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Voorwoord

Dit onderzoeksraPPOrt is tot stand gekomen door bijdragen van velen.
Cruciaal was de bereidheid van de directeuren en andere medewerkers van
de justitiële jeugdinrichtingen om tijd in te ruimen voor deelname aan
vraaggesprekken.
Mevrouw B. Meijer (WODC) verzorgde de organisatie en verslaglegging van
deze vraaggesprekken. De heer E. Spaans (DII) stelde een deelbestand uit het
‘bevolldngsregister’ van de justitiële jeugdinrichtingen beschikbaar. De heer
j.J. Verdegaal (DJI) heeft tijd ingeruimd om de werkwijze bij centrale selectie
en plaatsing door het bureau Individuele Jeugdzaken toe te lichten.
Het onderzoek heeft geprofiteerd van waardevolle adviezen van leden van de
begeleidingscommiSsie (zie bijlage 1) en de leescommissie van het WODC
(mevrouw J.W. Plaisier en de heer B.S.J. Wartna). Mevrouw M.W. Bol (WODC)
hield als projectverantwoordeljke de grote lijnen in het oog.
Het rapport werd afgerond in dienst van het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), dat de auteur in de gelegenheid
stelde om zijn bij het WODC aangevangen werkzaamheden te voltooien.
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Samenva t t i ng

Inleiding

De zestien justitiële jeugdinrichtingen in Nederland zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen tegen jeugdigen. De inrichtingen worden onder meer geacht de aan
hun zorg toevertrouwde jeugdigen door opvoeding en behandeling voor te bereiden op reïntegratie in de
samenleving, en de samenleving tegen het problematische gedrag van deze jeugdigen te beschermen.
De dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een agentschap van het ministerie
van Justitie, is verantwoordelijk voor het beleid inzake de jeugdinrichtingen. De DJI is van mening dat het
implementeren van trajecten in de justitiële jeugdsector kan bijdragen aan de verwezenlijking van
bovengenoemde doelen. Een traject wordt hier gedefinieerd als een proces dat bestaat uit een aantal
opeenvolgende, onderling duidelijk afgebakende, fasen van hulpverlening of begeleiding waarin planmatig en
stapsgewijs wordt toegewerkt naar
de oplossing van de in de beginfase (of in een latere fase) gediagnosticeerde problematiek.
Een verdere ontwikkeling van trajectmatig werken binnen de sector justitiële jeugdinrichtingen zal
waarschijnlijk leiden tot meer wisselingen van leefgroep en inrichting dan nu het geval is. In de slotbeschouwing
wordt in dit verband betoogd dat deze ontwikkeling niet botst met de pedagogische uitgangspunten van de
inrichtingen die gedragstherapeutisch werken. De pedagogische visies van enkele behandelinrichtingen lijken
minder goed verenigbaar met de noodzaak van regelmatige groepswisselingen. Dit geldt voor pedagogische
visies waarin de continuïteit van sociale relaties tussen jeugdigen en behandelaars of tussen jeugdigen onderling
centraal staat.

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het onderzoek beoogt, vanuit het perspectief van trajectvorming, inzicht te verschaffen in de huidige werkwijzen
en procedures in en rond de sector justitiële jeugdinrichtingen. Daarmee dient de vraag beantwoord te worden in
hoeverre er momenteel in de sector trajectmatig gewerkt wordt. Tevens beoogt het om aanbevelingen te
formuleren voor het tot stand brengen en verbeteren van trajecten in en rond de sector. Ter verwezenlijking van
deze doelen is nagegaan in hoeverre de huidige werkwijze in sector kenmerken vertoont die aan de definitie van
een traject voldoen. Daartoe zijn de volgende zes onderzoeksvragen (hier in beknopte vorm) geformuleerd.
1 In hoeverre is er binnen de sector sprake van een planmatige aanpak van verblijf en

behandeling?
2 In welke opzichten is er in de sector sprake van differentiatie naar verblijfs- en

behandelfase?
3 Welke procedures en criteria worden gehanteerd bij beslissingen over selectie en

(over)plaatsing?
4 In hoeverre zijn de justitiële inrichtingen betrokken bij nazorg?
5 Welke sectoroverstijgende trajecten zijn door jeugdinrichtingen ontwikkeld?
6 Welke routes doorlopen jeugdigen binnen de sector?
De eerste vijf onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van vraaggesprekken met vertegenwoordigers van
de jeugdinrichtingen (overwegend algemeen directeuren en directeuren behandeling). De laatste vraag naar
routes door de sector is beantwoord met behulp van een door de DJI beschikbaar gesteld uittreksel uit het
‘bevolkingsregister’ van de jeugdinrichtingen. De zes onderzoeksvragen worden hierna successievelijk
beantwoord.



Planning

Trajecten vereisen dat er planmatig begeleid en behandeld wordt. Onder planmatig werken wordt verstaan
diagnosestelling, planformulering in termen van doelen en middelen, en voortgangsevaluatie.

Bevindingen
Vrijwel alle opvanginrichtingen stellen verblijfsplannen op, en alle behandelinrichtingen behandelplannen.
Plannen worden opgesteld door groepsleiders en (behandel)coördinatoren. De doelen zijn vooral in de
opvanginrichtingen geformuleerd in termen van concrete te verwerven gedragsvaardigheden. De plannen hebben
zelden het karakter van een vooraf volledig uitgestippeld traject. Veeleer vormen zij een schriftelijke weergave
van de dagbesteding van de jeugdige en (in de behandelinrichtingen) van het behandelproces, waarbij in
periodieke evaluaties beoordeeld wordt in hoeverre eerder gestelde doelen gehaald zijn, en hoe verblijfs- en
behandeldoelen voor de komende periode geformuleerd moeten worden.
Vanuit het gezichtspunt van trajectplanning beschouwd betekent dit dat plannen wel de richting van de gewenste
verandering aangeven, maar niet de eindbestemming noemen. In overeenstemming hiermee vindt de gedachte-
vorming over een mogelijk vervolg op de lopende behandeling vaak pas in een laat stadium plaats. Met
uitzondering van de in hoofdstuk 6 beschreven sectoroverstijgende trajecten is eigenlijk nergens structureel
sprake van een planning die inrichtingsoverstijgend of sectoroverstijgend is.

Aanbevelingen
Er dient gestreefd te worden naar een meer inrichtings- en sectoroverstijgende planning.
Een dergelijke planning impliceert tevens dat er meer op lange termijn gepland wordt.
Voor een inrichtingsoverstijgende planning is case-management vereist, dat wil zeggen
dat de coördinatie van het hele begeleidings- en behandeltraject bij één instantie berust.
De Raad voor de Kinderbescherming zou hier, als regievoerder over de uitvoering van
jeugdstraffen en civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, een grotere rol in
dienen te spelen dan nu het geval is. De afspraken in het Convenant voor de nazorg
betreffen vooralsnog samenwerking op het terrein van nazorg, maar voorzien nog niet in
sectoroverstijgend en doorlopend case-management.

Differentiatie

Stapsgewijze probleemoplossing door fasering is, naast planning, een tweede definiërend kenmerk van trajecten.
Er kunnen drie niveaus van fasering worden onderscheiden, namelijk, fasering in de leefgroep, fasering in de
inrichting, en fasering in de sector als geheel. Fasering in de leefgroep wil zeggen dan een jeugdige binnen een
leefgroep verschillende stappen doorloopt die elk een onderscheiden fase van de begeleiding of behandeling
markeren. De mate van fasering in leefgroepen is in dit onderzoek niet onderzocht.
Op het niveau van de inrichting  betekent fasering dat een jeugdige achtereenvolgens verschillende leefgroepen
‘doorloopt’, waarbij elke leefgroep een afzonderlijke fase van het begeleidings- of behandelproces in de
inrichting vormt. Fasering op het niveau van de sector als geheel  houdt in dat een jeugdige in verschillende
jeugdinrichtingen verblijft die achtereenvolgens
een meer gevorderd onderdeel van de begeleiding of behandeling voor hun rekening nemen. Dit aspect van
fasering komt verderop aan de orde bij de bespreking van criteria voor selectie en (over)plaatsing.
Fasering is een vorm van temporele differentiatie, en kan als zodanig worden gecontrasteerd met structurele
differentiatie. Een inrichting kent temporele differentiatie wanneer de verschillende leefgroepen naar
samenstelling en werkwijze zodanig zijn opgezet dat jeugdigen achtereenvolgens van leefgroep naar leefgroep
doorstromen, zodanig dat overplaatsingen ‘automatisch’ plaatsvinden wanneer de jeugdige bepaalde
ontwikkelingstaken met succes heeft doorlopen en aan taken toe is die in een volgende leefgroep centraal staan.
Bij structurele differentiatie is het onderscheid tussen leefgroepen niet gericht op een dergelijke fasering, maar
op een ander criterium, bijvoorbeeld op de aard van de problematiek van de jeugdigen (bijvoorbeeld seksuele
problematiek, drugsverslaving, agressief gedrag), op hun cognitieve vaardigheden, of op hun ‘kwetsbaarheid’.

Bevindingen
In de opvanginrichtingen zijn de twee meest voorkomende structurele differentiaties die naar verwachte
verblijfsduur en die naar ‘kwetsbaarheid’ van de jeugdigen. Sommige opvanginrichtingen hebben een aparte
afdeling voor het verrichten van multidisciplinair diagnostisch onderzoek (MDO). Omdat het verblijf in deze
MDO-afdeling geen deel uitmaakt van een beleidingstraject maar geïndiceerd is ten behoeve van de rapportage



over
de persoon van de jeugdige aan de rechtbank, is dit ook een vorm van structurele differentiatie. De meest
voorkomende vorm van temporele differentiatie (dus fasering) is een aparte inkomstenafdeling voor verblijf
gedurende de eerste weken. Alleen in Den Hey-Acker bestaat een aparte langverblijf afdeling voor de laatste fase
van de jeugddetentie. Er is in de opvanginrichtingen dus sprake van een beperkte mate van differentiatie, en
temporele differentiatie beperkt zich hoofdzakelijk tot aparte inkomstengroepen.
Behalve in De Hunnerberg bestaan er in de behandelinrichtingen geen afzonderlijke inkomstengroepen. Ook
anderszins is de mate van temporele differentiatie in de behandelinrichtingen beperkt. Er wordt weliswaar in de
meeste behandelinrichtingen gefaseerd gewerkt, maar alleen in De Hunnerberg en in Rentray is binnen een
gegeven bestemming (open behandeling of gesloten behandeling) sprake van gestructureerde en geplande
wisselingen van leefgroep gedurende de behandeling. Veel behandelinrichtingen beschikken wel over eigen of
ingekochte eindfaseplaatsen, maar deze worden nergens systematisch gebruikt als laatste behandelfase voor alle
jeugdigen. Ze functioneren vooral als vangnet voor oudere jeugdigen die binnen relatief korte tijd op
zelfstandigheid dienen te worden voorbereid omdat zij niet meer naar het ouderlijke huis kunnen of willen
terugkeren.

Aanbevelingen
Voor de opvang dient meer dan tot dusverre het geval is een geografische differentiatie
naar regio van herkomst gerealiseerd te worden, zowel ten aanzien van jeugdigen die in
voorlopige hechtenis geplaatst worden als ten aanzien van afgestrafte jeugdigen.
Plaatsing in een inrichting in de herkomstregio vergroot de mogelijkheden om
trajectmatig te werken. Nader onderzoek is nodig naar de wijze waarop dit logistiek
gerealiseerd kan worden binnen de beperkte capaciteit die voorhanden is.
Regionale plaatsing is ook in de behandelinrichtingen van belang, vooral in de (open)
eindfase van de behandeling. Verder dient benadrukt te worden dat structurele
differentiatie en temporele differentiatie (fasering) communicerende vaten zijn:
naarmate men meer onderscheid maakt in typen jeugdigen (naar geslacht, leeftijd,
begaafdheid en aard van de problematiek) des te minder mogelijkheden bestaan er om
temporele differentiatie toe te passen. In dat verband verdient het in ieder geval
aanbeveling niet alleen nieuwe vormen van structurele differentiatie, maar ook
bestaande vormen (bijvoorbeeld naar geslacht) kritisch op hun noodzaak en
doelmatigheid te blijven toetsen.

Selectie en plaatsing

Om van trajecten te kunnen spreken is het nodig dat sprake is van een aantal opeenvolgende, onderling duidelijk
afgebakende, fasen van hulpverlening
of begeleiding. Afbakening van fasen komt tot uitdrukking in de criteria
die gehanteerd worden om te bepalen of een fase is afgesloten (waarbij overigens het vaststellen van een vaste
duur voor de fase ook een criterium kan zijn).
Criteria spelen een rol aan de ‘ontvangstkant’ (wat is nodig om te worden opgenomen?) en aan de ‘verwijskant’
(wat is nodig om te kunnen doorstromen?).

Bevindingen
Omdat de justitiële opvanginrichtingen een opnameplicht hebben stellen zij geen geschiktheidscriteria op: naast
de differentiatie naar geslacht is er alleen nog sprake van een aparte Forensische Observatie- en
Behandelafdeling (FOBA) in De Hartelborgt, die speciaal bedoeld is voor jeugdigen die psychiatrische zorg
nodig hebben. Plaatsing in de regio van herkomst heeft de voorkeur maar is zeker geen hard criterium. Verder
wordt er bij de toewijzingen van jeugdigen aan opvanginrichtingen geen enkel onderscheid gemaakt naar
delictsoort, leeftijd of aard van de eventuele verdere problematiek. Hoewel er dus zoals hiervoor vermeld binnen
opvanginrichtingen  wel sprake is van enige differentiatie, is dat tussen de opvanginrichtingen niet het geval.
Uit de toelatingscriteria van de behandelinrichtingen blijkt dat er juist wel sprake is van differentiatie tussen de
behandelinrichtingen. Zo zijn enkele inrichtingen en delen van inrichtingen speciaal bestemd voor zwakbegaafde
jeugdigen, terwijl zwakbegaafdheid een contra-indicatie is in andere behandelinrichtingen. Hetzelfde geldt
bijvoorbeeld voor zware drugverslaving
en voor psychiatrische stoornissen; ze gelden als contra-indicatie voor de meeste inrichtingen en als indicatie



voor speciale in deze typen problematiek gespecialiseerde inrichtingsafdelingen (respectievelijk in Harreveld en
de Hartelborgt).
Criteria spelen tevens een rol aan de ‘verwijskant’, in het bijzonder bij de overgang van gesloten naar open
behandeling. De hier gehanteerde criteria hebben betrekking op het gedrag van de jeugdige en de voortgang van
het behandelplan, op de vraag of verloven zonder incidenten verlopen en op gepercipieerde delict- en
vluchtgevaarlijkheid. Deze criteria spelen bij de beoordeling in alle behandelinrichtingen een rol. Vooral aan het
verloop van verlof wordt veel waarde gehecht. Hoewel de resterende duur van civiel- en strafrechtelijke
maatregelen in de praktijk een veel gehanteerd criterium is voor doorplaatsing, worden slechts in beperkte mate
expliciete termijnen gesteld aan de maximale duur van de behandeling. Daar waar dat wel gebeurt, zijn de
marges erg ruim (bijvoorbeeld een maximale duur van vier
tot twaalf maanden)
Bij het beantwoorden van de vraag of een jeugdige aan gestelde criteria voldoet wordt in de hele sector
nauwelijks gebruik gemaakt van gestandaardiseerde risicotaxatie instrumenten. Alleen in Rentray wordt als
aanvulling
op het klinisch oordeel een specifiek op recidivegevaar gerichte vragenlijst gebruikt, en in sommige inrichtingen
gebruikt men ook de scorelijsten die voor de behandeling gebruikt worden.

