activiteiten.
Uit het vragenlijstonderzoek komt naar voren dat jongeren over het alge-
meen het gevoel hebben inspraak te hebben en invloed te kunnen uitoefe-
nen. Dit blijkt voornamelijk samen te hangen met sociale aspecten van de
vrijheidsbeneming: de relatie met de groepsleiding is daarbij van belang,
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maar ook de relatie met medegedetineerden. Minder aanwijzingen worden
gevonden voor de overige twee modellen zoals Goodstein et al. (1984) die
voorstellen. We moeten ons dan ook afvragen of we in de vragenlijst zoals we
die hebben voorgelegd aan de jongeren dezelfde controle of autonomie
meten als Goodstein et al. (1984) die voor ogen hadden. De autonomie zoals
door hen beschreven lijkt duidelijk gerelateerd te zijn aan aanpassing aan de
vrijheidsbeneming. De vragen die in ons onderzoek gebruikt zijn om autono-
mie te meten zijn afkomstig uit de Jeugdsurvey en gaan vooral in op de
inspraak die jongeren ervaren in hun regels en rechten. Dit is ongetwijfeld
vanuit de Beginselenwet Justitiële Inrichtingen een zinvolle indicator, maar
om meer grip te krijgen op het omgaan van jongeren met de vrijheidsbene-
ming biedt het gebrek aan controle dat jongeren ervaren juist meer inzicht.
Hoe meer gebrek aan controle wordt ervaren, des te minder makkelijk
iemand zich kan of zal aanpassen aan de beperkingen. Bekend is dat gebrek-
kige aanpassing aan detentie ook gekenmerkt wordt door meer gedragspro-
blemen in detentie (Adams, 1992). Ook vanuit het oogpunt van toepassen
van effectieve interventies is het zinvol om te kijken naar het ervaren gebrek
aan controle van jongeren. Uit de kwalitatieve interviews blijkt dat jongeren
ervaren dat je ‘niks zelf kan regelen’ en ‘dat je dingen die je graag wilt, niet
meer kan doen’, ‘zelfs niet eens je eigen eten bepalen’. Hoewel het evident is
dat een vrijheidsbeperking ook dergelijke aspecten met zich mee moet bren-
gen (bijvoorbeeld in het licht van het vergeldingsaspect van de sanctie), is het
wel relevant de consequenties van gebrek aan controle te begrijpen. Good-
stein et al. (1984) lieten zien dat ervaren gebrek aan controle op den duur
leidt tot motivatieverlies om deel te nemen aan allerlei activiteiten en learned
helplessness waarbij mensen niet meer geneigd zijn om de situatie uit zichzelf
te verbeteren.

Conclusie
Autonomie hangt vooral samen met de relatie die jongeren met de groepslei-
ding ervaren. Het gaat hier dan vooral om de inspraak die ze ervaren. Aanwij-
zingen voor de manier waarop jongeren omgaan met de beperkingen die
onlosmakelijk verbonden zijn aan detentie, zien we terug in de interviews.
Daar komt bijvoorbeeld uit naar voren dat jongeren op bepaalde beperkin-
gen kunnen reageren met woede, frustratie. Zij vinden dan dat de regels te
streng of niet eerlijk worden toegepast. Een relatief nieuw aspect van de
beperkingen in vrijheid gedurende detentie is dat de mate van inspraak en
controle over de gang van zaken in de inrichting samen lijkt te hangen met de
relatie die jongeren hebben met groepsleiding en medegedetineerden.
Kortom, het lijkt van belang om autonomie van meerdere kanten te bekijken.
Aan de ene kant kan het vanuit beleidsmatig oogpunt van belang zijn om de
inspraak van jongeren in kaart te brengen. Daarnaast lijkt het van belang
aandacht te richten op de omgang met vrijheidsbenemende aspecten zoals
een gebrek aan autonomie, een gebrek aan handelingsvrijheid. Het lijkt ook
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van belang om in kaart te brengen hoe jongeren verschillen in hun omgang
met het gebrek aan autonomie, door eventueel vervolgonderzoek naar de
verschillende copingstijlen in detentie.
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6 Ervaren welbevinden en stress

Belangrijkste bevindingen
Vragenlijsten
– Er is een sterk positieve relatie van welbevinden met de ervaren interac-

tie met groepsgenoten en rechtvaardige bejegening door de groepslei-
ding, ook als gelijktijdig rekening wordt gehouden met andere factoren.

– Er zijn verschillen naar crimineel verleden. De interactie met groepsge-
noten is sterker geassocieerd met welbevinden bij ‘first offenders’ dan
bij recidivisten. De mate waarin jongeren de bejegening door groepslei-
ding als rechtvaardig ervaren is alleen bij recidivisten geassocieerd met
welbevinden.

Interviews
In de interviews benoemen de jongeren diverse situaties en momenten die
leiden tot meer of minder stress.
– Stressverhogende situaties en momenten worden gekenmerkt door

onduidelijkheid of gebrek aan controle, zoals de beginfase in de JJI en
voor sommige jongeren met name de laatste periode in de JJI, de ondui-
delijkheid over het verloop van hun strafzaak (met name bij de jongeren
in preventieve hechtenis), voor sommige jongeren het contact met de
buitenwereld en een als onrechtvaardig ervaren bejegening door
groepsleiding.

– Stressverlagende situaties of momenten worden juist gekenmerkt door
structuur, het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten als sport of scholing.

In dit hoofdstuk gaan we in op ervaren welbevinden en stress bij jongeren in
de JJI’s en de relatie daarvan met import- en deprivatiekenmerken. Conform
Liebling (2004) beschouwen we welbevinden en stress als twee uiteinden van
een continuüm. Wanneer gedetineerden een hoge mate van welbevinden
ervaren, ervaren ze weinig stress. We bespreken eerst recent onderzoek
waarin de associaties met welbevinden/stress eerder zijn onderzocht en zul-
len daarna de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses bij jonge-
ren in een JJI bespreken. De discussie zal ingaan op de aansluiting van de
resultaten bij eerder onderzoek.

6.1 Eerder onderzoek

Welbevinden en stress hebben in het onderzoek naar de aanpassing van
gedetineerden aan de vrijheidsbenemende situatie relatief veel aandacht
gekregen (zie voor overzichten: Adams, 1992; Van der Laan & Weijers, 2008).
In onderzoek zijn meerdere individuele kenmerken van gedetineerden en
kenmerken van de situatie van vrijheidsbeneming gevonden die gerelateerd
zijn aan de mate van ervaren welbevinden/stress. De verschillende studies
overziend, is niet duidelijk welke typen kenmerken nu sterker het ervaren
welbevinden/stress beïnvloeden (Van der Laan & Weijers, 2008).



Belangrijke individuele kenmerken die eraan bijdragen dat sommige gedeti-
neerden meer stress ervaren dan andere gedetineerden zijn de aanwezigheid
van psychische of psychiatrische problemen, disfunctioneren op meerdere
relevante levensgebieden en een inadequate copingstijl. Adams (1992) vond
in zijn overzichtsstudie naar de aanpassing van gedetineerden aan detentie
dat degenen met een verleden van psychiatrische problematiek en proble-
men in het functioneren op meerdere levensgebieden een hogere mate van
stress tijdens de vrijheidsbeneming ervoeren dan gedetineerden waarbij der-
gelijke problematiek niet werd gesignaleerd. Ook wordt in de literatuur een
relatie gevonden tussen de copingstijl die iemand heeft en de ervaren stress
in detentie (Biggam & Power, 1997; Greve et al., 2001; Ireland et al., 2005). Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen probleemgeoriënteerde en inade-
quate coping (Lazarus, 1993). De eerste stijl kenmerkt zich door het zoeken
naar alternatieven om om te gaan met stressvolle gebeurtenissen, of door het
nemen van afstand van de stressvolle gebeurtenis. De adequate copingstijl
lijkt ook bij gedetineerden te leiden tot minder psychisch leed en meer wel-
bevinden (Greve et al., 2001). Gedetineerden met een inadequate copingstijl
reageren stressvoller op de detentiesituatie en hebben meer moeite met aan-
passing. Deze stijl wordt gekenmerkt door bij voortduring emotioneel reage-
ren of door een afstandelijke opstelling ten opzichte van de sociale omgeving
(Ireland et al., 2005). Ook bij jeugdige gedetineerden is gevonden dat de pro-
bleemgeoriënteerde copingstijlen ertoe leidden dat ze beter met de stress-
volle gebeurtenissen konden omgaan (Ireland et al., 2005).
Verder is ook onderzocht of er een relatie is van leeftijd, herkomstgroep of
justitieel verleden met ervaren stress of welbevinden tijdens vrijheidsbene-
ming (Adams, 1992; Cesaroni & Peterson-Badali, 2010; Dhami et al., 2007;
Harvey, 2007; Ireland et al., 2005). In een enkele studie werd gevonden dat
hoe jonger de gedetineerden waren, hoe hoger de ervaren stress was (Biggam
& Power, 1999). Maar over het algemeen kan gesteld worden dat er geen een-
duidige conclusies te trekken zijn over de relatie van deze individuele ken-
merken met de mate van welbevinden of de ervaren stress tijdens detentie.
Volgens sommigen zijn de gevonden verbanden vooral terug te voeren op de
aanwezige psychiatrische problematiek (Adams, 1992), of copingstijlen (Ire-
land et al., 2005; Mohino et al., 2004).
Daarnaast blijken diverse kenmerken van de vrijheidsbenemende situatie
een belangrijke rol te spelen in de mate van ervaren stress. Belangrijke facto-
ren die gerelateerd zijn aan ervaren stress hebben betrekking op de fase
waarin iemand zich in detentie bevindt, op de geboden activiteiten in deten-
tie en op de relatie met groepsleiding en de interactie met groepsgenoten.
Ten eerste blijken er verschillen in ervaren welbevinden/stress naar gelang
de fase waarin iemand zich bevindt in de vrijheidsbenemende periode (Big-
gam & Power, 1997; Bukstel & Kilmann, 1980; Harvey, 2007; Van der Laan &
Weijers, 2008). Met name de eerste periode in detentie wordt als stressvol
ervaren. Biggam en Power (1997) vonden bijvoorbeeld dat degenen die al
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lang in detentie verbleven minder stress ervoeren dan degenen die er nog
maar kort waren. Harvey (2007) beschreef op basis van een longitudinale
analyse van jongvolwassen gedetineerden een proces van aanpassing in de
tijd waarbij sprake is van een afname van de ervaren stress. De eerste fase van
vrijheidsbeneming werd gekenmerkt door perioden van angst, onzekerheid,
gemis van dierbaren en stress. Naarmate jongeren langer vastzaten, bleek er
meer acceptatie met de situatie op te treden. Een klein deel van de jongeren
in zijn studie bleek uiteindelijk in staat om een fase van equilibrium te berei-
ken waarbij men de realiteit van vrijheidsbeneming onder ogen ziet en ook
een voldoende niveau van welbevinden kan ervaren. Dit is wel afhankelijk
van persoonskenmerken (Bukstel & Kilmann, 1980). Sommigen zijn beter in
staat zich aan te passen dan anderen. Verder wordt in sommige studies ook
gevonden dat naarmate het einde van de detentie nadert, er ook meer stress
optreedt, dit heet het zogenoemde short-timers-syndroom (Agus & Allen,
1968 in: Bukstel & Kilmann, 1980).
Ten tweede blijkt een associatie tussen de geboden activiteiten en ervaren
welbevinden/stress (Gover et al., 2000; Harvey, 2007; Liebling, 2004). Liebling
vond in kwalitatieve interviews dat gedetineerden met name sportactiviteiten
waardeerden en dat dit gepaard ging met een hogere mate van welbevinden.
Gover et al. (2000) vonden dat deelname van gedetineerden aan gestructu-
reerde activiteiten zoals opleiding, sport en dergelijke gepaard ging met min-
der angst en een hogere mate van welbevinden.
Ten derde lijkt de interactie met groepsleiding een rol te spelen bij de ervaren
stress in detentie. Zowel de ervaren bejegening door de groepsleiding als de
ervaren relatie met de groepsleiding blijkt gerelateerd aan de mate van wel-
bevinden/stress (Biggam & Power, 1999; Liebling, 2004, 2010). Liebling vindt
in haar studie onder volwassen gedetineerden in Engeland dat met name de
ervaren rechtvaardigheid, humaniteit en het ontbreken van autoriteit in de
bejegening sterk geassocieerd waren met een hogere mate van welbevinden
onder gedetineerden. Biggam en Power (1999) vinden dat jongeren die in
detentie weinig steun ervaren van stafleden meer gestrest blijken dan andere
jongeren.
Ten vierde blijkt ook de interactie met groepsgenoten een belangrijke factor
in het ervaren welbevinden van jongeren in detentie. Refererend aan onder-
zoek van Sykes (1958) stelt Harvey (2007) dat de interactie met groepsleden
en het aangaan van sociale relaties met hen van belang is in de aanpassing
aan detentie en reductie van stress. Cesaroni en Peterson-Badali (2010) von-
den onder gedetineerde jongeren dat degenen die de minste stress ervoeren,
vooral degenen waren die gemakkelijk vriendschappen konden sluiten en
contacten met anderen konden leggen. Verder blijkt een duidelijk verband
tussen slachtofferschap van pesterijen en agressie van medegroepsgenoten
en ervaren stress. Jongeren die in detentie slachtoffer zijn van serieuze peste-
rijen ervaren meer stress dan jongeren die dit niet meemaken (Biggam &
Power, 1999; Harvey, 2007).
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Op basis van eerder onderzoek naar welbevinden en stress in detentie kun-
nen we stellen dat zowel importkenmerken als deprivatiekenmerken gerela-
teerd zijn aan welbevinden/stress. Om stress in de situatie van de vrijheids-
beneming te verklaren is het eerdergenoemde import- en deprivatiemodel
ook geschikt.

6.2 Resultaten

In de vragenlijst is aan de jongeren een aantal vragen voorgelegd die geza-
menlijk een welbevinden/stress-schaal vormen. Een hogere score betekent
een hogere mate van ervaren welbevinden en minder stress. Hieronder
beschrijven we eerst de bivariate samenhang met import- en deprivatieken-
merken, vervolgens onderzoeken we de samenhang multivariaat. Tot slot
gaan we op basis van interviews met 38 jongeren nader in op de verbanden
die zij leggen met ervaren welbevinden in detentie.

6.2.1 Correlaties

Er blijkt een significante samenhang tussen welbevinden en ervaren veilig-
heid. Naarmate jongeren een hogere mate van welbevinden ervaren, ervaren
ze ook meer veiligheid in de JJI. Het is dan ook te verwachten dat de correla-
ten van welbevinden vergelijkbaar zijn met die van ervaren veiligheid (zie bij-
lage 6, tabel b6).
Als we naar de bivariate samenhang van welbevinden/stress met de onafhan-
kelijke variabelen kijken, zien we dat welbevinden/stress significant en posi-
tief samenhangen met alle deprivatiekenmerken. In het bijzonder is er een
sterke samenhang met de duidelijkheid van regels en rechten, de relatie met
de groepsleiding, maar vooral ook met de kwaliteit van het activiteiten- en
dagprogramma (r=0,58, p<0,01).

6.2.2 Multivariate analyses

Multivariate regressieanalyses
We hebben ook de samenhang tussen het ervaren welbevinden en zowel
praktische als sociale deprivatiekenmerken multivariaat geanalyseerd (zie
bijlage 7, tabel b8). Er is een stapsgewijze lineaire regressie gebruikt. De
importkenmerken leeftijd, geslacht en etniciteit zijn als controlevariabelen in
de eerste stap van de analyse gebruikt. Variabelen die niet significant samen-
hingen met welbevinden, zijn in het uiteindelijke model niet meegenomen.
In tabel b8 in bijlage 7 worden de gestandaardiseerde beta’s weergegeven en
ook de bijbehorende proportie verklaarde variantie die wordt verklaard door
het uiteindelijke model.
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In totaal wordt 50% van de variantie in welbevinden/stress verklaard door de
onafhankelijke variabelen in ons uiteindelijke model. Individuele kenmerken
als leeftijd, etniciteit, geslacht en de psychiatrische problematiek bij binnen-
komst bleken niet significant gerelateerd te zijn aan het ervaren welbevin-
den/stress. Rekening houdend met de andere afhankelijke variabelen bleek
het eerdere aantal detenties net significant samen te hangen met ervaren
welbevinden/stress: hoe meer eerdere detenties jongeren erop hebben zit-
ten, hoe meer welbevinden en hoe minder stress zij ervaren in de JJI ( = 0,11,
p<0,05). Bovendien geldt dat een positief ervaren relatie met de groepsleiding
gerelateerd is aan een hogere mate van welbevinden en minder stress
( =0,19, p<0,05) en hoe rechtvaardiger de regels worden ervaren, des te groter
het welbevinden en des te lager de stress is ( =0,18, p<0,05). Ook de interactie
met de andere jongeren op de groep is van belang: hoe beter deze wordt
ervaren, hoe hoger de mate van welbevinden en hoe minder stress jongeren
ervaren ( =0,17, p<0,01). Wat vooral van belang lijkt, is de manier waarop
activiteiten en het dagprogramma worden vormgegeven: hoe meer deze
gewaardeerd worden, hoe hoger het ervaren welbevinden en hoe lager de
ervaren stress ( =0,32, p<0,001). Blijkbaar spelen bij welbevinden niet alleen
sociale aspecten van de vrijheidsbeneming een rol, maar zijn ook meer prak-
tische zaken als de dagbesteding belangrijk voor het welbevinden in de JJI.

Structurele modellen
Hoewel we op grond van de multivariate regressies kunnen constateren dat
de dagbesteding belangrijk is voor het welbevinden van de jongeren, bleek
het zoals eerder al vermeld (zie hoofdstuk 4) niet mogelijk om een latente
variabele te maken van de praktische aspecten van vrijheidsbeneming
(onderwijs en dagprogramma). We zullen ons hier beperken tot de relatie
met sociale deprivatiekenmerken, wetende dat ook praktische zaken samen
lijken te hangen met het welbevinden van jongeren. De latente factor welbe-
vinden/stress wordt gevormd door twee gelijkwaardige geobserveerde com-
ponenten. De overige latente factoren zijn op dezelfde manier gevormd als in
eerdere hoofdstukken en reflecteren de ervaren bejegening door groepslei-
ding, de ervaren relatie met de groepsleiding en de ervaren interactie tussen
jongeren onderling. Het gehele model diende ertoe om te onderzoeken of de
latente onafhankelijke variabelen (ervaren bejegening door groepsleiding,
ervaren relatie met groepsleiding, ervaren interactie jongeren) een relatie
hebben met de afhankelijke variabele welbevinden (rekening houdend met
hun onderlinge samenhang en meetfouten). De resultaten voor het uiteinde-
lijke model worden weergegeven in figuur 13.
De model fit was goed ( 2=68,99, df=38, p<0,001, RMSEA=0,06, NNFI=0,99).
Dit theoretische model past goed bij de data. We zien dat de latente variabele
ervaren bejegening door groepsleiding significant gerelateerd is aan de mate
van welbevinden/stress: hoe positiever de ervaren bejegening (meer recht-
vaardig en duidelijk), des te hoger de mate van welbevinden en des te minder
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stress. De relatie met de groepsleiding speelt geen significante rol, maar de
ervaren interactie met jongeren op de groep hangt duidelijk samen met het
welbevinden van jongeren. Hoe positiever jongeren de interactie met groeps-
genoten ervaren, des te hoger de mate van welbevinden en des te minder
stress zij ervaren.

Figuur 13 Structureel model voor het voorspellen van welbevinden/
stress (N=207)
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Verschillen tussen subgroepen
Zoals eerder gezegd, bieden structurele modellen ook de mogelijkheid om na
te gaan of de relaties tussen afhankelijke variabelen en de onafhankelijke
variabelen hetzelfde zijn tussen bepaalde groepen respondenten. Op grond
van de multivariate regressieanalyses is er reden om te veronderstellen dat de
relaties zouden kunnen verschillen voor first offenders (N=110) en recidivis-
ten (N=90). Daartoe hebben we een multigroepanalyse uitgevoerd waarbij we
deze groepen met elkaar hebben vergeleken. De precieze procedure van deze
analyse staat beschreven in bijlage 8. We toetsen hierbij twee modellen:
1) het model waarin de relaties tussen deprivatiekenmerken en welbevinden/
stress gelijk worden verondersteld tussen first offenders en recidivisten en
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2) het model waarin de relaties tussen deprivatiekenmerken en welbevinden/
stress worden geacht verschillend te zijn voor first offenders en recidivisten.
We hebben de model fit van deze twee modellen met elkaar vergeleken en
concluderen dat voor first offenders en recidivisten een relatie tussen depri-
vatiekenmerken en welbevinden/stress anders is voor first offenders dan voor
recidivisten. In figuur 14 zijn de gestandaardiseerde beta’s voor beide groe-
pen apart geschat.

Figuur 14 Structureel model voor het voorspellen van welbevinden/
stress – multigroepanalyse op basis van aantal eerdere
detenties
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De model fit van dit totale model waarin de beta’s tussen de drie onafhanke-
lijke latente factoren en welbevinden/stress apart werden geschat was vol-
doende tot goed ( 2=111,60, df=78, p<0,001, RMSEA=0,06, NNFI=0,98). Het
model past voldoende bij de data. De relatie tussen de ervaren relatie met
groepsleiding en welbevinden/stress is niet significant. Ook zien we dat voor
first offenders de relatie tussen ervaren bejegening en welbevinden/stress niet
significant is, maar voor recidivisten wel. De relatie tussen de ervaren inter-
actie met jongeren en welbevinden/stress is voor beide groepen significant,
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maar deze relatie is sterker voor jongeren die voor het eerst vastzitten.
Kortom, op basis van deze analyses kunnen we concluderen dat voor jonge-
ren die eerder hebben vastgezeten de ervaren bejegening door de groepslei-
ding (een als rechtvaardig en duidelijk ervaren bejegening) belangrijk is voor
hun welbevinden. Voor alle jongeren is de ervaren interactie met groepsge-
noten een belangrijk aspect van hun welbevinden (of de afwezigheid van
stressgevoelens), maar voor jongeren die voor de eerste keer vastzitten is dit
veel belangrijker dan voor jongeren die al vaker hebben vastgezeten.

6.2.3 Kwalitatieve analyses

Op basis van de analyses van interviewgegevens onder 38 jongeren uit de
basissteekproef willen we in dit hoofdstuk in kaart brengen met welke depri-
vatie- en importkenmerken stress en welbevinden volgens jongeren samen-
hangt. We hebben daartoe gekeken naar passages in de tekst waarbij de
codes ‘welbevinden’ of ‘stress’ samen voorkwamen met andere gecodeerde
concepten. Uit de interviews met de jongeren blijkt dat welbevinden en erva-
ren stress van de jongeren situationeel afhankelijk zijn van:
– fase van de vrijheidsbeneming;
– verloop van de strafzaak;
– gestructureerde activiteiten;
– interactie met buiten;
– bejegening door en vertrouwen in groepsleiding.

Fase van vrijheidsbeneming
De binnenkomst in een gesloten setting wordt als stressvol ervaren (Harvey,
2007; Liebling, 2004). In de interviews geven de meeste jongeren aan het
meest gestrest te zijn geweest in het begin van de detentie. Een jongen ver-
telt:

‘Ja ik was wel gestrest. Want die eerste dagen kon ik niet roken en ik zat
alleen maar op mijn kamer en kon die stress niet kwijt. Die stress voelde
ik door wat mensen mij hadden aangedaan (verraden) en over wat ik
mensen heb aangedaan (moeder, familie).’ [Interview 17, jongen, 16 jaar,
recidivist]

Een meisje zegt hierover:

‘Ik was ook wel bang en onzeker, dat ze me zouden martelen enzo, van
sommige gevangenissen had ik gehoord dat ze heel erg zijn en ook heel
streng zijn, ik had erger verwacht. Ik had wel stress daardoor. Ik dacht ook
dat er misschien wel meisjes zouden zijn die misschien ook met wapens
rondlopen, daar was ik echt bang voor.’ [Interview 36, meisje, 17 jaar, eer-
ste detentie]
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Het beeld dat met name het begin van de vrijheidsbeneming stressvol is,
wordt in retrospectief niet door iedereen ervaren. Een enkeling benoemt juist
het naderend einde van de vrijheidsbeneming als stressvol:

‘Ja de laatste maand begin ik wel wat meer te denken. De eerste twee
weken was het eigenlijk wel fijn dat ik even weg was van thuis. En daarna
begon het wel te vervelen en kwamen meer die gevoelens.’ [Interview 27,
jongen, 16 jaar, eerste detentie]

Verloop van de strafzaak
Ook zijn er specifieke momenten tijdens de detentieduur te benoemen die
door de jongeren als stressvol worden ervaren. Een aanzienlijk deel van de
jongeren zit nog midden in het berechtingsproces en is in afwachting van zijn
of haar uitspraak, de preventief of voorlopig gehechten. Met name door deze
jongeren wordt deze situatie, waarin ze op voor hen onverwachte momenten
terug moeten naar de rechtbank (en dan weer terugkeren in de JJI) als stress-
vol ervaren:

‘Ja ik ben gister geweest voor de vierde keer. Daarvoor werd mijn voorlo-
pige hechtenis telkens verlengd en gisteren werd ik geschorst. Maar
omdat ik nog twee maanden voorwaardelijk had moet ik hier nog even
zitten. Ik ben wel gespannen als ik in de rechtszaal zit en ik zie mijn moe-
der achter mij zitten. Dat maakt mij gespannen.’ [Interview 17, jongen,
16 jaar, recidivist]

‘Ja twee weken geleden moest ik naar de raadkamer. Ik dacht dat ik naar
huis zou gaan, maar toen werd het verlengd met 2 weken. Toen streste ik
hem wel, ik vond dat niet leuk. En toen kwam ik terug. Toen begon ieder-
een te vragen, mag je naar huis. Toen wilde ik niet reageren, maar gewoon
even op kamer zitten. Maar later kwamen ze weer en vroegen ze mag je
naar huis. Toen zei ik, nee ik moet nog blijven. En volgende week moet ik
weer naar de raadkamer, steeds om de 2 weken.’ [Interview 21, jongen,
17 jaar, eerste detentie]

Gestructureerde activiteiten
Er zijn specifieke momenten en situaties in de instelling die volgens de jonge-
ren hun welbevinden beïnvloeden. Met name gestructureerde activiteiten
overdag, of het gebrek daaraan, worden in dit kader door de jongeren
benoemd. Veel jongeren omschrijven dat ze zich beter voelen als ze afleiding
ervaren door activiteiten, dan hoeven ze niet na te denken, maar is er altijd
afleiding voorhanden.

‘Dat zijn kleine dingetjes die je wel een goed gevoel geven. School hier,
onderwijs, gymles, fitnessen, vind ik wel leuk. Hoe vaker je bezig bent,
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dan gaat de tijd alleen maar sneller. Niet dat je de hele dag op kamer zit,
wachten, wachten.’ [Interview 19, jongen, 16 jaar, recidivist]

Een andere jongere geeft aan dat hij zijn tijd nuttig besteedt om maar niet
gestrest te raken.

‘Ik doe hier mijn opleiding. Als ik nou hier mijn tijd zat te verspillen dan
zou ik wel gestrest zijn. Maar ik kan hier wel mijn diploma halen. Als ik
het niet zou kunnen doen, had ik mijn diplomajaar voor niets verpest. Dat
heb ik nu niet.’ [Interview 29, jongen,18 jaar, eerste detentie]

Toch zijn er nog veel jongeren die hun verblijf omschrijven als ‘wachten tot je
vrijkomt’. Jongeren voelen zich op bepaalde momenten ook verdrietig en
down. Dat soort gevoelens komen als zij alleen op de kamer zijn, zoals deze
jongere omschrijft:

‘Op mijn kamer voel ik mij “down”. Klein. Ik kan niks zeggen en niks doen
als ik op mijn kamer ben en ik heb geen tv daar. Met “down” bedoel ik een
beetje verrot. Jullie zouden zeggen verdrietig maar dat ben ik niet, maar ik
voel me dan wel een beetje verrot.’ [Interview 17, jongen, 16 jaar, recidi-
vist]

Interactie met buiten
Verder gaan contacten met familieleden ook gepaard met gevoelens van
stress. Veelal voelen jongeren zich verdrietig en terneergeslagen na bezoek of
telefoontjes van hun ouders of andere familie. Of, zij voelen zich verdrietig als
ze aan ‘thuis’ denken.

‘Ik mis mijn ouders het meeste. Niet dat ik aan het huilen ben maar ik
voel me wel eens een beetje sip.’ [Interview 16, jongen, 17 jaar, Marok-
kaanse afkomst]

‘(...) en als mijn moeder hier helemaal komt en is ze blij dat ze haar zoon
ziet. Dat maakt je ook een beetje verdrietig, dat ze iedere week een beetje
er naar toe leeft om op bezoek te komen. Ik bel natuurlijk iedere keer naar
huis. Wat mij verdrietig maakt, is dat zij thuis zit en dat ik hier zit. Dat de
kamer leeg is daar boven en dat zij die leegte moet voelen. Ik ben verdrie-
tig voor haar dan voor mij. Ik ben verdrietiger omdat zij verdrietig is zeg
maar. Ik heb niet dat ik iedere dag verdrietig ben.’ [Interview 24, jongen,
17 jaar, eerste detentie]

Bejegening door en vertrouwen in groepsleiding
Jongeren lijken zich beter te voelen en minder stress te ervaren wanneer zij
rechtvaardig en eerlijk worden behandeld door de groepsleiding. Wanneer zij
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het idee hebben dat ze niet goed behandeld worden, zorgt dit voor stress, frus-
tratie, boosheid en verdriet.

‘Laatste tijd is de boosheid ook toegenomen. (…) Ik was steeds heel rustig
en dan doe je een keer iets kleins en gaan ze jou meteen weer bestraffen
en dan verandert het gezicht meteen helemaal: nou ga jij boeten jongen.
Zodra het kan pakken ze jou ook aan snap je. Onrechtvaardige behande-
ling maakt mij heel boos.’ [Interview 25, meisje, 16 jaar, eerste detentie]

Vertrouwen in de groepsleiding kan er ook voor zorgen dat de jongere zich
beter voelt, weerbaarder is en minder stress ervaart. Deze jongen zegt over de
groepsleiding:

‘Als ik ergens mee zit kan ik er altijd met de groepsleiding over praten. Ik
heb bijvoorbeeld wel gesproken over het feit dat ik geen contact meer heb
met mijn familie. Ik heb ook een mentor, die vraagt je of alles goed gaat,
hoe het thuis gaat, of je wel bezoek krijgt. Dan vertel ik ook gewoon eerlijk
waar ik mee zit.’ [Interview 6, jongen, 17 jaar, recidivist]

Eerder is aangegeven dat stress voorkomt in de eerste fase van het verblijf, of
wanneer er nieuws komt over het proces, of over een eventuele einddatum of
verlenging van het verblijf in de JJI. Deze momenten van stress, spanning en
zenuwen kunnen worden beïnvloed door de manier waarop de groepsleiding
met de jongere omgaat op deze momenten. Wanneer de groepsleiding of de
mentor op dit soort momenten zich begrijpend opstelt naar de jongere, voe-
len jongeren zich gesteund in een moeilijke tijd en ervaren jongeren dit als
bijzonder prettig en invoelend.

‘Ze vragen steeds hoe het gaat met me, of ik het nog steeds naar mijn zin
heb, dat soort dingen. Ze blijven wel bij de jongeren. Als ze zien dat je het
een beetje moeilijk hebt, vragen ze wel of wilt praten. Ze geven steun en
hulp. Als je er niet over wilt praten hoef je niks te zeggen.’ [Interview 4,
jongen, 17 jaar, recidivist]

Een jongere vertelt:

‘Het zijn goede mensen en ze doen veel om je te helpen. Als ze zien dat ik
ergens mee zit dan doen ze hun best om me te helpen. Meestal zeg ik dan
dat er niks is, want ik ben niet iemand die snel dingen vertelt. Maar ik zie
wel dat ze hun best doen. Ja als ik vertel over hoe het was toen ik nog thuis
was of over mijn drugsgebruik dan luisteren ze wel goed. Ik merk dat ze
echt luisteren want ze gaan er ook op in.’ [Interview 27, jongen, 16 jaar,
eerste detentie]
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Echter, wanneer de groepsleiding volgens de jongere totaal niet invoelend
reageert, of heel strak de regels hanteert terwijl jongeren zich niet goed voe-
len, dan lijken jongeren daar heftig op te reageren. Dat vinden ze heel erg en
ze worden er soms ook boos en gefrustreerd van.

6.3 Discussie

In dit hoofdstuk hebben we de relatie tussen diverse import- en deprivatie-
kenmerken en welbevinden/ stress onderzocht. Welbevinden en stress zijn
belangrijke aspecten van omgaan met vrijheidsbeneming. De resultaten uit
de kwantitatieve en kwalitatieve analyses zijn duidelijk in lijn met elkaar en
stemmen grotendeels overeen met resultaten uit eerdere internationale stu-
dies. Op basis van de kwantitatieve analyses concluderen we dat er drie
aspecten te onderscheiden zijn die belangrijk zijn in de relatie met welbevin-
den en stress: 1) dagbesteding, 2) de interactie met medegedetineerden en
3) de bejegening door groepsleiding. Daarbij blijken voor enkele van deze
aspecten verschillen naar eerdere justitiële ervaringen. Op basis van de kwali-
tatieve analyses voegen we toe: de fase waarin jongeren zich in detentie
bevinden en het moment van hun procesgang. Situaties of momenten die
stressverhogend werken (en daarmee ook minder welbevinden) worden
vooral gekenmerkt door een gebrek aan controle of onduidelijkheid over de
gang van zaken. Anderzijds lijken stressverminderende situaties vooral
gekenmerkt te worden doordat sprake is van een duidelijke structuur.

Dagbesteding
De dagbesteding (bijvoorbeeld onderwijs of sport, of de mogelijkheid tot
recreatie) wordt door jongeren belangrijk gevonden voor het welbevinden.
Het gaat verveling tegen, zorgt ervoor dat jongeren ‘niet gaan zitten piekeren’
en activiteiten brengen soms een positieve sfeer op de groep. Deze bevindin-
gen stemmen overeen met de internationale literatuur (Gover et al., 2000;
Harvey, 2007; Liebling, 2004, 2010). Liebling (2010) onderschrijft het belang
van bijvoorbeeld sport voor volwassen gedetineerden. Een andere studie
waarin een dergelijk resultaat wordt gevonden is de studie van Wooldredge
(1999) onder volwassen Amerikaanse gedetineerden. Gedetineerden bleken
meer gestrest en gedeprimeerd te zijn wanneer zij minder activiteiten in de
gevangenis konden ondernemen.

Interactie met medegedetineerden
Hoe positiever jongeren de interactie met medegedetineerden ervaren, des te
hoger hun ervaren welbevinden. Dit is in overeenstemming met de literatuur
over ervaren sociale steun. Daaruit blijkt dat als mensen voldoende steun
ervaren van anderen om hen heen, ze nieuwe situaties als minder stressvol
ervaren (Biggam & Power, 1997; Maitland & Sluder, 1996; Underwood, 2000).
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Sykes (1958) beschreef al dat interacties met medegedetineerden konden lei-
den tot een reductie in de ervaren pains of imprisonment. Sociale interactie
met medegedetineerden kan het leven in een inrichting draaglijker maken: ze
zijn er om informatie te krijgen over de gang van zaken, om spullen te delen,
om emotionele ondersteuning te bieden of om fysieke ondersteuning te krij-
gen.
Anderzijds kunnen sociale interacties juist ook stressverhogend zijn. Jonge-
ren in een groep moeten immers ook hun eigen positie duidelijk maken en
hun positie behouden. Sommige interacties met andere jongeren kunnen
vanwege agressief karakter juist stressverhogend werken. In ernstige gevallen
kunnen sociale interacties leiden tot slachtofferschap van bijvoorbeeld peste-
rijen, wat weer sterk gerelateerd is aan stress bij gedetineerden (Biggam &
Power, 1997; Hochstetler et al., 2004; Wooldredge, 1999).

Bejegening door groepsleiding
We vinden een sterke relatie tussen een als rechtvaardig ervaren bejegening
en welbevinden/stress. Wanneer jongeren vinden dat ze rechtvaardig beje-
gend worden, rapporteren ze minder stress en een hogere mate van welbe-
vinden. Het belang van een rechtvaardige bejegening is al vaker in verband
gebracht met welbevinden. Zo omschrijft Liebling (1999, 2004) dat er voor
gedetineerden een duidelijke relatie is tussen de ervaren rechtvaardigheid
van de bejegening door staf en depressie en zelfs suïcideneigingen. Uit de
interviews uit het huidige onderzoek komt met name naar voren dat wanneer
regels te strikt worden nageleefd – in bepaalde perioden of door bepaalde
groepsleiders – jongeren daar gefrustreerd door raken en boos van worden.
Omgekeerd geldt dit overigens ook: wanneer groepsleiders wel rechtvaardig
zijn en af en toe ruimte laten voor uitzonderingen en soepelheid, waarderen
jongeren dat erg.

Verschillen tussen first offenders en recidivisten
In de structurele analyses wordt een verschil gevonden voor first offenders en
recidivisten. Met name het verband tussen de interactie met de groep is voor
jongeren die voor het eerst gedetineerd zijn van belang voor hun ervaren wel-
bevinden. En, een als rechtvaardig ervaren bejegening door de groepsleiding
is alleen bij recidivisten gerelateerd aan welbevinden/stress: voor die jonge-
ren geldt dat naarmate zij zich rechtvaardiger bejegend vinden, ze minder
stress ervaren (of een hogere mate van welbevinden). Deze bevinding is
moeilijk te rijmen met eerder onderzoek (Biggam & Power, 1997; zie bijvoor-
beeld Harvey, 2007; Souza & Dhami, 2010). Harvey vindt wel een verband
tussen eerdere justitiële ervaringen en stress, maar dan blijkt er vooral sprake
van minder stress bij recidivisten op het terrein van de praktische aanpassing
aan detentie: zij kennen de vrijheidsbenemende situatie al uit eerdere erva-
ringen. Misschien moeten we onze bevindingen eerder duiden in het kader
van gevoeligheid van personen die eerder met justitie in aanraking zijn geko-
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men voor de bejegening door autoriteiten (Tyler, 1990) en waarbij mogelijk
sprake is van een houding van weerspannigheid (Sherman, 1993).

Fase in detentie
Overeenkomstig de bevindingen van Harvey (2007) kunnen we uit de inter-
viewgegevens opmaken dat er wat betreft gevoelens van stress sprake lijkt
van een proces in de tijd. Veel jongeren beschrijven dat zij in het begin van
hun verblijf meer gestrest waren dan op het moment van interviewen en dat
dit met name kwam door de onzekerheid die de binnenkomst in detentie met
zich mee bracht. Ook lijkt de stress te maken te hebben met het feit dat jon-
geren de eerste periode in de JJI voornamelijk alleen op de kamer doorbren-
gen, waarbij de eenzaamheid veelal kan leiden tot gepieker. Jongeren geven
aan dat zij in die periode nog niet wisten wat hun te wachten stond en dat dit
leidde tot stress. Kennelijk speelt hier de vrees voor het onbekende een rol.
Dit blijkt in studies waarin de ervaren stress van kort- en langgedetineerden
met elkaar wordt vergeleken. Biggam en Power (1997) vonden dat hoewel
voor jongeren die al langer, en jongeren die korter vastzaten dezelfde aspec-
ten van vrijheidsbeneming gerelateerd waren aan stress (bijvoorbeeld angst
voor slachtofferschap), deze verbanden veel sterker waren voor gedetineer-
den die kort vastzaten. Zij schrijven dit – net als Zamble en Porporino (1988)
– toe aan de ervaring die langer zittende jongeren al hebben met het leven in
de gevangenis. Deze bevindingen hebben we echter niet kunnen repliceren.
Andere jongeren benoemen ook de laatste fase in detentie als stressvol. Het
gaat dan om de ervaren stress omdat iemand binnenkort naar huis gaat. Dit
fenomeen staat in de literatuur bekend als het ‘short-timers’ syndroom (Buk-
stel & Kilmann, 1980).

Opvallend
In tegenstelling tot wat in sommige studies wordt gevonden, vinden wij geen
effect voor leeftijd. Zowel Ireland et al. (2005) als Biggam en Power (1997) vin-
den dat jongere gedetineerden meer stress ervaren. Wij vonden geen direct
effect van leeftijd op welbevinden/stress, maar ook geen indirect effect in de
zin dat de relaties tussen import- en deprivatiekenmerken en welbevinden/
stress verschillend zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat we te maken hebben met een betrekkelijk homogene
onderzoeksgroep. De beschrijvende analyses in hoofdstuk 3 lieten al zien dat
er nauwelijks verschillen naar achtergrondkenmerken van de jongeren zijn in
de wijze waarop ze omgaan met vrijheidsbeneming.
Contact met de buitenwereld blijkt ook niet gerelateerd te zijn aan het welbe-
vinden van de jongeren in de JJI’s. Liebling (2010) echter, beschrijft op basis
van interviews met gedetineerden wel een positieve relatie tussen contact
met familie en dierbaren en het welbevinden of welzijn van de gedetineer-
den. In de kwantitatieve studie van Hochstetler et al. (2004) wordt echter
geen relatie gevonden tussen het contact met de buitenwereld en stress
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onder gedetineerden. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat stress
onder gedetineerden met name voortkomt uit de onzekerheid over wat er
staat te gebeuren in detentie (bijvoorbeeld stress over mogelijk slachtoffer-
schap) en dat de relaties van buiten de inrichting niet beschermend werken
voor deze soort stress, die direct te herleiden is tot het leven in detentie.
Overigens vinden we in de structurele analyses ook geen relatie (meer) tussen
welbevinden/stress en de sociale steun van medegedetineerden of groepslei-
ding, terwijl deze relatie in de literatuur wel gevonden wordt (zie bijvoorbeeld
Hart, 1995). Een mogelijke reden hiervoor is dat we in tegenstelling tot de
meeste studies gebruik hebben gemaakt van structurele modellen, waarbij de
mogelijkheid bestaat te controleren voor onderlinge samenhang tussen de
factoren die mogelijk samen zouden hangen met welbevinden/stress, in dit
geval. Omdat wij dit in deze studie wel doen, kunnen we concluderen dat na
de controle voor onderlinge samenhang, de bejegening door groepsleiding
overblijft als belangrijkste component voor het statistisch verklaren van het
ervaren welbevinden van jongeren (verklaart de meeste variantie in welbe-
vinden).
Tot slot vinden we geen verschillen in ervaren stress tussen jongeren met en
zonder psychiatrische problematiek, terwijl uit de literatuur een duidelijk
verband blijkt tussen aanwezige psychiatrische problemen en ervaren stress
(Adams, 1992). Een mogelijke verklaring voor het feit dat wij een dergelijke
relatie niet vinden, is dat onze onderzoeksgroep voornamelijk uit jongeren
bestaat die in preventieve hechtenis zitten in afwachting van een sanctie, of
jongeren die een jeugddetentie uitzitten. Van deze groep weten we dat ze
weliswaar psychosociale problemen hebben, maar ze hebben (nog) geen PIJ-
maatregel opgelegd gekregen. Een andere mogelijke verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat we op basis van de door ons gebruikte instrumenten om psy-
chosociale problemen te meten nauwelijks differentiatie vinden binnen de
groep jeugdige gedetineerden. Hierop zullen we nog ingaan in het slothoofd-
stuk.

Conclusie
Het welbevinden (als tegenhanger van stress) van jongeren in een justitiële
inrichting is duidelijk positief gerelateerd aan een als rechtvaardig ervaren
bejegening door groepsleiding en aan een als positief ervaren interactie met
groepsgenoten. Verder ervaren jongeren die het aanbod aan dagelijkse activi-
teiten positief beoordelen ook minder stress en meer welbevinden. Deze
aspecten lijken bij te dragen aan het welbevinden van de jongeren in deten-
tie: zij lijken de structuur te waarderen en daar een positief gevoel aan over te
houden. In de interviews wordt het activiteitenprogramma op de groep nogal
eens afgezet tegen het relatief eenzijdige verblijf op de kamer. Wanneer je
daar alleen opgesloten zit en je niemand hebt om mee te praten, lijkt er ook
meer ruimte te zijn voor piekeren en stress. Verder lijken situaties en
momenten waarin sprake is van onduidelijkheid of gebrek aan controle (over
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de strafzaak, het verblijf in de JJI, contact met familie etc.) vooral stressverho-
gend te zijn. Hoewel enkele studies zich specifiek richten op jeugdige gedeti-
neerden, zijn de meeste studies naar stress en welbevinden nog altijd uitge-
voerd onder volwassen, veelal Amerikaanse mannelijke gedetineerden. De
bevindingen uit dit hoofdstuk zijn daarom waardevol omdat ze inzicht geven
in hoe de Nederlandse manier van het opvangen van jeugdige gedetineerden
(in groepen, met een dagelijks aanbod aan onderwijs en activiteiten) lijkt bij
te dragen aan het welbevinden van de jeugdige gedetineerde.
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7 Psychosociaal functioneren

Belangrijkste bevindingen
– De mate van psychosociale problemen is redelijk stabiel in de tijd: jon-

geren bij wie in de YOUTURN-afname al een hoge mate van psycho-
sociale problemen aanwezig is, blijken ook ten tijde van de vragenlijst
hoog te scoren op de mate van psychosociale problemen.

– Ongeacht de stabiliteit van psychosociale problemen over tijd, en gecor-
rigeerd voor andere factoren, blijkt alleen de bejegening door de groeps-
leiding nog gerelateerd aan de mate van psychosociale problemen. Van-
wege de stabiliteit van psychosociale problemen betekent dit dat jonge-
ren met weinig psychosociale problemen de bejegening door groepslei-
ding positiever beoordelen, terwijl jongeren met veel psychosociale pro-
blemen de bejegening negatiever beoordelen.

In dit hoofdstuk staat de relatie tussen import- en deprivatiekenmerken en
de psychosociale problemen van jongeren in de JJI’s centraal. We bespreken
eerst relevante theorie over dit onderwerp en zullen vervolgens de resultaten
bespreken van de analyses. Voor dit hoofdstuk zijn geen kwalitatieve analyses
gedaan: psychosociale problemen laten zich niet vatten in een interview met
jongeren, maar zijn uitsluitend onderzocht met een (screenings)instrument.

7.1 Eerder onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar wat in de Amerikaanse en Angelsaksische
literatuur ‘adjustment to imprisonment’ wordt genoemd. Aanpassing wordt
veelal geoperationaliseerd in termen van ‘gedrag’ of ‘psychische aanpassing’.
Echter, bijna nooit wordt het psychosociaal functioneren als maat gebruikt
voor het omgaan met de vrijheidsbeneming. Een mogelijke reden hiervoor
zou kunnen zijn dat psychosociale problemen redelijk stabiel lijken te zijn in
de tijd (zie bijvoorbeeld Junger et al., 2003). Anderzijds is ook bekend dat psy-
chosociale problemen vaak gerelateerd zijn aan de manier waarop een stress-
volle gebeurtenis wordt ervaren (Segrin, 1999).
We weten uit de literatuur dat psychosociale problemen – naast genetische
kwetsbaarheid – gerelateerd zijn aan familiale aspecten zoals psychosociale
problemen van ouders, de opvoeding, het klimaat waarin men is opgegroeid,
eventuele eerdere stressvolle gebeurtenissen en contacten met hulpverle-
ningsinstanties (Junger et al., 2009). Psychosociale problemen zijn duidelijk
positief gecorreleerd met delinquent gedrag (Van der Laan & Blom, 2006) en
zijn zelfs een risicofactor voor later delinquent gedrag (Elonheimo et al.,
2009).
Veel onderzoek naar psychosociaal functioneren van jongeren in detentie
richt zich op de prevalentie van psychosociale problemen en psychiatrische
problematiek onder deze groep jongeren (Andersen, 2004; Vermeiren et al.,
2006). Hoewel in een enkele studie wel naar verschillen in achtergrondken-



merken wordt gekeken (zie Vermeiren et al., 2006), is er nauwelijks aandacht
voor een mogelijke relatie met kenmerken van de vrijheidsbeneming. Het is
van belang om deze relatie te onderzoeken vanwege de veronderstelde relatie
tussen psychosociaal functioneren in detentie en gedrag in detentie (Van
Voorhis, 1993). Ook de vermeende relatie tussen psychosociaal functioneren
in detentie en latere recidive (Haney, 2003; zie onder andere Vermeiren et al.,
2002) zorgt ervoor dat het de moeite waard is die factoren te onderzoeken die
samenhangen met psychosociaal functioneren in een stressvolle situatie als
een vrijheidsbeneming.
Het enige onderzoek bij ons bekend waarin psychosociale problemen in
detentie wel in verband werden gebracht met import- en deprivatiekemerken
is het onderzoek van Cesaroni & Peterson-Badali (2010) waarin zij de relatie
tussen import- en deprivatiekenmerken en psychosociale aanpassing aan de
vrijheidsbeneming onder jongeren onderzochten. Zij vonden dat met name
al aanwezige kwetsbaarheid bij jongeren (bijvoorbeeld contact met jeugd-
zorg, crimineel verleden, gezinsproblematiek) sterk (negatief) gerelateerd
was aan psychosociale aanpassing aan de vrijheidsbeneming. Institutionele
aspecten zoals het missen van familie en vrienden en het sluiten van vriend-
schappen in detentie bleken veel minder samen te hangen met psychosociaal
functioneren in detentie.
In dit hoofdstuk onderzoeken we de relatie tussen een aantal import- en
deprivatiekenmerken en het psychosociaal functioneren van jongeren. Op
basis van de beperkte literatuur hierover verwachten we dat zowel import-
kenmerken als deprivatiekenmerken hierin een rol spelen. We gebruiken de
totale problemenschaal van de SDQ als indicator voor psychosociaal functio-
neren. Een hogere score op deze schaal betekent het hebben van meer pro-
blemen en duidt op een slechter psychosociaal functioneren. We gebruiken
de SDQ die in de YOUTURN-fase en in de vragenlijst is afgenomen. De
gemiddelde duur tussen de beide afnames is 13 dagen. Er blijkt een hoge cor-
relatie tussen beide afnamemomenten te zijn (r=0,67, p<0,001).

7.2 Resultaten

7.2.1 Correlaties

Uit de correlatietabel blijkt (zie tabel b6 in bijlage 6) dat psychosociale pro-
blemen negatief en matig sterk samenhangen met ervaren veiligheid en wel-
bevinden/stress. Er is geen samenhang gevonden met de andere afhankelijke
variabelen autonomie en gedrag. Verder zijn psychosociale problemen gere-
lateerd aan regeltoepassing, humane bejegening en rechtvaardige bejege-
ning, maar niet aan sociale aspecten zoals de ervaren relatie met groepslei-
ding, of met medegedetineerden.
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7.2.2 Kwantitatieve analyses – de relatie tussen import- en
deprivatiekenmerken en psychosociale problemen

Multivariate regressieanalyses
We hebben de samenhang tussen psychosociale problemen en praktische en
sociale deprivatiekenmerken onderzocht in een multivariate regressieana-
lyse. Importkenmerken (leeftijd, herkomstgroep, geslacht, psychiatrische
problematiek bij binnenkomst) zijn meegenomen als controlevariabelen. In
eerste instantie hebben we ook gecontroleerd voor psychosociale problemen
zoals die zijn gemeten in de YOUTURN. Hoewel in de meeste gevallen de
screening vrij snel na binnenkomst heeft plaatsgevonden, zijn er ook jonge-
ren die later gescreend zijn11 (zie hoofdstuk 3). Door deze variabiliteit in
afnamemoment hebben we ook een model getoetst waarin de eerdere pro-
blematiek niet is meegenomen. In bijlage 7 wordt in tabel b8 de de proportie
verklaarde variantie voor beide modellen weergegeven en de bijbehorende
beta’s. We zien dat in het eerste model een groot deel van de variantie
(R2=0,56) in psychosociale problemen verklaard wordt door de factoren psy-
chosociale problemen bij screening en door de ervaren rechtvaardigheid en
eerlijkheid van de bejegening door medewerkers.
In het tweede model exclusief de eerdere psychosociale problemen zien we
dat slechts een heel klein deel van de variantie (R2=0,09) verklaard wordt,
namelijk door geslacht en rechtvaardigheid en eerlijkheid.
Het lijkt erop dat een groot deel van de psychosociale problemen die jonge-
ren hebben tijdens het verblijf in de JJI verklaard wordt door de problemen
zoals gemeten in de YOUTURN. Daarnaast zien we dat de eerlijkheid van de
ervaren regels een rol spelen: jongeren die regels als eerlijker ervaren, hebben
minder psychosociale problemen. We zouden ook kunnen zeggen dat jonge-
ren met minder psychosociale problemen over het algemeen regels eerlijker
en rechtvaardiger ervaren. Nemen we eerdere problematiek uit de screening
niet mee, dan zien we dat daarmee ook een groot deel van de verklaarde va-
riantie wegvalt. Dan is wel het geslacht van de gedetineerde een significante
voorspeller: we zagen al in het beschrijvende hoofdstuk (zie hoofdstuk 3) dat
meisjes meer psychosociale problemen hebben dan jongens. Een interactie-
effect is niet gevonden.

Structurele modellen
Gezien de eerdere resultaten van de multivariate regressieanalyse, lijkt het
erop dat psychosociale problemen redelijk stabiel zijn gedurende de deten-
tieperiode. Omdat structurele modellen de mogelijkheid bieden om te con-
troleren voor de stabiliteit van een construct, kunnen we met structurele
modellen ook in kaart brengen wat de unieke bijdrage is van de overige voor-
spellers. We zullen in dit hoofdstuk hetzelfde structurele model analyseren

11 De resultaten exclusief de jongeren waarbij het screeningsinstrument later is afgenomen, geven hetzelfde
(stabiele) beeld.
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waarbij we de deprivatiekenmerken in verband brengen met de psycho-
sociale problemen, maar waarbij we controleren voor het feit dat psycho-
sociale problemen zeer stabiel zijn. Alle details over de gevolgde procedure
zijn terug te vinden in bijlage 8. De resultaten van de analyse worden weerge-
geven in figuur 15.

Figuur 15 Structureel model voor het voorspellen van psychosociale
problemen
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steun, HUM = humaniteit, VERTR = vertrouwen, OMG = omgang met groepsleiding, OJ = omgang
met jongeren 1 & 2, Psychosoc. Probl. = psychosociale problemen bij afname vragenlijst, psychosoc.
Probl. Scr. = pscyhosociale problematiek bij screening (aanvang detentie); GL = groepsleiding

De fit van het totale model was goed: 2 =60,88, df=56, p>0,05, RMSEA=0,03,
NNFI=0,99. We kunnen zeggen dat het model goed bij de data past. We zien
dat psychosociale problemen inderdaad erg stabiel zijn ( =0,81) tussen het
moment van screening en het moment van afname van de vragenlijsten. In
het bovenstaande model controleren we ook voor die stabiliteit en zien we
dat vervolgens de bejegening door groepsleiding overblijft als voorspeller van
psychosociale problemen: de bejegening door groepsleiding heeft een nega-
tieve relatie met psychosociale problemen. Dit wil zeggen dat hoe positiever
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jongeren de bejegening door groepsleiding ervaren, hoe minder psycho-
sociale problemen er zijn. Maar, omdat we weten dat psychosociale proble-
men heel stabiel zijn over tijd (dat wil zeggen: de psychosociale problemen
waren in de meeste gevallen al eerder aanwezig), moeten we misschien stel-
len dat met name de jongeren die weinig psychosociale problemen hebben,
de bejegening als positief beoordelen. Andersom geldt echter ook dat jonge-
ren met veel psychosociale problemen de bejegening als minder rechtvaardig
beoordelen.
Op basis van de regressieanalyses is er een indicatie dat geslacht van de jon-
gere wellicht een rol zou kunnen spelen in de associaties tussen de depriva-
tiekenmerken en psychosociale problemen. Omdat we slechts de beschikking
hebben over 11 meisjes waarvan ook screeningsgegevens beschikbaar zijn,
konden we geen multigroepanalyses uitvoeren.