Aanbevelingen
Hoewel uiteraard nog te bezien valt of risicotaxatie instrumenten zich wat betreft hun voorspellende waarde met
een klinisch oordeel kunnen meten, hebben zij wel als voordeel dat zij meer objectief zijn. De verdere ontwikke-
ling van gestandaardiseerde instrumenten, als aanvulling op het klinische oordeel, verdient daarom aanbeveling.
De mate waarin de resterende duur van straf of maatregel een criterium zou dienen te zijn bij beslissingen over
plaatsing blijft moeilijk te beantwoorden. Bij het verbinden van strikte termijnen aan de duur van trajectfasen
ontstaat het gevaar dat de feitelijke voortgang van de ontwikkeling te veel wordt losgekoppeld van de beslissing
om door te stromen, maar wanneer geen rekening wordt gehouden met het verlopen van rechterlijk vastgestelde
termijnen ontstaat het gevaar dat het stapsgewijze karakter van het traject verdwijnt, zodat jeugdigen
bijvoorbeeld direct vanuit geslotenheid in de samenleving worden gezet. We kunnen ten aanzien van dit punt dan
ook geen specifieke aanbeveling doen.

Nazorg

Onder nazorg vallen alle vormen van residentiële en ambulante zorg, begeleiding en behandeling die
aangeboden worden na beëindiging van de straf of maatregel op grond waarvan de jeugdige in een justitiële
inrichting verblijft .
Het daadwerkelijk verrichten van nazorg behoort, per definitie, niet tot het takenpakket van de justitiële
jeugdinrichtingen.

Bevindingen
Op een enkele uitzondering na is de rol van de jeugdinrichtingen vooral faciliterend: het motiveren van
jeugdigen voor nazorg, het formuleren van een nazorgbehoefte, en het bemiddelen bij acceptatie door de
potentiële nazorginstantie.
De opvanginrichtingen zijn in beperkte mate betrokken bij nazorg. De be-
handelinrichtingen spelen daarin een grotere rol.
Het leggen van contacten en voeren van overleg met potentiële aanbieders van nazorg
kost veel tijd en moeite. Een knelpunt is het slechte imago dat de jeugdigen uit de
justitiële jeugdinrichtingen hebben bij potentiële aanbieders van nazorg. Dit maakt het
voor de jeugdinrichtingen bijzonder moeilijk om jeugdigen in een nazorgvoorziening
geplaatst te krijgen. Een ander knelpunt is het regelen van nazorgvoorzieningen buiten
de eigen regio. Veel inrichtingen beschikken lokaal en regionaal over goede contacten en
werkafspraken, maar de communicatie en samenwerking met instellingen in andere
regio’s verloopt moeizaam.
Tien opvang- en behandelinrichtingen zijn betrokken bij het programma Work-wise, dat in samenwerking met
uitzendbureau Manpower wordt uitgevoerd. Het programma is een landelijk dekkende voorziening die zich
specifiek richt op reïntegratie door deelname aan het arbeidsproces. De rol van de jeugdinrichtingen in het
programma is dat zij opleidings- en trainingsactiviteiten verzorgen als voorbereiding op het feitelijke nazorgdeel,
waarin jeugdigen onder begeleiding van Manpower werkervaring opdoen.



Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om na te gaan of het mogelijk is om op beperkte schaal terugkeergaranties af te geven
aan niet-justitiële nazorginstanties. Hiermee wordt bedoeld dat aan de instelling die nazorg verleent de garantie
gegeven wordt dat een jeugdige binnen een bepaalde termijn kan terugkeren naar de justitiële inrichting als zijn
of haar nazorg tot onoverkomelijke problemen leidt. Een dergelijke garantie zou het vertrouwen en de
medewerking van andere instanties kunnen bevorderen.
Om een betere aansluiting op nazorgfaciliteiten te realiseren dient gestreefd te worden naar regionale plaatsing.
De reden daarvoor is in dit geval niet uitsluitend gelegen in het feit dat jeugdigen dan tijdens hun straf of maat-
regel dicht bij hun toekomstige nazorgvoorziening verblijven, maar vooral ook dat bij regionale plaatsing het
aantal samenwerkingspartners van inrichtingen beperkt kan blijven tot een klein aantal instanties in de directe
omgeving van de inrichting.
Daar waar landelijke dekkende faciliteiten in principe beschikbaar zijn is van belang om te streven naar een
landelijk aanspreekpunt. Zo lijkt het ontbreken van een landelijk aanspreekpunt voor de jeugdreclassering een
knelpunt te zijn. Veel inrichtingen werken wel intensief samen met de jeugdreclassering in hun eigen regio maar
ervaren samenwerking met de jeugdreclassering in andere delen van het land als moeizaam. Zoals ook bij de
bespreking van ‘planning’ gesteld is, lijkt hier een rol weggelegd voor de Raad voor de Kinderbescherming, die
geacht wordt de regie te voeren over de uitvoering van de jeugdreclassering.

Sectoroverstijgende trajecten

Twee justitiële jeugdinrichtingen, De Kolkemate in Zutphen en Teylingereind in Sassenheim, hebben samen met
partners zorgprogramma’s ontwikkeld voor de vervolgbehandeling en -begeleiding van jeugdigen. Beide
programma’s kennen de functie van case-manager die de regie voert over individuele trajecten.

Bevindingen
Het programma Het Spoor rond Teylingereind wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale
gezinsvoogdij-instelling en een lokale instel-
ling voor jeugdhulpverlening. Het loopt sinds eind 1998 en is in de praktijk vooral gericht op het aanbod van
vervolgbegeleiding voor jongens in voorlopige hechtenis en jongens met een restant jeugddetentie. De
belangrijkste knelpunten zijn dat jongens nog onvoldoende regionaal geplaatst kunnen worden, en het ontbreken
van een justitiële open inrichting als tussenstap tussen gesloten opvang en ambulante begeleiding.
Het zorgprogramma rond De Kolkemate is georganiseerd in samenwerking met een gezinsvoogdij-instelling,
twee justitiële inrichtingen met open plaatsen en een stichting voor jeugdhulpverlening die met twee residentiële
jeugdzorginrichtingen participeert. Het project is onlangs gestart en vooral gericht op de vervolgbehandeling na
gesloten behandeling in De Kolkemate. Ook door De Kolkemate wordt er op gewezen dat aanbieden van zorg-
programma’s aan jeugdigen sterk afhankelijk is van de mate waarin jongens in de regio van herkomst geplaatst
kunnen worden.
De reorganisatie van de sector, waartoe de eerste aanzetten zijn gegeven
in het Masterplan JJI (DJI, 2000), lijkt mogelijkheden te bieden om in ieder geval binnen de eigen sector tot
(grotere) inrichtingsorganisaties te komen die een volledig en voldoende gedifferentieerd traject kunnen
aanbieden. Als zodanig biedt de reorganisatie echter nog geen directe handvaten voor sectoroverstijgende
trajecten. Om die te realiseren is het nodig dat afzonderlijke inrichtingen zich oriënteren op
samenwerkingspartners buiten het justitiële veld, en dat zij gezamenlijk het vertrouwen van die partners weten te
winnen. De beschreven sectoroverstijgende trajecten laten zien dat hiertoe mogelijkheden bestaan, zowel ‘aan de
voordeur’ en in de opvang (rond Teylingereind) als in ‘aan de achterdeur’ en in de behandeling (rond De
Kolkemate).

Aanbevelingen
Het is belangrijk om de ontwikkeling van sectoroverstijgende trajecten aan te moedigen en te ondersteunen.
Sectoroverstijgende trajecten zouden zowel gesloten behandelplaatsen, open behandelplaatsen als
nazorgfaciliteiten moeten omvatten. Omdat regionale plaatsing een voorwaarde is om jeugdigen een traject te
kunnen aanbieden, zou overwogen dienen te worden om inrichtingen die sectoroverstijgende trajecten aanbieden
voorrang te geven bij regionale plaatsing.

Routes door de JJI

Bevindingen
Een cijfermatig overzicht van de routes die jeugdigen voorafgaand aan hun invrijheidsstelling binnen de sector
doorlopen is in bijlage 4 gepresenteerd. Er bestaan om diverse redenen twijfels over de betrouwbaarheid van



deze aan het TULP/JJI informatiesysteem ontleende gegevens. Mochten de cijfers wel betrouwbaar zijn dan
geven zij aan dat de feitelijk door jeugdigen afgelegde routes door de sector JJI nauwelijks als trajecten
aangeduid kunnen worden: volgens het overzicht wordt er sporadisch doorgeplaatst en doorlopen grote aantallen
jeugdigen een route die uitsluitend gesloten behandeling of uitsluitend open behandeling omvat.

Aanbevelingen
Gezien de twijfels over de betrouwbaarheid van de huidige gegevens dient
in eerste instantie een betrouwbare registratie te worden ontwikkeld van de routes die jeugdigen binnen de sector
doorlopen. Een overzichtstabel van doorlopen routes, bijvoorbeeld in de vorm van de tabel in bijlage 4, zou op-
genomen kunnen worden in de cijfermatige overzichten die de DJI jaarlijks publiceert. Voor een meer actueel
beeld zouden daarin ook routes opgenomen dienen te worden die nog niet zijn afgesloten.



1 Aanleiding tot en opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de beleidsmatige achtergrond van het onderzoek uiteen gezet
(paragraaf 1.1), worden doelstelling en probleemstelling geformuleerd (paragraaf 1.2), en
wordt de gevolgde werkwijze beschreven (paragraaf 1.3). Paragraaf 1.4 schetst de verdere
opzet van het rapport.

1.1 Beleidscontext

Dit onderzoek richt zich op de zestien organisaties die in Nederland zijn aangewezen als
justitiële jeugdinrichting. De gezamenlijke capaciteit van die inrichtingen bedraagt ongeveer
1700 plaatsen, en wordt bijna voortdurend volledig benut. De justitiële jeugdinrichtingen
vallen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een
agentschap van
het ministerie van Justitie dat tot taak heeft om door de rechter opgelegde
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen ten uitvoer te leggen.
De doelen van de justitiële jeugdinrichtingen zijn:
— het beveiligen van de samenleving;
— het door opvoeding en behandeling voorbereiden van jeugdigen op reïntegratie in de

samenleving.
Daarnaast worden de jeugdinrichtingen geacht bij te dragen aan een ongestoorde
rechtsgang. Om deze doelen optimaal te realiseren is het nodig dat jeugdigen steeds op díe
plaats verblijven die op dát moment voorziet in de behoefte aan veiligheid en die tevens
aansluit op de gewenste voorbereiding op reïntegratie.
De DJI is van mening, zo blijkt uit diverse publicaties (o.a. programma Kwaliteitszorg DJI,
1998; Jaarverslag DJI 1999, Masterplan JJI, 2000) dat het implementeren van trajecten in de
justitiële jeugdsector aan de verwezenlijking van die doelen kan bijdragen. De boodschap
van de beleidsnota’s en jaarverslagen waarin gewezen wordt op de wenselijkheid van
trajectvorming kan als volgt gereconstrueerd worden.
— De justitiële jeugdinrichtingen tezamen bieden een gedifferentieerd aanbod van justitiële

residentiële jeugdzorg.
— De afstemming tussen aanbod en vraag is onvoldoende, in die zin dat jeugdigen niet

altijd verblijven in een omgeving (inrichting, afdeling, leefgroep) die op dat moment
optimaal aansluit bij hun behoefte aan begeleiding en behandeling.

— De afstemming tussen hulpvraag en hulpaanbod binnen de justitiële jeugdsector kan
verbeterd worden door binnen de sector trajecten te ontwikkelen.

— Er is onvoldoende aansluiting tussen de justitiële jeugdinrichtingen en
vervolgvoorzieningen zoals residentiële en ambulante instellingen voor
jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrische voorzieningen (nazorg).

— De aansluiting op nazorg kan verbeterd worden door bij het implementeren van trajecten
nauw samen te werken met dergelijke vervolgvoorzieningen. In dat geval is sprake van
sectoroverstijgende trajecten.

Wat zijn trajecten? De term ‘traject’ wordt gebruikt om de verbinding of een deel daarvan
tussen twee plaatsen aan te duiden. In de literatuur op het terrein van de hulpverlening en
begeleiding wordt de term metaforisch gebruikt, en heeft zij dus niet noodzakelijkerwijs



betrekking op een fysieke afstand. Er is in de literatuur geen omvattende definitie te vinden
van wat een traject precies inhoudt. Wel zijn elementen te herkennen die regelmatig met het
begrip geassocieerd worden. Die elementen zijn diagnose, probleemoplossing, fasering, en
planning. Een traject wordt in dit rapport gedefinieerd als een proces dat bestaat uit een
aantal opeenvolgende, onderling duidelijk afgebakende, fasen van hulpverlening of
begeleiding waarin planmatig en stapsgewijs wordt toegewerkt naar de oplossing van de in
de beginfase (of in
een latere fase) gediagnosticeerde problematiek.
Naast deze algemene karakterisering van een traject als geplande en gefaseerde
probleemoplossing, worden aan het begrip traject ook wel twee elementen toegekend die
aan het begrip ‘zorgprogrammering’ zijn ontleend. Die twee elementen zijn case
management en multidisciplinariteit.
Multidisciplinariteit verwijst naar de wenselijkheid om waar nodig binnen
het hulpverleningstraject gebruik te kunnen maken van de expertise van verschillende
disciplines of instanties. Bij case management gaat het om
het aanwijzen van een persoon of instantie die als aanspreekpunt voor de cliënt fungeert en
die de regie voert over het hele hulpverleningstraject.
Een persoon of instantie die deze rol vervult wordt een casemanager genoemd (andere
benamingen trajectmanager, trajectbegeleider, loods,
en coach).
Met trajectmatige hulpverlening wordt beoogd om meer vraaggerichte hulpverlening te
bieden en om hulpverlening doelmatiger maken door explicitering van doelen, middelen, en
bereikte resultaten.

1.2 Doelstelling en probleemstelling

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de DJI. Het beoogt, vanuit het perspectief van
trajectvorming, inzicht te verschaffen in de huidige werkwijzen en procedures in en rond de
sector justitiële jeugdinrichtingen. Met andere woorden: het is bedoeld om vast stellen in
hoeverre en in welke opzichten er in de sector momenteel trajectmatig gewerkt wordt.
Tevens beoogt het om aanbevelingen te formuleren voor het tot stand brengen en
verbeteren van trajecten in en rond de sector. Ter verwezenlijking van deze doelen trachten
we de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden.
1 In hoeverre is er binnen de justitiële jeugdinrichtingen sprake van een planmatige

aanpak van het verblijf en de behandeling, en op welke wijze wordt hieraan vorm
gegeven?

2 In welke opzichten is er binnen de justitiële jeugdinrichtingen sprake
van differentiatie, en in hoeverre is dit een differentiatie naar verblijfs- en/of
behandelfase?

3 Welke procedures en criteria worden gehanteerd bij beslissingen over selectie en
(over)plaatsing van jeugdigen naar andere inrichtingen, afdelingen en leefgroepen?

4 In hoeverre zijn de justitiële inrichtingen betrokken bij nazorg, dat wil zeggen bij
begeleiding na afloop van de straf of maatregel?

5 Welke structurele (i.e. niet-incidentele) sectoroverstijgende trajecten
zijn door jeugdinrichtingen ontwikkeld? Voor welke jeugdigen zijn ze bestemd? Welke
instanties zijn er bij betrokken, en wat is hun rol? Hoe wordt over selectie en
(over)plaatsing besloten? Zijn er trajectbegeleiders, en wat is hun rol?

6 Welke routes doorlopen jeugdigen binnen de sector van de justitiële jeugdinrichtingen?
Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens over het aantal jeugdigen dat specifieke
routes doorloopt tussen de ‘stations’ preventieve hechtenis, jeugddetentie, open
behandeling, gesloten behandeling en terugkeer in de vrije samenleving.