7.3 Discussie

In dit hoofdstuk hebben we verbanden tussen import- en deprivatiekenmer-
ken en psychosociale problemen van de jeugdige gedetineerden onderzocht.
Conform eerder onderzoek (Junger et al., 2003) vinden we dat psychosociale
problemen stabiel lijken te zijn over tijd. Dat wil zeggen dat de psychosociale
problemen van jongeren gedurende de detentie – gemiddeld – niet veel
hoger, maar ook niet veel lager worden. Daarmee vinden we bevestiging van
de studie van Cesaroni en Peterson-Badali (2010), namelijk dat psychosociale
problemen onder jongeren in detentie met name verklaard kunnen worden
door de stabiliteit van eerdere psychosociale problemen.
We waren daarnaast geïnteresseerd in de vraag of ervaringen in een vrijheids-
benemende situatie daarbovenop nog een rol zouden kunnen spelen in de
veranderingen in psychosociale problemen zoals jongeren die in detentie
rapporteren. Het blijkt dat de enige factor die gerelateerd is aan veranderin-
gen in psychosociale problemen over tijd, de bejegening door de groepslei-
ding is. Dat wil zeggen dat hoewel de psychosociale problemen niet veel ver-
anderen vanaf het begin van de detentie tot aan de afname van de vragenlijst,
kleine veranderingen in psychosociale problemen gerelateerd lijken te zijn
aan de bejegening door groepsleiders. Wellicht is het dus zo dat jongeren met
meer psychosociale problemen ook gevoeliger zijn voor de bejegening door
de groepsleiders. Een mogelijkheid is dat deze jongeren meer psychosociale
problemen krijgen wanneer zij ervaren dat zij onrechtvaardig behandeld
worden door groepsleiding. Het omgekeerde kan echter ook waar zijn: het is
mogelijk dat jongeren met veel psychosociale problemen eerder de ervaring
hebben dat zij onrechtvaardig worden behandeld. Het belang van een recht-
vaardige bejegening in detentie is in de literatuur tot nu toe vrijwel alleen
gerelateerd aan welbevinden en depressie (Liebling, 2004) en de mate van
gehoorzaamheid aan autoriteiten (Tyler, 1990, 2003).
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Ondanks de relatieve stabiliteit in de mate van psychosociale problemen tus-
sen de YOUTURN-meting en de vragenlijstmeting kunnen we niet direct
vaststellen wat de effecten van detentie zijn op eventuele kleine veranderin-
gen in psychosociale problemen.

Conclusie
Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk concluderen we dat – conform
eerder onderzoek – psychosociale problemen voornamelijk samenhangen
met eerdere psychosociale problemen. De ervaren bejegening door groeps-
leiding speelt ook nog een rol bij latere psychosociale problemen. Hoe dit
mechanisme precies werkt, zal nader onderzocht moeten worden. We weten
op basis van de literatuur dat oorzaken van psychosociale problemen veelal
gezocht moeten worden in persoonlijke of familiaire sfeer (Junger et al.,
2003). Bovendien weten we dat jongeren met psychosociale problemen
kwetsbaar zijn voor andere soorten problematiek (zie bijvoorbeeld Salekin et
al., 2004). Het lijkt van belang voldoende aandacht te besteden aan screening
in detentie: 1) deze jongeren hebben vaak aanverwante problemen die goed
vroegtijdig op te sporen zijn en 2) deze jongeren zijn extra gevoelig voor de
bejegening door gevangenispersoneel.
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8 Gedrag in detentie

Belangrijkste bevindingen
De kans dat een jongere tot de groep met relatief veel agressieve gedragin-
gen in detentie wordt gerekend:
– is groter bij jongens dan bij meisjes;
– neemt toe naarmate jongeren in grotere groepen zitten;
– neemt toe naarmate jongeren negatiever oordelen over de dagelijkse

activiteiten.

In dit hoofdstuk richten we ons op misdragingen van jongeren in detentie en
gaan specifiek in op (geregistreerde) agressieve gedragingen van jongeren.
We onderzoeken de relatie van misdragingen in detentie met verschillende
deprivatie- en importkenmerken. Ook gaan we na of de samenhang van mis-
dragingen met deprivatiekenmerken verschilt voor subgroepen. Evenals in de
voorgaande hoofdstukken beschrijven we eerst bevindingen uit eerdere stu-
dies (paragraaf 8.1), gevolgd door analyses waarin we de samenhang van mis-
dragingen in detentie met import- en deprivatiekenmerken hebben onder-
zocht (paragraaf 8.2). Tot slot volgt een discussie (paragraaf 8.3).

8.1 Eerder onderzoek

Er is (vooral in de VS) veel onderzoek gedaan naar prison misconduct, rule
violations of infractions van volwassen gedetineerden (zie voor een overzicht
Gendreau et al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002), maar slechts enkele
studies richten zich op jeugdigen (Trulson et al., 2009, 2010). De interesse
voor het gedrag dat een gedetineerde vertoont gedurende de detentieperiode
is op meerdere manieren uit te leggen. Ten eerste is het van belang om te
weten welke factoren gerelateerd zijn aan incidenten in detentie omdat de
inrichting immers de taak en de wettelijke plicht heeft de veiligheid ‘binnen’
te waarborgen voor gedetineerden en medewerkers (Penitentiaire Beginse-
lenwet). Ten tweede wordt het gedrag van gedetineerden gedurende de
detentieperiode in verband gebracht met latere recidive (zie bijvoorbeeld
Trulson et al., 2009). Voor beide argumenten is het belangrijk te weten welke
factoren bijdragen aan misdragingen in detentie en deze eventueel te kunnen
voorspellen.
Zowel individuele als institutionele factoren blijken gerelateerd aan misdra-
gingen in detentie (Gendreau et al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002;
Wooldredge & Steiner, 2009). In een review door Gendreau, Goggin en Law
(1997) van 39 studies naar de predictoren van misconduct door volwassenen
in detentie worden persoonlijke en situationele factoren onderscheiden. Zij
vinden – over alle studies heen – dat de persoonlijke factoren zoals criminele-
carrièregegevens en de houding jegens deviant gedrag positief gerelateerd
zijn aan misdragingen in detentie, terwijl leeftijd negatief gerelateerd is aan
misdragingen in detentie. Situationele factoren als crowding (het aantal



gedetineerden per eenheid) en kenmerken van de detentie (bijvoorbeeld het
veiligheidsniveau van de inrichting) bleken ook positief gerelateerd te zijn
aan misdragingen. Ze onderscheiden ook naar gewelddadige (fysiek geweld
en bedreigingen) en niet-gewelddadige misdragingen. Dan blijken dezelfde
factoren gerelateerd aan beide typen misdragingen, zij het dat de verbanden
sterker bleken te zijn voor gewelddadige misdragingen. Het effect op misdra-
gingen van situationele factoren bleek sterker dan dat van persoonlijke facto-
ren.
Niet alleen import- en deprivatiekenmerken, ook situationele kenmerken lij-
ken dus geassocieerd met misdragingen in detentie. Sommige studies verkla-
ren misdragingen in detentie dan ook vooral vanuit de gelegenheid die de
situatie biedt. Hierbij stelt men dat naarmate er meer gelegenheid is, er ook
meer misdragingen zullen zijn. Deelname aan een dagprogramma kan bij-
voorbeeld leiden tot meer misdragingen omdat er dan meer interactie is tus-
sen gedetineerden onderling (Wooldredge & Steiner, 2009). Ook kan crow-
ding, dat wil zeggen veel gedetineerden bij elkaar in een ruimte, de kans op
uitingen van agressie doen toenemen (zie voor een recent overzicht Wool-
dredge & Steiner, 2009).
Een van de eerste ons bekende studies waarin kenmerken uit al de drie
modellen gelijktijdig zijn getest, betreft die van Jiang et al. (2002) onder vol-
wassen gedetineerden in de VS. Ze onderzochten de relatie van misdragingen
met importkenmerken als herkomst, leeftijd, opleiding, deprivatiekenmerken
zoals type gevangenis, type cel, tijd die buiten de cel wordt doorgebracht, en
situationele kenmerken zoals kenmerken van de gevangenisbewaarders of
kenmerken van de situatie waarin het incident plaatsvond. Er werd onder-
scheid gemaakt naar gewelddadige versus niet-gewelddadige misdragingen
en tegen wie de misdragingen waren gericht (staf of medegedetineerden).
Gewelddadige incidenten bleken gerelateerd aan zowel import- (aantal kin-
deren, drugsgebruik en gescheiden ouders), deprivatie- (de mate van vrijheid
die iemand had op zijn of haar cel) als situationele (werken op een groep)
kenmerken. Incidenten tegen staf waren vooral gerelateerd aan deprivatie
(duur detentie) en situationele kenmerken (kenmerken van de staf, werktij-
den of vrije tijd). Incidenten tegen medegedetineerden hingen vooral samen
met situationele kenmerken (mate van vrijheid, al dan niet in recreatie-
ruimte, vrije tijd).
Zoals gezegd is het meeste onderzoek gedaan naar misdragingen door vol-
wassenen in detentie. Recent hebben Trulson et al. (2010) onderzocht welke
kenmerken geassocieerd zijn met misdragingen door jeugdigen in detentie.
Op basis van een literatuuroverzicht constateren zij dat met name import-
kenmerken duidelijk geassocieerd zijn met misdragingen in detentie. Het
gaat dan onder meer om mannen, niet-Caucasian blanken, op jongere leef-
tijd voor het eerst gearresteerd, jongeren met een hogere risicoscore bij
intake, jongeren met weinig opleiding, leden van gangs, jongeren die vaak uit
huis zijn geplaatst, jongeren die geweld vertonen naar hun ouders, verslaafde
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jongeren, jongeren die sneller recidiveren, jongeren met een geschiedenis
van geweld. Uit hun eigen empirische studie blijken soortgelijke individuele
factoren gerelateerd aan misdragingen in detentie. Ze hebben niet gekeken
naar de associatie met deprivatie- en situationele kenmerken.
Hoewel er in de literatuur overeenstemming lijkt te zijn over het belang van
import-, deprivatie- en situationele kenmerken voor misdragingen in deten-
tie, is minder duidelijk welke kenmerken nu het sterkst geassocieerd zijn.
Daarbij geldt dat het om verbanden gaat en niet om causale relaties. Verder
heeft eerder onderzoek met name betrekking op volwassenen. Omdat in veel
landen de opvang van volwassen gedetineerden verschilt van die van jeug-
digen, lijkt het van belang om in kaart te brengen hoe de drie genoemde
aspecten samenhangen met het gedrag van jeugdige gedetineerden. Boven-
dien is eerder onderzoek met name afkomstig uit de Verenigde Staten, waar
meer gedetineerden bij elkaar opgesloten worden dan in Nederland.
In de huidige studie onderzoeken we de relatie van zowel import-, depriva-
tie-, als gelegenheidskenmerken met misdragingen van jeugdige gedetineer-
den tijdens hun verblijf in een JJI. De import- en deprivatiekenmerken die in
de voorgaande hoofdstukken zijn gebruikt om de andere maten van omgaan
met vrijheidsbeneming te verklaren, worden nu aangevuld met een gelegen-
heidskenmerk, het gemiddeld aantal jongeren per groep.

8.2 Resultaten

Misdragingen in de JJI’s zijn gemeten aan de hand van de incidentenregistra-
tie uit het registratiesysteem TULP/JJI en de dossiers die in de inrichtingen
zelf aanwezig waren. Omdat geen van beide registraties volledig bleken (zie
hoofdstuk 3), hebben we ervoor gekozen op basis van beiden een indeling te
maken in twee groepen, te weten een groep jongeren met ‘veel incidenten’ en
een groep jongeren met ‘weinig incidenten’. We zijn als volgt te werk gegaan.
Als voor een jongeren relatief veel incidenten in het dossier of in TULP/JJI
waren geregistreerd, dat wil zeggen een jongere valt binnen het 75e percen-
tiel van misdragingen, dan rekenen we die tot de groep ‘veel incidenten’.
Ten eerste is nagegaan in hoeverre er gemiddelde verschillen waren tussen
beide groepen op de verschillende import- en deprivatiekenmerken (door
middel van bivariaat toetsen). De bevindingen daarvan worden gegeven in
bijlage 9, tabel b9. Vervolgens hebben we binaire logistische regressieanaly-
ses uitgevoerd om de samenhang met import- en deprivatiekenmerken te
onderzoeken, rekening houdend met meerdere kenmerken tegelijk. Bij logis-
tische regressie wordt Nagelkerke’s R gebruikt om de verklaarde variantie aan
te geven die verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen samen. De
waarden van Nagelkerke’s R kunnen liggen tussen 0 en 1, waarbij een grotere
waarde een sterker verband tussen predictoren en afhankelijke variabele
aangeeft. De model fit wordt weergegeven door de Hosmer en Lemeshow
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toets, door middel van een Chi-kwadraattest. Hoe kleiner (en minder signifi-
cant) deze waarde, hoe beter de fit.
In de kwalitatieve interviews is niet specifiek gevraagd naar de incidenten van
de jongeren in de JJI’s. Veel informatie over misdragingen is zijdelings aan de
orde gekomen in het hoofdstuk over veiligheid.

8.2.1 Multivariate binaire logistische regressieanalyses

We bespreken hier alleen de uiteindelijke multivariate analyses. We onder-
zoeken welke import-, deprivatie- en gelegenheidskenmerken de kans ver-
groten dat iemand gerekend kan worden tot de categorie ‘veel geregistreerde
incidenten’ (ten opzichte van ‘weinig geregistreerde incidenten’). De import-
en deprivatiekenmerken die we hebben meegenomen zijn dezelfde als in eer-
dere hoofdstukken. Er is een situationeel kenmerk toegevoegd, namelijk ‘het
aantal jongeren per groep’ (range 2-12; M=7,00 en SD=2,00).
We hebben twee series van stapsgewijze regressieanalyses uitgevoerd. Ten
eerste een serie waarin we onderscheiden tussen ‘veel’ en ‘weinig’ incidenten
ondanks het type incident. Deze analyses leverden geen significante verban-
den op. Het bleek dat de meeste jongeren wel eens een regel overtreden
waardoor er weinig variatie overbleef. Dit blijkt ook uit de literatuur (Gen-
dreau et al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002) We besloten in een vol-
gende stap regelovertredingen niet mee te tellen in het maken van de twee
categorieën van jongeren. Er is een nieuwe indeling gemaakt waarin is onder-
scheiden naar agressieve en niet-agressieve misdragingen. Jongeren die in het
75e percentiel of hoger scoorden op fysieke en/of verbale agressieve misdra-
gingen, vormen nu de categorie ‘veel agressieve misdragingen’, de overige
groep is de groep ‘weinig agressieve misdragingen’. In het totaal is van 153
jongeren informatie beschikbaar waarvan er 28 in de groep geregistreerde
agressieve misdragingen vallen.
Tabel 18 geeft de resultaten van de tweede serie van multivariate logistische
regressieanalyses weer. Er zijn twee modellen geschat: een met alleen directe
effecten en een waarin ook interactie-effecten zijn opgenomen. In het eerste
uiteindelijke model is Nagelkerke’s R2=0,18. Hoewel acceptabel, is de sterkte
van het verband niet optimaal. Wij vinden een niet-significante Hosmer en
Lemeshow Chi-kwadraat, wat op een goede fit duidt. Er bleken drie onafhan-
kelijke variabelen significant geassocieerd aan misdragingen in detentie, te
weten geslacht, het aantal jongeren in de groep en de aangeboden activitei-
ten en dagprogramma. Meisjes hebben een significant kleinere kans om tot
de groep met ‘veel agressieve misdragingen’ te worden gerekend. Verder
geldt: hoe groter de groep is waarin jongeren verblijven, hoe meer kans er is
dat zij in de categorie met ‘veel agressieve misdragingen’ zitten. En tot slot
blijkt dat hoe beter het aanbod aan activiteiten en het dagprogramma wordt
beoordeeld door jongeren, hoe kleiner de kans is dat jongeren worden gere-
kend tot de categorie ‘veel agressieve misdragingen’.
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In het tweede model zijn ook interactie-effecten getoetst. Uit de interactie-
effecten blijkt dat de relatie tussen groepsgrootte en gedrag voornamelijk van
toepassing is voor jongens. De overige interactie-effecten bleken niet signifi-
cant. Overigens voegt het significante interactie-effect nog een groot deel toe
aan de verklaarde variantie. In het tweede model met interactie-effecten is
Nagelkerke’s R2=0,25.
De importkenmerken leeftijd, etniciteit, eerste detentie (ja/nee), ernst van
het feit, noch eerdere psychiatrische problematiek bleken een rol te spelen in
de voorspelling. Sociale deprivatiekenmerken (zoals aspecten van interactie
met groepsleiding, of interactie met groepsgenoten) bleken ook niet signifi-
cant bij te dragen en ook andere praktische of meer institutionele kenmerken
(zoals bejegening door groepsleiding, regelhantering) droegen niet signifi-
cant bij aan de voorspelling.

Tabel 18 Stapsgewijze logistische regressie agressieve incidenten in
detentie, N=133

Model 1 Model 2
B (SE) Wald’s B Odds ratio B (SE) Wald’s B Odds ratio

Geslacht (0=jongen, 1=meisje) -1,42  4,57 0,24* 4,98  3,98 0,05*
(0,66) (2,69)  

Aantal jongeren in de groep 0,24 5,56 1,27* 0,33  8,68 1,39**
(0,10) (0,11)  

Activiteiten en dagprogramma -0,49  4,82 0,61* -0,46    4,08 0,63*
(0,22) (0,23)  

Geslacht* -1,06    4,27 0,35*
Aantal jongeren in de groep (0,51)  
Nagelkerke R2 0,18 0,25  
Chi-square (df)    19,35 (3)   26,38 (4) 
Verandering in Chi-square (df)     7,03**(1)

* p<0,05
** p<0,01

8.3 Discussie

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht welke kenmerken geassocieerd zijn
aan misdragingen van jongeren in detentie en dan met name met agressieve
misdragingen. We baseren ons op geregistreerde gedragen, zoals deze zijn
vermeld in dossiers en in het TULP/JJI-registratiesysteem. Zelfrapportage
laten we in deze studie buiten beschouwing, wel is er een duidelijk verband
tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde misdragingen. We hebben twee
groepen jongeren onderscheiden: jongeren met veel geregistreerde inciden-
ten en jongeren met weinig geregistreerde incidenten. Als we alle typen gere-
gistreerde incidenten meerekenen, vinden we geen verschillen tussen beide
groepen. Dit komt waarschijnlijk omdat de meeste jongeren wel eens een
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regel overtreden. Justitiële inrichtingen zijn verplicht om van elk incident dat
leidt tot een kamerplaatsing een melding te maken in het dossier of in het
registratiesysteem TULP/JJI. Dit betekent dat ook relatief onschuldige zaken
worden geregistreerd, zoals het zelf pakken van eten of drinken, of het roken
van een sigaret wanneer dat niet is toegestaan.
Vervolgens hebben we twee groepen onderscheiden op basis van agressieve
en niet-agressieve misdragingen. Nu vonden we wel duidelijke verschillen.
De kans dat iemand tot de groep met veel agressieve misdragingen gerekend
kan worden bleek groter bij jongens, nam toe bij een grotere groep en werd
groter naarmate jongeren negatiever oordelen over de activiteiten in de
inrichting. Het onderscheid tussen agressieve en niet-agressieve gedragingen
lijkt dus relevant. Deze bevinding sluit aan bij de literatuur hierover. Ook
Gendreau et al. (1997) signaleerden dat er sterkere verbanden waren van
import-, deprivatie- en situationele kenmerken wanneer agressieve misdra-
gingen als maat werden genomen dan wanneer andere type overtredingen
werden geteld.
We vonden een aantal interessante verbanden. Ten eerste bleken jongens in
detentie een grotere kans te hebben om tot de groep met veel geregistreerde
agressieve gedragingen te behoren. Deze bevinding is een consistente bevin-
ding in de literatuur (Gendreau et al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002;
Trulson et al., 2009).
Rekening houdend met andere kenmerken, vonden wij verder dat jongeren
in grotere groepen een grotere kans hebben om tot de groep ‘veel geregis-
treerde agressieve misdragingen’ te worden gerekend. Dit is in overeenstem-
ming met de literatuur en sluit aan bij het gelegenheidsmodel (Gendreau et
al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002; Steiner & Wooldredge, 2008). De
gedachte is dat jongeren in grote groepen meer gelegenheid hebben om mis-
dragingen te plegen. In het geval van opsluiting in een JJI, waarbij jongeren
een groot deel van de dag doorbrengen in groepsverband (hetzij in de leef-
groep, hetzij gedurende het verplichte onderwijs) zouden we ons kunnen
voorstellen dat meer contact inderdaad ook meer kans geeft op het ontstaan
van ruzies, waarbij de link met fysieke en verbale agressie vervolgens gemak-
kelijk is gelegd.
Ook vonden wij een negatieve relatie tussen oordelen over het dagpro-
gramma en misdragingen in de JJI’s. Hoe negatiever jongeren het dagpro-
gramma of het aanbod aan activiteiten waarderen, hoe groter de kans dat zij
tot de groep jongeren met ‘agressieve misdragingen’ behoren, ook als reke-
ning wordt gehouden met andere import- en deprivatiekenmerken. We zijn
niet bekend met onderzoek waaruit een vergelijkbare bevinding (of het
tegengestelde) blijkt.12 Deze bevinding is lastig te duiden omdat we niet pre-
cies weten wat in de tijd eerst kwam: het negatieve oordeel over de dagbeste-

12 Steiner en Wooldredge (2008) vonden dat deelname aan dagprogramma’s positief gerelateerd is aan agres-
sieve misdragingen en verklaren dat vanuit de gedachte dat door deelname meer interactie mogelijk is. In
onze studie hebben we echter niet de werkelijke deelname aan activiteiten gemeten, maar het oordeel daar-
over van de jongeren.
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ding of de misdragingen. Het is mogelijk dat negatieve oordelen over dagbe-
steding een uiting zijn van verveling. Verveling blijkt een risicofactor voor een
inadequate aanpassing aan vrijheidsbeneming die zich onder meer kan uiten
in regelovertredend gedrag (Zamble, 1992). Andersom is het niet ondenkbaar
dat jongeren die veel agressief gedrag vertonen daarvoor in de instelling ook
gesanctioneerd worden en beperkingen opgelegd krijgen. Dit kan verveling
en negatieve oordelen over de dagelijkse activiteiten tot gevolg hebben. Dit
zou betekenen dat jongeren die veel agressie vertonen, bijvoorbeeld gestuurd
vanuit persoonlijke eigenschappen, vrijheidsbeneming en de geboden activi-
teiten anders ervaren dan jongeren die nauwelijks agressie vertonen.
In tegenstelling tot wat over het algemeen in de literatuur wordt gevonden,
vonden wij geen significante relatie van agressie met leeftijd, criminele voor-
geschiedenis of indicaties voor psychiatrische problematiek (Gendreau et al.,
1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002; Trulson et al., 2009). Zoals gezegd is het
merendeel van het eerdere onderzoek naar gedrag in detentie uitgevoerd
onder volwassen gedetineerden, maar ook studies onder gedetineerde jonge-
ren in de VS vinden dergelijke relaties (Trulson et al., 2010). Het is mogelijk
dat de leeftijdranges in onze onderzoeksgroep te beperkt zijn om dergelijke
verbanden te signaleren. Als er minder spreiding is, zullen we ook minder
snel significante effecten vinden. Een andere mogelijkheid kan zijn dat het
ontbreken van verwachte verbanden het resultaat is van een gebrekkige regi-
stratie van incidenten in dossiers of in het registratiesysteem TULP/JJI. Zoals
vermeld bleken niet alle incidenten goed in één van beide of in beide syste-
men te worden geregistreerd. Daarbij vonden we ook nog verschillen tussen
inrichtingen in registratiebereidheid. Sommige inrichtingen bleken alle inci-
denten die plaatsvonden te registreren (zowel in de dossiers als in TULP/JJI),
andere inrichtingen registreerden in een van beide systemen of registreerden
sommige incidenten consistenter dan andere. Het is mogelijk dat hierdoor
vertekening ontstaat in het werkelijk aantal geregistreerde (al dan niet agres-
sieve) incidenten.

Conclusie
We vinden in ons onderzoek naar het verblijf van jongeren in de JJI overeen-
komstige resultaten, maar ook verschillen met de internationale literatuur.
Dit kan deels komen omdat in de literatuur vooral misdragingen in detentie
onder volwassenen zijn onderzocht. De resultaten in dit hoofdstuk bieden
wel bevestiging voor de gedachte dat zowel import-, deprivatie- als gelegen-
heidskenmerken effect kunnen hebben op misdragingen in detentie. We von-
den namelijk dat een hoge mate van geregistreerde agressieve misdragingen
positief gerelateerd was aan ‘man zijn’ en aan de groepsgrootte en negatief
aan het oordeel van jongeren over het dagprogramma. Het ontbreken van
enkele in de literatuur veel gevonden verbanden kan het gevolg zijn van een
beperkte spreiding in leeftijd in onze onderzoeksgroep, maar kan ook duiden
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op problemen in de registratie van misdragingen. We zullen hierop in het
slothoofdstuk nader ingaan.
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Deel 4 Houding jegens
deviant gedrag en het
gepleegde delict





9 Houding jegens van het plegen van
delicten, het gepleegde delict en de
detentie

Belangrijkste bevindingen
Vragenlijsten
De houding van jongeren jegens het plegen van delicten in het algemeen:
– Jongeren vinden het plegen van delicten in het algemeen verkeerd.
– De houding jegens het plegen van delicten in het algemeen blijkt nau-

welijks gerelateerd te zijn aan import- of deprivatiekenmerken.
Interviews
Houding van jongeren jegens het door hen gepleegde delict:
In de interviews is specifiek gevraagd naar gevoelens van schuld, schaamte,
en spijt over het gepleegde delict.
– Jongeren spreken over spijt, schuld en schaamte in op een conventio-

nele manier.
– De meeste jongeren hebben spijt, maar meer over de gevolgen die hun

daad voor henzelf heeft gehad (dat ze gepakt zijn, bijvoorbeeld) dan dat
deze gevoelens gericht zijn op mogelijke slachtoffer(s).

Een vraag in het kader van omgaan met vrijheidsbeneming is hoe jongeren
nu ze gedetineerd zijn aankijken tegen het delict dat ze hebben gepleegd en
hoe hun houding is over het plegen van delinquent gedrag in het algemeen.
Eerder onderzoek laat zien dat bij delinquente jongeren sprake is van gebrek-
kige gewetensontwikkeling (Le Sage, 2005) en onconventionele opvattingen
(Stams et al., 2006) en dat bij sommige jongeren in detentie ook sprake is van
gevoelens van trots over gepleegde delicten (Klooster et al., 1999). In dit
hoofdstuk gaan we nader in op de houding van gedetineerde jongeren jegens
het plegen van delinquent gedrag in het algemeen en meer specifiek jegens
het delict waarvoor zij vastzitten (probleemstelling 3). In de eerste paragraaf
bespreken we beknopt enkele eerdere studies naar de houding van delin-
quenten over het plegen van delicten zonder daarbij de pretentie van volle-
digheid te hebben. We zien dat er weinig onderzoek is gedaan naar de relatie
tussen houding jegens delinquent gedrag en hoe jongeren omgaan met vrij-
heidsbeneming. Vervolgens beschrijven we in hoeverre de houding van jon-
geren jegens delinquent gedrag in het algemeen gerelateerd is aan de wijze
waarop ze omgaan met vrijheidsbeneming en met kenmerken van vrijheids-
beneming (onderzoeksvragen 11 en 12). Daarna richten we ons specifiek op
de houding van jongeren jegens het delict dat ze hebben gepleegd (onder-
zoeksvraag 13). We gebruiken zowel de vragenlijstgegevens die bij de basis-
steekproef zijn afgenomen als informatie uit de semigestructureerde inter-
views die bij een deel van de jongeren zijn afgenomen. Tot slot volgt een dis-
cussie.



9.1 Eerder onderzoek

De houding die jongeren hebben jegens het plegen van delicten is in te kade-
ren in onderzoek naar de morele ontwikkeling van jongeren. Een belangrijke
verklaring waarom jongeren delicten plegen is dat de morele ontwikkeling
van delinquente jongeren achterloopt of gebrekkig is (immature) (zie voor
een overzicht Stams et al., 2006). Een gebrekkige morele ontwikkeling komt
dan onder meer tot uiting in positieve opvattingen over delinquent of anti-
sociaal gedrag in het algemeen, of ten opzichte van eigen delinquent gedrag
meer in het bijzonder. Naast het cognitieve oordeel over delinquent gedrag,
kan het ontbreken van gevoelens van schuld, spijt of schaamte ook wijzen op
een gebrekkige morele ontwikkeling. Recente meta-analyses laten zien dat de
morele cognitieve oordeelsvorming sterker geassocieerd lijkt te zijn met
delinquentie en recidive dan de morele emoties (Jolliffe & Farrington, 2004;
Stams et al., 2006; Van Vugt et al., 2011), hoewel hierbij moet worden opge-
merkt dat deze analyses vooral gebaseerd zijn op studies waarin kwantitatief
gegevens zijn verzameld met behulp van vragenlijsten.13

Morele oordelen over delinquentie in het algemeen
Meerdere studies laten zien dat bij delinquente jongeren ten opzichte van
niet-delinquente jongeren sprake is van een gebrekkige morele ontwikkeling
(Menard & Huizinga, 1994; Stams et al., 2006). Op basis van persoonlijkheids-
onderzoeken onder jongeren tegen wie een strafzaak werd afgedaan vond Le
Sage (2005) dat bij een aanzienlijk deel van de jongeren sprake was van ‘een
gebrekkige gewetensontwikkeling’. Een gebrekkige morele ontwikkeling
komt ook vaker voor bij gedetineerde jongeren dan bij niet-gedetineerden
(Larden et al., 2006). Een gebrekkige morele ontwikkeling is een belangrijke
voorspeller voor recidive (Van Vugt et al., 2011). Hoewel meerdere studies
een duidelijk verband vinden tussen een gebrekkige morele ontwikkeling en
crimineel gedrag is er nog te weinig bekend over mogelijke causale effecten.
Het is immers ook mogelijk dat morele oordeelsvorming achteraf wordt aan-
gepast om zodoende vertoond gedrag goed te praten (Menard & Huizinga,
1994) of te neutraliseren (Matza, 1964). In Nederland werd dit onder meer
door Engels et al. (2004) bij jeugdige delinquenten gevonden. In hun studie
vonden zij dat als jongeren nog geen delicten hebben gepleegd, hun attitudes
hun gedrag beïnvloeden, terwijl als jongeren eenmaal delicten hebben
gepleegd, hun attitudes over het plegen van delicten worden aangepast con-
form vertoond gedrag.
Een veelgebruikt verklaringsmodel is het cognitief-moreel ontwikkelingsmo-
del van Kohlberg (zie Stams et al., 2006; Van Vugt et al., 2011). Volgens dit
model bestaat de morele ontwikkeling uit zes stadia, te onderscheiden in drie
niveaus: het preconventionele, conventionele en postconventionele niveau

13 Hierdoor kan ook sprake zijn van problemen in het valide en betrouwbaar meten van morele emoties (Tang-
ney et al., 2007) of het meten van de verkeerde morele emoties (Tibbetts, 2003).
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van de cognitieve-morele ontwikkeling. Daar waar in het preconventionele
stadium de maatschappelijke regels en sociale verwachtingen vooral buiten
iemand zelf en zijn of haar verantwoordelijkheid worden gezien, zijn deze
regels in het conventionele stadium meer geïnternaliseerd en ziet men in het
postconventionele stadium de regels meer als zelf gekozen gedrag. In het
preconventionele stadium is vooral sprake van egocentrisch redeneren en
oordelen: gericht op eigen profijt en instrumenteel ingesteld. De verschil-
lende stadia worden in de levensloop tot volwassene doorlopen. Indien de
morele ontwikkeling van adolescenten of volwassenen vertraagd is en ze blij-
ven hangen in het eerste stadium, wordt dit gezien als een risicofactor voor
antisociaal gedrag (Gibbs, 2003; Stams et al., 2006) en recidive (Van Vugt et
al., 2011).
Zowel individuele als situationele kenmerken blijken geassocieerd te zijn met
een gebrekkige morele ontwikkeling. Diverse individuele kenmerken blijken
effect hebben op de relatie tussen morele ontwikkeling in het plegen van cri-
mineel gedrag (Larden et al., 2006; Stams et al., 2006). Belangrijke individuele
kenmerken die duidelijk effect hebben op de relatie tussen een gebrekkige
morele ontwikkeling en delinquent gedrag zijn: behorend tot het mannelijke
geslacht; de oudere adolescentieperiode (15 jaar en ouder); het hebben van
een lage intelligentie; en de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis.
Deze individuele kenmerken kunnen een vertragend effect hebben op de
morele ontwikkeling waardoor de kans op het plegen van delicten toeneemt.
Ook vrijheidsbeneming, als situationeel kenmerk, wordt in de literatuur geas-
socieerd met een gebrekkige morele ontwikkeling, maar of er effecten van
uitgaan is niet duidelijk. Stams et al. (2006) vinden op basis van hun meta-
analyse een sterk verband tussen een gebrekkige morele ontwikkeling en cri-
minaliteit bij jongeren die zijn ingesloten in een detentiecentrum (zie ook:
Larden et al., 2006). Het verband is vooral sterk naarmate jongeren langer
ingesloten zijn. Het is niet duidelijk in hoeverre vrijheidsbeneming een zelf-
standig effect heeft op het morele oordeel van jongeren of dat de morele
defecten al gevormd zijn door het criminele milieu waarmee ze voor detentie
te maken hadden. Het is mogelijk dat het samenkomen van delinquente jon-
geren een versterkend effect heeft op hun oordelen over het plegen van
delinquent gedrag. Anderzijds is het ook mogelijk dat, gegeven de relatie met
de variabele detentieduur (een verblijf korter of langer dan 14 dagen op
moment van afname), gedetineerden minder de kans hebben om hun morele
ontwikkeling te ‘trainen’ en zich verder te ontwikkelen.14

Morele emoties over het gepleegde delict
Het hiervoor beschreven onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tus-
sen morele oordeelsvorming jegens delinquent gedrag in het algemeen. Het

14 Trainingen zoals EQUIP die in Nederland in de JJI’s aan de jongeren worden gegeven, zijn juist hierop gericht.
In EQUIP worden jongeren getraind om hun denkfouten te corrigeren en zich een meer conventionele oor-
deelsvorming over sociale situaties eigen te maken (zie Nas, 2005).
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gaat dan vooral om de cognitieve oordeelsvorming van jongeren in het alge-
meen (‘ik vind het fout om …’). Meer recent is er ook aandacht voor de voor-
spellende waarde van morele emoties als schuld, spijt, schaamte en trots
voor latere delinquentie of recidive (Ferwerda et al., 2006; Tangney, 2000a;
Tangney, 2000b; Tangney et al., 2007; Tibbetts, 2003). De gedachte is dat
morele emoties mensen kunnen stimuleren tot gedragsverandering. Het
voert te ver om hier nader op in te gaan, ook omdat het empirische bewijs
voor de associaties niet helemaal duidelijk is. Recente meta-analyses laten
ook zien dat het verband met delinquentie en recidive sterker is voor de cog-
nitieve morele ontwikkeling dan voor de emotioneel-morele ontwikkeling
(Stams et al., 2006; Van Vugt et al., 2011), hoewel dit ook een resultaat kan
zijn van beperkte operationalisering van morele emoties in vragenlijstonder-
zoek (Tangney et al., 2007). Een beperking van studies naar morele emoties is
dat vaak niet duidelijk wordt waarop de morele emoties gericht zijn: gaat het
om meer dispositionele kenmerken van personen, om gevoelens als gevolg
van het gepleegde delict of omdat men vastzit in detentie (zie Van der Laan et
al., 2008)?
Een van de weinige ons bekende studies waarin specifiek naar schaamte ten
opzichte van het gepleegde delict bij gesanctioneerde jongeren is gekeken,
betreft die van Ferwerda et al. (2006) onder jongeren die een Halt-sanctie
hadden ondergaan. Zij vonden dat jongeren die zich ten tijde van het uitvoe-
ren van de sanctie schaamden voor het door hen gepleegde feit, ook minder
vaak bleken te recidiveren. Hierbij moet worden opgemerkt dat de groep jon-
geren een overwegend lichte risicogroep vormde en in die zin moeilijk verge-
lijkbaar is met jongeren in detentie.
In tegenstelling tot gevoelens van schaamte of trots, lijken schuldgevoelens
zich specifiek te richten op hetgeen men fout heeft gedaan. Hoewel uit enkele
studies blijkt dat gedetineerden nauwelijks schuldgevoelens ervaren over
hetgeen ze hebben gedaan, lijkt er wel een associatie te zijn met recidive naar
gelang het type delict waarvoor men is gedetineerd (Hosser et al., 2005; Hos-
ser et al., 2008; Tangney et al., 2007). Hosser et al. (2008) vonden dat gedeti-
neerden nauwelijks schuldgevoelens ervoeren, noch over hetgeen ze hadden
gedaan noch over het feit dat ze vastzaten. Daarnaast bleken eventueel aan-
wezige gevoelens van schuld en schaamte ook nog eens minder te worden
naarmate men langer in detentie verbleef. Factoren als leeftijd en de ernst
van het delict bleken niet van invloed op de aanwezigheid en ontwikkeling
van schuldgevoelens. In een eerdere studie onderzochten Hosser et al. (2005)
de relatie tussen schuldgevoelens ervaren door mannelijke adolescenten in
detentie met recidive twee jaar na ontslag. Zij vonden geen significant ver-
band, maar wel een negatieve trend (meer schuldgevoelens ervaren tijdens
detentie, minder recidive erna). Wel vonden ze dat jongens die wegens
geweldsdelicten vastzaten en schuldgevoelens rapporteerden tijdens detentie
minder snel recidiveerden dan wanneer de schuldgevoelens ontbraken.
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9.2 Resultaten

Bij de gedetineerde jongeren uit de basissteekproef zijn in de vragenlijst hun
oordelen over delinquent gedrag in het algemeen bevraagd. Ook is meer spe-
cifiek ingegaan op hun oordelen over het door hen gepleegde delict in relatie
tot het vastzitten in een jeugdinrichting. Gevraagd is in hoeverre de jongeren
het terecht vinden dat ze voor een dergelijk delict vastzitten, in hoeverre ze
zich schuldig voelen, zich schamen voor of trots zijn op het door hen
gepleegde feit. Vooraf merken we op dat het vaststellen van dergelijke morele
emoties complex is (Tangney et al., 2007), al is het maar omdat het duiden
van dergelijke emoties lastig is waarbij het bijvoorbeeld ingewikkeld is om
schaamte- en schuldgevoelens van elkaar te onderscheiden (Tibbetts, 2003).
Voor zover ons bekend is er in Nederland ook geen gevalideerd meetinstru-
ment beschikbaar om morele emoties over het gepleegde feit te meten. De
hier gepresenteerde analyses bieden een eerste indicatie van hoe de jongeren
aankijken tegen de detentie in de context van het door hen gepleegde feit en
moeten vooral exploratief worden gezien.
We geven eerst beschrijvende statistieken en gaan dan in op de relatie van
deze factoren met individuele en deprivatiekenmerken. Daarna beschrijven
we aan de hand van de kwalitatieve interviews meer de opvattingen en
gevoelens van jongeren jegens de door hen gepleegde delicten en het feit dat
ze vastzitten.

9.2.1 Houding jegens delinquent gedrag: bevindingen uit de vragenlijst

Delinquent gedrag in het algemeen
Om de houding van de jongeren over delinquent gedrag in het algemeen te
meten, is gebruikgemaakt van de Attitudes towards Delinquent Behavior
Questionnaire (ADBG) (Menard & Huizinga, 1994; voor een Nederlandse ver-
taling zie Leenders & Brugman, 2005). Het betreft een schaal van zes items
over delicten waarbij gevraagd wordt in hoeverre de jongere het fout vindt
dat iemand van zijn eigen leeftijd een dergelijk feit pleegt (antwoorden wer-
den gegeven op een vierpuntsschaal). Een lage score wijst op een conventio-
nele opvatting (het is heel fout om delicten te plegen), een hoge score wijst
op onconventionele opvattingen (het is helemaal niet fout om delicten te ple-
gen).
De gemiddelde score op de schaal is M=1,59 (SD=0,62; P75=2,00). Het meren-
deel van de jongeren vindt het dus verkeerd om delicten te plegen en zit
daarmee aan de conventionele kant van de dimensie, tegengesteld aan het-
geen we zouden verwachten op basis van de literatuur.

Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomstgroep
Er zijn geen verschillen in opvattingen jegens delinquent gedrag naar sekse
en leeftijd. Als we uitsplitsen naar herkomstgroepen blijken er wel verschillen
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na het uitvoeren van post-hoc toetsen. Nederlandse jongeren blijken het ple-
gen van delicten gemiddeld minder verkeerd te vinden dan jongeren van
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst (de gemiddelde scores
zijn MNL=1,83 (SD=0,73); MM=1,29 (SD=0,38); MS=1,43 (SD=0,39); MA=1,32
(SD=0,47); p<0,001). Dit verschil tussen herkomstgroepen zou eventueel erop
kunnen wijzen dat deze laatste drie herkomstgroepen meer sociaal wenselijk
antwoorden dan autochtone Nederlandse jongeren. Omdat we ook een so-
cialewenselijkheidsvragenlijst hebben afgenomen bij deze jongeren, kunnen
we nagaan of de score op de ‘houding’-schaal gerelateerd is aan de neiging
van jongeren om sociaal wenselijk te antwoorden. De correlatie is significant
en negatief (r=-0,29, p<0,01). Dit betekent dat een lagere score op de houding
vragenlijst gerelateerd is aan een sterkere neiging om sociaal wenselijk te ant-
woorden. Met andere woorden: er is reden om aan te nemen dat de jongeren
die aangeven dat het plegen van delicten ‘zeer fout’ is, ook vaker sociaal wen-
selijk antwoorden. We moeten echter voorzichtig zijn om dit te concluderen
voor de verschillende herkomstgroepen, omdat uit onderzoek blijkt dat so-
cialewenselijkheidschalen niet voldoende valide zijn voor niet-autochtone
groepen (Wissink et al., 2008).

Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken van de detentie
Jongeren die voor de eerste keer vastzitten, verschillen niet in hun opvattin-
gen jegens delinquent gedrag in vergelijking met de jongeren die al eerder
hebben vastgezeten. Ook werden geen verschillen gevonden voor groepen
uitgesplitst naar de ernst van het feit. Verder verschilden jongeren die op het
moment van afname korter dan 14 dagen in de inrichting verbleven niet in
hun houding jegens deviant gedrag, ten opzichte van jongeren die al langer
vastzaten op het moment van afname van de vragenlijsten.

Verschillen naar psychiatrische problematiek
Wel vinden we een verband tussen opvattingen jegens delinquent gedrag en
indicaties voor psychiatrische problematiek. Jongeren bij wie bij binnen-
komst in detentie indicaties waren voor meervoudige psychiatrische proble-
matiek (de MAYSI-2-somscore) vinden delinquent gedrag significant minder
fout dan jongeren die geen psychiatrische problematiek rapporteren in
detentie. Met andere woorden, jongeren waarbij indicaties van psychiatri-
sche problematiek zijn, oordelen positiever over deviant gedrag dan jongeren
bij wie deze indicaties bij binnenkomst ontbreken.

Samenhang opvattingen over delinquent gedrag en omgaan met detentie
We hebben de samenhang tussen opvattingen over delinquentie in het alge-
meen met de verschillende aspecten van omgaan met vrijheidsbeneming
onderzocht (onderzoeksvraag 11). Daartoe hebben we correlaties berekend.
De bevindingen worden gegeven in tabel b6 in bijlage 6. Er blijkt een nega-
tieve correlatie met welbevinden (r=-0,16; p<0,05) en een positieve correlatie
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met psychosociale problemen (r=0,24; p<0,01). De sterkte van de verbanden
is matig tot zwak te noemen. Naarmate jongeren positiever oordelen over
delinquent gedrag, geven ze ook aan meer stress te ervaren en meer psycho-
sociale problemen te hebben.
Wat betreft misdragingen van jongeren in detentie vinden we geen signifi-
cante verschillen in de houding jegens delinquent gedrag tussen jongeren
waarvan vaak agressieve misdragingen zijn geregistreerd en jongeren waar-
van nauwelijks of geen agressieve gedragingen zijn geregistreerd (Mag=1,62,
SDag=0,59; Mnag=1,56, SDnag=0,58; F=0,42, p=0,52).
Kortom, we vinden een matige tot zwakke negatieve relatie tussen de hou-
ding jegens het plegen van delicten in het algemeen en de psychische aspec-
ten van het omgaan met vrijheidsbeneming. Daarnaast blijkt de houding
jegens het plegen van delicten niet gerelateerd aan geregistreerde agressieve
misdragingen in de JJI.

Samenhang tussen opvattingen jegens delinquent gedrag en kenmerken van
vrijheidsbeneming
Ook is onderzocht welke verbanden er zijn tussen de opvattingen van jonge-
ren over delinquent gedrag in het algemeen en verschillende kenmerken van
het omgaan met vrijheidsbeneming (onderzoeksvraag 13). De resultaten
hiervan worden ook in tabel b6 in bijlage 6 gegeven.
Uit deze tabel blijkt dat over het algemeen de houding jegens delinquent
gedrag matig tot zwak geassocieerd is met deprivatiekenmerken. Matig sterke
significante relaties zijn gevonden met de praktische aspecten handhaving
van regels, eerlijkheid, regels en rechten, en activiteiten en dagprogramma.
In alle gevallen is er een negatief verband, wat wil zeggen dat een minder
positieve beoordeling van deze praktische kenmerken van vrijheidsbeneming
samenhangt met een positievere houding jegens delinquent gedrag in het
algemeen.
Ook zijn er enkele significante relaties met een aantal sociale aspecten, te
weten: steun van groepsleiding, vertrouwen in relatie met groepsleiding,
humaniteit in de behandeling door groepsleiding, interactie met jongeren, en
contact met de buitenwereld. Ook hier werden negatieve relaties gevonden:
hoe negatiever jongeren de sociale aspecten van vrijheidsbeneming beoor-
deelden, hoe positiever hun oordelen jegens delinquent gedrag in het alge-
meen.
We zijn tenslotte in een multivariate regressieanalyse nagegaan welke
import- en deprivatiekenmerken gerelateerd zijn aan de houding jegens het
plegen van delicten. Psychiatrische problematiek bij binnenkomst blijkt
negatief gerelateerd aan opvattingen over delinquent gedrag, evenals het van
Nederlandse (autochtone) afkomst zijn. Daarnaast vinden we een negatieve
relatie tussen het oordeel over de relatie met de groepsleiding en opvattingen
over delinquent gedrag. Dit duidt erop dat een positiever ervaren relatie met
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de groepsleiding gerelateerd is aan een conventionele houding jegens het
plegen van delicten.

9.2.2 Emotionele beleving van het delict en de detentie: bevindingen uit de
vragenlijst

Om de emotionele beleving jegens het gepleegde delict en het omgaan met
vrijheidsbeneming te kunnen onderzoeken (onderzoeksvraag 13) maken we
gebruik van enkele losse vragen uit de vragenlijst. Voor zover bij ons bekend
zijn er in Nederland geen gevalideerde instrumenten beschikbaar om de
emotionele beleving jegens het delict te meten. Om toch iets te kunnen zeg-
gen over de emotionele beleving van het gepleegde delict en de detentie heb-
ben we een aantal explorerende analyses gedaan met deze losse items. Tabel
19 geeft een overzicht van de gemiddelden en de standaarddeviaties op deze
items. De vragen zijn ingevuld op een vijfpuntsschaal (variërend van ‘hele-
maal mee oneens’ tot ‘helemaal eens’).

Tabel 19 Emotionele beleving van delict en ervaren rechtvaardigheid
van vrijheidsbeneming (N=207)

Item Gemiddelde (SD) n nvt

Ervaren rechtvaardigheid vrijheidsbeneming
 Ik vind het terecht dat ik vastzit 2,43 (1,55) -
 Het is terecht dat ik deze straf heb gekregen voor wat ik heb gedaan 2,20 (1,50) -
 Ik vind het niet erg dat ik opgesloten zit 1,74 (1,27) -
 Andere jongeren die hetzelfde hebben gedaan als ik, krijgen een veel minder
 zware straf

2,84 (1,48) 9

Morele emoties over delict
 Ik voel me schuldig over wat ik heb gedaan 2,79 (1,72) 2
 Ik ben trots op wat ik heb gedaan 1,52 (1,03) 6
 Ik schaam me voor wat ik heb gedaan 2,53 (1,57) 6

Noot Op sommige vragen kon worden geantwoord ‘niet van toepassing want ik ben onschuldig’: deze
scores zijn niet meegenomen in de gemiddelden. De frequenties waarmee dit antwoord wordt gege-
ven per vraag worden weergegeven in de laatste kolom van de tabel.

Samenhang tussen emotionele beleving delict en ervaren rechtvaardigheid
vrijheidsbeneming
De correlaties tussen de items zijn te vinden in tabel 20. De correlaties moe-
ten – omdat het hier items betreft en geen gecorreleerde schalen – met enige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. We zien dan dat ‘terecht vastzitten’
positief gerelateerd is aan ‘terecht straf krijgen’. Bij het maken van een gevali-
deerde vragenlijst zouden deze items vermoedelijk in dezelfde schaal terecht-
komen. Deze items hangen bovendien samen met schuld en schaamte, en in
mindere mate ook met trots jegens het gepleegde delict. Op grond van deze
exploratieve analyses zou je dan kunnen veronderstellen dat naarmate jonge-
ren het meer terecht vinden dat ze vastzitten voor dit delict, zij zich meer
schuldig voelen over, meer schamen voor en minder trots zijn op wat ze heb-
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ben gedaan. Interessant is bovendien dat schuld en schaamte onderling ook
sterk samenhangen. In mindere mate is ook trots gerelateerd aan schuld en
schaamte.
Subanalyses (hier niet getoond omdat het inter-item correlaties betreft) lie-
ten zien dat morele emoties over het gepleegde delict nauwelijks samenhan-
gen met de opvattingen van jongeren over het plegen van delicten in het
algemeen.

Tabel 20 Emotionele beleving van delict en ervaren rechtvaardigheid
vrijheidsbeneming – inter-item correlaties (N=207)

1 2 3 4 5 6 7

Rechtvaardigheid vrijheidsbeneming
1 Ik vind het terecht dat ik vastzit 1
2 Het is terecht dat ik deze straf heb

gekregen voor wat ik heb gedaan
0,83** 1

3 Ik vind het niet erg dat ik opgesloten
zit

0,29** 0,30** 1

4 Andere jongeren die hetzelfde heb-
ben gedaan als ik, krijgen een veel
minder zware straf

-0,16* -0,20** -0,07 1

Morele emotie over delict
5 Ik voel me schuldig over wat ik heb

gedaan
0,29** 0,54** 0,11 0,06 1

6 Ik ben trots op wat ik heb gedaan -0,19** -0,17* 0,09 0,02 -0,26** 1
7 Ik schaam me voor wat ik heb

gedaan
0,39** 0,30** 0,01 0,10 0,63** -0,21** -

* p<0,05
** p<0,01

Samenhang tussen emotionele beleving van delict, rechtvaardigheid van de
vrijheidsbeneming en het omgaan met vrijheidsbeneming
Voor de volledigheid hebben we – explorerend – gekeken naar de correlatie
tussen de items over de emotionele beleving van het delict, de rechtvaardig-
heid van de vrijheidsbeneming en het omgaan met vrijheidsbeneming. We
zien dat de vijf aspecten van vrijheidsbeneming weliswaar gerelateerd zijn
aan de ervaren rechtvaardigheid van de sanctie (terecht vastzitten e.d.), maar
niet aan de emotionele beleving van het delict (schuld, schaamte, spijt, en
trots).

9.2.3 Emotionele beleving van het delict: bevindingen uit de interviews

De kwantitatieve gegevens zoals hiervoor gepresenteerd bieden een globaal
beeld van de morele emoties die jongeren in detentie ervaren over het door
hen gepleegde delict. In de semigestructureerde interviews is aanvullend
gevraagd hoe jongeren aankijken tegen het plegen van delicten of specifiek
tegen het feit waarvoor zij vastzitten. Vooraf willen we opmerken dat veel
jongeren hun betrokkenheid bij het feit waarvan ze verdacht worden ontken-
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nen. Sommige jongeren geven aan dat zij op het verkeerde moment op de
verkeerde plaats aanwezig waren, andere jongeren geven aan dat zij ‘erbij
zijn gelapt’. Dit hangt mogelijk samen met het feit dat een deel van de jonge-
ren in de onderzoeksgroep in preventieve hechtenis in de JJI verblijft, in
afwachting van een definitieve uitspraak. Zij zijn formeel nog niet schuldig
bevonden. Het is wel te verwachten dat deze instelling ook effect heeft op de
door hen ervaren gevoelens over de vrijheidsbeneming.

Spijt en schuld
Mensen die zich schuldig voelen, of spijt hebben, hebben dat over specifiek
gedrag dat ze hebben vertoond, of gedrag wat zij juist hebben nagelaten
(Tangney et al., 1996, 2007). De aandacht is gericht op gedrag en niet zozeer
op iemand ‘zelf’. Als in de interviews aan de jongeren wordt gevraagd of ze
spijt hebben van hetgeen ze hebben gedaan, geven meerdere jongeren aan
spijt te hebben over hetgeen is gebeurd. Vanwege de sturing van de vraag is
de vervolgreactie van sommige jongeren interessanter. Meerdere keren wordt
namelijk aangegeven dat ze vinden dat ze spijt hebben omdat ze vinden dat
ze het plegen van het delict op een verkeerde manier hebben aangepakt. Een
jongen vertelt het volgende:

‘Ene kant ik heb een last minder want ik heb terug gepakt aan de andere
kant ik vind het zielig voor hem.. het was niet echt iemand van mijn kali-
ber maar op dat moment dan denk je er niet meer aan.. hem moet ik heb-
ben nu heb ik je ook… maar nu ik achteraf terug kijk , kon ik beter zijn
broer pakken.. zo een iemand van mijn eigen kaliber..’ [Interview 1, jon-
gen, 17 jaar, recidivist]

Andere jongeren vertellen dat ze het met name vervelend vinden dat ze
gepakt zijn. Uit de interviews blijkt niet zozeer dat jongeren spijt ervaren of
zich schuldig voelen over het gepleegde feit. Het lijkt er eerder op dat ze ‘er
spijt van hebben’ dat zij degenen zijn die zijn opgepakt. Reflectie over het-
geen ze hebben gedaan en mogelijke gevolgen voor slachtoffers lijkt beperkt.
Dit sluit aan bij bevindingen uit andere studies dat bij delinquente jongeren
vaak sprake kan zijn van verminderde of gebrekkige gewetensontwikkeling
(Le Sage, 2005; Stams et al., 2006). Een jongere zegt het volgende als hem
gevraagd wordt of hij zich ook schuldig voelt over wat hij heeft gedaan:

‘Ja ik heb fout gedaan. Ik moest denken. Ik ging die dingen doen. Ik moest
denken over de consequenties die je neemt in je leven. Je wilt die dingen
gewoon doen, kijk wat je krijgt nu. Ja kan je niks aan doen.’ [Interview 22,
jongen, 16 jaar, recidivist]

Een jongen geeft aan dat hij pas dit soort gevoelens heeft sinds hij hier vast-
zit:

166 Jongeren en vrijheidsbeneming



‘Ik heb er wel spijt van sinds ik vastzit. Als ik niet vastzat, zat ik nu nog
steeds overvallen te plegen.’ [Interview 31, jongen, 16 jaar, eerste deten-
tie]

Schaamte
Gevoelens van schaamte kunnen worden ervaren als iemand gedrag heeft
vertoond dat in strijd is met zijn of haar eigen morele opvattingen (Lewis,
2003). Iemand meent persoonlijk gefaald te hebben of tekort te zijn gescho-
ten. Iemand die zich schaamt vindt zichzelf een slecht persoon (Tangney et
al., 2007). In de interviews komen we enkele keren een verwijzing hiernaar
tegen. Zoals dit meisje dat vertelt over de begintijd van de detentie:

‘Toen dacht ik van shit wat heb ik gedaan. Ik vond het ook heel raar wat ik
had gedaan, want ik ben normaal wel een braaf meisje, niet een crimi-
neel, zo ben ik niet. Ik kwam slechte vrienden tegen en het ging helemaal
verkeerd. (…) Ik moest het ook beseffen.’ [Interview 32, meisje, 18 jaar,
eerste detentie]

Of deze jongen, die reflecteert op zijn verblijf in de JJI:

‘Waarom moet ik hier zitten, ik hoor niet. Ik hoor thuis en op school bij
mijn ouders. Ik zit hier met jongens die wel een heel slecht verleden heb-
ben. Als je jezelf gaat wegen met andere jongens. Dan voel je je teleurge-
steld.’ [Interview 29, jongen, 18 jaar, eerste detentie]

De jongeren ervaren de vrijheidsbeneming in detentie vaak als ‘iets dat moet
gebeuren’. Ze zeggen ook daarop na afloop niet meer te zullen terugkijken en
dan met een schone lei te beginnen.