1.3 Onderzoeksmethoden

Antwoorden op de eerste vijf onderzoeksvragen zijn afkomstig uit vraaggesprekken met
functionarissen die in de justitiële jeugdinrichtingen (eind)verantwoordelijk zijn voor het
opvang- of behandelbeleid. De daarbij gevolgde procedure verliep in grote lijnen als volgt.
In mei 2000 zijn alle justitiële jeugdinrichtingen (zie bijlage 2) door de DJI
op de hoogte gesteld van het onderzoek. Tevens is de directeuren via een brief van het
WODC verzocht om in het onderzoek te participeren. De vraaggesprekken vonden plaats in
de maanden juni en juli 2000. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een
aandachtspuntenlijst (zie bijlage 5) en duurden gemiddeld ongeveer twee uur.
Zeven vraaggesprekken zijn gevoerd met één respondent, in alle gevallen
de algemeen directeur of de directeur behandeling. Bij vier vraaggesprekken fungeerden
twee personen als gesprekspartner en bij vijf gesprekken werd
de inrichting zelfs door drie personen vertegenwoordigd.
Van alle vraaggesprekken is een verslag gemaakt, dat vervolgens naar thema gerubriceerd
is en uitgangspunt vormt voor de rapportage.
Voor de beantwoording van de vraag naar de doorlopen routes (onderzoeksvraag 6) is
gebruik gemaakt van een door de afdeling Beleidsinformatie van de DJI ter beschikking
gesteld uittreksel uit het bevolkingsregister van de justitiële jeugdinrichting, het
informatiesysteem TULP/JJI. De daarbij gevolgde werkwijze is in bijlage 3 opgenomen.

1.4 Opzet van het rapport

De indeling van dit rapport volgt in hoofdlijnen de in de vorige paragraaf geformuleerde
onderzoeksvragen. Hoofdstuk 2 richt zich derhalve op de vraag in hoeverre de
jeugdinrichtingen de begeleiding en behandeling van jeugdigen plannen, hoofdstuk 3 op de
vraag in welke opzichten het aanbod gedifferentieerd is, hoofdstuk 4 op de vraag naar
criteria voor selectie en (over)plaatsing en hoofdstuk 5 op de betrokkenheid van de
inrichtingen bij nazorg. Hoofdstuk 6 beschrijft de werkwijze bij de sectoroverstijgende
trajecten die rond De Kolkemate en rond Teylingereind zijn ontwikkeld. Elk van deze
hoofdstukken eindigt met een recapitulatie van de bevindingen. Hoofdstuk 7 is een
afsluitende slotbeschouwing waarin we de bevindingen nader bespreken en aanbevelingen
formuleren.
Bijlage 3 biedt een beknopt overzicht van de bestemmingen van de verschillende justitiële
jeugdinrichtingen, van de straffen en maatregelen op grond waarvan jeugdigen in justitiële
inrichtingen verblijven, en van de rol van de daarbij betrokken instanties. Deze bijlage is
vooral bestemd voor lezers die minder vertrouwd zijn met het jeugdstrafrecht en het
werkterrein van de justitiële jeugdinrichtingen.
Bijlage 4 geeft antwoord op de zesde onderzoeksvraag naar een cijfermatig overzicht van
routes van jeugdigen door de sector afleggen. Omdat enige twijfel bestaat aan de
betrouwbaarheid van het beschikbare cijfermateriaal, en omdat het overzicht om die reden
alleen voorlopige conclusies toelaat, is dit onderdeel als bijlage opgenomen.
In dit rapport hanteren we enkele taalkundige conventies bij het aanduiden van inrichtingen,
van jeugdigen en van werkwijzen. Met het woord opvanginrichtingen verwijzen we naar alle
inrichtingen die over een opvangafdeling beschikken, en met het woord behandelinrichting
naar alle inrichtingen die over een behandelafdeling beschikken. Hiervoor is gekozen om
frases als
‘de opvanginrichtingen en opvangafdelingen van gemengde inrichtingen’
te vermijden.
De kinderen in de inrichtingen duiden we aan met ‘jeugdigen’. In passages die specifiek op
jongens dan wel meisjes betrekking hebben wordt ook wel van ‘jongens’ en ‘meisjes’
gesproken.
De zorg voor jeugdigen in de opvanginrichtingen duiden we aan met de term ‘begeleiding’.
Daaronder valt opvoeding, verzorging en onderwijs. De behandelinrichtingen hebben



daarnaast ook een therapeutische opdracht. De zorg voor jeugdigen in de
behandelinrichtingen duiden we daarom aan met de term ‘behandeling’. Het taalkundige
onderscheid tussen begeleiding en behandeling benadrukt niet alleen dat de
opvanginrichtingen geen therapeutische opdracht hebben, maar ook dat de activiteiten in
verschillende settings plaatsvinden.
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2 Planning

Een definiërend kenmerk van een traject is dat er planmatig gewerkt wordt. Onder planmatig
werken wordt hier verstaan dat er vooraf een diagnose gesteld wordt, dat er een plan wordt
opgemaakt om de vastgestelde problemen te verminderen, dat wordt aangegeven welke
problemen op welke wijze aangepakt worden, dat de voortgang van het traject regelmatig
beoordeeld wordt en dat het plan waar nodig wordt bijgesteld.
In de nieuwe Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen worden aan de jeugdinrichtingen
een aantal eisen gesteld met betrekking tot een planmatige aanpak van het verblijf in de
inrichting. De regelgeving schrijft voor dat inrichtingen binnen zes weken na opname van de
jeugdige een verblijfsplan (opvang) of behandelplan (behandeling) opstellen, en de
voortgang van de uitvoering bewaken in een periodiek behandelplanoverleg.
In dit hoofdstuk wordt met betrekking tot het planmatig werken aandacht besteed aan de
volgende vragen.
— Wordt er altijd een verblijfs- of behandelplan opgesteld? Zo ja, binnen welke termijn?
— Wordt het plan met regelmaat bijgesteld? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat?
— Wie stelt het plan op?
— Op basis van welke informatie wordt het plan geformuleerd?
— Welke soorten doelen en middelen worden geformuleerd?
— Wordt er een termijn voor de uitvoering vastgesteld?
— In hoeverre is sprake van planning ‘voorbij het verblijf in de eigen inrichting’?
We beantwoorden deze vragen afzonderlijk voor de opvanginrichtingen en
de behandelinrichtingen.
Vooraf dient te worden benadrukt dat de beschrijving berust op informatie die door de
gesprekspartners is verschaft. Hen is gevraagd om in algemene termen aan te geven hoe de
diagnosestelling en behandelplanning in de inrichting verloopt. De inhoud van concrete
behandelplannen is niet onderzocht.

2.1 Opvanginrichtingen

Opstellen verblijfsplan
Bijna alle opvanginrichtingen stellen verblijfsplannen op, maar dat gebeurt niet bij alle
jeugdigen en ook niet altijd binnen 6 weken. Bij een enkele inrichting is men nog bezig om
een procedure op te zetten voor het maken
van verblijfsplannen, bij andere inrichtingen worden verblijfsplannen pas opgesteld indien de
jeugdige waarschijnlijk langere tijd (meer dan drie maanden) in de inrichting zal verblijven.
De opgegeven reden voor deze selectie is dat het verspilde moeite zou zijn om een
verblijfsplan op te stellen voor jeugdigen die de inrichting alweer verlaten op het moment dat
het plan net gereed is, of zelfs al daarvoor. Bovendien geven veel gesprekspartners aan
dat het dagelijks leven van veel jeugdigen die worden opgenomen bij binnenkomst dermate
ontregeld is, dat er pas na geruime tijd, wanneer van enige structuur en regelmaat sprake is,
een adequaat beeld van zijn of haar mogelijkheden en perspectieven geschetst kan worden.
Om de eigen mogelijkheden met de regelgeving in overeenstemming te brengen stelt een
aantal opvanginrichtingen binnen zes weken een min of meer provisorisch verblijfsplan op,
dat gekarakteriseerd wordt als ‘voorlopig verblijfsplan’ of ‘basisverblijfsplan’.
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Voor jeugdigen die tot jeugddetentie veroordeeld zijn en langere tijd in de inrichting verblijven
wordt wel altijd een verblijfsplan opgesteld.

Bijstellen verblijfsplan
Gezien de korte gemiddelde verblijfsduur in opvanginrichtingen is deze vraag voor een
belangrijk deel van de populatie minder relevant. Verblijfsplannen voor lang verblijvende
afgestrafte jeugdigen worden ongeveer driemaandelijks bijgesteld. Bij jeugdigen die in de
opvang verblijving in afwachting van een vrijkomende behandelplaats (passanten) gebeurt
dat niet systematisch.

Wie stelt het plan op?
Verblijfsplannen worden in bijna alle gevallen door de mentor, dat is één van de
groepsleiders van de leefgroep, geschreven onder verantwoordelijkheid van een
gedragswetenschapper uit de staf.

Informatiebronnen
De verblijfsplannen worden in de eerste plaats opgesteld op basis van gedragsobservaties in
de leefgroep. Dat betekent dat de groepsleiding, al dan niet systematisch in de vorm van
scorekaarten, vastlegt op welke concrete dagelijkse vaardigheden de jeugdige tekortschiet.
Indien beschikbaar dient ook informatie over de voorafgaande hulpverleningsgeschiedenis
van de jeugdige als bron voor het verblijfsplan. Verder worden onderwijsbehoeften en -
mogelijkheden in kaart gebracht ter bepaling van het te volgen lesprogramma. Sommige
opvanginrichtingen maken verder gebruik van door de jeugdigen zelf ingevulde vragenlijsten.
Al deze informatie is te beschouwen als bron voor de ‘diagnose’.

Doelen en middelen
Uit de vraaggesprekken genoemde voorbeelden komt naar voren dat de diagnose zich
overwegend richt op het ontbreken van relatief eenvoudig observeerbare vaardigheden in
het gedragsrepertoire van de jeugdigen, bijvoorbeeld op het terrein van als eigen
persoonlijke verzorging, elementaire omgangsvormen en agressiebeheersing.
Overeenkomstig deze diagnose worden verblijfsdoelen dan ook in het algemeen beschreven
in termen van het verwerven van dergelijke ontbrekende vaardigheden.
Ten aanzien van de in te zetten middelen beschrijven verblijfsplannen vooral de
dagbesteding van de jeugdige. Hierbij gaat het om de vraag aan welke activiteiten en aan
welk soort onderwijs hij of zij zal deelnemen. Verder maakt een verlofplan soms deel uit van
het verblijfsplan, vooral van plannen die tijdens een langer durend verblijf zijn bijgesteld. In
een verlofplan wordt voor de nabije toekomst aangegeven in welke perioden een jeugdige,
hoe vaak, hoe lang, met welke bestemming en al dan niet onder begeleiding, op verlof mag
gaan.

Termijn voor de uitvoering
Er worden geen (maximale) termijnen voor de uitvoering van verblijfsplannen vastgesteld.
Dat is ook inherent aan de functie van de opvanginrichtingen. De duur van het verblijf in
opvanginrichtingen wordt immers bepaald door het verloop van de strafzaak tegen de
jeugdige en door de lengte van de opgelegde straf, en niet door de vraag of de in het
verblijfsplan geformuleerde doelen verwezenlijkt worden.
Voor lang verblijvende jeugdigen bestaat het verblijfsplan voor de laatste maanden
grotendeels uit een verlofplan. Dit verlofplan bevat concrete termijnen, in de zin dat
bijvoorbeeld voor de komende periode per maand wordt aangegeven hoe vaak de jeugdige
met welke bestemming en onder welke voorwaarden op verlof mag. Een dergelijk plan wordt
ter goedkeuring naar het bureau Individuele Jeugdzaken van de DJI gestuurd. Het verlofplan
wordt als geheel voorgelegd opdat niet voor elk verlof afzonderlijk toestemming gevraagd
hoeft te worden.
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Planning ‘voorbij het verblijf in de eigen inrichting’?
Zoals aangegeven zijn de verblijfsplannen sterk gericht op de korte termijn
en op het verblijf binnen de inrichting waar de jeugdigen op dat moment verblijven. Dat geldt
niet voor de verblijfsplannen van jeugdigen die aan het in hoofdstuk 6 beschreven
zorgprogramma rond Teylingereind deelnemen,
en het geldt in mindere mate voor de verlofplannen die onderdeel zijn van het verblijfsplan
van lang verblijvende jeugdigen. In het bijzonder in Den Hey-Acker, maar ook in andere
opvanginrichtingen, zijn de verlofplannen gericht op gewenning en aanpassing aan de
beoogde leefsituatie na afloop van de straf. Dat betekent in de praktijk dat het verlofplan in
de regel aangeeft dat het verlof plaatsvindt op de bestemming waar de jeugdige na afloop
van de straf zal gaan wonen, onderwijs volgen of werken.

2.2 Behandelinrichtingen

Opstellen behandelplan
Alle behandelinrichtingen stellen behandelplannen op. In een beperkt aantal gevallen lukt dat
niet binnen 6 weken na opname. De inrichtingen lossen
dit op door ervoor te zorgen dat er binnen zes weken een ‘voorlopig’ behandelplan
beschikbaar is, dat vervolgens na acht à tien weken volledig is uitgewerkt.

Bijstellen behandelplan
Verreweg de meeste behandelinrichtingen evalueren de voortgang van de behandeling om
de drie maanden. Dat gebeurt meestal in een behandelplanoverleg van de groepsleiders en
de gedragsdeskundigen die bij de behandeling van de jeugdige betrokken zijn. Bij de
bespreking van behandelplannen voor jeugdigen die een maatregel ondertoezichtstelling
(ots) opgelegd hebben gekregen is ook de gezinsvoogd standaard aanwezig. Sommige
inrichtingen nodigen indien mogelijk ook de ouders uit voor het behandelplanoverleg, en in
enkele inrichtingen is soms ook de jeugdige zelf aanwezig.

Wie stelt het plan op?
In het merendeel van de behandelinrichtingen stelt de groepsleider die als persoonlijke
mentor van de jeugdige fungeert het behandelplan op, voor zover dat betrekking heeft op de
elementen van de behandeling die in de leefgroep plaatsvinden. Een gedragswetenschapper
of -deskundige richt zich op behandelelementen buiten de leefgroep (therapie, delictanalyse,
relaties met ouders).

Informatiebronnen
In alle behandelinrichtingen wordt een behandelplan gebaseerd op de informatie uit het
dossier van de jeugdige, en op observaties van het gedrag van de jeugdige door
groepsleiders, leraren van de school, sportleraren, werkplaatsbegeleiders en
gedragswetenschappers. In tegenstelling tot de situatie in de opvanginrichtingen is in de
behandelinrichtingen bij binnenkomst van de jeugdige meestal een uitgebreid dossier
beschikbaar waarin hun hulpverleningsgeschiedenis en de resultaten van
persoonlijkheidsonderzoeken zijn opgenomen.

Doelen en middelen
Behandelplannen richten zich deels, net als verblijfsplannen in de opvanginrichtingen, op
ontbrekende competenties in het dagelijks functioneren en op onderwijsbehoeften en -
mogelijkheden. We zouden dat de ‘opvoedings- en onderwijscomponent’ kunnen noemen.
Daarnaast beogen behandelplannen ook dieperliggende oorzaken van probleem- en
delictgedrag aan te pakken. Als onderdeel van de dagbesteding van de jeugdige wordt in het
behandelplan dus ook beschreven aan welke therapeutische activiteiten hij
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of zij deelneemt en waarop die activiteiten gericht zijn (bijvoorbeeld delictanalyse om inzicht
te verkrijgen in de factoren die het plegen van concrete delicten beïnvloeden).