‘(…) nu het gewoon, ja ik zit vast, daar kan ik niks aan doen, dat kan ik ook
niet terugdraaien en dit is ook de laatste keer dat ik hier ben. Ik weet
sowieso nu wat mijn denkfouten zijn, wat ik fout heb gedaan en dat ik dat
ga veranderen als ik weer in de maatschappij terecht kom. Ik heb er totaal
geen zin in om hier weer terug te komen.’ [Interview 36, meisje, 17 jaar,
eerste detentie]

9.3 Discussie

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag hoe jongeren in detentie aan-
kijken tegen het plegen van delicten en de relatie daarvan met hoe ze met
vrijheidsbeneming omgaan.
De resultaten van ons onderzoek laten zien dat jongeren over het algemeen
conventionele opvattingen hebben over het plegen van delinquent gedrag.
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Dit correspondeert niet met bevindingen uit de literatuur (Larden et al., 2006;
Menard & Huizinga, 1994; Stams et al., 2006). Op basis daarvan zouden we
juist verwachten dat jongeren in detentie het plegen van delicten niet ver-
keerd zouden vinden. In de literatuur wordt er immers op gewezen dat bij
delinquente jongeren sprake is van een gebrekkige gewetensontwikkeling die
zich onder meer kan uiten in positieve oordelen over delinquent gedrag. En,
zoals Menard en Huizinga (1994) vanuit een cognitieve dissonantietheorie
betogen, jongeren die delicten plegen zouden hun houding aanpassen aan
het vertoonde gedrag (Engels et al., 2004; Leenders & Brugman, 2005; Menard
& Huizinga, 1994). Ook hadden we verwacht dat jongeren die al eerder vast
hebben gezeten – en dus naar alle waarschijnlijkheid meerdere delicten heb-
ben gepleegd – positiever zouden oordelen over het plegen van delicten dan
jongeren die voor de eerste keer vastzitten en minder delicten hebben
gepleegd. Dit vinden wij niet terug in onze resultaten.
De inconsistentie tussen de literatuur en onze bevindingen vraagt om een
nadere duiding. Een mogelijkheid is dat jongeren in onze onderzoeksgroep
de neiging hebben sociaal wenselijk te antwoorden. We vinden inderdaad dat
een sterkere geneigdheid tot sociaal wenselijk antwoorden significant samen-
hangt met een positievere score op de ‘houding jegens delinquent gedrag’.
Een alternatieve verklaring kan zijn dat sprake is van een leerervaring die
specifiek zou kunnen zijn voor deze groep jongeren. In principe krijgen alle
jongeren in de JJI’s de EQUIP-training, die specifiek aangrijpt op mogelijke
morele denkfouten van jongeren (cognitive distortions). Het is mogelijk dat
deze training het oordeel van jongeren jegens het plegen van delicten heeft
gestuurd. In de training leren de jongeren na te denken over hun denkfouten,
over de gevolgen van hun gedrag en leren zij te reflecteren op het delict dat
zij hebben gepleegd. Het is mogelijk dat de jongeren in onze onderzoeks-
groep tegen de verwachting in redelijk conventioneel oordelen over het ver-
tonen van delinquent gedrag omdat hen dat recent is aangeleerd. Daarnaast
vinden we in de interviews ook dat als jongeren spijt hebben over hetgeen is
gebeurd, ze het vooral betreuren dat ze zijn opgepakt of dat ze het delict op
deze wijze hebben aangepakt. We horen in de interviews dat de spijt- en
schuldgevoelens met name gericht zijn op henzelf, hun familieleden, of op de
manier waarop zij de feiten hebben gepleegd. Het gaat niet over gevoelens
van spijt en schaamte die betrekking hebben op het slachtoffer van het mis-
drijf. Dit wijst op een gebrekkige morele ontwikkeling bij jeugdige daders en
is in overeenstemming met de literatuur (Le Sage, 2005; Stams et al., 2006;
Wainryb et al., 2010). Als we de resultaten over de cognitieve oordelen over
het plegen van delicten en de gevoelens van spijt en schuld naast elkaar leg-
gen, zou het kunnen betekenen dat de EQUIP-training vooral ingrijpt op de
manier waarop gedetineerde jongeren hun opvattingen over deviant gedrag
in het algemeen kunnen verwoorden, maar dat het nauwelijks iets doet met
de morele gevoelens die ze hebben over het vertoonde delictgedrag. Deze
bevinding sluit aan bij de resultaten uit een recente effectiviteitstudie van

168 Jongeren en vrijheidsbeneming



Brugman en Bink (2011) waarin met behulp van een behandel- en controle-
groep de effectiviteit van EQUIP onder Nederlandse jongeren in justitiële set-
ting is onderzocht. Gekeken werd naar het effect van EQUIP op zowel een
mogelijke verandering in denkfouten (d.m.v. herhaaldelijke afname van de
HID-vragenlijst), als ook een mogelijke verandering in later gedrag (d.m.v.
recidivemetingen). Brugman en Bink moeten concluderen dat EQUIP welis-
waar lijkt bij te dragen aan een afname in denkfouten, maar niet aan een
afname in ernst of prevalentie van recidive.
We vinden nauwelijks verschillen tussen subgroepen in opvattingen jegens
delinquent gedrag, met uitzondering van herkomst en indicatie voor meer-
voudige psychiatrische problematiek. Nederlandse jongeren blijken positie-
vere oordelen te hebben over het plegen van delinquent gedrag dan Marok-
kaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren. Dit kan samenhangen met de
neiging om meer sociaal wenselijk te antwoorden (de gemiddelde scores bij
deze laatste drie groepen is hoger). We weten dit niet want de socialewense-
lijkheidvragenlijst blijkt door jongeren met een verschillende culturele ach-
tergrond anders te worden geïnterpreteerd (Wissink et al., 2008). Verder vin-
den we ook dat jongeren waarbij sprake is van indicaties voor meervoudige
psychiatrische problematiek gemiddeld positiever oordelen over het plegen
van delicten dan wanneer deze indicaties er niet zijn. Dit is in overeenstem-
ming met de literatuur over een gebrekkige gewetensontwikkeling. Daaruit
blijkt dat de aanwezigheid van psychiatrische problematiek effect heeft op de
morele ontwikkeling. Mogelijk wordt deze door psychiatrische problemen
geremd (Stams et al., 2006). In tegenstelling tot de gangbare literatuur vinden
we geen verschillen in de houding jegens delinquent gedrag naar sekse (zie
bijvoorbeeld Benetti-McQuoid & Bursik, 2005). Dit kan mogelijk worden ver-
klaard door het kleine aantal meisjes in onze onderzoeksgroep.
Tenslotte blijkt de houding jegens delinquent gedrag zwak gerelateerd te zijn
aan de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming, ook niet met
hun geregistreerde (agressieve) misdragingen in detentie. Ook vinden we
nauwelijks een verband met diverse import- en deprivatiekenmerken. Afge-
zien van het feit dat jongeren overwegend conventionele houdingen jegens
deviant gedrag rapporteren, heeft dit blijkbaar betrekkelijk weinig te maken
met de manier waarop zij de verschillende aspecten van het omgaan met vrij-
heidsbeneming ervaren.

Conclusie
De houding van jongeren jegens delinquent gedrag hangt nauwelijks samen
met de wijze waarop ze omgaan met vrijheidsbeneming, noch met de wijze
waarop ze de verschillende deprivatiekenmerken ervaren. Ook blijken indivi-
duele kenmerken nauwelijks gerelateerd aan deze houding. Wel vinden we in
onze studie dat gedetineerde jongeren overwegend conventionele opvattin-
gen hebben over het plegen van delicten in het algemeen. Dit is tegengesteld
aan de bevindingen uit de literatuur. Het is mogelijk dat het hierbij gaat om
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sociaal wenselijke antwoorden, maar het is ook denkbaar dat deze conventio-
nele opvattingen toegeschreven kunnen worden aan een leereffect als gevolg
van de trainingen die de jongeren in de JJI krijgen en die gericht is op cogni-
tieve denkfouten. Opvallend daarbij is wel dat de morele gevoelens van jon-
geren hierbij achterblijven, in de zin dat ze vooral spijt lijken te hebben over
de gevolgen van hun daad voor henzelf of hun eigen familie en niet zozeer
over hetgeen ze slachtoffers hebben aangedaan.
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In deze studie is onderzocht hoe jongeren die in het kader van een preven-
tieve hechtenis of een jeugddetentie maximaal vier maanden in een JJI zitten,
omgaan met de vrijheidsbeneming. De resultaten zijn met name relevant
voor de bedrijfsvoering binnen justitiële inrichtingen en de aanpak van jon-
geren op de werkvloer. In de voorgaande hoofdstukken zijn vijf aspecten van
de manier waarop jongeren met vrijheidsbeneming omgaan aan de orde
gekomen. In dit laatste hoofdstuk willen we de bevindingen samen nemen en
de probleemstelling beantwoorden. Deze is uitgesplitst in drie vragen. In
paragraaf 10.1 bespreken we hoe jongeren omgaan met vrijheidsbeneming
(probleemstelling 1). In paragraaf 10.2 komen de verschillende factoren aan
de orde die gerelateerd zijn aan de wijze waarop jongeren omgaan met vrij-
heidsbeneming (probleemstelling 2). We beschrijven vervolgens ook of er
verschillen zijn tussen subgroepen (naar demografische kenmerken, crimi-
nele geschiedenis en psychische problematiek). In paragraaf 10.3 gaan we in
op de houding van jongeren over delinquent gedrag en het door hen
gepleegde delict (probleemstelling 3). Daarna bespreken we enkele kantteke-
ningen bij het onderzoek (paragraaf 10.4) en sluiten we af met een conclusie
(paragraaf 10.5).

10.1 Omgaan met vrijheidsbeneming door jongeren in een justitiële
inrichting

De eerste probleemstelling van het onderzoek is: Hoe ervaren jongeren die op
basis van een voorlopige hechtenis of een jeugddetentie in een justitiële jeugd-
inrichting zitten verschillende praktische, sociale en psychische aspecten van
vrijheidsbeneming?

10.1.1 Omgaan met vrijheidsbeneming

De wijze waarop jongeren vrijheidsbeneming ervaren, wordt in de literatuur
op verschillende manieren geoperationaliseerd. In dit onderzoek hebben we
vijf aspecten onderscheiden die inzicht bieden in hoe jeugdigen ‘omgaan met
vrijheidsbeneming’. Het gaat om ervaren veiligheid, autonomie, welbevin-
den/stress, psychosociaal functioneren en misdragingen in de inrichting. Uit
onze studie blijkt dat deze aspecten onderling aan elkaar zijn gerelateerd.
Ten eerste hangen de psychische aspecten significant samen. De ervaren vei-
ligheid is positief gerelateerd aan welbevinden en autonomie, en negatief aan
psychosociale problemen. De ervaren autonomie hangt verder ook positief
samen met welbevinden en negatief met psychosociale problemen. Verder
blijkt welbevinden ook negatief gerelateerd aan psychosociale problemen.
Ten tweede blijken de psychische aspecten, met uitzondering van psycho-
sociale problemen, negatief gerelateerd aan misdragingen. Jongeren van wie
gedurende de detentieperiode veel agressieve misdragingen zijn geregis-



treerd, oordelen minder positief over de ervaren vrijheid, autonomie en wel-
bevinden in de inrichting.

Veiligheid, autonomie en welbevinden/stress
Ondanks de stress die een vrijheidsbeneming met zich mee kan brengen, blij-
ken jongeren overwegend positief te oordelen over de veiligheid, autonomie
en hun welbevinden tijdens hun verblijf in een justitiële jeugdinrichting. Dit
is in overeenstemming met bevindingen uit de jaarlijkse Jeugdsurvey van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (Jorna, 2010). De bevindingen staan haaks op
de signalering door verschillende inspecties in 2007 dat er in sommige justi-
tiële inrichtingen een onveilig klimaat was voor de jongeren (Inspectie jeugd-
zorg et al., 2007), maar zijn wel in overeenstemming met een meer recente
rapportage van de gezamenlijke inspecties (Inspectie jeugdzorg et al., 2010).
Daarin wordt geconcludeerd dat de eerder gesignaleerde risico’s in de JJI’s
zijn aangepakt en dat het klimaat voor jongeren sterk is verbeterd. Het oor-
deel van jongeren, zowel in de jaarlijkse Jeugdsurvey (Jorna, 2010), als in de
vragenlijsten die in het huidige onderzoek zijn gebruikt, bevestigen deze
algemene constatering. Desondanks zijn er naar aanleiding van de resultaten
in dit onderzoeksrapport nog wel enkele nuanceringen te maken ten aanzien
van de ervaren veiligheid, autonomie, 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 de zogenoemde safety paradox (Bottoms, 1999): gevangenen
blijken zich in een relatief onveilige omgeving toch nog veilig te voelen. Voor
de ervaren veiligheid zijn echter niet alleen de waarborgen die door de instel-
ling worden gegeven van belang, ook belangrijk is dat gedetineerden zelf dit
gevoel van veiligheid weten te creëren als zij meer controle over de stressvolle
situatie van vrijheidsbeneming willen krijgen (Liebling, 1999). Dit vinden we
terug in de interviews waarin sommige jongeren aangegeven het idee te heb-
ben dat zij zelf die veiligheid creëren door hun houding in de leefgroep
tegenover anderen (zowel jongeren als groepsleiding) en zich waar nodig te
laten gelden. De aangenomen houding verschaft niet alleen status, maar
wordt ook ervaren als iets dat hen veiligheid biedt.
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 (Harvey, 2007; Van der Laan et
al., 2008): de eerste periode van vrijheidsbeneming wordt in het algemeen als
stressvol ervaren en heeft een neerwaarts effect op het welbevinden van
gedetineerden. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat in het begin
sprake is van onbekendheid met de situatie, onduidelijkheid over het
komende verblijf en onzekerheid over de strafzaak, ook wel pains of impri-
sonment (Sykes, 1958). Verder geven jongeren in de interviews aan dat stress
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met name situationeel bepaald lijkt te zijn. Bepaalde situaties gedurende de
vrijheidsbenemende 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 (zie ook Harvey, 2007).
De door ons bevraagde jongeren oordelen verder redelijk positief over de hun
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 jongerenraad waarin ze klachten kunnen
uiten. Deze maat is vanuit de juridische positie van jongeren in een JJI onge-
twijfeld relevant, maar minder indicatief om het omgaan met de vrijheidsbe-
nemende situatie te meten (zie Goodstein et al., 1984). Autonomie zoals
gemeten in de vragenlijst richt zich op één aspect van autonomie. Sykes
(1958) stelt dat een van de meest invloedrijke aspecten van vrijheidsbene-
ming de beperking in handelingsvrijheid en controle over je eigen leven is.
Dit aspect van ervaren autonomie vonden we in de semigestructureerde
interviews. De jongeren zeggen de beperkte handelingsvrijheid ten opzichte
van hun situatie voor detentie moeilijk te vinden, maar ze zeggen ook dat ze
gaandeweg wennen aan de vrijheidsbeneming. Het gebrek aan ervaren con-
trole kan ook een risico vormen. Uit de literatuur blijkt dat controleverlies op
den duur leidt tot motivatieverlies om deel te nemen aan allerlei activiteiten
en tot learned helplessness waarbij mensen niet meer geneigd zijn om uit
zichzelf situaties te verbeteren (Goodstein et al., 1984). Het gebrek aan con-
trole dat jongeren ervaren in justitiële inrichtingen kan nadelige gevolgen
hebben voor de motivatie om deel te nemen aan behandelprogramma’s. Het
gebrek aan controle wordt echter niet door alle jongeren negatief ervaren. Uit
de interviews blijkt ook dat sommige jongeren de structuur van het leven in
de JJI op den duur juist als prettig ervaren. Het is mogelijk dat het hierbij jon-
geren betreft bij wie in hun dagelijkse leven de structuur volkomen zoek was
en waarbij het leven in de inrichting dit weer helemaal terug heeft gebracht.
We weten dit niet omdat we geen informatie hebben over de situatie van jon-
geren voor aanvang van de detentie.

Psychosociaal functioneren en misdragingen
Verder hebben we het psychosociale functioneren en de misdragingen van
jongeren gedurende hun detentieperiode gebruikt als indicatoren van
omgaan met vrijheidsbeneming. We vinden relatief weinig jongeren met psy-
chosociale problemen in de JJI’s. Eén tiende van de jongeren valt in de klini-
sche range op basis van zelfgerapporteerde psychosociale problemen (geme-
ten met de SDQ). Dit is niet in overeenstemming met sommige andere stu-
dies onder jongeren in justitiële settings (Boendermaker & Uit Beijerse, 2008;
Vermeiren et al., 2006; Vreugdenhil et al., 2004). Daarin worden namelijk veel
hogere percentages jongeren met psychosociale problemen gesignaleerd.
Het verschil van onze bevindingen met de literatuur kan te maken hebben
met onderrapportage op de zelfrapportagevragenlijsten door jongeren in een

Slot 175



justitiële setting omdat zij onvoldoende in staat zijn hun eigen problemen te
beoordelen (Asscher et al., 2011; Breuk et al., 2007). Maar ook uit de scree-
ningsinstrumenten die zijn afgenomen door medewerkers van de JJI’s blijken
lage percentages van het aantal jongeren met psychosociale problemen
(SDQ), of jongeren waarbij sprake is van denkfouten (HID). Het is mogelijk
dat instrumenten als de SDQ minder geschikt zijn om de problematiek van
jongeren in een JJI in kaart te brengen, dat kunnen we op grond van dit
onderzoek niet concluderen en dus zal nader onderzoek dit moeten uitwij-
zen. Meer overeenstemming met de literatuur is er als het over (indicaties
voor) psychiatrische problematiek gaat. Het aandeel jongeren in de basison-
derzoeksgroep waarbij op basis van de MAYSI-2 zorgen zijn gesignaleerd over
mogelijke psychiatrische problemen is 64% en het aandeel jongeren waarbij
indicaties zijn voor meervoudige psychiatrische problematiek is ongeveer
een kwart. Deze getallen komen overeen met hetgeen uit de literatuur hier-
over blijkt (Vermeiren et al., 2006; Vreugdenhil et al., 2004).
Het eerdergenoemde verschil met de literatuur kan ook te maken hebben
met het feit dat in eerdere studies vooral internaliserende en externalise-
rende problematiek afzonderlijk zijn gemeten terwijl in onze studie een
totale schaal voor psychosociale problemen wordt gebruikt, en een bredere
groep dan alleen de OTS/PIJ-groep.
Tot slot hebben we misdragingen van jongeren in de JJI onderzocht aan de
hand van geregistreerde incidenten gedurende het verblijf van de jongere in
de JJI. Bijna elke jongere overtreedt wel eens een regel, wat kan variëren van
het overtreden van groepsregels of middelengebruik tot fysieke agressie
tegenover groepsgenoten of de groepsleiding. Een kleine groep jongeren in
onze basissteekproef (ongeveer 30%) maakt zich relatief vaak schuldig aan
fysiek en verbaal geweld volgens de gecombineerde gegevens uit de dossiers
en TULP/JJI-registratie. We zijn niet bekend met eerdere studies onder jon-
geren in justitiële inrichtingen waarin de mate waarin agressieve misdragin-
gen voorkomen zijn onderzocht, waardoor we de resultaten niet in perspec-
tief kunnen plaatsen.

10.1.2 Verschillen tussen subgroepen

In hoeverre is de manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming nu
algemeen voor de gedetineerde jongeren in de onderzoeksgroep of zijn er
ook verschillen te onderscheiden tussen subgroepen?15 We hebben verschil-
len tussen subgroepen in de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbe-
neming onderzocht door te splitsen naar demografische kenmerken (sekse,
leeftijd en herkomst), criminele geschiedenis en psychiatrische problematiek.
Vooraf kunnen we stellen dat in de psychische aspecten van omgaan met

15 Vanwege de centrale doelstelling beperken we ons hier tot gesignaleerde verschillen tussen subgroepen in de
manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. De verschillen tussen subgroepen in deprivatie- en
importkenmerken zijn in de voorgaande hoofdstukken beschreven.
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vrijheidsbeneming nauwelijks verschillen tussen subgroepen zijn gevonden,
met uitzondering van psychosociale problemen. We signaleren iets meer ver-
schillen tussen subgroepen in de geregistreerde agressieve misdragingen in
de justitiële inrichtingen.

Sekse, leeftijd en herkomst
We vinden geen verschillen naar sekse, leeftijd of herkomst in de oordelen
van jongeren over veiligheid, autonomie en welbevinden. Ook blijken deze
subgroepen niet te verschillen in de gemiddelde oordelen over sociale en
praktische deprivatiekenmerken. Het is mogelijk dat de psychische aspecten
van omgaan met vrijheidsbeneming vooral algemeen zijn en niet subgroep-
specifiek.
We vinden sekseverschillen in psychosociale problemen en geregistreerde
misdragingen. Minder jongens dan meisjes rapporteren psychosociale pro-
blemen. Dit blijkt ook uit de screeningsinstrumenten bij binnenkomst. Bij
meisjes zijn relatief vaker indicaties voor psychiatrische of psychosociale pro-
blemen dan bij jongens. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de
literatuur (Lederman et al., 2004; Slotboom et al., 2011; Vermeiren et al.,
2006) en wijzen op een bekende gender paradox in het strafrechtelijke circuit
(Loeber & Keenan, 1994; Slotboom et al., 2011). Minder meisjes dan jongens
plegen delicten, maar de meisjes die crimineel zijn hebben meer problemen
dan jongens. Daartegenover staat dat in detentie wel vaker agressieve inci-
denten worden geregistreerd van jongens dan van meisjes. Deze bevindingen
zijn conform de internationale literatuur. Ook daaruit blijkt dat sekse een
belangrijke voorspeller is voor misdragingen in detentie (Gendreau et al.,
1997). Voor zover ons bekend is er in Nederland niet eerder onderzoek
gedaan naar verschillen tussen subgroepen in de mate waarin (agressieve)
incidenten onder jongeren in detentie voorkomen. Hoewel onze resultaten
hierdoor uniek zijn, laten ze zich ook weer moeilijk vergelijken. Wel sluiten
de resultaten aan bij bevindingen onder algemene populaties. Jongens blij-
ken vaker agressief gedrag te vertonen dan meisjes (Moffitt & Caspi, 2001).
Ook blijken jongens overwegend vaker betrokken te zijn bij agressiegerela-
teerde delicten dan meisjes (Van der Laan & Blom, 2011).
Tevens vinden we significante verschillen tussen herkomstgroepen in het
aantal geregistreerde agressieve incidenten. Antilliaanse en Surinaamse jon-
geren blijken overwegend vaker agressiegerelateerde incidenten in detentie
op hun naam te hebben staan dan jongeren uit andere herkomstgroepen.
Ook hier geldt dat we niet met eerder Nederlands onderzoek onder jongeren
in een justitiële inrichting kunnen vergelijken, maar de bevindingen stem-
men overeen met de internationale literatuur. Volgens Gendreau et al. (1997)
is herkomstgroep een belangrijke voorspeller voor geregistreerde misdragin-
gen in detentie. Met name voor niet-blanke Amerikanen worden incidenten
in detentie vaker geregistreerd. Gendreau et al. (1997) schrijven dit vooral toe
aan de criminogene kenmerken van de buurten waaruit deze personen
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afkomstig zijn. De door ons gevonden verschillen tussen herkomstgroepen
zijn conform hetgeen in algemene populatiestudies wordt gevonden (Jennis-
sen & Blom, 2007; Van der Laan & Blom, 2011).
Verder blijkt uit ons onderzoek dat autochtone jongeren vaker psychosociale
problemen rapporteren dan jongeren uit andere herkomstgroepen. Dit blijkt
ook uit de screeningsinstrumenten. De bevindingen sluiten aan bij het
beperkte Nederlandse onderzoek dat er op dit terrein is gedaan, hoewel dat
vooral betrekking heeft op andere delen in de strafrechtelijke keten (zie bij-
voorbeeld Boonmann et al., 2010). Dit kan erop wijzen dat psychosociale pro-
blemen onder autochtone Nederlandse jongeren in detentie vaker worden
gerapporteerd dan bij andere herkomstgroepen. Het is echter ook mogelijk
dat de signalering van psychosociale problemen in detentie bij andere her-
komstgroepen moeilijker is en om andere methoden vraagt dan die hier zijn
gebruikt. Zo vinden Stevens et al. (2003) bijvoorbeeld dat het signaleren van
psychische problemen onder herkomstgroepen door middel van zelfrappor-
tage leidt tot onderrapportage bij niet-autochtone jongeren. Dit roept ook
vragen op over de differentiële validiteit naar herkomstgroepen van de
instrumenten die in de YOUTURN worden gebruikt en die vooral zijn geba-
seerd op rapportage door de jongeren zelf zoals de HID en de SDQ.
De resultaten laten zien dat de verschillen die we zien tussen subgroepen bij
jongeren in detentie, met betrekking tot psychosociale problemen en misdra-
gingen, vergelijkbaar zijn met hetgeen we vinden in de algemene populatie
van jongeren.

Meerdere psychiatrische problemen
In tegenstelling tot de internationale literatuur (Adams, 1992; zie ook Van der
Laan et al., 2008) vinden we nauwelijks verschillen in de manier waarop jon-
geren omgaan met vrijheidsbeneming als we uitsplitsen naar de af- of aanwe-
zigheid van indicaties van meerdere psychiatrische problemen. De uitzonde-
ring is dat zelfgerapporteerde psychosociale problemen ook (logischerwijs)
vaker voorkomen bij jongeren waarbij indicaties zijn voor psychiatrische pro-
blemen. Het is waarschijnlijk dat het niet signaleren van deze verschillen
komt vanwege de keuze van de onderzoeksgroep. Daarnaast kan het ontbre-
ken van informatie van een deel van de jongeren op de screeningsinstrumen-
ten daaraan hebben bijgedragen (zie paragraaf 10.4).

10.2 Factoren die samenhangen met het omgaan met vrijheidsbeneming

In deze paragraaf beantwoorden we de tweede probleemstelling: Hoe zien de
relaties tussen import- en deprivatiekenmerken enerzijds, en het omgaan met
vrijheidsbeneming anderzijds eruit?
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We zijn uitgegaan van het gecombineerde import- en deprivatiemodel dat in
de hedendaagse literatuur wordt gebruikt om aanpassing aan of omgaan met
vrijheidsbeneming in detentie te verklaren (Gover et al., 2000; Jiang & Fisher-
Giorlando, 2002). In dit model wordt gesteld dat de wijze waarop jongeren
omgaan met vrijheidsbeneming afhankelijk is van hun eigen kenmerken die
ze meenemen in detentie (import) en van kenmerken van de vrijheidsbene-
ming zelf (deprivatie). We hebben de relaties voor de vijf aspecten van
omgaan met vrijheidsbeneming afzonderlijk onderzocht, zowel kwantitatief
aan de hand van vragenlijsten als kwalitatief in verdiepende semigestructu-
reerde interviews. In deze paragraaf geven we de algemene tendens in de
bevindingen weer. We beschrijven welke kenmerken gerelateerd blijken aan
meerdere aspecten van het omgaan met vrijheidsbeneming. Dit wordt in
tabel 21 weergegeven. De resultaten uit de kwantitatieve studie onder
207 jongeren bij wie een vragenlijst is afgenomen, zijn aangevuld met de
bevindingen uit de verdiepende kwalitatieve semigestructureerde interviews
onder 38 jongeren. De interviews hebben extra informatie opgeleverd die we
door alleen de vragenlijsten te analyseren niet hadden kunnen krijgen.
Uit de tabel valt af te lezen dat met name de sociale deprivatiekenmerken
zoals de bejegening door groepsleiding en de interactie met medegedetineer-
den belangrijke factoren zijn voor de psychische ervaring van vrijheidsbene-
ming. Daarnaast blijken voor het ervaren welbevinden (als tegenhanger van
stress), praktische of situationele deprivatiekenmerken ook relevant te zijn.
Verder zien we dat oordelen over dagbesteding en een situationeel kenmerk
als groepsgrootte gerelateerd zijn aan geregistreerde agressieve misdragingen
van jongeren. De kenmerken van de jongeren zelf, zoals psychosociaal func-
tioneren bij screening of sekse, blijken vooral gerelateerd aan respectievelijk
het psychosociale functioneren gedurende detentie en geregistreerde mis-
dragingen.
In het vervolg van deze paragraaf bespreken we de bevindingen en relateren
deze aan de bestaande recente literatuur. Op die manier kan duidelijk wor-
den in hoeverre de kenmerken van de vrijheidsbeneming en die van de jon-
gere meer algemeen geldend zijn voor hoe jonge gedetineerden omgaan met
vrijheidsbeneming. We zijn ook nagegaan of er verschillen zijn tussen sub-
groepen in de gevonden relaties. Dit kan inzicht bieden in de vraag of er voor
verschillende groepen een verschillende aanpak nodig is. Op enkele uitzon-
deringen na kunnen we vooraf stellen dat de kenmerken die gerelateerd zijn
aan de manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming voor alle
jongeren in onze onderzoeksgroep lijken te gelden. We vinden geen verschil-
len naar achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd of herkomst), noch naar ernst
van psychiatrische problemen. Het is mogelijk dat het niet vinden van ver-
schillen – waar deze soms in de literatuur wel worden beschreven – te maken
heeft met kleine aantallen. Maar omdat de resultaten niet in tegenspraak zijn
met de literatuur denken we dat gevonden verbanden vooral algemeen zijn
en niet subgroepspecifiek.
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Tabel 21 Kenmerken van de vrijheidsbeneming 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 groeps-
leiding*

x x x

Relatie met / steun van
groepsleiding*

x

Toezicht door groeps-
leiding**

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).

10.3 Sociale deprivatiekenmerken van vrijheidsbeneming

Sociale kenmerken van vrijheidsbeneming die betrekking hebben op de
interacties met groepsleiding en groepsgenoten, zijn vooral gerelateerd aan
de psychische ervaringen van detentie, veiligheid, autonomie, welbevinden/
stress en psychosociaal functioneren.

Interactie met groepsleiding
In de interactie van jongeren met de groepsleiding of staf kunnen we op basis
van ons onderzoek drie aspecten onderscheiden die gerelateerd zijn aan de
manier waarop jongeren psychisch omgaan met vrijheidsbeneming: bejege-
ning, relatie en toezicht. Ook in de literatuur blijken dit belangrijke factoren
voor aanpassing aan vrijheidsbeneming.
Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat de ervaren bejegening door groepslei-
ding positief samenhangt met de ervaren veiligheid en welbevinden en dat ze
negatief samenhangt met psychosociale problemen tijdens detentie. We zien

180 Jongeren en vrijheidsbeneming



dat naarmate jongeren zich rechtvaardiger bejegend vinden – dat wil zeggen
dat naarmate ze meer vinden dat regels duidelijk zijn, consistent worden
gehandhaafd en voor iedereen hetzelfde worden toegepast – ze de veiligheid
positiever beoordelen en ze positiever zijn over hun welbevinden. Daarnaast
blijkt een negatieve samenhang tussen bejegening door groepsleiding en psy-
chosociaal functioneren. Naarmate jongeren zich rechtvaardiger bejegend
vinden, geven ze aan minder psychosociale problemen te hebben. Het
belang van een rechtvaardige bejegening door gezagsdragers voor de psychi-
sche beleving van vrijheidsbeneming blijkt ook uit ander onderzoek (Biggam
& Power, 1997; Harvey, 2007; Liebling, 2004) en kan worden begrepen vanuit
een toepassing van de procedurele rechtvaardigheidstheorie (Tyler, 1990,
2003) op angstgevoelens van gedetineerden (Liebling, 2004). Liebling vindt
bijvoorbeeld dat een rechtvaardige bejegening door gevangenisbewaarders
bij gedetineerden angst kan reduceren. Dit komt mede omdat een rechtvaar-
dige bejegening duidelijkheid creëert over de sociale omgang in een inrich-
ting en daarmee een algemeen gevoel van veiligheid bij gedetineerden kan
vergroten.
De ervaren relatie met groepsleiding – waarbij het gaat om de omgang met,
ondervonden steun van en vertrouwen in groepsleiding – blijkt positief gere-
lateerd aan de ervaren autonomie door jongeren. Het verband blijft bestaan,
ook als rekening wordt gehouden met andere import- en deprivatiekenmer-
ken. De gevonden associatie tussen relatie met groepsleiding en autonomie
past in het door Goodstein et al. (1984) geopperde omgevingsmodel. Volgens
dit model zijn aspecten in de dagelijkse omgeving van gedetineerden, waar-
onder de sociale aspecten, gerelateerd aan de ervaren controle. Mogelijk
hangt een goede relatie met de groepsleiding samen met het idee dat jonge-
ren in detentie meer controle kunnen uitoefenen en meer keuzevrijheden
hebben over hetgeen op de leefgroep gebeurt. Wanneer gedetineerden meer
keuzevrijheid wordt gegeven of wanneer ze het idee hebben inspraak te heb-
ben in de gang van zaken in de inrichting, ervaren zij minder stress door de
vrijheidsbeneming. Daarnaast blijkt dat ze dan ook meer gemotiveerd zijn
om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten (Goodstein et al., 1984).
De interviews voegen toe dat het toezicht door groepsleiding op de leefgroep
voor jongeren relevant is voor de door hen ervaren veiligheid. In de leefgroep
kunnen onveilige situaties ontstaan waar jongeren zich onttrekken aan het
toezicht van de groepsleiding. In dergelijke situaties is volgens de geïnter-
viewde jongeren de kans op slachtofferschap van pesterijen en dergelijke
aanwezig. Dit is te verklaren vanuit een gelegenheidstheorie (Felson, 1998).
Daarin wordt gesteld dat situaties waarin potentiële daders en slachtoffers
samenkomen in afwezigheid van merkbaar toezicht kunnen leiden tot mis-
dragingen. Dergelijke situaties kunnen daarmee ook als onveilig worden
beschouwd.
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Interactie met medegedetineerden
We vinden een positieve relatie van interactie met groepsgenoten – waarbij
het onder meer gaat om de ervaren steun van medegroepsgenoten – met vei-
ligheid, autonomie en welbevinden. Naarmate jongeren de relatie of omgang
met medegedetineerden positiever beoordelen, oordelen ze ook positiever
over hun veiligheid, autonomie en welbevinden (en minder stress). De resul-
taten zijn conform de literatuur onder (adolescente) gedetineerden (Biggam
& Power, 1997; Cesaroni & Peterson-Badali, 2010). De omgang met mede-
gedetineerden is een vorm van sociale steun die kan bijdragen aan het alge-
mene welbevinden van jongeren in detentie (Biggam & Power, 1997; Harvey,
2007; Liebling, 2004; Maitland & Sluder, 1996; Wooldredge, 1999). Het erva-
ren van sociale steun blijkt in het algemeen een positief effect te hebben op
het welbevinden van mensen. Studies onder algemene populaties laten zien
dat mensen (nieuwe en onbekende) situaties als minder stressvol en beang-
stigend ervaren als zij steun ervaren van mensen om hen heen (Biggam &
Power, 1997; Cohen & Wills, 1985; Maitland & Sluder, 1996; Underwood,
2000). Volgens sommigen kan een positieve sociale relatie met groepsgeno-
ten bij gedetineerden zelfs een beschermende werking hebben (Biggam &
Power, 1997; Harvey, 2007; Sykes, 1958). Sykes meldde al in 1958 dat de pains
of imprisonment verlicht kunnen worden door steun van en contact met
medegedetineerden. Liebling (2010) vindt op basis van interviews met vol-
wassen gedetineerden dat de ervaren veiligheid ook afhangt van ‘met wie je
zit opgesloten’. Wanneer er veel direct contact is tussen gedetineerden
onderling (bijvoorbeeld bij het gebruik van meermanscellen, maar ook zoals
in Nederland in de leefgroep), hangen stress en veiligheid af van de ervaren
kwaliteit van de relaties met deze medegedetineerden. In de literatuur wordt
erop gewezen dat in detentie sprake is van een groepsdynamiek die zich ken-
merkt door onderlinge solidariteit en waarbij sprake is van het veilig stellen
van eigen belangen. In een dergelijke situatie nemen gedetineerden het voor
elkaar op, bijvoorbeeld tegenover de groepsleiders (Harvey, 2007; O’Donnell
& Edgar, 1999; Sykes, 1958). De groepsdynamiek kan gevoelens van angst
reduceren en de ervaren veiligheid stimuleren (O’Donnell & Edgar, 1999).
Ook kan het positief werken op het algemene welbevinden. De semigestruc-
tureerde interviews met de jongeren in ons onderzoek maken duidelijk hoe
deze relatie tussen interactie met groepsgenoten en ervaren veiligheid vorm
kan krijgen. Jongeren zeggen dat zij tactisch vriendschappen met groepsge-
noten sluiten om zodoende hun eigen veiligheid te waarborgen. Daarnaast
zeggen ze in de leefgroep een houding aan te nemen tegenover andere
groepsgenoten waaruit blijkt dat er met hen ‘niet te spotten valt’. Deze hou-
ding zou hen beschermen tegen slachtofferschap van bijvoorbeeld peste-
rijen. Het benadrukken van hun eigen rol in dit verband wijst erop dat vooral
de perceptie die jongeren hebben van de ervaren sociale steun belangrijk is
in relatie tot hun algemene welbevinden en mogelijk minder de werkelijk
ontvangen sociale steun van groepsgenoten (Harvey, 2007).
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First offenders en recidivisten
Het verband tussen de interactie met groepsleiding en groepsgenoten is niet
voor alle jongeren gelijk. First offenders, in dit onderzoek de jongeren die voor
het eerst vastzitten, en recidivisten blijken te verschillen in de verbanden tus-
sen sociale kenmerken en ervaren welbevinden/stress. Voor first offenders is
de interactie met groepsgenoten in relatie tot welbevinden belangrijker dan
voor recidivisten. Mogelijk biedt de relatie met groepsgenoten bij jongeren
die voor het eerst in detentie komen meer sociale ondersteuning die ook
gepaard gaat met een hogere mate van welbevinden dan bij recidivisten.
Voor recidivisten is de bejegening door groepsleiding daarentegen belangrij-
ker voor de ervaren mate van welbevinden/stress dan voor first offenders.
Deze bevinding is moeilijk te rijmen met eerder onderzoek naar de bejege-
ning (Biggam & Power, 1997; zie bijvoorbeeld Harvey, 2007; Souza & Dhami,
2010). Harvey vindt wel een verband tussen eerdere justitiële ervaringen en
stress, maar dan blijkt er vooral sprake van minder stress bij recidivisten op
het terrein van de praktische aanpassing aan detentie (zij kennen immers het
reilen en zeilen in een inrichting). Misschien moeten we onze bevindingen
eerder duiden in het kader van gevoeligheid van personen die vaker met poli-
tie of justitie te maken krijgen voor de bejegening door gezagsdragers (Tyler,
1990), in de literatuur ookwel aangeduid als defiance of weerspannigheid
(Sherman, 1993).

Tot slot
Kortom, als we de resultaten van onze studie naast elkaar leggen, valt op dat
de sociale aspecten van de vrijheidsbeneming, zoals de interactie met
groepsleiding (bejegening, steun en toezicht) en groepsgenoten (steun),
vooral van belang zijn voor de psychische aspecten van omgaan met vrij-
heidsbeneming en minder relevant 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 deze constateringen verdiepen deze met name.
Hiermee zijn enkele interessante ingrediënten gegeven die niet alleen van
belang zijn voor hoe jongeren omgaan met vrijheidsbeneming, maar die ook
kunnen bijdragen aan het vergroten van de motivatie van gedetineerde jon-
geren om deel te nemen aan activiteiten in inrichtingen. Door anderen wordt
erop gewezen dat de positief ervaren sociale omgang met anderen in een jus-
titiële inrichting een gevoel van (enige) controle over de situatie kan geven.
Ze kan daarmee bijdragen aan een verhoogde motivatie om deel te nemen
aan activiteiten (Goodstein et al., 1984) en kan ook de behandelmotivatie van
jongeren vergroten (Van der Helm et al., 2009).
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10.3.1 Praktische en situationele kenmerken van vrijheidsbeneming

Naast sociale kenmerken van het leven in een justitiële inrichting, vinden we
in onze studie ook enkele praktische en situationele kenmerken die gerela-
teerd zijn aan hoe jongeren omgaan met vrijheidsbeneming en dan met
name het welbevinden (als tegenhanger van stress) en de misdragingen van
de jongeren.

Praktische kenmerken
De praktische kenmerken van vrijheidsbeneming (zoals de kwaliteit van de
dagbesteding, de kwaliteit van het onderwijs, de aanwezigheid van bepaalde
faciliteiten zoals een bibliotheek) blijken met name verband te houden met
een groter welbevinden (en daarmee minder stress) en misdragingen. Ten
eerste houdt de ervaren kwaliteit van de dagbesteding verband met het erva-
ren welbevinden van jongeren. Wanneer jongeren de dagbesteding positiever
beoordelen, rapporteren zij een grotere mate van welbevinden (en minder
stress), ook wanneer rekening wordt gehouden met andere import- en depri-
vatiekenmerken. In de interviews komt een soortgelijk beeld naar voren.
Daaruit blijkt, als jongeren gevraagd wordt naar wat het leven in detentie
draaglijk of beter maakt, dat zij zeggen dat het de tv is die ze op de kamer
mogen hebben omdat dat afleiding biedt, en dat het leven ‘binnen’ tevens
aangenamer wordt wanneer er gezamenlijke activiteiten worden onderno-
men. Voorbeelden daarvan zijn het incidenteel samen koken, het vieren van
feestdagen, of het organiseren van bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. Deze
bevindingen sluiten aan bij de literatuur (Gover et al., 2000; Liebling, 2004;
Zamble, 1992) en reiken zelfs verder dan het algemeen welbevinden. Liebling
(2004) vindt bijvoorbeeld dat verveling kan bijdragen aan het ontstaan van
depressieve en zelfs suïcidale gedachten onder gedetineerden.
Ten tweede is de ervaren kwaliteit van de dagbesteding gerelateerd aan mis-
dragingen in detentie. Hoe minder jongeren de dagelijkse activiteiten waar-
deren, hoe groter de kans dat ze tot de groep ‘agressieve misdragers’ beho-
ren. Deze bevinding is lastig te duiden omdat we niet precies weten wat in de
tijd eerst kwam: het negatieve oordeel over de dagbesteding of de misdragin-
gen. Het is mogelijk dat negatieve oordelen over dagbesteding een uiting zijn
van verveling. Verveling blijkt een risicofactor voor een inadequate aanpas-
sing aan vrijheidsbeneming die zich onder meer kan uiten in regelovertre-
dend gedrag (Zamble, 1992). Andersom is het niet ondenkbaar dat jongeren
die veel agressief gedrag vertonen daarvoor in de instelling ook gesanctio-
neerd worden en beperkingen opgelegd krijgen. Dit kan verveling en nega-
tieve oordelen over de dagelijkse activiteiten tot gevolg hebben. Dit zou bete-
kenen dat jongeren die veel agressie vertonen, bijvoorbeeld gestuurd vanuit
persoonlijke eigenschappen, vrijheidsbeneming en de geboden activiteiten
anders ervaren dan jongeren die nauwelijks agressie vertonen.
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Situationele kenmerken
Net als in de review van Gendreau et al. (1997) kunnen we op basis van de
bevindingen uit het huidige onderzoek concluderen dat import- en depriva-
tiekenmerken alleen niet genoeg zijn om misdragingen in detentie te duiden.
Evenals Jiang & Fisher-Giorlando (2002) zien we dat situationele aspecten
zoals de grootte van de groep ook belangrijk zijn. We vinden dat naarmate de
leefgroep waarin een jongere verblijft groter is, de kans groter is dat de jon-
gere in de groep met agressieve misdragers zit, ongeacht andere kenmerken
van de jongere of van de detentie. Dit staat in de literatuur bekend als crow-
ding en kan vanuit een gelegenheidstheorie worden verklaard (Gendreau et
al., 1997; Jiang & Fisher-Giorlando, 2002; Steiner & Wooldredge, 2008). Wan-
neer er meer gelegenheid is tot interactie tussen gedetineerden onderling, is
er ook meer gelegenheid tot onderlinge provocaties die kunnen leiden tot
agressie (Felson, 1998). In de Nederlandse situatie van jeugddetentie vindt de
opvang van jongeren grotendeels in groepen plaats waardoor er veel sociale
interactie is tussen gedetineerden. Hoewel het in Nederland om veel kleinere
groepen gaat dan in de Amerikaanse literatuur beschreven, lijkt de grootte
van de groep, gegeven onze bevindingen, wel relevant voor de gesignaleerde
agressieve misdragingen op de groep.
In de semigestructureerde interviews met de jongeren worden ook nog
enkele situationele kenmerken van de detentie genoemd die relevant zijn
voor de manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming. We heb-
ben deze resultaten niet kunnen bevestigen in het kwantitatieve onderzoek
omdat daar niet naar werd gevraagd. Ten eerste geven de jongeren in de
interviews herhaaldelijk aan dat er onveilige situaties zijn in de inrichting,
zoals de doucheruimte. Ook zijn er specifieke momenten in de leefgroep,
namelijk als de groepsleiding meer op afstand is, dat ze makkelijk slachtoffer
kunnen worden van pesterijen of fysieke agressie door medegedetineerden.
Ook in de literatuur wordt gewezen op onveilige situaties in detentiecentra
die vooral worden gekenmerkt door het ontbreken van toezicht (zie bijvoor-
beeld Liebling, 2004).
Ten tweede blijkt de fase van detentie waarin jongeren zitten relevant voor de
mate van ervaren stress en autonomie. In de interviews geven de jongeren
aan dat met name de eerste periode in de justitiële inrichting als zeer stress-
vol werd ervaren. Daarbij werden verschillende momenten genoemd zoals de
binnenkomst en de transitie naar de leefgroep. In de interviews geven de jon-
geren ook aan dat ze gedurende het eerste deel van hun verblijf, wanneer ze
nog in beperking op hun kamer zitten, heel erg bezig zijn met de naderende
overgang naar de groep. Dit hebben ze als zeer stressvol ervaren. Daarnaast
blijkt de stress ook toe te nemen op het moment dat uitspraak volgt over de
strafzaak. De jongeren gaven ook aan dat naarmate ze langer vastzaten, ze de
vrijheidsbeneming als minder stressvol ervoeren. Dit sluit aan bij de heden-
daagse literatuur (Gover et al., 2000; Harvey, 2007) waarin een duidelijk ver-
band wordt gevonden tussen de periode van vastzitten en reductie in ervaren
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stress. Het lijkt erop dat er gewenning ontstaat aan de situatie. Uit de litera-
tuur bleek echter ook dat hierin verschillen kunnen zijn tussen jongeren
onderling. Dergelijke verschillen hebben we hier niet kunnen onderzoeken
omdat deze bevindingen vooral gebaseerd zijn op de interviews.

Tot slot
Kortom, we vinden dat naast sociale deprivatiekenmerken ook praktische
kenmerken zoals dagbesteding, en situationele kenmerken zoals de omvang
van de groep, belangrijk zijn in de wijze waarop jongeren omgaan met vrij-
heidsbeneming en dan met name de aspecten welbevinden/stress en mis-
dragingen. Hiermee worden enkele interessante ingrediënten gegeven die
relevant kunnen zijn voor het vergroten van de veiligheid in de leefgroepen,
namelijk het bieden van een zinvolle dagbesteding en het stellen van een
limiet aan de groepsomvang (het huidig maximum betreft tien jongeren per
groep).

10.3.2 Achtergrondkenmerken jongeren (importkenmerken)

We vinden dat enkele importkenmerken gerelateerd zijn aan de specifieke
aspecten in de wijze waarop jongeren omgaan met detentie. Ten eerste vin-
den we dat het aantal eerdere detenties positief gerelateerd is aan ervaren
veiligheid. Hoe vaker jongeren voorheen hebben vastgezeten, hoe veiliger ze
de justitiële inrichting beoordelen. Hierbij speelt mogelijk de bekendheid van
recidivisten met de vrijheidsbenemende situatie. Zij weten wat hun te wach-
ten staat en kennen de vrijheidsbenemende situatie.
Ten tweede blijkt de sterkste voorspeller van psychosociale problemen eerder
aanwezige psychosociale problemen te zijn. Dit is conform bevindingen uit
andere studies (Loeber et al., 2009) en impliceert stabiliteit over de tijd. Dat
we dit bevestigd zien in dit onderzoek lijkt een voor de hand liggende bevin-
ding, maar toch moeten we het belang hiervan niet onderschatten. Zeker
omdat voor problematische jongeren geldt dat de rechtvaardigheid van de
bejegening een relatie lijkt te hebben met een verandering in psychosociale
problemen, is het eens te meer van belang jongeren bij binnenkomst goed te
screenen op deze problematiek, zodat gericht kan worden aangegrepen op
de persoonlijke omstandigheden van deze jongeren. Met de landelijke invoe-
ring van de YOUTURN-basismethodiek is hiermee een begin gemaakt: één
van de belangrijkste speerpunten voor kwaliteitsverbeteringen in de JJI’s in
de afgelopen jaren was immers het introduceren van een meer persoonsge-
richte benadering. De aanpak sluit aan bij het behoefteprincipe uit de ‘What
Works’-benadering. Deze benadering impliceert onder meer dat om recidive
te reduceren de aanpak van de gedetineerde wordt afgestemd op zijn of haar
persoonlijke eigenschappen en wordt aangepast aan wat hij of zij specifiek
nodig heeft.
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Ten derde blijkt er een duidelijke relatie tussen sekse en het aantal geregis-
treerde agressieve misdragingen. In detentie worden vaker agressieve gedra-
gingen van jongens geregistreerd dan van meisjes. Een soortgelijke trend zien
we ook in de zelfgerapporteerde prevalentie van verbaal-agressieve en fysiek-
agressieve misdragingen. Daarnaast is dit resultaat in overeenstemming met
de literatuur waaruit blijkt dat sekse een belangrijke voorspeller is voor het
aantal geregistreerde misdragingen in detentie (Gendreau et al., 1997; Jiang &
Fisher-Giorlando, 2002; Trulson et al., 2009).

10.4 Opvattingen over delinquent gedrag en omgaan met
vrijheidsbeneming

De derde probleemstelling van het onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen de
houding ten aanzien van het plegen van delicten, het omgaan met vrijheidsbe-
neming en kenmerken van de vrijheidsbeneming?

De houding van jongeren jegens delinquent gedrag is in te kaderen in de
morele ontwikkeling van jongeren. Meerdere studies tonen aan dat bij delin-
quente jongeren sprake is van een gebrekkige gewetensontwikkeling (Larden
et al., 2006; Le Sage, 2005; Stams et al., 2006) en dat met name gebrekkige
cognitieve gewetensontwikkeling voorspellend is voor misdragingen en reci-
dive (Van Vugt et al., 2011). In een enkele studie wordt erop gewezen dat
naarmate jongeren langer zijn gedetineerd, er ook sprake is van een meer
gebrekkige cognitieve morele ontwikkeling (Stams et al., 2006). Het is echter
niet duidelijk in hoeverre de houding van jongeren ten aanzien van delin-
quent gedrag gerelateerd is aan de wijze waarop ze omgaan met vrijheidsbe-
neming en dus ook niet aan hun gedrag in de JJI. We vinden in ons onderzoek
dat de houding van jongeren ten aanzien van delinquent gedrag nauwelijks
samenhangt met de wijze waarop ze omgaan met vrijheidsbeneming, noch
met de wijze waarop ze de verschillende deprivatiekenmerken ervaren. Ook
blijken individuele kenmerken nauwelijks gerelateerd aan deze houding.
Opvallend is wel dat de gedetineerde jongeren in onze studie overwegend
conventionele opvattingen hebben over het plegen van delicten in het alge-
meen. Dit is tegengesteld aan wat hierover bekend is uit de literatuur (Larden
et al., 2006; Stams et al., 2006). Het is mogelijk dat de jongeren vooral sociaal
wenselijk antwoorden. Maar het is ook denkbaar dat de conventionele opvat-
tingen over het plegen van delicten gerelateerd zijn aan een leereffect als
gevolg van de trainingen die de jongeren in de JJI krijgen en die gericht zijn
op cognitieve denkfouten. Interessant is wel dat de morele gevoelens van
jongeren hierbij achterblijven, in de zin dat ze vooral spijt lijken te hebben
over de gevolgen van hun daad voor henzelf of hun eigen familie en niet
zozeer over hetgeen ze hun slachtoffers hebben aangedaan.
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10.5 Beperkingen en mogelijkheden van het onderzoek

Zoals ieder onderzoek, kent ook deze studie sterke en zwakke kanten waar-
mee rekening gehouden dient te worden. We beginnen met de beperkingen.
Ten eerste, hoewel in vergelijking met andere studies onder moeilijke doel-
groepen de respons in onze studie redelijk is, is deze volgens de regels van de
steekproefkunst aan de lage kant (52%). Generaliserende uitspraken worden
hierdoor beperkt. De onderzoeksgroep in het totaal wijkt op de achtergrond-
kenmerken niet af van de jongeren die ten tijde van ons onderzoek in Neder-
landse JJI’s verbleven. Wel zijn er indicaties dat er sprake is van selectieve uit-
val met name bij niet-autochtone jongeren. Vooral tijdens de beginfase van
het onderzoek bleken jongeren uit allochtone herkomstgroepen minder
bereid mee te werken aan het onderzoek. Ondanks deze selectiviteit blijkt de
uiteindelijke steekproef niet af te wijken van de totale populatie jongeren die
in de onderzoeksperiode in een rijks- of particuliere JJI verbleef (op basis van
preventieve hechtenis of jeugddetentie met een maximale duur van vier
maanden). Maar vanwege de vrijwilligheid van deelname aan het onderzoek,
hebben overwegend bereidwillige jongeren deelgenomen. We kunnen
daarom niet uitsluiten dat er sprake is van een positieve bias in de antwoor-
den.
Het ontbreken van verschillen naar herkomst en geslacht, terwijl we dat in
sommige gevallen op basis van de literatuur wel zouden verwachten, kan het
gevolg zijn van te kleine groepen bij uitsplitsing. Ten aanzien van meisjes is
dit probleem inherent aan het onderzoeken van deze populatie: in JJI’s ver-
blijven nu eenmaal veel meer jongens dan meisjes. En, hoewel is geprobeerd
door gerichte steekproeftrekking meer jongeren van allochtone afkomst in dit
onderzoek te betrekken, is het lastig gebleken om voldoende grote groepen te
krijgen om te kunnen vergelijken met de groep jongeren van autochtone
afkomst. Het is dus mogelijk dat we hierdoor niet in staat zijn geweest aanwe-
zige verschillen in het omgaan met vrijheidsbeneming tussen deze groepen
te detecteren.