Termijn voor de uitvoering
Jeugdigen verblijven gemiddeld veel langer in een behandelinrichting dan
in een opvanginrichting. Het is daarom te verwachten dat behandelinrichtingen meer
mogelijkheden hebben om op de langere termijn te plannen.
Dat gebeurt ook wel (in ieder geval wordt per drie maanden — dus tot aan
de volgende behandelplanbespreking — gepland), maar uit de vraaggesprekken blijkt dat er
in behandelplannen meestal niet verder dan die drie maanden vooruit wordt gekeken. De
behandelplanning is in feite een proces
dat met de jeugdige mee verandert. Behandeldoelen vormen eerder een beschrijving van de
eerstvolgende tussenstap dan een einddoel van de hele behandeling.
Een aantal behandelinrichtingen, vooral zij die gesloten behandeling bieden, probeert
expliciet termijnen te stellen waarbinnen de (gesloten) behandeling moet plaatsvinden. Zo is
in Harreveld een scheiding aangebracht tussen enerzijds het behandelplan en anderzijds het
‘traject’. Het ‘traject’ is een plan waarin termijnen worden gesteld met betrekking tot
verschillende fasen van de behandeling. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven binnen welke
termijn een jeugdige van een gesloten naar een open afdeling moet gaan en van een open
afdeling naar een eindfaseplaats. Het ‘traject’ wordt al voor opname door de
plaatsingscommissie opgesteld, er kan alleen gemotiveerd van worden afgeweken en een
wijziging moet intern worden aangevraagd. Het behandelplan beschrijft vervolgens de
inhoudelijke aspecten van de behandeling. Deze scheiding tussen ‘traject’ en behandelplan
is bedoeld om te voorkómen dat jeugdigen te lang binnen dezelfde groep en afdeling
verblijven.
Ook andere inrichtingen hanteren intern bepaalde standaardtermijnen voor de duur van het
verblijf in een bepaalde afdeling of leefgroep. Die termijnen hebben echter vaak wel ruime
marges, bijvoorbeeld wanneer gesteld wordt dat het verblijf vier tot twaalf maanden duurt.
Zeker bij jongeren met een maatregel ots is het vaak zo dat de behandeltermijn bepaald
wordt door de resterende duur van de maatregel.

Planning ‘voorbij het verblijf in de eigen inrichting’?
Gedachtevorming over een mogelijk vervolg op de lopende behandeling komt pas in een
later stadium van de behandeling aan de orde, dat wil zeggen op het moment dat uit het
behandeloverleg naar voren komt dat de jeugdige aan een volgende stap toe is, ofwel op het
moment dat het einde van de wettelijke maatregel nadert en vraag naar geschikte
nazorgvoorzieningen actueel wordt. Alleen in het zorgprogramma rond De Kolkemate, dat in
hoofdstuk 6 wordt beschreven, wordt reeds in een vroeg stadium de aansluiting op een
vervolgvoorziening gepland.

2.3 Samenvatting

Planmatig werken is een definiërend kenmerk van trajectmatige hulpverlening. In dit
hoofdstuk is beknopt beschreven in hoeverre en op welke wijze de begeleiding en
behandeling in de justitiële jeugdinrichting een proces is van geplande interventie.
Vrijwel alle opvanginrichtingen stellen verblijfsplannen op en alle behandelinrichtingen
behandelplannen. Zij worden opgesteld door groepsleiders en (behandel)coördinatoren. De
doelen zijn vooral in de opvanginrichtingen geformuleerd in termen van concrete te
verwerven gedragsvaardigheden. De plannen hebben zelden het karakter van een vooraf
volledig uitgestippeld traject. Veeleer vormen zij een schriftelijke weergave van de
dagbesteding van de jeugdige en (in de behandelinrichtingen) van het behandelproces,
waarbij in periodieke evaluaties beoordeeld wordt in hoeverre eerder gestelde doelen
gehaald zijn, en hoe verblijfs- en behandeldoelen voor de komende periode geformuleerd
moeten worden. Vanuit het gezichtspunt van trajectplanning beschouwd betekent dit dat
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plannen wel de richting van de gewenste verandering aangeven, maar niet de
eindbestemming noemen. In overeenstemming hiermee blijkt de gedachtevorming over een
mogelijk vervolg op de lopende behandeling vaak pas in een later stadium aan de orde te
zijn. Met uitzondering van de in hoofdstuk 6 beschreven sectoroverstijgende trajecten rond
De Kolkemate en rond Teylingereind is eigenlijk nergens structureel sprake van een planning
die inrichtingsoverstijgend of sectoroverstijgend is.
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3 Differentiatie en fasering

Stapsgewijze probleemoplossing door fasering is, naast planning, een tweede definiërend
kenmerk van trajecten. In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre en op welke wijze de
huidige begeleiding en behandeling in de justitiële jeugdinrichtingen aan deze omschrijving
voldoet.
Er kunnen drie niveaus van fasering worden onderscheiden, namelijk:
— fasering in de leefgroep;
— fasering in de inrichting;
— fasering in de sector als geheel.
Fasering in de leefgroep wil zeggen dan een jeugdige binnen een leefgroep verschillen
stappen doorloopt die elk een onderscheiden fase van de begeleiding of behandeling
markeren. Op het niveau van de inrichting betekent fasering dat een jeugdige
achtereenvolgens verschillende leefgroepen ‘doorloopt’, waarbij elke leefgroep een
afzonderlijke fase van het begeleidings-
of behandelproces in de inrichting vormt. Fasering op het niveau van de sector als geheel
houdt in dat een jeugdige in verschillende jeugdinrichtingen verblijft die achtereenvolgens
een meer gevorderd onderdeel van de begeleiding of behandeling voor hun rekening nemen.

Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend het middelste niveau, dat van de inrichting. We hebben
niet onderzocht in hoeverre er in leefgroepen sprake is van fasering. Uit eerder onderzoek
(Boendermaker en Verwers, 1996, pp. 49-54) is gebleken dat er in de leefgroepen in
behandelinrichtingen gefaseerd gewerkt wordt, het meest duidelijk in inrichtingen die vanuit
leertheoretische principes werken. De vraag in hoeverre er binnen de sector als geheel
sprake is van fasering wordt beantwoord in de slotbeschouwing, waar de resultaten van de
hoofdstukken 2 t/m 5 worden geïntegreerd.

Fasering op het niveau van de inrichting vereist dat er differentiatie is aangebracht tussen de
verschillende leefgroepen. Een specifieke leefgroep kan immers alleen een fase vormen als
de begeleiding of behandeling naar vorm en inhoud zich onderscheidt van die in andere
leefgroepen.
In dit hoofdstuk beschrijven we de leefgroepdifferentiaties in de inrichtingen, en
beantwoorden we de vraag in hoeverre het hier gaat om een differentiatie naar begeleidings-
of behandelfase. Allereerst leggen we uit welke vormen van differentiatie kunnen worden
onderscheiden (paragraaf 3.1), daarna bespreken we differentiatie in de opvanginrichtingen
(paragraaf 3.2) en de behandelinrichtingen (paragraaf 3.3). In paragraaf 3.4 worden de
uitkomsten besproken.

3.1 Vormen van differentiatie

Onder differentiatie tussen leefgroepen in een inrichting wordt verstaan de mate waarin de
diverse leefgroepen binnen een opvanginrichting, binnen een gesloten behandelinrichting of
binnen een open behandelinrichting zich van elkaar onderscheiden voor wat betreft de aard
van de geboden begeleiding of behandeling en/of naar de kenmerken van de jeugdigen voor
wie de leefgroep bedoeld is.
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Een inrichting waar de leefgroepen onderling min of meer ‘inwisselbaar’ zijn naar werkwijze
en samenstelling van de groep, kent dus weinig differentiatie. Een inrichting waar de
leefgroepen onderling sterk verschillen kent veel differentiatie.
In de bovenstaande definitie worden de drie ‘bestemmingstypen’ (opvang, gesloten
behandeling en open behandeling) expliciet genoemd om aan te geven dat deze
bestemmingen op zichzelf geen differentiatievormen zijn. Inrichtingen die meerdere
bestemmingen combineren, zoals Het Keerpunt waar zowel opvang, gesloten behandeling
als open behandeling geboden wordt, kenmerken zich daarom niet noodzakelijkerwijs door
een grote
mate van differentiatie. Vergelijkingen tussen inrichtingen naar de mate
van differentiatie zijn dus alleen binnen één en dezelfde soort bestemming zinvol.
Vanuit het gezichtpunt van trajectvorming en fasering is het nuttig om onderscheid te maken
tussen twee vormen van differentiatie die wij zullen aanduiden als:
— temporele differentiatie;
— structurele differentiatie.
Een inrichting kent temporele differentiatie wanneer de verschillende leefgroepen naar
samenstelling en werkwijze zodanig zijn opgezet dat jeugdigen achtereenvolgens van
leefgroep naar leefgroep doorstromen, zodanig dat overplaatsingen ‘automatisch’
plaatsvinden wanneer de jeugdige bepaalde ontwikkelingstaken met succes heeft doorlopen
en aan taken toe is die in
een volgende leefgroep centraal staan. Naar analogie met het onderwijssysteem is elke
leefgroep dan een klas waarnaar men bevorderd wordt van-
uit een voorafgaande klas. Temporele differentiatie sluit daarom goed aan
bij een model van hulpverlening waarbij stapsgewijs een traject wordt doorlopen.
Bij structurele differentiatie is het onderscheid tussen leefgroepen niet gericht op een
dergelijke fasering, maar op een ander criterium, bijvoorbeeld op de aard van de
problematiek van de jeugdigen (bijvoorbeeld seksuele problematiek, drugsverslaving,
agressief gedrag), op hun cognitieve vaardigheden, of op hun ‘kwetsbaarheid’. In principe is
ook de sekse van de jeugdige zo’n criterium; hoewel er wel inrichtingen zijn die zowel
meisjes als jongens opnemen en jongens en meisjes soms een gezamenlijk dagprogramma
hebben, komen gemengde leefgroepen weinig voor (alleen in de O.G. Heldringstichting en in
Rentray). In analogie met het onderwijssysteem verwijst structurele differentiatie naar een
onderscheid in schooltype of studierichting.
Nogmaals ter illustratie: het Nederlandse onderwijssysteem kent in het reguliere
basisonderwijs alleen temporele differentiatie (alle kinderen doorlopen alle klassen in
volgorde), en in het middelbaar onderwijs zowel structurele als temporele differentiatie
(binnen een gekozen schooltype en studierichting doorlopen alle kinderen alle klassen in
volgorde).

Figuur 1: Geen differentiatie, structurele en temporele differentiatie
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In figuur 1 wordt het verschil tussen temporele en structurele differentiatie grafisch

weergegeven, en worden beide tevens gecontrasteerd met de situatie waarin geen
differentiatie plaatsvindt. In de figuur vertegenwoordigen de geometrische symbolen
leefgroepen, waarbij functioneel identieke leefgroepen identieke symbolen hebben. Een pijl
vertegenwoordigt de overgang van een jeugdige van de ene naar de andere leefgroep.

3.2 Opvanginrichtingen

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag welke vormen van differentiatie er
bestaan tussen leefgroepen binnen de opvanginrichtingen,
en in hoeverre de afzonderlijke leefgroepen daarbij als aparte fasen in de begeleiding
fungeren (temporele differentiatie). We maken daarbij onderscheid tussen enerzijds het al
dan niet bestaan van een of meer aparte inkomstengroepen (die in sommige inrichtingen
‘opnamegroepen’ worden genoemd), waar als regel de eerste fase van de begeleiding
plaatsvindt, en overige vormen van differentiatie. Tot slot beschrijven we het proefverlof,
een constructie die door alle opvanginrichtingen gehanteerd wordt om langgestraften in de
eindfase van hun straf de mogelijkheid te geven om geleidelijk weer een plaats in de vrije
samenleving te verwerven.

Inkomstengroepen
In ruim de helft van de jeugdinrichtingen met een opvangbestemming bestaat een opname-
of inkomstengroep. Alle jeugdigen die in de opvang binnenkomen worden in deze
inrichtingen altijd gedurende de eerste twee tot zes weken in zo’n inkomstengroep geplaatst.
Specifieke inkomstengroepen bestaan in het Jongeren Opvang Centrum (JOC), ’t Nieuwe
Lloyd,
Den Hey-Acker, Eikenstein, De Hartelborgt en Teylingereind, maar niet in
’t Poortje, De Kolkemate, Het Keerpunt en De Lindenhorst. De laatstgenoemde inrichtingen
kennen wel een inkomstenprogramma (‘oriëntatiefase’). De jeugdige verblijft in deze
inrichtingen vanaf de eerste dag in een reguliere leefgroep, maar volgt een aangepast
dagprogramma met minder school, minder verblijf in de leefgroep en minder deelname aan
activiteiten (meer
op de kamer).

geen differentiatie structurele differentiatie

temporele differentiatie
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Volgens de gesprekspartners heeft het instellen van een speciale inkomstengroep twee
belangrijke voordelen:
— Op basis van observatie kan een inschatting gemaakt worden van het gedrag en de

persoonlijkheid van de jeugdige, waarna de meest geschikte vervolggroep gekozen kan
worden, en

— Een inkomstengroep beschermt het klimaat in de overige groepen. Wanneer jeugdigen
‘rechtstreeks van de straat’ in een leefgroep worden opgenomen, leidt dit volgens een
aantal gesprekspartners tot veel incidenten en onrust in de leefgroep.

— De inkomstengroep vervult een logistieke bufferfunctie. Doordat een zekere speling is
aan te brengen in de duur van het verblijf op de inkomstengroep (bijvoorbeeld minimaal
twee en maximaal zes weken), ontstaan meer mogelijkheden om jeugdigen (versneld of
juist vertraagd) in een vervolggroep te plaatsen die het beste bij hun mogelijkheden en
behoeften past.

Een afzonderlijke inkomstengroep veronderstelt een zekere capaciteitsomvang. De
opvangcapaciteit is in enkele inrichtingen, met name in Het Keerpunt en De Lindenhorst, zo
gering dat het instellen van een inkomstengroep met een standaardomvang van twaalf
jeugdigen en een gemiddelde verblijfsduur in de inkomstengroep van vier weken, logistiek
niet haalbaar
is. Op basis van de huidige gemiddelde verblijfsduur in de opvang en een inkomstenperiode
van ongeveer vier weken lijkt een opvangcapaciteit van minimaal 48 plaatsen (vier groepen)
nodig te zijn om een inkomstengroep te kunnen realiseren.

Andere differentiaties
Naast de aanwezigheid van een afzonderlijke inkomstenafdeling komen in de
opvanginrichtingen ook andere differentiaties voor. Deze andere differentiaties worden
hierna per inrichting beschreven.

Jongeren Opvang Centrum (JOC)
Bij het JOC kent men naast twee inkomstengroepen twee zogenoemde ‘paso’ en drie
zogenoemde ‘reso’ groepen. De reso groepen waren oorspronkelijk bedoeld als groepen
voor de ‘laatste fase’, dat wil zeggen voor jongens die nog minder dan drie maanden in een
inrichting zouden hoeven te verblijven. Door het volstromen van de paso groepen is de
praktijk momenteel dat vanuit de inkomstengroepen naar een reso groep álle jongens gaan
die binnen een half jaar ofwel in vrijheid gesteld zullen worden ofwel naar een open inrichting
zullen worden overgeplaatst. Dat betekent dat de paso afdeling vooral bevolkt wordt door
jongens van wie verwacht wordt dat zij langere
tijd in jeugdinrichtingen zullen verblijven vanwege een op te leggen of reeds opgelegde
maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) of een straf jeugddetentie. Voor
sommige voorlopig gehechte jongens in de reso afdeling wordt in overleg met de
Amsterdamse kinderrechters nachtdetentie toegepast, dat wil zeggen dat de jeugdigen, om
continuïteit in beroeps- of schoolloopbaan niet te doorbreken, overdag naar school gaan of
werken, en ’s nachts en in het weekend in het JOC verblijven. Het gaat hierbij overigens niet
om nachtdetentie als aparte fase in de begeleiding.