Van een andere orde, maar niet minder relevant, is het ontbreken van data
als gevolg van verschillende werkwijzen die in de JJI’s zijn gehanteerd om
gegevens te registreren. Dit punt geldt overigens alleen voor de dossierinfor-
matie en niet voor de vragenlijstgegevens, aangezien die op dezelfde manier
door één onderzoeksbureau zijn verzameld gedurende een afgebakende
periode. Ten eerste bleek lopende het onderzoek de screening van de jonge-
ren bij aanvang in detentie met de SDQ, HID en MAYSI-2 niet overal te
gebeuren en daar waar het gebeurde niet op dezelfde wijze. Hoewel het de
bedoeling was dat het zogenoemde screenen van jongeren conform de
YOUTURN-basismethodiek met ingang van 1 januari 2010 landelijk zou zijn
ingevoerd, zijn we meerdere keren tegengekomen dat dit niet het geval was.
In dat opzicht bleek de situatie in 2010 nog nauwelijks anders dan een jaar

188 Jongeren en vrijheidsbeneming



eerder (zie ook Hendriksen-Favier et al., 2010). Dit kan mogelijk een gevolg
zijn van de grootscheepse capaciteitsveranderingen waarmee de JJI’s in 2010
te maken kregen. Het proces van invoering van de uniforme basismethodiek
heeft hierdoor wellicht vertraging opgelopen. Voor ons onderzoek betekende
dit dat we voor meerdere jongeren geen screeningsgegevens hebben kunnen
verzamelen. Daarnaast hebben we te maken gehad met verschillende versies
van de screeningsinstrumenten in inrichtingen. Niet alleen werd in de ver-
schillende inrichtingen niet altijd dezelfde versie van de MAYSI-2 afgenomen,
ook kwamen we tegen dat in de screeningsinstrumenten soms vragen waren
weggelaten of vragen waren toegevoegd, of dat antwoordmogelijkheden
waren uitgebreid. Een dergelijke werkwijze kan mogelijk op het moment van
afname praktisch van nut zijn, maar het zorgt ervoor dat de uitkomsten niet
meer vergelijkbaar zijn met normscores. Ook bemoeilijkt het de vergelijk-
baarheid van de resultaten tussen JJI’s en leidt het ertoe dat de bevindingen
moeilijker vergelijkbaar zijn met die uit andere studies. We hebben hiervoor
zo goed mogelijk (statistisch) proberen te corrigeren.
Naast problemen voor ons onderzoek, leidt deze eigen werkwijze van JJI’s
ook tot een praktisch probleem. De screeningsinstrumenten betreffen gevali-
deerde instrumenten op basis waarvan een indicatie kan worden verkregen
of er sprake is van problematiek. Dit kan alleen als de screeningsinstrumen-
ten ook worden afgenomen zoals bedoeld en niet wanneer er allerlei aanpas-
singen worden gedaan. Overigens moet worden opgemerkt dat problemen
bij het invullen van screeningsinstrumenten zich niet alleen beperken tot de
JJI-sector (zie bijvoorbeeld Nas et al., 2011).
Een tweede punt heeft betrekking op de registratie van misdragingen van de
jongeren. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van de incidentenregistratie.
Justitiële inrichtingen registreren incidenten (van regelovertredingen tot
fysieke agressie) in het landelijke registratiesysteem TULP/JJI. Hoewel in alle
JJI’s incidenten worden geregistreerd, bleken sommige JJI’s strenger dan
andere. Op basis van de TULP/JJI-gegevens krijgen we de indruk dat som-
mige inrichtingen alle incidenten registreren, ook de lichte regelovertredin-
gen, terwijl andere inrichtingen alleen ernstige incidenten registreren.
Gesprekken die we achteraf hebben gevoerd met directies en hoofden van
het primair proces van diverse inrichtingen, bevestigden onze bevindingen.
Om tot een goede maat voor misdragingen van jongeren te komen, hebben
we de TULP/JJI-gegevens naast dossierinformatie van jongeren gelegd. In
JJI’s worden afschriften van incidentenregistraties zoals die ook aan de jonge-
ren worden uitgereikt, opgeslagen in het dossier van de jongere. We vonden
echter dat de informatie in TULP/JJI en de dossiers betreffende de incidenten
niet altijd overeenkwam. Ondanks het gebrek aan overeenstemming bleek
uiteindelijk voor bijna elke jongere informatie over de misdragingen beschik-
baar. Door informatie uit TULP/JJI te combineren met gegevens uit de dos-
siers hebben we een indeling kunnen maken in een groep jongeren die zich
veel en een groep jongeren die zich weinig misdraagt gedurende het verblijf.

Slot 189



Op die manier hebben we onzes inziens een betrouwbare classificatie gekre-
gen.
We denken niet dat de verschillen in ‘registratiebereidheid’ tussen justitiële
inrichtingen zowel wat betreft de incidenten als de screeningsinstrumenten
de uitkomsten van ons onderzoek hebben beïnvloed omdat we niet rapporte-
ren op inrichtingniveau. Maar om jongeren in de JJI’s adequaat te kunnen
begeleiden en behandelen is het wel relevant om eenduidigheid te krijgen in
de afname van de screeningsinstrumenten bij de jongeren. Alleen dan kun-
nen de individuele scores worden vergeleken met normscores. Daarnaast is
eenduidigheid in registratie, zowel van incidenten als van resultaten uit de
screeningsinstrumenten, van belang als het bijvoorbeeld gaat om benchmar-
king (zie bijvoorbeeld Molleman, 2011). Met name vanuit dat doel is nog wel
een flinke stap te zetten in de registratie-integriteit.
Naast genoemde beperkingen zijn er meerdere vernieuwende en sterke pun-
ten aan dit onderzoek. Ten eerste hebben we in deze studie duidelijk unieke
informatie gekregen over de wijze waarop jongeren in Nederland in een justi-
tiële jeugdinrichting verblijven. We zijn in detail ingaan op het omgaan met
hun vrijheidsbeneming, de relatie daarvan met bepalende factoren en de
mogelijke verschillen daarin tussen diverse subgroepen. Voor zover ons
bekend, is niet eerder zo uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen
van jongeren in Nederlandse JJI’s. Eerder onderzoek richtte zich meestal op
volwassen gedetineerden en de kennis over de vrijheidsbeneming onder
jeugdige gedetineerden was tot nu toe veelal gebaseerd op Angelsaksisch
onderzoek (veelal onder volwassenen). De situatie waarin gedetineerden in
Amerika of andere westerse landen worden opgevangen, verschilt in de
meeste gevallen sterk van de Nederlandse situatie. Daarom is inzicht in de
Nederlandse situatie relevant.
Een tweede sterk punt van dit onderzoek is de multimethod-aanpak. Door
informatie te raadplegen uit meerdere bronnen hebben we gepoogd een
compleet beeld te krijgen van de ervaringen van de jongeren in de JJI’s. We
zagen al dat de interviews verdiepende en aanvullende informatie oplever-
den, naast de informatie die verkregen werd uit de afnames van diverse vra-
genlijsten. Verder leverden de dossiers en registratiesystemen extra informa-
tie op over het gedrag van jongeren in de inrichtingen.
Ten derde kunnen we noemen dat we gebruik hebben gemaakt van geavan-
ceerde statistische analyses om daarmee de unieke relaties van het omgaan
met vrijheidsbeneming met import- en deprivatiekenmerken te beschrijven.
Door structurele modellen te gebruiken hebben we ook beter rekening kun-
nen houden met mogelijke meetfouten en hebben we kunnen controleren
voor de onderlinge samenhang tussen import- of deprivatiekenmerken waar-
door we unieke inzichten hebben verkregen.
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Kortom
De genoemde beperkingen doen volgens ons weinig af aan de resultaten van
ons onderzoek. Ondanks de tegenvallende respons wijkt de uiteindelijke
steekproef op achtergrondkenmerken niet af van de populatie in de JJI’s. Wel
moeten we opmerken dat we niet kunnen uitsluiten dat er sprake is van enige
positieve bias in de antwoorden van de jongeren. Daarnaast blijken de
meeste bevindingen ook te corresponderen met de literatuur en daar waar ze
afwijken, zijn ze te verklaren. Daarmee menen we dat ze gelden voor jonge-
ren die op basis van preventieve hechtenis of jeugddetentie maximaal vier
maanden in een JJI verblijven.

10.6 Conclusie

Centraal in deze studie staat de wijze waarop jongeren die in preventieve
hechtenis of op basis van jeugddetentie maximaal vier maanden in een justi-
tiële 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. Het gaat daarbij om
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 et
cetera). 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 daarmee voor de dagelijkse
bedrijfsvoering in justitiële inrichtingen weinig aanknopingspunten voor hoe
er met een problematische groep jeugdigen kan worden omgegaan. Inzicht
in hoe jongeren omgaan met vrijheidsbeneming is niet alleen relevant voor
de dagelijkse bedrijfsvoering en voor bijvoorbeeld de veiligheid in de JJI’s.
Volgens sommigen kan de aanpassing van jongeren aan de vrijheidsbene-
mende situatie ook voorspellend zijn voor latere recidive (zie bijvoorbeeld
Gendreau et al., 1999).
Voor zover ons bekend is dit onderzoek in Nederland het eerste grootschalige
onderzoek waarin de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming
en de factoren die daarmee samenhangen empirisch is bestudeerd. We zijn
ingegaan op de aspecten ervaren veiligheid, autonomie, welbevinden (als
tegenhanger voor stress), psychosociaal functioneren en misdragingen. We
vinden dat zowel sociale, praktische en situationele, als importkenmerken
zijn gerelateerd aan de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbene-
ming. Sociale kenmerken van de vrijheidsbeneming, zoals de interactie met
groepsleiding (rechtvaardige bejegening, positieve relatie en toezicht) blijken
relevant voor met name de psychische ervaring van vrijheidsbeneming. Deze
sociale factoren kunnen duidelijke aanknopingspunten bieden om de moti-
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vatie van jongeren tot deelname aan activiteiten in de inrichting, waaronder
ook behandeling, te versterken. 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 jongeren worden opgevangen belangrijk is voor hun welbe-
vinden, stress en gevoel van veiligheid. Dit neemt niet weg dat de individuele
instelling van jongeren niet onbelangrijk is, we vinden immers ook dat jonge-
ren door hun eigen instelling vorm geven aan de manier waarop ze de vrij-
heidsbeneming ervaren. Blijkbaar zijn het niet alleen de sociale componen-
ten in het verblijf die de wijze waarop jongeren met vrijheidsbeneming
omgaan vormgeven, maar ook de individuele kenmerken van de jongeren.
Verder vinden we dat praktische en situationele kenmerken van de inrich-
ting, zoals het aanbod aan activiteiten, de groepsgrootte en de fase in vrij-
heidsbeneming, mede bepalend kunnen zijn voor de ervaren stress of mis-
dragingen in een inrichting. Deze kennis leidt tot een verbeterd inzicht in
welke aspecten van het verblijf in JJI’s bijdragen aan het functioneren van
jongeren. Het rapport maakt inzichtelijk dat ondanks het ultimum remedium
dat een straf als vrijheidsbeneming is voor delinquente jongeren, er in een
dergelijke stressvolle omgeving diverse met name sociale factoren zijn die
positief bijdragen aan de wijze waarop jongeren omgaan met vrijheidsbene-
ming.
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Summary

Juvenile offenders and their adjustment to imprisonment

A study of adjustment to imprisonment among juvenile offenders in
correctional institutions

Introduction

In the past years, judicial youth policy has been aimed towards realising large
adjustments to the care provided by the juvenile offenders’ institutions to
detained young people. This was accompanied by major changes in the
organisational structure and in the methodology of juvenile offenders’ insti-
tutions. In this context, more attention has been paid to the fact that with
regard to the reaction of young people to a sanction the focus should not only
be on recidivism after imprisonment, but should, among other things, also be
on how juvenile offenders adjust to imprisonment and on their behaviour
during imprisonment. The central idea is that the experienced adjustment to
imprisonment has an influence on both the security in the institution as well
as on the effectiveness of the sanction and, as a result of this, ultimately also
on recidivism. Especially since every year approximately 4,000 criminal cases
against juvenile offenders are settled by an imprisonment and since in the
past few years much attention has been paid to improving the quality of the
care facilities in juvenile offenders’ institutions, it is important to the Judicial
Youth Policy Department (DJJ) of the Ministry of Security and Justice and the
Dutch National Agency of Correctional Institutions (DJI) of the Ministry of
Security and Justice to identify how young people experience their adjust-
ment to imprisonment, how they cope with imprisonment, and whether
there are differences are among young people in the way in which they deal
with the deprivation of liberty.
Also from a scientific point of few, it is relevant to examine how young people
experience the adjustment to imprisonment. Although coping with imprison-
ment or the adjustment to imprisonment has been subject of many scientific
studies since the nineteen fifties, these were primarily Anglo-Saxon studies
among adult detainees. These studies focused on the adaptation to imprison-
ment, with the basic assumption being that inadequate adaptation to impris-
onment is in particular related to or results in rule-violating behaviour on the
one hand, or to withdrawn behaviour on the other hand. Research into adap-
tation to imprisonment has focused on many aspects of coping with impris-
onment , including, for instance, the deprivation of autonomy, perceived fear
and safety, stress and wellbeing during the period of imprisonment, the psy-
chosocial functioning of detainees and their (mis)behaviour during impris-
onment. In line with the literature, in this study we will also examine the way
in which young people deal with imprisonment on the basis of different out-
come measures.



Existing literature distinguishes between two possible models to explain the
adjustment to imprisonment. These two models have been used often in
studies that focus on imprisonment in the past years. First, the deprivation
model assumes that the adjustment to imprisonment may largely be explain-
ed by characteristics of the correctional institution itself. On the other hand,
the importation model proposes that the way in which detainees adjust to
imprisonment can be primarily explained by the characteristics of the indi-
vidual offender/prisoner. Recent literature shows that both import and dep-
rivation characteristics are of importance in explaining the adjustment to
imprisonment. In the present study, we take into account a combined
import- and deprivation perspective.

Research questions

In the present study we distinguish between the following research ques-
tions:
– How do juvenile offenders in correctional institutions (on the basis of pre-

trial detention or juvenile detention) experience various practical, social,
and psychological aspects of the adjustment to imprisonment?

– What are the relationships between the import and deprivation character-
istics on the one hand and the adjustment to imprisonment on the other
hand?

– What is the relationship between the attitude towards committing of-
fences, adjustment to imprisonment, and the characteristics of the cor-
rectional institution?

With regard to the first two research questions, we will also examine to what
extent the relationships apply in general or whether there are differences
among subgroups. In this context, we will examine possible differences based
on demographic information (gender, age, and ethnic origin), criminal his-
tory (previous detention experiences and period of imprisonment), and indi-
cations for serious psychiatric problems.

Research Method

Data

We applied a multi-method approach by gathering information from multi-
ple sources (self-reports, staff reports, file data, and official record data) and
by using different research methods (quantitative and qualitative).
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Sample

The basic sample of this study consisted of a survey among 207 juvenile
offenders in pre-trial detention or juvenile detention who were incarcerated
in juvenile offenders’ institutions. With regard to these juvenile offenders, we
also retrieved information about their offences from the TULP16 registration
system, if available. In addition, we obtained consent from 173 young people
to examine their institutional files. As far as the inspected files contained any
information, they provided information on psychiatric problems (screening
instruments upon arrival) and on the (mis)behaviour of the juvenile offend-
ers (incident registration). Semi-structured interviews were held with 38
young people, which dealt more extensively with the central themes of the
study. Questionnaires were administered to 33 staff members of this sub-
group of juveniles. This means that we were able to use a broad range of
sources and methods in order to provide answers to the research questions.

Concepts

In the present study we examined five aspects of the way in which young
people adjust to imprisonment, namely: perceived safety, autonomy, well-
being/stress, self-reported psychosocial functioning, and (mis)behaviour (on
the basis of the above-mentioned incidents registered during imprisonment).
In order to predict how juvenile offenders adjust to imprisonment, we took
into account both import and deprivation characteristics. We included vari-
ous deprivation characteristics in the study, such as the perceived rule
enforcement and experienced fairness and justice of rules, perceived know-
ledge of rules and rights, perceived quality of the daily activity programme
and the perceived quality of the educational programme in the institution.
Interaction with staff was also taken into account (both the relationship with
staff and the experienced treatment by staff), as well as the interaction with
fellow group members. The import characteristics used were the usual demo-
graphic characteristics mentioned earlier (gender, age and origin), the char-
acteristics of the criminal career history, and possible psychological and psy-
chiatric problems reported at the beginning of the imprisonment.

In order to answer the research questions, we used information from multi-
ple sources and, as stated above, different analytical strategies and methods.
The adjustment to imprisonment was mainly measured by using self-report-
ed data.

16 TULP: Execution of custodial sentences in penitentiary institutions.

Summary 195



Results

In the report, we will discuss the results of five aspects of the adjustment to
imprisonment (subsequently: perceived safety – Chapter 4, autonomy –
Chapter 5, wellbeing/stress – Chapter 6, psychosocial functioning – Chapter
7, and (mis)behaviour in imprisonment – Chapter 8) in separate chapters.
Another separate chapter was added at the special request of the Judicial
Youth Policy Department (DJJ) in which the attitude towards the offence will
be discussed (Chapter 9). In this summary, we will describe the findings on
the basis of the research questions formulated above.

Research question 1: How do juvenile offenders in juvenile correctional institu-
tions (on the basis of pre-trial detention or juvenile detention) experience vari-
ous practical, social, and psychological aspects of the adjustment to imprison-
ment?

Safety, autonomy and wellbeing/stress

The results of the current study show that the young offenders reported pre-
dominantly in a positive way on their safety, autonomy, and their wellbeing
during their stay in a juvenile offenders’ institution. This corresponds with
findings from other recent studies into the situation of young detainees in the
Netherlands, such as the annual evaluative report by DJI among juvenile
delinquents and diverse reports of the different inspectorates. On the basis of
the results of this study it seems, however, justified to somewhat be more
nuanced about the perceived safety, autonomy, wellbeing, and the stress
experienced by young people in juvenile offenders’ institutions.
The juvenile offenders in the present study predominantly reported high
levels of safety in the Juvenile offenders’ institutions. This may be a matter of
what is referred to in the literature as the ‘safety paradox’: prisoners report to
feel safe in a relatively unsafe environment. Perceived safety does not only
depend on the safety that is provided by the institution, from the present
study it becomes clear that it is similarly important that detainees succeed in
creating this feeling of safety themselves. Mainly the results of the analysis of
interview data, Most juvenile offenders stated they have the idea that they
create that safety themselves by their attitude towards others (both to their
fellow group members as well as to the staff) in the residential group, and
that they asserted themselves when necessary.
Furthermore, the juvenile offenders in the present study were relatively posi-
tive about the autonomy granted to them in the institutions. It should be
noted in this context that this concerns in particular the degree of having a
say in, for instance, becoming a member of a youth council in which they can
express complaints. However, these measures only reflect a single aspect of
autonomy. Again from interview data it becomes clear that several juvenile
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offenders indicated that they had found it hard to deal with the limited free-
dom of action compared to their situation prior to imprisonment, although
they gradually appeared to get used to the deprivation of liberty. Although
limited control is inherent to imprisonment, the absence of perceived control
may constitute a risk as well. The literature shows that loss of control may
have adverse consequences for the motivation to participate in treatment
programmes. However, not all juvenile offenders in the present study experi-
enced the absence of control as negative. Some juvenile offenders actually
appeared to experience the structure of life in the juvenile offenders’ institu-
tion in the long run as pleasant. It is possible that this applied in particular to
those juvenile offenders who were lacking any structure in their daily lives
and for whom this structure was being restored fully while they were staying
in the institution. This is only a possible explanation that cannot be con-
cluded directly from our findings since we did not include information on the
situation of those juvenile offenders prior to imprisonment.
The juvenile offenders furthermore indicated experiencing a high degree of
wellbeing (and thus only low levels of stress). In retrospect, they stated that
they did experience more stress at the beginning of their stay; according to
the juvenile offenders, this was also a period in which they experienced lower
levels of safety. These results also correspond with the literature: the initial
period of deprivation of liberty is generally perceived as stressful. This may be
explained by the fact that, at the beginning, the juvenile offenders are unfa-
miliar with the situation, there is a lack of clarity about their stay in the cor-
rectional institution, and there is uncertainty about the criminal proceedings,
which factors may be counted as the well-known ‘pains of imprisonment’.
The juvenile offenders furthermore indicated during the interviews that the
stress they experienced during their stay was primarily situational. Specific
situations during the imprisonment may cause a higher degree of stress, for
instance, when there is news about progress of the justitial proceedings or if
there has been contact with family members.

– From the survey data it became clear that the juvenile offenders report-
ed positively on their safety, autonomy, and wellbeing in the juvenile
offenders’ institutions.

– However, from the interview data it became clear that some juvenile
offenders stated that this feeling of safety is a result of their attempts to
create their own safety, for instance, by engaging in tactical friendships.

– Some juvenile offenders also experienced unsafe situations in the insti-
tution which are characterised by the fact that these situations were
concealed from supervision by the supervisory team.

– The interview data furthermore showed that some juvenile offenders
experienced the deprivation of freedom as stressful, but that they had
been able to get used to it gradually. Some juvenile offenders indicated
experiencing the structure provided in the institution as pleasant.
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– From the interview data it became clear that several juvenile offenders
experienced the initial period in imprisonment as stressful.

– In addition, it became clear that feelings of stress were rather situa-
tional; sometimes, this was contact with home, other stressful moments
were for instance when there was news about the progress of their crim-
inal proceedings.

Psychosocial functioning and misbehaviours

On the basis of self-reported psychosocial problems (measured by the
Strengths and Difficulties questionnaire (SDQ)), we found relatively few
young people with clinical levels of psychosocial problems. This does not
correspond with some other studies among juveniles in judicial settings. This
may be a matter of under-reporting on this self-report survey possibly due to
the fact that because they might insufficiently capable of assessing their own
problems. It is also possible that the instruments that were used are less suit-
able for identifying the problems of juveniles in a juvenile offenders’ institu-
tion: however, we cannot conclude this on the basis of the current study and
this must consequently be shown by further research. The difference with the
existing literature on the basis of SDQ may, however, also be caused by the
fact that previous studies primarily measured internalising and externalising
problems separately, whereas in our study we used an overall scale for psy-
chosocial problems. Finally, we examined the misbehaviours of young peo-
ple in the Juvenile offenders’ institutions on the basis of incidents registered
during the stay of the juvenile offenders in the juvenile offenders’ institution.
Nearly every juvenile offender had violated a rule once. This varied from vio-
lating group rules or substance abuse to physical aggression towards group
members or the members of the staff. A small group of juvenile offenders in
our basic sample (approximately 30% of the total sample) had used physical
or verbal violence relatively often as was evident from the combined data
from the files and the official registration (TULP/JJI).

– Relatively few juvenile offenders reported serious psychosocial prob-
lems (approximately 11%).

– Although most juvenile offenders violated a rule once in a while, only a
small group (30%) used physical or verbal violence frequently.

Social and practical deprivation characteristics

Juvenile offenders reported on their stay in a predominantly positive way. In
particular, the interaction with group members (fellow group members) and
group staff members (relationship with staff members and treatment by staff
members) were regarded as being positive. In this context, the juvenile

198 Jongeren en vrijheidsbeneming



offenders who had been detained for a relatively short period at the time of
the administration of the surveys were more positive than the young people
who had been detained for a longer period of time. The educational and daily
activity programme were both judged less positively.

– Juvenile offenders were predominantly positive about social and practi-
cal aspects of their stay in the juvenile offenders’ institutions; the juve-
nile offenders who had been detained for a shorter period of time were
more positive than the young people who had been detained for a long-
er period of time at the time of the administration of survey.

Differences among subgroups

In order to examine whether the adjustment to imprisonment applied to
juvenile offenders in general, or whether the adjustment is specific to certain
groups of juvenile offenders, we examined possible differences by back-
ground characteristics (gender, age, and origin), criminal history, or psychiat-
ric problems. It appeared that psychological aspects of adjustment to impris-
onment did not differ across the subgroups. It is possible that the small sam-
ple sizes in the subgroups caused the absence of significant differences, how-
ever, the majority of the findings correspond with the literature, and in par-
ticular with the international literature on this subject.
Gender differences were found in the level of psychosocial problems and in
the amount of registered misbehaviours. Fewer boys than girls reported psy-
chosocial problems. On the other hand, aggressive incidents had been regis-
tered more frequently during the stay in the correctional institution of boys
than girls. These findings correspond with the well-known ‘gender-paradox’:
fewer girls than boys committed offences, whereas girl offenders suffered
from more psychological problems than boys.
Significant differences were also found in the number of incidents (of misbe-
haviour) in groups based on ethnic origin. Results showed that Antillean and
Surinam juvenile offenders more often had aggression-related incidents reg-
istered in their files during imprisonment than juvenile offenders from other
origin groups. In line with the literature, the results of the study also showed
that native Dutch young people reported psychosocial problems more fre-
quently than young people from other origin groups. This may point to the
fact that psychosocial problems were experienced more frequently among
native Dutch juvenile offenders than among juvenile offenders of different
ethnic origin. It is, however, also possible that self-report surveys are less
qualified for juvenile offenders of different ethnic origin in the detection of
psychosocial problems and that different methods are required from those
used in the present study.
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– No differences were found across subgroups in the way juvenile offend-
ers perceived their safety, autonomy, and wellbeing in the juvenile
offenders’ institutions.

– Fewer boys than girls reported psychosocial problems.
– More boys than girls used physical and verbal violence during the period

of imprisonment.

Research question 2: What are the relationships between the import and depri-
vation characteristics on the one hand and the adjustment to imprisonment
on the other hand?

We subsequently examined which factors were related to the adjustment of
imprisonment. The combined import and deprivation perspective states that
how people adjust to imprisonment depends on both individual characteris-
tics of the offender, and the characteristics of the correctional institution. In
the present study, we examined the relationships between these import and
deprivation characteristics and five aspects of adjustment to imprisonment
separately. However, on the basis of the results it is also possible to indicate
general tendencies in the results. In this context, we have been able to deter-
mine which characteristics appear to relate in general to dealing with the
deprivation of liberty. Table S1 provides an overview of the results found.
The table shows that in particular the social deprivation characteristics, such
as the perceived treatment by staff and interaction with fellow group mem-
bers, were important factors in relation to the psychological aspects of
adjustment to imprisonment. In addition, practical or situational deprivation
characteristics appeared to be relevant to perceived wellbeing (in contrast to
stress). We furthermore observed that the perceived quality of the daily activ-
ity programme and a more situational characteristic as the size of the group
related to registered aggressive misbehaviours of the juvenile offenders. The
individual characteristics of the juvenile offenders themselves, such as psy-
chosocial functioning at the entrance in the institution, or gender appeared
to be related in particular to psychosocial functioning during imprisonment
and registered misbehaviours.

Social deprivation characteristics

When putting the results of our study side by side, it is notable that the social
aspects of adjustment to imprisonment, such as interaction with the supervis-
ory team (treatment, support, and supervision) and interaction with group
members (support) were related to the psychological aspects of adjustment to
imprisonment and were less relevant to the behaviour of juvenile offenders
during imprisonment. The more positive the juvenile offenders perceived
social interaction with the staff and fellow group members, the safer they felt;
the more autonomy they report to experience, the lower levels of stress they
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reported. The interview data supported these results and mainly augmented
it. This provides several interesting ingredients, which are not only of import-
ance to how juvenile offenders deal with their imprisonment, but it is also
knowledge that may aid to increasing the motivation of detained young peo-
ple to participate in activities in the institutions. A previous study among
Dutch juvenile offenders showed that the interactions with other people in a
custodial institution may give the feeling of having control – at least to some
extent – over the situation and that it may consequently contribute to
increasing the motivation to participate in activities, but also to the motiva-
tion to participate in a treatment. The findings correspond with the existing
literature.

– The perceived interaction with the staff and the fellow group members
was positively related to the perceived safety, autonomy, wellbeing, and
psychosocial functioning in detention.

– Interactions that were perceived as positive are important to the way in
which juvenile offenders adjust to imprisonment. This provides possibil-
ities for, for instance, increasing the motivation of young people to par-
ticipate in a treatment and activities.

Summary 201



Table S1 Characteristics of the correctional institution and of young
people related to five aspects of the deprivation of liberty
(on the basis of surveys and semi-structured interviews)

 Safety Autonomy Wellbeing/
stress

Psychosocial
problems (dur-
ing detention)

Misbehaviours

Characteristics of the correctional institution
Social characteristics: interaction with supervisory team/staff (ST)
Treatment by staff* x x x
Relationship with / sup-
port from staff*

x

Supervision by staff** x
Social characteristics: interaction with fellow group members
Relationship with fellow
group members*

x x x

Practical / situational characteristics
Daily activity programme* x x
Size of the residential
group*

x

Stage in detention** x x
 
Characteristics of the juvenile offender at the beginning of imprisonment
Gender = boy* x
Psychosocial problems
(screening)*

x

Number of previous
detentions

x

* Apparent from quantitative analyses (N=207 except for misbehaviours N=133).
** Additions from semi-structured interviews (N=38).

Practical en situational characteristics

In addition to social deprivation characteristics, we also found that practical
deprivation characteristics, such as the experienced quality of the daily activ-
ity programme, and situational characteristics, such as the size of the group,
was related to the way in which juvenile offenders experience their adjust-
ment to imprisonment and in particular to wellbeing/stress and misbeha-
viour during imprisonment. From the semi-structured interview data it
became clear that juvenile offenders also indicated that situational character-
istics of imprisonment were relevant to the way juvenile offenders deal with
imprisonment. Firstly, multiple juvenile offenders stated that there were pla-
ces in the residential group that were ‘perceived as unsafe’: these were places
in which incidents occurred outside the supervision of the staff. Secondly, the
stage of imprisonment appeared to be of importance to the stress experi-
enced and also to the autonomy experienced. We have not been able to con-
firm these results in the quantitative analysis, since these aspects were not
taken into account in the surveys that were administered.

202 Jongeren en vrijheidsbeneming



The results provide some interesting ingredients that may be relevant to
increasing the safety in the residential groups, namely the importance of
meaningful daytime activities and the possible influence of the number of
juveniles in the residential group (which was a maximum of 10 young people
at the time of administration).

– There is a positive relationship between the experienced quality of the
daily activity programme and wellbeing/stress and a negative relation-
ship with misbehaviour in imprisonment.

– There are places in the juvenile offenders’ institutions where it is possi-
ble for juvenile offenders to evade supervision of staff.

– The larger the group, the greater the likelihood of misbehaviour.
– Depending on the stage of imprisonment the juvenile offenders are in,

there are differences in the experienced levels of autonomy and well-
being/stress.

Characteristics of juvenile offenders at the beginning of imprisonment
(import characteristics)

We found that several import characteristics were related to the specific
aspects of adjustment to imprisonment. Firstly, we found a positive relation-
ship between the number of previous detentions and the experienced levels
of safety, which might be subscribed to the previous experiences of those
juvenile offenders who had been detained before. Secondly, the strongest
predictor of psychosocial problems appeared to be previous psychosocial
problems. This is in conformity with findings from other studies. The fact
that the stability of psychosocial functioning was confirmed by this study
seems to be a relatively obvious finding, but we should not underestimate its
importance. This finding again underlines to the importance of screening
juvenile offenders properly upon arrival, so that this knowledge can be used
to adjust the regime to the personal circumstances of the offenders. Thirdly, a
distinct relationship was found between gender and the number of incidents
of aggressive misbehaviours registered. During imprisonment, the incidents
of aggressive misbehaviour registered more often concerned boys than girls.

– The more previous offenses a juvenile offender was convicted for, the
more positively they reported on the perceived safety in a juvenile
offenders’ institution. This may point to the fact that recidivists get used
to the custodial situation quicker due to previous experiences, or that
they have less trouble adjusting to it.

– The level of psychosocial problems seems to be stable over time.
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Research question 3: What is the relationship between the attitude towards
committing offences, adjustment to imprisonment, and the characteristics of
the correctional institution?

The attitude of juvenile offenders towards delinquent behaviour was exam-
ined from the perspective of the moral development of juvenile offenders.
Multiple studies have shown that the moral development of juvenile offend-
ers is poor. In our study, we found that there was hardly any connection
between the attitude of juvenile offenders towards committing offences and
the five aspects of adjustment to imprisonment. The moral emotions in rela-
tion to the offence (feelings of guilt and shame) seem to be hardly associated
with adjustment to imprisonment. It is worth mentioning that nearly all juve-
nile offenders in the current study had conventional attitudes towards delin-
quent behaviour. This does not correspond with the literature. A possible
explanation may be that the surveys were sustainable to social desirability.
On the other hand, the results could also indicate that the rather conven-
tional attitude towards delinquent behaviour could be subscribed to a learn-
ing effect of following the mandatory training during imprisonment, which is
specifically aimed at tackling cognitive errors. It is interesting, however, that
the interview data regarding the moral emotions of juvenile offenders provid-
ed a different picture. Whereas from the survey data it could be concluded
that juvenile offenders show feelings of regret towards the offence, the inter-
view data show that these feelings of regret and feelings of quilt were not so
much aimed at the victims, but more at the way in which they had dealt with
things and also at the consequences of their acts for themselves (‘being
caught’) or for their family members.

– Nearly all juvenile offenders reported rather conventional attitudes
towards delinquent acts.

– Juvenile offenders also reported feelings of regret, shame, and guilt
about the offence for which they were being detained, but these feelings
focused on the consequences for themselves and their family and not so
much at any victims.

Conclusion

There were some limitations to the study that should be mentioned, such as
a disappointing response rate, and missing data in the registrations of the
screening instruments from the files. We have taken these limitations into
account. We think, however, that the restrictions have hardly affected the
results of our study. With regard to the background characteristics, the final
sample does not deviate from the population of juvenile offenders in the
juvenile offenders’ institutions. In addition, it was found that most findings
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also corresponded with the literature and in those instances where they did
not correspond, they could be explained. We think we can state that the
results apply generally to juvenile offenders who stay in juvenile offenders’
institutions for a maximum period of four months on the basis of pre-trial
detention or juvenile detention.

This study focused on the way juvenile offenders deal with their imprison-
ment. Much previous research among juvenile delinquents starts from the
concept of ‘What Works’ and is primarily aimed at the question to what
extent specific interventions (behavioural or cognitive interventions) affect
recidivism of juvenile offenders, behaviour that will be exhibited outside the
institution in the future and which may be influenced by so many other fac-
tors than the intervention in the institution alone (for example available
aftercare, characteristics of the social environment, etcetera). Such research
does not provide any information on the daily situation in which young
detainees live, how they cope with it, and which factors play a role in this
context. It consequently provides insufficient starting points for the day-to-
day management on how to cope with the problematic group of juvenile
offenders. An understanding of how juvenile offenders adjust to imprison-
ment is not only relevant for the day-to-day management and, for instance,
for the safety in the juvenile offenders’ institutions, but according to some,
the adjustment of juvenile offenders to an imprisonment may also be predic-
tive for future recidivism. Future research should focus on the latter.
As far as we are concerned, this study is the first large-scale empirical multi
method study in the Netherlands that focuses on the adjustment to impris-
onment of juvenile offenders and the factors that are expected to be associ-
ated with the adjustment. On the basis of the results of the present study we
conclude that social, practical, and situational as well as import characteris-
tics are associated with the way in which juvenile offenders adjust to impris-
onment. Social characteristics of adjustment to imprisonment, such as the
perceived interaction with staff, the perception of fairness in treatment by
staff, positive relationship with staff, and supervision by staff appear to be
relevant in particular to the psychological perception of the adjustment to
imprisonment. These social factors may provide clear starting points for
increasing the motivation of young people to participate in activities in the
institution, including treatment. The residential groups and the continuous
presence of staff in the group, as is customary in Dutch juvenile correctional
institutions, may consequently also provide possibilities to ensure that young
people in correctional institutions gain positive experiences, certainly so
because this study also shows that the residential groups in which juvenile
offenders are detained is important for their wellbeing, stress, and feeling of
safety. Practical and situational characteristics of the institution, such as the
daily activity programme, the size of the residential group, and the stage of
the stay in the institution were also related to the perceived stress or misbe-
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haviours (registered or not) in an institution. This knowledge could contrib-
ute to a better understanding of which aspects of juvenile imprisonment
could possibly contribute to the overall functioning of juvenile offenders.
This study has demonstrated that, despite the fact that the adjustment to
imprisonment should be the ‘ultimum remedium’ for juvenile offenders,
there are still various, in particular social factors, in such a stressful environ-
ment that may contribute positively to the way in which young people deal
with their imprisonment.
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Bijlage 2 Overzicht van de
deelnemende JJI’s en hun
kenmerken

Tabel b1 Algemene kenmerken deelnemende JJI’s

JJI Locatie Capaciteit Type inrichting en specialisatie

De Heuvelrug, locatie Eiken-
stein

Zeist 88 plaatsen Rijksinrichting; ook 3 groepen meisjes, een
groep zelfmelders

Den Hey-Acker Breda 122 plaatsen Rijksinrichting; ook 3 groepen zeden, 1 ITA
groep, 1 groep zelfmelders

De Hunnerberg: Nijmegen 78 plaatsen Rijksinrichting; ook 3 groepen meisjes
Amsterbaken Amsterdam 54 plaatsen Particuliere inrichting
Het Poortje, locatie Juvaid Veenhuizen 68 plaatsen Particuliere inrichting
Teylingereind Sassenheim 86 plaatsen Particuliere inrichting; 2 forensische obser-

vatieafdelingen (waarvan 1 groep in 2010
buiten gebruik wegens leegstand).
1 groep LVG opvang (kort) en 2 groepen
LVG behandeling (lang).
In zomer 2010 is de Bascule met 1 behan-
delgroep voor 1 jaar gevestigd in Teylinger-
eind.

Noot Peildatum: 1 juli 2010; Alle JJI’s hebben sinds 2010 kort- en langverblijfgroepen (voorheen was dit
opvang en behandeling). ITA = individuele traject afdeling, LVG = licht verstandelijk gehandicapt.





Bijlage 3 Gemeten concepten

Tabel b2 Gemeten concepten – omgaan met vrijheidsbeneming

Concept Instrument Informant Items N Betr. ( )    Bron

Psychische aspecten
 Veiligheid         V        J   8 200 0,71    ABC

        I        J -   38 -    -
        MV        GL   7   33 0,79    ABC

 Autonomie         V        J   6 207 0,72    ABC
 Welbevinden/stress         V        J   6 207 0,76    Liebling

        I        J -   38 -    -
        MV        GL 10   32 0,80    Liebling

 Psychosociaal functioneren         V        J 20 207 0,74    SDQ
        Y        D 20 104 0,78    SDQ

Houding en gedrag
 Houding jegens delinquent gedrag         V        J   6 207 0,85    ADBQ
 Gedrag (incidenten)         V        J   9 207 -    MZJ

        I        J -   38 -    -
        MV        GL   9   33 -    -
        Y        D - 173 -    -
        T        T - 173 -    -

Noot Informanten: J = jongere; GL = groepsleiding, D = dossier, T = TULP/JJI; Instrumenten: V = vragen-
lijst, I = interview, MV = mentorvragenlijst, Y = YOUTURN, T = TULP/JJI; Bronnen: ABC = Jeugdsur-
vey, SDQ = Strengths & Difficulties Questionnaire, ADBQ= Attitudes toward Delinquent Behavior
Questionnaire



Tabel b3 Gemeten concepten – deprivatiekenmerken

Concept Instrument Informant Items N Betr. ( ) Bron

Sociale aspecten
 Omgang met groepsleiding V J   8 206 0,86 ABC

I J   -   38     - -
MV GL   9   32 0,58 -

 Steun van groepsleiding V J   8 205 0,80 Liebling
I J   -   38     -
MV GL   5   33 0,49

 Vertrouwen in groepsleiding V J   2 206 0,76 Liebling
MV GL   5   30 0,80

 Humane bejegening V J   5 207 0,81 Liebling
I J   -   38     -

 Contact buitenwereld V J   6 195 0,69 ABC
I J   -   38     -

Praktische aspecten
 Handhaving regels V J   7 197 0,74 ABC

I J   -   38     -
MV GK   6   32 0,82

 Rechtvaardigheid/eerlijkheid van
toepassing van regels

V J 10 196 0,84 Liebling

I J   -   38     -
MV GL   4   32 0,78

 Duidelijkheid van regels en rechtenV J   5 206 0,74 ABC/Lieb-
ling

I J   -   38     -
MV GL   5   33 0,86

 Onderwijs V J   7 169 0,83 ABC
 Activiteiten en dagprogramma V J   9 181 0,82 ABC

Noot Informanten: J = jongere; GL = groepsleiding, D = dossier, T = TULP/JJI; Instrumenten: V = vragen-
lijst, I = interview, MV = mentorvragenlijst, Y = YOUTURN, T = TULP/JJI; Bronnen: ABC = Jeugdsur-
vey, SDQ = Strengths & Difficulties Questionnaire, ADBQ = Attitudes toward Delinquent Behavior
Questionnaire
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Tabel b4 Gemeten concepten - importkenmerken

Concept Instrument Informant Items N Betr. ( ) Bron

Demografisch
 Sekse, leeftijd, herkomst V J - 207

T T - 173
Criminele carrière en geschiedenis
 Eerder justitiecontact, V J - 207
 politiecontact, verblijfstitel T T - 173
Psychisch functioneren
 Denkfouten Y D 54 HID
 Psychiatrische problematiek Y D 52 MAYSI-2
 Psychosociaal functioneren Y D 25 0,78 SDQ
Overig
 Sociaal wenselijkheid V J   6 207 optelsom SW schaal

Nederhof
(1991)

Noot. Informanten: J = jongere; GL = groepsleiding, D = dossier, T = TULP/JJI; Instrumenten: V = vragen-
lijst, I = interview, MV = mentorvragenlijst, Y = YOUTURN, T = TULP/JJI; Bronnen: ABC = Jeugd-
survey, SDQ = Strengths & Difficulties Questionnaire, ADBQ = Attitudes toward Delinquent Beha-
vior Questionnaire
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Bijlage 4 Vergelijking op
achtergrondkenmerken

Tabel b5 Vergelijking naar achtergrondkenmerken – jongeren die
toestemming gaven versus jongeren die weigerden

Respons (toestemming),
N=177

Non-respons (geen toestem-
ming), N=30

N % N %

Individuele kenmerken
Geslacht
 Jongen 150 84,7 30 100,0
 Meisje   27 15,3   0 0,0
Leeftijd
 12-13 jaar     1 1,0   0 0,0
 14-15 jaar   31 17,5   5 16,7
 16-17 jaar 116 65,5 22 73,3
 18-22 jaar   29 16,0   3 10,0
Herkomst
 Nederland   47 26,5   8 26,7
 Marokko   43 24,3   6 20,0
 Turkije   14 7,9   6 20,0
 Suriname   21 11,9   2 6,7
 Nederlandse Antillen en Aruba   15 8,5   0 0,0
 Oost-Europa en Rusland     0 0,0   0 0,0
 Overig westers   10 5,6   0 0,0
 Overig niet-westers   22 12,4   7 23,3
 Onbekend     5 2,8   1 3,3
Hoogst afgeronde opleiding
 Basisonderwijs 118 66,7 22 73,3
 Praktijkonderwijs     3 1,7   6 20,0
 Leerwegondersteunend onderwijs     2 1,1   0 0,0
 Voortgezet speciaal onderwijs     2 1,1   0 0,0
 Vmbo 36 20,3   6 0,0
 Mbo     4 2,3   0 0,0
 Havo/vwo     2 1,1   0 0,0
 Anders/geen 10 5,6   2 6,7
Detentie-informatie
Verblijfstitel t.t.v. bezoek
 Preventieve hechtenis 148 83,6 27 90,0
 Jeugddetentie   28 15,8   3 10,0
Eerste detentie
 Ja   99 55,9 17 56,6
 Nee   78 44,1 13 43,4
Aantal eerdere detenties
 1   31 39,7   8 61,5
 2   27 34,6   2 15,4
 3     7 8,9   1 7,7
 4-11   13 16,7   2 15,4
 
Kenmerken verblijf
Inrichting
 Eikenstein   58 32,7   9 30,0
 Den Hey Acker   17 9,6   7 23,3
 Hunnerberg   35 19,8   6 20,0
 Amsterbaken   35 19,8   5 16,7
 Juvaid     7 3,9   2 6,7
 Teylingereind   25 14,1   1 3,3





Bijlage 5 Verschillen in gemiddelden
in het omgaan met
vrijheidsbeneming

Figuur b1 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar
leeftijdsgroep
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18+ (N=12) 4,35 3,46 3,42 7,42

Veiligheid Welbevinden Autonomie Psychosociale
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Figuur b2 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar eerdere
detenties
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Figuur b3 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar
detentieduur
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Noot Gerekend is tot aan de datum van afname.

Figuur b4 Omgaan met vrijheidsbeneming – uitgesplitst naar ernst van
het feit
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Bijlage 6 Correlaties

Tabel b6 Intercorrelaties vragenlijst jongeren (N=207)
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Tabel b7 Intercorrelaties vragenlijst mentoren
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Bijlage 7 Multivariate
regressieanalyses

Tabel b8 Veiligheid voorspeld door verschillende import- en
deprivatiekenmerken

Afhankelijke variabele Onafhankelijke variabelen B Sign.

Veiligheid Aantal eerdere detenties 0,07 0,16 **
R2=0,43, p<0,001 Omgang groepsleiding 0,19 0,29 ***

Omgang jongeren onderling 0,37 0,44 ***
Autonomie Omgang groepsleiding 0,46 0,49 ***
R2=0,56, p<0,001 Regels en rechten 0,16 0,15 **

Steun groepsleiding 0,17 0,18 *
Welbevinden/stress Aantal eerdere detenties 0,07 0,11 *
R2=0,50, p<0,001 Omgang groepsleiding 0,18 0,19 *

Rechtvaardigheid & eerlijkheid 0,20 0,18 *
Omgang jongeren onderling 0,20 0,17 **
Activiteiten en dagprogramma 0,32 0,32 ***

Psychosociale problemen-model 1a Psychosoc. probl. screening 0,62 0,68 ***
R2=0,56, p<0,001 Rechtvaardigheid & eerlijkheid 1,25 -0,21 **
Psychosociaal functioneren-model 2b Geslacht (0=jongen, 1=meisje) 3,53 0,23 ***
R2=0,09, p<0,01 Rechtvaardigheid & eerlijkheid -1,19 -0,21 **

* p<0,05
** p<0,01
*** p<0,001
a In dit model controleren we voor psychosociale problemen, ook gemeten met de SDQ totale proble-

menschaal, bij de screening bij binnenkomst (YOUTURN).
b In dit model laten we de controle voor psychosociale problemen in de screening achterwege.





Bijlage 8 Toelichting op de LISREL
modelprocedures

Het fitten van een model
Een eerste stap bij structurele analyses is het maken van een zogenoemd
meetmodel, waarbij we toetsen of bepaalde geobserveerde maten ‘laden’ op
een latente variabele. Daarbij wordt gekeken naar hoe goed het model de
data beschrijft (model fit) en tevens ook naar de factorladingen van de geob-
serveerde maten op de latente variabele. Het vormen van een meetmodel is
te vergelijken met een confirmatieve factoranalyse. Wanneer het model de
data goed beschrijft en de factorladingen voldoende hoog zijn (over het alge-
meen wordt hierbij een criterium van 0,40 aangehouden), mogen we de
latente variabele gaan relateren aan andere (latente) variabelen in het struc-
turele model.
Als waarden voor model fit gebruiken we de 2-waarde (met bijbehorende p-
waarde) gebruikt, de RMSEA-waarde (Root Mean Square Error of Approxima-
tion) en bovendien rapporteren we de NNFI (Non Normed Fit Index) (Kline,
2010). Goed fittende modellen leveren een niet significante 2-waarde op,
echter, deze waarde is zeer gevoelig voor steekproefgrootte. Daarom kijken
we in het bijzonder ook naar de RMSEA, waarvan de waarde bij een goede fit
onder de 0,05 ligt en bij een respectabele fit tussen de 0,05 en 0,10. De NNFI-
waarde ligt als er sprake is van een goede fit hoger dan 0,90 (Kline, 2010).

Multigroup-analyses met LISREL
In een multigroup-analyse in LISREL testen gebruiken we een basismodel
(Model 1) waarbij we ervan uitgaan dat er verschillen zijn in de beta’s van de
verschillende groepen, dus, het model waarin we veronderstellen dat de
beta’s tussen de groepen niet gelijk zullen zijn (unconstrained model). Ver-
volgens zetten we tegen dit basismodel het tweede model af (Model 2) waarin
we veronderstellen dat er geen verschillen zijn tussen groepen in de relaties
tussen deprivatiekenmerken en veiligheid, dus, waarbij we veronderstellen
dat de beta’s (zo goed als) gelijk kunnen worden verondersteld. Deze model-
len zetten we tegen elkaar af in een ‘modelvergelijkingsprocedure’, waarbij
we de ‘Satorra-Bentler Chi square differences test’ (we vergelijken de fit indi-
ces van de twee modellen met elkaar en het aantal vrijheidsgraden) gebrui-
ken om te bepalen welk model het beste fit.


	Afkortingen
	Samenvatting
	Deel 1 Inleiding en methode
	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond vanuit praktijk en beleid
	1.2 Omgaan met vrijheidsbeneming
	1.3 Factoren die ‘omgaan met vrijheidsbeneming’ beïnvloeden
	1.3.1 Deprivatiekenmerken
	1.3.2 Importkenmerken
	1.3.3 De integratie van import- en deprivatiemodellen

	1.4 Omgaan met vrijheidsbeneming en recidive
	1.5 Probleem- en vraagstelling
	1.6 Leeswijzer

	2 Methode van onderzoek
	2.1 Onderzoeksgroep
	2.1.1 Basisgroep onderzoek
	2.1.2 Dossieronderzoek en YOUTURN-gegevens
	2.1.3 Semigestructureerd interview en mentorenvragenlijst
	2.1.4 Responsoverzicht

	2.2 Concepten
	2.2.1 Omgaan met vrijheidsbeneming
	2.2.2 Deprivatiekenmerken – praktische aspecten
	2.2.3 Deprivatiekenmerken – sociale aspecten
	2.2.4 Houding ten opzichte van delinquent gedrag
	2.2.5 Importkenmerken: achtergrond, criminele geschiedenis enoverige kenmerken

	2.3 Analysestrategie
	2.3.1 Beschrijving van de data
	2.3.2 Kwantitatieve analyses
	2.3.3 Kwalitatieve analyses in elk themahoofdstuk


	Deel 2 Beschrijving van de data
	3 Omgaan met vrijheidsbeneming: een beschrijving van dedata
	3.1 Omgaan met vrijheidsbeneming – psychische aspecten
	3.1.1 Basisonderzoeksgroep
	3.1.2 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst
	3.1.3 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken vande detentie
	3.1.4 Verschillen naar psychiatrische problematiek
	3.1.5 Ervaren veiligheid – interviewgegevens
	3.1.6 Welbevinden – interviewgegevens
	3.1.7 Autonomie – interviewgegevens

	3.2 Omgaan met vrijheidsbeneming – gedrag gedurende dedetentieperiode
	3.2.1 Het aantal incidenten – TULP/JJI en dossiers
	3.2.2 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst
	3.2.3 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken vande detentie
	3.2.4 Verschillen naar psychiatrische problematiek

	3.3 Deprivatiekenmerken
	3.3.1 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst
	3.3.2 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken vande detentie
	3.3.3 Verschillen naar psychiatrische problematiek

	3.4 Importkenmerken
	3.4.1 Verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst
	3.4.2 Verschillen naar criminele geschiedenis en kenmerken vande detentie

	3.5 Discussie

	Deel 3 Omgaan met vrijheidsbeneming
	4 Ervaren veiligheid
	4.1 Eerder onderzoek
	4.2 Resultaten
	4.2.1 Correlaties
	4.2.2 Multivariate analyses – de relatie tussen import- endeprivatiekenmerken en de ervaren veiligheid
	4.2.3 Kwalitatieve analyses

	4.3 Discussie

	5 Autonomie en gebrek aan controle
	5.1 Eerder onderzoek
	5.2 Resultaten
	5.2.1 Correlaties
	5.2.2 Kwantitatieve analyses – de relatie tussen import- endeprivatiekenmerken en de ervaren autonomie
	5.2.3 Kwalitatieve analyses

	5.3 Discussie

	6 Ervaren welbevinden en stress
	6.1 Eerder onderzoek
	6.2 Resultaten
	6.2.1 Correlaties
	6.2.2 Multivariate analyses
	6.2.3 Kwalitatieve analyses

	6.3 Discussie

	7 Psychosociaal functioneren
	7.1 Eerder onderzoek
	7.2 Resultaten
	7.2.1 Correlaties
	7.2.2 Kwantitatieve analyses – de relatie tussen import- endeprivatiekenmerken en psychosociale problemen

	7.3 Discussie

	8 Gedrag in detentie
	8.1 Eerder onderzoek
	8.2 Resultaten
	8.2.1 Multivariate binaire logistische regressieanalyses

	8.3 Discussie

	Deel 4 Houding jegens deviant gedrag en het gepleegde delict
	9 Houding jegens van het plegen van delicten, hetgepleegde delict en de detentie
	9.1 Eerder onderzoek
	9.2 Resultaten
	9.2.1 Houding jegens delinquent gedrag: bevindingen uit devragenlijst
	9.2.2 Emotionele beleving van het delict en de detentie:bevindingen uit de vragenlijst
	9.2.3 Emotionele beleving van het delict: bevindingen uit deinterviews

	9.3 Discussie

	Deel 5 Slot
	10 Slot
	10.1 Omgaan met vrijheidsbeneming door jongeren in eenjustitiële inrichting
	10.1.1 Omgaan met vrijheidsbeneming
	10.1.2 Verschillen tussen subgroepen

	10.2 Factoren die samenhangen met het omgaan metvrijheidsbeneming
	10.3 Sociale deprivatiekenmerken van vrijheidsbeneming
	10.3.1 Praktische en situationele kenmerken vanvrijheidsbeneming
	10.3.2 Achtergrondkenmerken jongeren (importkenmerken)

	10.4 Opvattingen over delinquent gedrag en omgaan metvrijheidsbeneming
	10.5 Beperkingen en mogelijkheden van het onderzoek
	10.6 Conclusie

	Summary
	Literatuur
	Bijlage 1 Samenstelling van de begeleidingscommissie
	Bijlage 2 Overzicht van de deelnemende JJI’s en hunkenmerken
	Bijlage 3 Gemeten concepten
	Bijlage 4 Vergelijking op achtergrondkenmerken
	Bijlage 5 Verschillen in gemiddelden in het omgaan metvrijheidsbeneming
	Bijlage 6 Correlaties