’t Nieuwe Lloyd
’t Nieuwe Lloyd heeft naast een inkomstengroep vier ongedifferentieerde reguliere
leefgroepen en tevens één groep voor multidisciplinair diagnostisch onderzoek (MDO). De
MDO-groep is specifiek bedoeld voor het uitvoeren van een persoonlijkheidsonderzoek op
verzoek van de kinderrechter. In andere inrichtingen wordt een groep met deze functie ook
wel ‘observatiegroep’ of ‘observatie en P.O.-groep’ genoemd. Alle jeugdigen gaan vanuit de
inkomstenafdeling naar ofwel de MDO-groep ofwel een van de vier reguliere groepen.
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Den Hey-Acker
Den Hey-Acker is met een capaciteit van 129 opvangplaatsen de grootste opvanginrichting
in Nederland en kent een vrij ver doorgevoerde differentiatie. Behalve twee
inkomstengroepen beschikt Den Hey-Acker over een MDO-groep (hier observatiegroep
genoemd), vier groepen voor voorlopig gehechte jeugdigen, een structuurgroep, een groep
voor individuele begeleiding, twee langverblijf groepen en vijf eindfaseplaatsen. De beide
langverblijf groepen van ieder elf jongens zijn specifiek bedoeld voor jongens
die een lange jeugddetentie opgelegd hebben gekregen. Jongens komen in een van deze
groepen terecht vanuit één van de vier reguliere groepen voor voorlopig gehechte jeugdigen,
vanuit de structuurgroep of vanuit de groep voor individuele begeleiding. Net als bij ’t Nieuwe
Lloyd komen jongens binnen of worden doorgeplaatst in de MDO-groep wanneer de
rechtbank vraagt om een persoonlijkheidsonderzoek.
In de vier reguliere groepen voor voorlopig gehechte jeugdigen is geen sprake van
onderlinge differentiatie. Er verblijven jongens die voorlopig gehecht
zijn, jongens met jeugddetentie met een kort strafrestant, en jongens die als passant op een
plaats in een behandelinrichting wachten (maatregel PIJ en maatregel ots).
De structuurgroep van Den Hey-Acker is een groep voor jongens die zich
niet in de reguliere groepsopvang kunnen handhaven. Er is vaak sprake van psychiatrische
(borderline) problematiek of ADHD-problematiek. Er wordt getracht een ‘prikkelarme’
omgeving te creëren met een duidelijke structuur. De individuele begeleidingsgroep is
bedoeld voor jongens die zich niet aan de groepsopvang willen aanpassen en die in de
reguliere groepen vaak een negatieve en ondermijnende rol vervullen. Beide groepen zijn
dus bedoeld voor de opvang van ‘groepsongeschikte’ jongens, maar de structuurgroep
is bedoeld voor situaties waarin ‘de groep slecht is voor de jongen’, en de individuele
begeleidingsgroep voor situaties waarin ‘de jongen slecht is voor de groep’. Op de twee
langverblijfgroepen zitten jeugdigen met een lang strafrestant. Het programma behelst een
gefaseerd verblijf met toenemende vrijheden, en is ingedeeld in een startfase, een plusfase,
een topfase en een externe fase. In de plusfase of topfase wordt een verlofplan opgemaakt
en aan het bureau IJZ ter goedkeuring voorgelegd. Dat plan voorziet in een geleidelijke
toename in verlofmogelijkheden. Aan het einde van het verblijf in de langverblijfgroep heeft
de detentie het karakter van nachtdetentie, en verblijft de jeugdige een groot deel van de dag
buiten de inrichting (werk of opleiding). Het langverblijf kent tot slot als onderdeel van het
verlofplan nog een externe eindfase, waarin de straf nog niet is beëindigd en de jongen dus
nog wel onder de verantwoordelijkheid van justitie valt, maar waarin hij niet meer in Den
Hey-Acker woont. Dit zijn plaatsen die bij derden worden ingekocht. De jeugdigen wonen
dan zelfstandig of in hun gezin van herkomst maar ontvangen nog begeleiding. In deze fase
belanden vooral jongens die
na hun detentie buiten de regio Breda gaan wonen.

’t Poortje
Bij de opvangafdeling van ’t Poortje komen jeugdigen meteen in een reguliere leefgroep
terecht. Er wordt getracht enige differentiatie aan te brengen tussen de vier groepen voor
jongens, onder meer doordat één groep bestemd is voor de jongste jeugdigen (twaalf t/m
vijftien jaar), één groep voor vluchtgevaarlijke jongens is bestemd (in de beter beveiligde
nieuwbouw) en een groep voor ‘kwetsbare jongens’ is aangemerkt. Onder kwetsbare
jongens wordt verstaan jeugdigen die het gevaar lopen om in een reguliere leefgroep ‘onder
te voet te worden gelopen’ vanwege bijvoorbeeld het feit dat ze van een zedendelict
verdacht worden of omdat ze zwakbegaafd zijn. Tussen de twee meisjesgroepen is geen
differentiatie. Binnen de opvang is ook verder geen sprake van overgangen tussen
leefgroepen; in principe verblijven alle jeugdigen van begin tot eind in de leefgroep waarin ze
bij binnenkomst zijn opgenomen.
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De Kolkemate
De opvangafdeling van De Kolkemate bestaat uit vier leefgroepen van ieder twaalf jongens.
Deze leefgroepen zijn niet gedifferentieerd en jongens blijven in principe in de leefgroep
waar bij zij bij binnenkomst in De Kolkemate geplaatst zijn.

Teylingereind
In Teylingereind zijn naast de inkomstengroep drie opvanggroepen, waarvan een MDO-
groep, een groep ‘bijzondere zorg’ voor ‘kwetsbare’ jeugdigen en een vierde groep voor
langverblijf en resocialisatie. Verder beschikt men over tien ingekochte eindfaseplaatsen
(begeleide kamerbewoning) waar jeugdigen aan het einde van hun straf of maatregel kunnen
verblijven in het kader van het project zorgprogrammering (zie hoofdstuk 8).

De Hartelborgt
De Hartelborgt beschikt over zes opvanggroepen van elk tien jongens. Alle jongens komen
binnen op de inkomstengroep, en worden na twee à drie weken overgeplaatst naar één van
de andere vijf groepen. Tot die vijf groe-
pen behoort allereerst de MDO-groep voor jeugdigen ten aanzien van wie een
persoonlijkheidsonderzoek is aangevraagd. Daarnaast is er een groep bestemd voor PIJ
passanten, een groep bestemd voor langgestraften en twee kortverblijf groepen, waarvan
één voor de eerste fase (circa zes weken) en
één voor de tweede fase (circa acht weken).
De dependance van De Hartelborgt in Kralingen heeft ook een opvangbestemming, maar
deze wordt niet ‘regulier gesloten’ ingevuld. De dependance beschikt over dertien
nachtdetentie plaatsen voor jongens in voorlopige hechtenis en dertien faseringsplaatsingen
voor jongens in de eindfase van een (langer durende) jeugddetentie, en incidenteel ook in de
eindfase van een maatregel PIJ. De jongens gaan overdag naar school of werk en over-
nachten in de inrichting. De groepen in de dependance zijn enigszins naar leeftijd
gedifferentieerd.

Eikenstein- De Lindenhorst
Eikenstein beschikt over zes opvanggroepen met ieder elf jongens. Eén van de leefgroepen
dient als inkomstengroep. Alle jongens komen in deze groep binnen. De overige groepen zijn
niet gedifferentieerd.
De Lindenhorst heeft vier ongedifferentieerde opvanggroepen van elk negen meisjes. Er is
geen speciale inkomstengroep.

Het Keerpunt
Het Keerpunt heeft twee opvanggroepen van twaalf jongens, waarvan er een voornamelijk
bestemd is voor preventief gehechte jeugdigen ten aanzien van wie verwacht mag worden
dat hun verblijf relatief kort zal zijn, en de ander voor potentiële langverblijvenden, waaronder
jeugdigen met een straf jeugddetentie, passanten met een maatregel PIJ of een maatregel
ots, en voorlopig gehechte jeugdigen ten aanzien van wie een langdurig verblijf waarschijnlijk
geacht wordt.

De gesprekpartners bij de meeste opvanginrichtingen gaven op eigen initiatief of na een
gerichte vraag daaromtrent aan, dat de beschreven differentiatie een streefmodel is,
waaraan in de dagelijkse praktijk lang niet altijd voldaan kan worden. Twee veel genoemde
redenen daarvoor zijn:
— De opnameplicht. Alle opvanginrichtingen hebben een opnameplicht, die inhoudt dat

men een aangeboden jeugdige koste wat kost moet plaatsen, ook wanneer er geen
plaats vrij is in de voor hem of haar geschikte leefgroep.

— Conflicten en incidenten. De alledaagse praktijk in de opvanginrichtingen wordt
gekenmerkt door vrij frequente conflicten en incidenten, zoals gewelddadige
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confrontaties tussen jeugdigen onderling of tussen jeugdigen en groepsleiding.
Regelmatig ziet de inrichting zich genoodzaakt om de betrokken jeugdigen om deze
reden naar een andere leefgroep over te plaatsen.

3.3 Behandelinrichtingen

In deze paragraaf beschrijven we de differentiatievormen in de behandelinrichtingen. Deze
differentiatie komt tot uiting in het bestaan van ofwel een op problematiek gebaseerde
‘structurele’ differentiatie tussen leefgroepen, ofwel een ‘temporele’ differentiatie tussen
groepen naar behandelfase.

’t Poortje
In ’t Poortje waren er ten tijde van het interview twee behandelgroepen voor jongens.
Inmiddels is een van die groepen nu voor meisjes bestemd. De behandelgroepen zijn
geschikt voor alle jeugdigen die niet zwakbegaafd zijn of met ernstige psychiatrische
problematiek kampen. Aangezien er slechts een groep voor meisjes en een groep voor
jongens is, kan er van verdere differentiatie uiteraard geen sprake zijn.

De Kolkemate
De Kolkemate beschikt over vier gesloten behandelgroepen van elk tien jongens die naar
leeftijd gedifferentieerd zijn. Een van de groepen is bestemd voor jongens van twaalf en
dertien jaar, twee groepen zijn voor jongens van veertien en vijftien jaar, en een groep is
voor jongens van zestien jaar en ouder. Het gaat bij deze indeling overigens om de leeftijd bij
opname; jongens stromen niet automatisch door naar een oudere groep wanneer ze veertien
of zestien worden. Het is dus een vorm van structurele en niet van temporele differentiatie.
Verder is de leeftijdsdifferentiatie meer richtlijn dan voorschrift: om de capaciteit volledig te
benutten worden de leeftijdsgrenzen vrij flexibel gehanteerd.
De Kolkemate beschikt verder over een kleine unit van vier plaatsen, die momenteel
gemiddeld voor de helft bezet is en gebruikt wordt voor nood-
en crisisgevallen.

De Hartelborgt
In De Hartelborgt zijn vier gesloten behandelgroepen. De Hartelborgt is de enige justitiële
inrichting in Nederland met een sterke psychiatrische specialisatie. Die specialisatie komt
niet alleen tot uitdrukking door de aanwezigheid van de forensische observatie- en
behandelafdeling (FOBA), maar in de bestemming van de behandelgroepen. Een groep van
5 plaatsen (VIC: Very Intensive Care) is bestemd voor de behandeling van jeugdigen met
ernstige problematiek die intensieve en strikt individuele psychiatrische zorg vereist. Het gaat
hierbij om jongens die volledig ‘groepsongeschikt’ zijn, dat wil zeggen dat zij, meestal
vanwege de aanwezige psychiatrische stoornissen,
niet in staat zijn om aan groepsprocessen deel te nemen. Een groep van acht plaatsen (IC,
Intensive Care) is bestemd voor jongens die een individuele psychiatrische behandeling
krijgen binnen groepsverband. Ook bij de jongens die voor deze groep in aanmerking komen
staat de psychiatrische problematiek centraal. Zij zijn meestal ‘licht groepsongeschikt’, dus
verminderd in staat om aan groepsprocessen deel te nemen. De overige twee behandelgroe-
pen van elk acht jongens zijn bedoeld voor jongens met lichtere psychiatrische stoornissen,
bij wie de gedragsproblematiek meer op de voorgrond staat.

De Lindenhorst
De Lindenhorst beschikt over twee gesloten behandelgroepen van elk negen meisjes.
Tussen de beide groepen is geen differentiatie. Verder heeft men zes eindfaseplaatsen die
bij het bureau Jeugdzorg Utrecht zijn ingekocht. Deze plaatsen zijn bestemd voor meisjes uit
de behandelgroepen van De Lindenhorst, en bedoeld als tussenstap tussen de gesloten
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behandeling en terugkeer in de samenleving, waarbij de open behandeling dus wordt
overgeslagen. In de praktijk worden deze plaatsen ofwel gebruikt als korte tussenstap tussen
gesloten behandeling en invrijheidstelling bij meisjes wier maatregel binnenkort ten einde
loopt maar die nog steeds gesloten in De Lindenhorst verblijven, ofwel voor meisjes wier
behandeling zo snel vordert dat men hen niet op een vrijkomende open behandelplaats
elders wil laten wachten.

Het Keerpunt
In Het Keerpunt zijn twee groepen voor gesloten behandeling en vier groepen voor open
behandeling. Tussen de beide gesloten groepen en tussen de vier open groepen is geen
sterke differentiatie aangebracht. Wel bestaat enige differentiatie met betrekking tot het
scholingsaanbod: de jongens in een van de beide open groepen ontvangen regulier
onderwijs terwijl de jongens in de andere open groep individueel aangepast onderwijs
krijgen.

Teylingereind
De beide behandelgroepen van Teylingereind zijn bestemd voor zwakbegaafde jongens, dat
wil zeggen jongens met een IQ in de range van ongeveer
55—80. Tussen de beide groepen is een globale differentiatie naar ‘sociale kwetsbaarheid’
aangebracht, in die zin dat een groep bestemd is voor sociaal kwetsbare jongens en de
andere voor sociaal minder kwetsbare jongens.

Harreveld
Harreveld is met 194 (justitie)plaatsen1 de grootste inrichting in Nederland. De hoofdlocatie
Harreveld beschikt over open en gesloten behandelplaatsen voor jongens, de nevenlocatie
Alexandra over gesloten behandelplaatsen voor meisjes. Harreveld kent ook de verreweg
meest uitgebreide differentiatie naar problematiek2.
De sector Alexandra voor meisjes telt acht groepen van elk tien meisjes voor gesloten
behandeling. Elke groep heeft een eigen doelgroep met betrekking tot de aard van de
geconstateerde problematiek. Twee groepen richten zich op meisjes bij wie sprake is van
een complexe problematiek en achtergrond, en bij wie veelal sprake is van pedagogische
en/of affectieve verwaarlozing. Er wordt gedragstherapeutisch gewerkt. Twee andere
groepen richten zich op meisjes met (ernstige) verslavingsproblematiek. Ook hier wordt
gedragstherapeutisch gewerkt (en met urinecontroles). Weer twee andere groepen zijn
bestemd voor meisjes bij wie sprake is van ernstige vroege verwaarlozing. In deze groepen
wordt vanuit een psychodynamische methodiek gewerkt. Er worden hier geen relationele
eisen aan de meisjes gesteld en er wordt geen appèl gedaan op gewetensfuncties. Een
afdeling richt zich op meisjes met adoptieproblematiek en een laatste afdeling op meisjes bij
wie zich een borderline persoonlijkheidsstoornis lijkt te ontwikkelen.

De sector ’t Anker bestaat uit tien gesloten behandelgroepen. Ook bij de jongens is sprake
van een grote mate van differentiatie. Gezien de karakteristieke verschillen tussen jongens-
en meisjesproblematiek is die differentiatie deels gebaseerd op andere kenmerken. Net als
bij de meisjes zijn er twee gesloten groepen met een gedragtherapeutische methodiek en
urinecontroles, speciaal bestemd voor jeugdigen met verslavingsproblematiek. Er
zijn drie gesloten groepen voor ernstig vroeg verwaarloosde jongens waar vanuit een
psychodynamisch kader behandeld wordt en er is een groep voor jongens die een borderline
persoonlijkheidsstoornis dreigen te ontwikkelen. Ten slotte zijn er vier gesloten groepen voor
jongens die seksuele delicten gepleegd hebben of die andersoortig gedrag vertonen dat
                                                                
1 Harreveld beschikt ook over plaatsen die niet onder de justitiële hulpverlening vallen

en die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gefinancierd worden. Deze
plaatsen zijn hier niet meegerekend, en worden ook niet beschreven.

2 Gezien de beschikbare tijd voor het vraaggesprek is een deel van de beschrijving van de differentiaties
in Harreveld ontleend aan de door de inrichting samengestelde informatiebrochure.
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voortvloeit uit seksuele problematiek. Een aanzienlijk deel van deze jongens is zelf seksueel
misbruikt of anderszins getraumatiseerd. Twee van de groepen zijn speciaal bestemd voor
jongens bij wie de seksuele delinquentie gepaard gaat met
veel agressie en die geacht worden recidivegevaarlijk te zijn. In de behandelmethodiek voor
deze gesloten groepen ligt het accent op de daderkant van de problematiek. De beide
andere groepen zijn tevens bestemd voor doorstoom vanuit de beide ‘zwaardere’ groepen.
Verder heeft Harreveld nog veertien open justitieplaatsen voor jongens in
de sector ‘Prisma’, die verder uit door het ministerie van VWS gefinancierde plaatsen
bestaat. Voor deze plaatsen is geen differentiatie naar problematiek vastgelegd. Tien van
deze plaatsen zijn eindfaseplaatsen waarbij jongens in de laatste fase van (meestal) de
maatregel PIJ, thuis of op kamers wonen, onder begeleiding van inrichtingsmedewerkers.

O.G. Heldringstichting
De O.G. Heldringstichting beschikt over een gesloten groep van tien plaatsen voor
kortdurende behandeling van meisjes, en daarnaast over twaalf open/
besloten behandelgroepen die in omvang variëren tussen de acht en tien jeugdigen. De O.G.
Heldringstichting is bestemd voor jongens en meisjes, en de open/besloten groepen zijn op
één meisjesgroep na alle gemengd. In de praktijk worden er echter zeer weinig jongens
aangemeld. De O.G. Heldringstichting kent geen differentiatie naar aard van problematiek.
Wel zijn drie groepen specifiek bestemd voor individuele behandeling. Individuele behan-
deling is niet alleen geïndiceerd bij groepsongeschiktheid, maar ook omdat het bij sommige
jeugdigen beter op ontwikkelingstaken aansluit, meer stimulerend is, of dat de jeugdige in
een groep te veel door problemen van anderen wordt afgeleid.
In zowel de leefgroepen als de individuele behandelunits wordt een behandeling gehanteerd
waarin de jeugdigen fasegewijs meer vrijheden krijgen. Op die manier wordt binnen dezelfde
leefgroep of behandelunit de overgang van ‘beslotenheid’ naar openheid gestalte gegeven.
Er zijn dus geen afzonderlijke ‘besloten’ en ‘open’ leefgroepen en de jeugdigen blijven
gewoonlijk gedurende het verblijf in dezelfde leefgroep, tenzij ze de overstap naar een
individuele behandelunit maken. Bij de O.G. Heldringstichting is hier voor gekozen omdat
men van mening is dat veel groepswisselingen een ongunstige uitwerking hebben op de
behandeling.

Den Engh
Den Engh is een justitiële jeugdinrichting voor gesloten en open behandeling, en is speciaal
gericht op de behandeling van jongens die op zwakbegaafd niveau functioneren. De
werkwijze in Den Engh wijkt sterk af van die in alle overige behandelinrichtingen. Jeugdigen
worden groepsgewijs in Den Engh opgenomen. In de praktijk betekent dit dat er elke drie
maanden een volledige groep van twaalf jongens in een paviljoen wordt opgenomen. De
behandelduur ligt van tevoren vast op twee jaar. Gedurende die twee jaar verblijven de
jongens in dezelfde leefgroep en doorlopen gezamenlijk een programma dat in volledige
geslotenheid begint en geleidelijk aan meer open wordt. Ook de gehanteerde
behandelmethodiek, de sociogroepsstategie (SGS) wijkt af van wat elders in de justitiële
jeugdinrichtingen gebruikelijk is. Kern van de behandeling is de gedachte dat
hechtingsgestoorde jeugdigen in groepsactiviteiten de veiligheid en geborgenheid kunnen
vinden die zij niet kunnen vinden in persoonlijke relaties met volwassenen. Via
groepsactiviteiten wordt getracht om natuurlijke groepsprocessen (die vaak medeoorzaak
van het probleem- en delictgedrag zijn) aan te wenden als middel om bij te dragen aan
positieve gedragsverandering. Vanuit de gedachte dat hechtingsgestoorde jeugdigen geen
veiligheid en geborgenheid kunnen vinden in persoonlijke vertrouwensrelaties, dienen de
groepsleiders (in Den Engh ‘groepsopvoeders’ genoemd) zich in de sociogroepsstrategie te
onthouden van persoonlijke relaties met de jeugdigen, en zich in de eerste drie
behandelfasen tot functionele relaties te beperken. In de laatste behandelfase wordt wel
ruimte gegeven voor het ontstaan van persoonlijke relaties met volwassenen.
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De Hunnerberg
De Hunnerberg is als enige justitiële inrichting volledig opgezet vanuit de gedachte van
temporele differentiatie van de behandeling. De inrichting
heeft een capaciteit van 84 plaatsen en is bestemd voor gesloten en open behandeling van
jongens. Op een maximaal gesloten afdeling (MGA) zijn
drie groepen van acht jongens, op de gesloten afdeling (GA) verblijven drie groepen van tien
jongens, op de (open) reïntegratie-afdeling (RA) zijn twee groepen van tien jongens en een
groep van acht jongens. De Hunnerberg beschikt verder over twee eindfaseplaatsen die door
middel van het verlenen van proefverlof worden ingevuld. De betreffende jeugdigen
verblijven gedurende de laatste fase van de maatregel buiten de inrichting en worden daarbij
door de reclassering begeleid.
Het behandelprogramma van De Hunnerberg is ontwikkeld vanuit de gedachte dat alle
jeugdigen in de Hunnerberg een route doorlopen van de
MGA via de GA en vervolgens de RA naar de vrije samenleving. Er wordt in alle afdelingen
gewerkt vanuit een leertheoretische behandelmethodiek. Tussen de leefgroepen binnen
afzonderlijke afdelingen bestaat geen verdere differentiatie.

Overberg
De jeugdinrichting Overberg is bestemd voor gesloten en open behandeling van jongens.
Overberg beschikt over dertig gesloten plaatsen en veertig open plaatsen, verdeeld over drie
respectievelijk vier groepen van elk tien jongens. Eén van de drie gesloten groepen is een
schakelgroep, waarin in beperkte mate met vrijheden (begeleid verlof en één keer
onbegeleid verlof) geëxperimenteerd wordt3. Er is geen sprake van nadere differentiatie
tussen de groepen binnen de gesloten en de open afdelingen. Hoewel er in Overberg minder
nadruk op gelegd wordt dan in De Hunnerberg, is ook hier de gedachte dat jeugdigen door
binnen de inrichting van leefgroep te wisselen
een route van geslotenheid naar openheid doorlopen.

De Dreef
De Dreef beschikt over 60 plaatsen voor open behandeling van jongens. Er zijn vijf
leefgroepen van elk tien jongens op het terrein van de inrichting,
en tien eindfaseplaatsen in de omgeving, waarvan vijf in een huis voor begeleide
kamerbewoning (Sluishuis). Eén van de vijf leefgroepen is bestemd voor jonge jongens van
dertien t/m zestien jaar, de overige groepen zijn niet gedifferentieerd.
Jeugdigen die in De Dreef worden opgenomen verblijven normaliter gedurende de hele
behandeling in dezelfde leefgroep. Hiervoor is gekozen om de jeugdigen, waarvan de
meesten al erg vaak van woonplek gewisseld zijn, zo veel mogelijk stabiliteit te bieden.
De eindfaseplaatsen zijn bestemd voor jeugdigen die zich in de eindfase
van de behandeling voorbereiden op zelfstandigheid. Ze zijn bedoeld voor jongens voor wie
er na behandeling in De Dreef geen alternatieven zijn, dat wil zeggen die niet terug kunnen
keren naar het gezin van herkomst, die groepsongeschikt zijn en die voor begeleiding in
kamertrainingscentra worden afgewezen omdat ze als ‘te moeilijk’ beschouwd worden. In het
Sluishuis is een personeelslid van De Dreef aanwezig; in de appartementjes komt geregeld
een personeelslid op bezoek.

Rentray
Rentray is een open behandelinrichting voor jongens en meisjes. Men beschikt er over drie
locaties: Eefde (70 plaatsen), Rekken (90 plaatsen), en
het Sophiahuis in Apeldoorn (20 plaatsen). De plaatsen zijn verdeeld over jongensgroepen,
meisjesgroepen en gemengde groepen. Meisjes met een prostitutieverleden worden
                                                                
3 De schakelgroep in Overberg is inmiddels opgeheven en een gesloten leefgroep geworden. De

schakelfunctie wordt nu overgenomen door een eindfase in de gesloten groepen en vervolgens een
beginfase in de open groepen.
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standaard in een meisjesgroep geplaatst, en jongens die een zedendelict hebben gepleegd
in een jongensgroep. De
locatie in Eefde is bestemd voor normaal begaafde jeugdigen, die in Rekken voor
laagbegaafde jeugdigen (IQ vanaf 70). Op beide locaties zijn zowel ‘besloten’ als ‘open’
groepen. Gewoonlijk starten jeugdigen in een besloten leefgroep en stromen ze na vier tot
twaalf maanden door naar een open leefgroep, waar zij gemiddeld een jaar verblijven.
Daarna gaan zij naar een aparte groep als voorbereiding op zelfstandig wonen. Er is dus in
Rentray sprake van structurele differentiatie naar begaafdheid en geslacht, en van temporele
differentiatie naar ‘besloten’ versus ‘open’ groepen.
Het Sophiahuis is een faciliteit met twintig plaatsen voor de eindfasebehandeling van
jongens en meisjes van zeventien jaar en ouder met een maatregel PIJ. De hier geplaatste
jeugdigen zijn in de regel afkomstig uit een gesloten behandelinrichting, maar ongeveer een
kwart van de jeugdigen in het Sophiahuis is afkomstig uit de een van de beide andere
locaties van Rentray (Eefde of Rekken). De behandeling in het Sophiahuis bestaat uit een
oriëntatiefase van zes weken, een behandelfase van zes maanden in de leefgroep van het
Sophiahuis, en een reïntegratiefase in een project voor begeleide kamerbewoning. Omdat de
jeugdigen in het Sophiahuis nog wel in een leefgroep wonen en de gemiddelde verblijfsduur
er ongeveer een jaar bedraagt, kan
het Sophiahuis ook wel beschouwd worden als een open behandelafdeling,
al ligt het accent in de behandeling wel duidelijk op zelfstandigheidtraining.

3.4 Samenvatting

In de opvanginrichtingen zijn de twee meest voorkomende structurele differentiaties die naar
verwachte verblijfsduur en die naar ‘kwetsbaarheid’ van de jeugdigen. Sommige
opvanginrichtingen hebben een aparte MDO-afdeling. Omdat het verblijf in deze afdeling
geen deel uitmaakt van een begeleidingstraject maar geïndiceerd is ten behoeve van de
rechtbank is dit eigenlijk ook een vorm van structurele differentiatie.
De meest voorkomende vorm van temporele differentiatie is de aparte inkomstenafdeling
voor verblijf gedurende de eerste weken. Alleen in Den
Hey-Acker bestaat een aparte langverblijf afdeling voor de laatste fase van
de jeugddetentie. De inkomstengroepen zijn veelal ontstaan vanuit de praktische observatie
dat directe plaatsing in reguliere leefgroepen verstorend werkt op het leefklimaat in die
groepen.
Er is in de opvanginrichtingen dus sprake van een beperkte mate van differentiatie, en
temporele differentiatie beperkt zich hoofdzakelijk tot aparte inkomstengroepen.
Behalve in De Hunnerberg bestaan er in de behandelinrichtingen geen afzonderlijke
inkomstengroepen. Wel is ook daar sprake van een inkomstenprogramma van een aantal
weken waarin de jeugdige een aangepast dagprogramma volgt. In deze periode staat het
opstellen, of als het om een doorplaatsing vanuit een voorafgaande behandelinrichting gaat
het bijstellen, van een behandelplan centraal. Over het algemeen is het gedrag van jeug-
digen die in een behandelinrichting worden opgenomen minder verstorend voor het klimaat
in de leefgroep dan het gedrag van jeugdigen die in een opvanginrichting worden
opgenomen. In de behandelinrichtingen heeft het inkomstenprogramma daarom meer een
diagnostische en minder een beheersmatige functie.
Ook anderszins is de mate van temporele differentiatie in de behandelinrichtingen beperkt.
Er wordt weliswaar in de meeste behandelinrichtingen gefaseerd gewerkt, maar alleen in De
Hunnerberg en in Rentray is binnen een gegeven bestemming (open behandeling of
gesloten behandeling) sprake
van gestructureerde en geplande wisselingen van leefgroep gedurende de behandeling. Veel
behandelinrichtingen beschikken wel over eigen of ingekochte eindfaseplaatsen, maar deze
worden nergens systematisch gebruikt als laatste behandelfase voor alle jeugdigen. Ze
functioneren vooral als vangnet voor oudere jeugdigen die binnen relatief korte tijd op
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zelfstandigheid dienen te worden voorbereid omdat zij niet meer naar het ouderlijke huis
kunnen of willen terugkeren.
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4 Selectie en (over)plaatsing

In hoofdstuk 1 is een traject gedefinieerd als een proces dat bestaat uit een aantal
opeenvolgende, onderling duidelijk afgebakende, fasen van hulpverlening of begeleiding
waarin planmatig en stapsgewijs wordt toegewerkt naar de oplossing van de in de beginfase
(of in een latere fase) gediagnosticeerde problematiek.
In de voorafgaande hoofdstukken zijn de planmatigheid van de werkwijze
en de fasering in de jeugdinrichtingen aan de orde geweest.
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag naar de afbakening van fasen,
en beschrijft op grond van welke criteria en volgens welke procedures jeugdigen in een
inrichting, afdeling of leefgroep (over)geplaatst worden (onderzoeksvraag 4). Daarbij komen
eerst de procedures aan de orde die gevolgd worden bij plaatsing en overplaatsing
(paragraaf 4.1). Het gaat daarbij dus om ‘sectorbrede’ procedures die voor alle inrichtingen
gelden. Vervolgens beschrijven we welke criteria de afzonderlijke inrichtingen hanteren bij
hun besluit om een jeugdige op te nemen (paragraaf 4.2). Daarmee wordt dus antwoord
gegeven op de vraag ‘Wat is vereist om te worden toegelaten?’. Daarna schetsen we een
beeld van de criteria die de inrichtingen hanteren bij de beslissing om jeugdigen te laten
doorstromen naar een andere leefgroep,
een andere inrichting of de vrije samenleving (paragraaf 4.3), waarmee we antwoord geven
op de vraag ‘Wat is vereist om te mogen vertrekken?’. We maken bij de beantwoording
wederom onderscheid tussen opvanginrichtingen en behandelinrichtingen.

4.1 Procedure plaatsingsverzoek

Sedert begin 1999 geschiedt de selectie en plaatsing van alle jeugdigen in
de justitiële jeugdinrichtingen centraal. Dat gold daarvoor alleen voor de opvanginrichtingen.
Centrale selectie en plaatsing betekent dat officieren van justitie, gezinsvoogdij-instellingen
en inrichtingsdirecteuren altijd een plaats voor een jeugdige aanvragen via het bureau IJZ op
het hoofdkantoor van de DJI, en
dat het bureau IJZ de instantie is die vervolgens een plaats in een opvanginrichting toewijst
(de opvanginrichtingen zijn verplicht om op te nemen)
of een plaats in een behandelinrichting aanvraagt (de behandelinrichtingen kunnen tot op
zekere hoogte bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen plaatsing van een jeugdige).

Opvanginrichtingen
Plaatsing in de opvang geschiedt vrijwel uitsluitend op basis van beschikbare capaciteit,
waarbij in de praktijk meestal alleen het geslacht van de jeugdige en een eventuele indicatie
voor de FOBA afdeling van De Hartelborgt als criteria gehanteerd worden voor wat een
‘geschikte plaats’ is. De voorkeur gaat uit naar plaatsing in de regio van herkomst, maar in
de praktijk kan dat door de hoge bezetting lang niet altijd gerealiseerd worden.

Behandelinrichtingen
Een aanvraag voor een behandelplaats wordt van een plaatsingsadvies voorzien. Zo’n
advies is gesteld in termen van een ‘hulpvraag’ (wat voor soort behandeling heeft de
jeugdige nodig) en bevat vaak ook een verwijzing naar een met naam genoemde inrichting
waarvan de plaatsvrager meent dat deze de gewenste behandeling biedt.
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Hoewel dus de plaatsvragers (gezinsvoogdij-instellingen, jeugdinrichtingen) een suggestie
kunnen doen, en hoewel behandelinrichtingen bezwaar kunnen aantekeningen tegen een
voorgenomen plaatsing, is het uiteindelijk de plaatsingsfunctionaris van bureau IJZ die over
de selectie en plaatsing van een jeugdige beslist, uiteraard altijd binnen de wettelijke kaders
die bijvoorbeeld voorschrijven dat de jeugddetentie in een opvanginrichting ten uitvoer wordt
gelegd en dat er een rechterlijke machtiging voor ‘gesloten uithuisplaatsing’ nodig is om een
onder toezicht gestelde of onder voogdij gestelde jeugdige in een gesloten
behandelinrichting te plaatsen.
Hoewel in dit onderzoek niet met plaatsvragers is gesproken, kan hier wel globaal iets
gezegd worden over de criteria die zij hanteren. Deze komen er op neer dat in geval van een
maatregel PIJ vrijwel altijd in eerste instantie een plaats in een gesloten behandelinrichting
gevraagd wordt, terwijl voor een maatregel ots meestal een plaats in een open inrichting
wordt gevraagd.

Ook overplaatsing tussen inrichtingen vindt plaats via centrale selectie en plaatsing bij het
bureau IJZ. De inrichting die de jeugdige naar elders wil plaatsen is dan plaatsvrager. Voor
interne overplaatsingen binnen de inrichting geldt de procedure alleen voor de overplaatsing
van gesloten behandeling naar open behandeling. Deze beslissing wordt door het bureau IJZ
getoetst. Voor de inrichtingen die over zowel open als gesloten afdelingen beschikken geldt
een voorkeursregeling voor de ‘eigen pupillen’. Dat wil zeggen dat jeugdigen uit een gesloten
behandelgroep voorrang krijgen bij plaatsing in een open groep in dezelfde inrichting.

4.2 Opnamecriteria

Om te bepalen in hoeverre de werkwijze in de justitiële inrichtingen voldoet aan de definitie
van trajectmatige hulpverlening is het, zoals reeds werd gesteld, van belang om te bepalen
in hoeverre de fasen van een traject onderling duidelijk zijn afgebakend. Die afbakening komt
onder meer tot uitdrukking in de criteria die inrichtingen hanteren bij de vraag ‘Wat is vereist
om te worden toegelaten?’
In de vraaggesprekken is aandacht besteed aan de door de inrichting geformuleerde
indicaties voor opname. In de praktijk blijken de criteria voor opname vooral te zijn
geformuleerd in termen van contra-indicaties, en we zullen dit gebruik hier ook aanhouden.
Contra-indicaties zijn kenmerken van jeugdigen van wie de inrichting verwacht dat zij geen
baat zullen hebben bij of niet geschikt zijn voor de door de inrichting aangeboden
begeleiding of behandeling. Tevens is in de gesprekken gevraagd naar de frequentie waar-
mee de inrichtingen bezwaar aantekenen tegen een voorgenomen plaatsing, en wat
daarvoor doorgaans de redenen zijn.

Opvanginrichtingen
Opvanginrichtingen zijn verplicht om de aan hen toegewezen jeugdigen op te nemen. Dat
houdt in, dat er in principe geen contra-indicaties voor opname bestaan. Uit de
vraaggesprekken blijkt dat het in de praktijk zeer sporadisch voorkomt dat een
opvanginrichting bezwaar aantekent tegen de komst van een jeugdige. Drie in de
vraaggesprekken genoemde voorbeelden zijn: de situatie dat een jeugdige directe familie is
van een van de personeelsleden, het feit dat de jeugdige bij een eerdere opname in dezelfde
inrichting bij zeer ernstige geweldsincidenten betrokken is geweest, en de vaststelling dat
een jeugdige aan een psychiatrische stoornis lijdt die 24-uurs medische zorg vereist. Voor
deze laatste groep jeugdigen wordt uitsluitend de FOBA afdeling van De Hartelborgt geschikt
geacht; in de praktijk komt het incidenteel voor dat er in de FOBA geen plaats is, en men de
jeugdige toch in een andere opvanginrichting moet plaatsen.
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Behandelinrichtingen
De meeste behandelinrichtingen hebben expliciete contra-indicaties geformuleerd, dat wil
zeggen dat zij hebben aangegeven voor welke jeugdigen
de in de inrichting gegeven behandeling niet geschikt is.
Met uitzondering De Hartelborgt, die over speciale FOBA en VIC (Very Intensive Care)
afdelingen beschikt, geldt de aanwezigheid van ernstige psychiatrische stoornissen als
contra-indicatie voor alle behandelinrichtingen. Zij beschouwen zich daarvoor niet voldoende
toegerust.
Met uitzondering van Den Engh, Teylingereind en Rentray, die zich (deels) richten op de
behandeling van zwakbegaafde jongens, is ook zwakbegaafdheid een contra-indicatie in alle
inrichtingen. Daarbij is niet het formele IQ criterium doorslaggevend, maar het niveau van
functioneren. Om deze reden verblijven ook jeugdigen met een IQ van minder dan 70 toch
regelmatig in behandelinrichtingen waar zwakbegaafdheid formeel een contra-indicatie is. Dit
geldt zeker voor meisjes, omdat er geen justitiële jeugdinrichting bestaat met een specifieke
gesloten behandeling voor zwakbegaafde meisjes. De gesprekpartners in de
behandelinrichtingen voor meisjes gaven zonder uitzondering aan dat zij ook zwakbegaafde
meisjes in de behandeling opnemen, hoewel de inhoud van de behandeling eigenlijk niet op
deze meisjes berekend is.
Een derde contra-indicatie die regelmatig genoemd wordt is (zware) drugsverslaving.
Meestal wordt door de inrichtingsfunctionarissen daarbij vermeld dat de veel opgenomen
jeugdigen weliswaar vaak of minder vaak (soft)drugs gebruikten, maar dat zware
drugverslaving bij de aangemelde jeugdigen slechts zeer sporadisch voorkomt. Ernstige
drugsverslaving is dus wel een geformuleerde contra-indicatie, maar op grond van deze
contra-indicatie wordt zelden bezwaar gemaakt tegen een voorgenomen plaatsing. De jeugd-
inrichting Harreveld beschikt over een speciale afdeling bestemd voor jeugdigen met ernstige
verslavingsproblematiek. Voor opname in deze afdeling is dergelijke problematiek juist een
voorwaarde.
Een in de vraaggesprekken regelmatig terugkerend gesprekspunt met betrekking tot de
selectiecriteria betreft het probleem van jeugdigen met een korte resterende behandelduur.
Het komt regelmatig voor dat er bij een behandelinrichting een plaats gevraagd wordt voor
een jeugdige op een moment dat de tegen hem of haar opgelegde maatregel (ots of PIJ)
binnen enkele maanden of zelfs weken, beëindigd zal worden. Een korte resterende
behandelduur is in geen enkele inrichting een formele contra-indicatie, maar vooral als het
een plaatsing vanuit een opvanginrichting betreft zien veel behandelinrichtingen dergelijke
verzoeken niet graag. Men gaat er van uit dat een adequate behandeling normaal gesproken
minstens een half jaar duurt. Wanneer men dan een jeugdige voor een korte restperiode ter
behandeling in de inrichting krijgt, voelt men zich voor een dilemma gesteld.
Particuliere behandelinrichtingen kennen geen wettelijke opnameplicht en hebben daarom
wat meer mogelijkheden dan opvanginrichtingen en rijksbehandelinrichtingen om bezwaar
aan te tekenen tegen een voorgenomen plaatsing. Volgens de gesprekspartners in de
behandelinrichtingen gebeurt het vrij zelden dat er door hun inrichting bezwaar wordt
gemaakt tegen
een voorgenomen plaatsing. In de vraaggesprekken is niet om het exacte aantal gevraagd
maar om een indicatie. Op grond daarvan komt een globale schatting van het percentage
opnameweigeringen neer op maximaal enkele procenten van alle voorgestelde plaatsingen.
Bij het bureau IJZ worden opnameweigeringen niet systematisch bijgehouden, zodat het niet
mogelijk
is om deze schattingen te verifiëren.
Voor het geringe aantal weigeringen worden door de gesprekspartners twee complementaire
redenen gegeven. Allereerst geven de gesprekpartners aan dat hun inrichting zich flexibel
opstelt en in beginsel niet graag hulpbehoevende jeugdigen afwijst. Men zegt daarom
regelmatig jeugdigen met een contra-indicatie (vooral zwakbegaafde jeugdigen, en vooral
zwakbegaafde meisjes) op te nemen. Binnen de justitiële jeugdinrichtingen is men zich er
wel van bewust dat veel van de te plaatsen jeugdigen eigenlijk nergens anders meer terecht
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kunnen en dat ook binnen de sector zelf maar beperkt plaats is. De zeldzaamheid van
weigeringen duidt er dus op dat de inrichtingen vrij flexibel zijn bij het hanteren van
opnamecriteria. Anderzijds is het ook een indicatie — enkele gesprekpartners gaven dit ook
expliciet aan — dat het bureau IJZ haar selectiefunctie uitvoert in overeenstemming met de
wensen en mogelijkheden van de inrichtingen. Over het algemeen plaatst het bureau IJZ
jeugdigen in een inrichting die, althans naar het oordeel van de inrichting zelf,
behandelmogelijkheden biedt voor de problematiek van de jeugdige.

4.3 Doorstroomcriteria

In deze paragraaf beschrijven we de criteria die inrichtingen hanteren voor doorstroom naar
een volgende trajectfase. We trachten daarmee dus antwoord te geven op de vraag ‘Wat is
vereist om te mogen vertrekken?’, waarbij vertrekken kan inhouden:
— overgaan naar een volgende leefgroep binnen de opvang, binnen de gesloten

behandeling of binnen de open behandeling;
— overgaan van een gesloten behandeling naar open behandeling, al dan niet binnen

dezelfde inrichting.
Opvanginrichtingen

In de opvanginrichting komen overwegend drie vormen van doorstroming voor waarbij de
inrichting betrokken is, namelijk:
— de overgang van een inkomstengroep naar een reguliere groep;
— de overgang van reguliere verblijf naar een eindfase met proefverlof;
— de overgang van een opvanginrichting naar een andere opvanginrichting.
Uiteraard worden jeugdigen ook vanuit opvanginrichtingen in vrijheid gesteld en naar
behandelafdelingen overgeplaatst, maar bij die beslissingen zijn de opvanginrichtingen niet
actief betrokken in de zin dat zij criteria kunnen formuleren.
De overgang van een inkomstengroep naar een reguliere groep is hoofdzakelijk een kwestie
van tijd. Voor het verblijf in de inkomstengroep bestaat overal een vaste periode van enkele
weken.
Voor de overgang van het reguliere verblijf in een groep naar een eindfase met proefverlof
geldt ongeveer hetzelfde, maar dan aan het eind van het verblijf. Enkele maanden voor de
vastgestelde einddatum van de jeugddetentie wordt begonnen met een gefaseerde opbouw
van vrijheden waarbij de jeugdige steeds vaker en steeds langer met verlof mag. Bij het
toekennen van proefverlof worden aanvullende eisen gesteld, die in alle opvanginrichtingen
inhouden dat:
— er een adres bekend is waarop de jeugdige tijdens het verlof verblijft;
— (bij verlof van meer dan een dag of weekend) er een dagbesteding is afgesproken in de

vorm van stage, onderwijs, cursus of werk;
— de jeugdige gedurende het verlof geen delicten pleegt en geen verdovende middelen

gebruikt;
— er geen sprake mag zijn van een hoog recidiverisico.
Het bepalen van het recidiverisico gebeurt in alle opvanginrichtingen op grond van een
klinisch oordeel van de groepsleiding en een aan de inrichting verbonden
gedragswetenschapper. Dit oordeel wordt deels gebaseerd op observaties van het gedrag
van de jeugdige, maar de belangrijkste graadmeter is eigenlijk in alle inrichtingen het verloop
van eerdere verloven. Elk goed verlopen verlof is daarbij een pluspunt, elk verlof dat op
enigerlei wijze niet incidentloos is verlopen vormt een minpunt.
Komt een jeugdige bijvoorbeeld te laat terug van verlof, heeft hij zich niet
aan de afgesproken dagbesteding gehouden, heeft hij tijdens het verlof verdovende
middelen gebruikt of komt hij onder invloed van alcohol terug in
de inrichting, dan wordt het toekennen van nieuwe vrijheden opgeschort of vertraagd. Hij of
zij mag dan bijvoorbeeld in de daaropvolgende periode korter of minder vaak op verlof.
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Ten aanzien van de criteria voor het toekennen van proefverlof lijkt dus vooral te gelden dat
‘the proof of the pudding is in the eating’. In geen enkele opvanginrichting worden op de een
of andere manier gestandaardiseerde testen afgenomen om te bepalen of een jeugdige aan
proefverlof toe is.
Soms worden jeugdigen op eigen verzoek overgeplaatst van de ene opvanginrichting naar
een andere opvanginrichting. Er zijn daarvoor geen algemene criteria geformuleerd. De
achtergrond is meestal dat de bestemmingsinrichting in de regio van herkomst van de
jeugdige ligt, waardoor een verlofplan eenvoudiger vanuit deze inrichting te realiseren is.
Het voorgaande zou kunnen suggereren dat er in de opvanginrichtingen relatief weinig van
leefgroep wordt gewisseld. Dat is allerminst het geval, er wordt namelijk veel sneller en vaker
gewisseld dan in de behandelinrichtingen, alleen is een groot deel van de groepswisselingen
niet gepland maar
een reactie op gewijzigde omstandigheden: de jeugdige wordt in de MDO-afdeling geplaatst
omdat de kinderrechter om een persoonlijkheidsonder-
zoek vraagt, de jeugdige wordt in een andere leefgroep geplaatst vanwege betrokkenheid bij
ernstige incidenten in de groep, of omdat hij of zij niet geaccepteerd en gepest wordt door
groepsleden, etcetera. Hoewel jeugdigen gemiddeld niet meer dan drie maanden in een
opvanginrichting verblijven,
is het niet uitzonderlijk dat zij in zo’n periode meer dan drie keer van groep wisselen.

Behandelinrichtingen
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is er alleen in de Hunnerberg en
in Rentray sprake van temporele differentiatie door middel van groepswisselingen binnen de
besloten respectievelijk open behandeling. Verder
zijn te noemen de criteria voor eindfaseplaatsen als onderdeel van open behandeling.
In De Hunnerberg wordt de beslissing of een jeugdige van een maximaal gesloten (MGA)
leefgroep in de maximaal gesloten afdeling overgaat naar
een leefgroep in de gesloten afdeling (GA) gebaseerd op de vorderingen die de jeugdige in
de MGA gemaakt heeft. In de MGA bestaat de behandeling
uit vijf fasen, waarbij de jeugdige in elke fase hoger dient te scoren op onder meer basale
gedragsvaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, op tijd zijn, persoonlijke verzorging,
etcetera. Het gedrag van de jeugdigen wordt op checklists bijgehouden. Jongeren stromen
door van de MBA naar de GA als
ze voldoen aan de criteria. Naast feitelijke gedragsverbetering speelt bij de keuze ook de
resterende behandelduur en het gepercipieerde recidiverisico een rol. Zo verblijven
jeugdigen met een maatregel ots gemiddeld slechts
acht maanden in de MGA terwijl jeugdigen met een maatregel PIJ er gemiddeld twintig
maanden verblijven. Dat hangt deels samen met het lagere risico op ernstig delictgedrag bij
de eerstgenoemde groep. De reden is echter vooral dat de ots maatregel eerder afloopt dan
de PIJ maatregel. Om te voorkomen dat een jeugdige direct vanuit de MGA in vrijheid wordt
gesteld, dient de route van geslotenheid naar reïntegratie gewoon sneller te worden
verlopen.
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven kunnen jeugdigen in Rentray een route afleggen
van een besloten leefgroep via een open leefgroep naar een eindfase. In Rentray wordt de
beslissing om een jeugdige van een besloten leefgroep naar een open leefgroep over te
plaatsen gebaseerd op een klinisch oordeel over de vraag of de jeugdige een verlofsituatie
aankan. Daarin spelen het sociale functioneren van de jeugdige in de groep en op school rol.
Verder wordt in Rentray als aanvulling op dit klinische oordeel gebruik gemaakt van een
vertaling van een Canada ontwikkeld en gevalideerd risicotaxatie instrument, de SAVRY
(Structured Assessment of Violent Risk in Youth). Dit is een vragenlijst die uit 32 items
bestaat en beoogt te meten in hoeverre er bij een jeugdige risico bestaat op gewelddadig
gedrag. Mede omdat het instrument in Nederland nog niet gevalideerd is, wordt het nu nog
uitsluitend als aanvulling op een klinisch oordeel gebruikt.
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Behalve Rentray en De Dreef, de inrichtingen die uitsluitend over open behandelplaatsen
beschikken, hebben alle behandelinrichtingen te maken met de vraag aan welke criteria
voldaan moet worden om van een gesloten leefgroep naar een open leefgroep te verhuizen.
De criteria die in de betreffende inrichtingen, dus De Kolkemate, Harreveld, Overberg, De
Hunnerberg, De Lindenhorst, de O.G Heldringstichting, Teylingereind, Het Keerpunt en ’t
Poortje gehanteerd worden kunnen onder drie noemers gerangschikt worden, te weten:
— het gedrag van de jeugdige en de voortgang van het behandelplan;
— de inschatting van het delict- en vluchtgevaar;
— het verloop van proefverloven.
Gedrag, sociale vaardigheden en het bereiken van doelen uit het behandelplan worden in
alle inrichtingen genoemd als een belangrijke maatstaf bij de keuze voor doorplaatsing naar
een open behandelplek. De jeugdigen moeten door concreet gedrag in de leefgroep, op
school en bij activiteiten hebben laten zien dat zij vaardigheden hebben verworven. Concreet
gaat het daarbij bijvoorbeeld om het afzien van geweld en agressie, luisteren naar anderen,
afspraken nakomen, op tijd opstaan, zichzelf goed verzorgen, zorgvuldig
met gereedschap omgaan, etcetera. Naast dit soort gedragsmatige aspecten bevatten de
behandelplannen ook specifieke aandachtspunten die te maken het met de problematiek van
de jeugdige. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om (licht) psychiatrische problemen,
middelengebruik, relaties met ouders, delictverwerking en delictanalyse, seksualiteit,
etcetera. In veel inrichtingen
is vooruitgang ten aanzien van deze punten ook een criterium dat een rol speelt bij de
beslissing tot doorplaatsing. Een aantal gesprekspartners noemde specifiek de term
‘probleembesef’: voor plaatsing in openheid is
van belang dat de jeugdige begrijpt dat zijn situatie alleen kan verbeteren als hij of zij zelf
verandert.
Verder speelt de inschatting van het delict- of vluchtgevaar een rol. Omdat
dit een minder zichtbaar gegeven is wordt dit in de meeste inrichtingen gebaseerd op het
dossier van de jeugdige: welke delicten heeft hij of zij wanneer gepleegd, hoe vaak is hij uit
inrichtingen eerder weggelopen? Soms wordt de inschatting van delictgevaar ook gebaseerd
op de voortgang van
een delictanalyse: is deze succesvol doorlopen dan wordt de kans op terugval kleiner
ingeschat. Het spreekt ten slotte voor zich dat ook de ernst van het gepleegde delict bij de
afwegingen een rol speelt: dat een gewoontedief wegloopt en recidiveert is minder ernstig
dan wanneer een pleger van
zware geweldsmisdrijven dat doet. Bij jeugdigen die niet voor zware delicten veroordeeld zijn
(waaronder de meeste jeugdigen met een maatregel ots) is men bereid wat meer risico te
nemen. Geen van de inrichtingen maakt bij de beoordeling van recidiverisico overigens
gebruik van een gestandaardiseerd meetinstrument.
Het verloop van het verlof dat jeugdigen ook in de besloten behandeling zo nu en dan krijgen
is voor alle inrichtingen een belangrijke graadmeter voor de mate waarin een jeugdige de
vrijheid van een open setting aankan. Dat is ook niet zo vreemd, omdat juist tijdens het verlof
een beroep op de jeugdige wordt gedaan om zich ook zonder directe correctie en controle
aan afspraken te houden. Of een verlof succesvol is, hangt hier precies als het verlof in de
opvanginrichtingen af van zaken als: is de jeugdige geweest waar hij had afgesproken te
zullen zijn, heeft hij of zij geen delicten gepleegd, geen verdovende middelen of alcohol
gebruikt, is hij of zij op de afgesproken tijd teruggekeerd naar de inrichting, etcetera.

4.4 Samenvatting

Omdat de justitiële opvanginrichtingen een opnameplicht hebben stellen zij geen
geschiktheidscriteria op: naast de differentiatie naar geslacht is er alleen nog sprake van een
aparte FOBA afdeling in De Hartelborgt die speciaal bedoeld is voor jeugdigen die
psychiatrische zorg nodig hebben. Plaatsing in de regio van herkomst heeft de voorkeur
maar is zeker geen hard criterium. Verder wordt er bij de toewijzingen van jeugdigen aan
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opvanginrichtingen geen enkel onderscheid gemaakt naar delictsoort, leeftijd of aard van de
eventuele verdere problematiek.
Hoewel er dus zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben binnen opvanginrichtingen wel sprake
is van enige differentiatie, is dat tussen de opvanginrichtingen niet het geval.
Uit de toelatingscriteria van de behandelinrichtingen blijkt dat er juist wel sprake is van
differentiatie tussen de behandelinrichtingen. Zo zijn enkele inrichtingen en delen van
inrichtingen speciaal bestemd voor zwakbegaafde jeugdigen, terwijl zwakbegaafdheid een
contra-indicatie is in andere behandelinrichtingen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor zware
drugverslaving en voor psychiatrische stoornissen; ze gelden als contra-indicatie voor de
meeste inrichtingen en als indicatie voor speciale in deze typen problematiek ge-
specialiseerde inrichtingsafdelingen (respectievelijk in Harreveld en de Hartelborgt).
Criteria spelen wederom een rol bij de overgang van gesloten naar open behandeling. De
hier gehanteerde criteria hebben betrekking op het gedrag van de jeugdige en de voortgang
van het behandelplan, op de vraag of verloven zonder incidenten verlopen en op
gepercipieerde delict- en vluchtgevaarlijkheid. Deze criteria spelen bij de beoordeling in alle
behandelinrichtingen een rol. Met name aan het verloop van verlof wordt veel waarde
gehecht. Er wordt vrij weinig gebruik gemaakt van gestandaardiseerde instrumenten; alleen
in Rentray wordt als aanvulling op het klinisch oordeel een specifiek op recidivegevaar
gerichte vragenlijst gebruikt, en in sommige inrichtingen gebruikt men ook de scorelijsten die
voor de behandeling gebruikt worden.



5 Nazorg

In dit vijfde hoofdstuk gaan we nader in op de vijfde onderzoeksvraag, te weten de vraag in
hoeverre de justitiële jeugdinrichtingen betrokken zijn
bij nazorg. Onder nazorg vallen alle vormen van residentiële en ambulante zorg, begeleiding
en behandeling die aangeboden worden na beëindiging van
de straf of maatregel op grond waarvan de jeugdige in een justitiële inrichting verblijft.
Het daadwerkelijk verrichten van nazorg behoort, per definitie, niet tot het takenpakket van
de justitiële jeugdinrichtingen (wat in de sector JJI ‘nazorg’ heet is uiteraard gewoon ‘zorg’
voor de instelling die het uitvoert).
Voor de inrichtingen is echter wel een taak weggelegd waar het gaat om het bevorderen van
nazorg, dat wil zeggen het voorbereiden op en motiveren
tot deelname aan nazorg, het vaststellen van de vereiste vorm en intensiteit van die nazorg,
en het zoeken van een geschikte instantie die de gewenste nazorg kan en wil verlenen. Het
is dan ook deze faciliterende taak van de jeugdinrichtingen die in dit hoofdstuk centraal staat.
Het feitelijke verloop van de nazorg blijft dus noodzakelijkerwijs buiten beschouwing. Deze
speelt zich grotendeels af buiten het blikveld van de inrichtingen.
De betrokkenheid van de inrichtingen bij nazorg kan beschouwd worden als een onderdeel
van trajectvorming in brede zin, dat wil zeggen als onderdeel van een meer omvattend traject
waarvan het verblijf in een justitiële inrichting deel uitmaakt. Voor de meeste jeugdigen die
een justitiële jeugdinrichting verblijven geldt dat de begeleiding of behandeling die zij daar
ontvangen ‘slechts’ een schakel vormt in een (lange) keten van hulpverleningscontacten. De
beëindiging van een straf of maatregel is een juridisch gegeven dat het einde van de
bemoeienis van de jeugdinrichting markeert, maar betekent lang niet altijd dat de jeugdige
vanaf dat moment zelfstandig kan reïntegreren in de samenleving.
In paragraaf 5.1 beschrijven we de rol die de opvang- en behandelinrichtingen spelen bij het
initiëren en faciliteren van nazorg. Paragraaf 5.2 is gewijd aan de specifieke vorm van nazorg
die gegeven wordt in het kader van het arbeidstoeleidingsprogramma Work-wise. De
zorgprogramma’s rond De Kolkemate en rond Teylingereind, twee projecten waarin nazorg
onderdeel
is van een sectoroverstijgend traject, worden in hoofdstuk 6 beschreven.

5.1 Betrokkenheid van de inrichtingen bij nazorg

Opvanginrichtingen
Ten aanzien van de nazorg aan jeugdigen die na relatief korte tijd uit de voorlopige hechtenis
ontslagen worden doen de opvanginrichtingen weinig. De belangrijkste reden daarvoor lijkt te
zijn dat deze jeugdigen te kort, van enkele dagen tot enkele weken, in de inrichting zijn
geweest om een beeld te krijgen van de aard van de problemen en de gewenste aanpak.
Dat betekent overigens niet dat deze jeugdigen niet begeleid worden, maar het initiatief
daartoe ligt bij de rechter en de Raad voor de Kinderbescherming en de uitvoering ervan
meestal bij de (jeugd)reclassering (bijvoorbeeld de uitvoering van de maatregel Hulp en
Steun bij schorsing van de voorlopige hechtenis).
Verder speelt een rol dat de opvanginrichtingen een landelijke functie hebben en dus
grotendeels bevolkt worden door jongeren die niet afkomstig zijn uit de regio waar de
inrichting staat.
De rol van opvanginrichtingen bij nazorg betreft vooral langgestrafte jeugdigen. In de laatste
fase van de straf wordt gezocht naar een zinvolle dagbesteding voor het proefverlof. Dat is



meestal het volgen van een opleiding, het lopen van stage of werk. Verder gaat de inrichting
na of de jeugdige na
de straf weer thuis kan gaan wonen. Als dat niet het geval is neemt zij vaak contact op met
bijvoorbeeld instellingen voor begeleidde kamerbewoning en bemiddelt zij bij plaatsing.
Verder nemen veel opvanginrichtingen deel aan het arbeidstoeleidingsprogramma Work-
wise, dat in de volgende paragraaf aan de orde komt.

Behandelinrichtingen
Onvrede over de nazorg aan ex-pupillen heeft bij de O.G. Heldringstichting geleid tot een
beleid waarin de inrichting feitelijk zelf nazorg biedt door aan de inrichting verbonden
ambulante maatschappelijk werkers. Omdat nazorg formeel geen taak van de inrichting is
geschiedt dit op basis van eigen financiering. Het daadwerkelijk zorgdragen voor de
uitvoering van nazorg gebeurt niet in de andere behandelinrichtingen.
Andere inrichtingen karakteriseren hun rol in de nazorg in termen van drie functies:
— het motiveren van jeugdigen voor nazorg;
— het formuleren van een nazorgbehoefte;
— het bemiddelen bij acceptatie door de potentiële nazorginstantie.
Motivering voor nazorg is belangrijk omdat het dwingende karakter van de hulpverlening
verdwijnt wanneer de civiel- of strafrechtelijke ‘stok achter de deur’ verdwijnt. Nazorg is een
vrijwillige aangelegenheid en het motiveren van de jeugdigen wordt als belangrijk gezien,
juist omdat veel jeugdigen vrij zwak gemotiveerd blijken voor nazorg (Boendermaker, 1998).
Onder het formuleren van een nazorgbehoefte wordt verstaan dat de inrichting in overleg
met de jongere, met diens ouders of verzorgers en (in geval van jeugdigen met een
maatregel ots) de gezinsvoogd, probeert te komen
tot een plaatje van hoe de jeugdige in de eerste periode na ontslag uit de inrichting zou
dienen te wonen, te leren, te werken, en hoe en door wie hij
of zij daarbij begeleid zou kunnen worden.
Bemiddeling bij acceptatie door een vervolgvoorziening, ten slotte, houdt in dat de inrichting
een overleg voert met een potentiële instantie die nazorg zou kunnen verlenen. Het kan
daarbij gaan om instanties die ambulante begeleiding en hulpverlening bieden, zoals de
reclassering, de jeugdreclassering, een gezinsvoogdij-instelling, of een instelling voor
kamertraining voor jongeren, maar ook om residentiële instellingen zoals niet-justitiële jeugd-
inrichtingen, instellingen voor beschermd wonen voor zwakbegaafden of jeugdpsychiatrische
instellingen.
Vrijwel zonder uitzondering geven de gesprekspartners in de inrichtingen aan dat vooral
deze laatste ‘bemiddelingsfunctie’ moeizaam verloopt.
Allereerst kampt de justitiële jeugdsector als geheel met het probleem dat
zij het sluitstuk vormt van het systeem van jeugdhulpverlening in ons land. Dat wil zeggen
dat in de justitiële jeugdinrichtingen jeugdigen verblijven die gekenmerkt worden door
ernstige, vaak als chronisch te kenschetsen, problematiek op diverse levensterreinen. Veel
jeugdigen hebben bij binnenkomst reeds een uitgebreide, ook residentiële,
hulpverleningsgeschiedenis achter
de rug, en hun opname in een justitiële jeugdinrichting markeert het feit
dat alle voorafgaande (residentiële en ambulante) hulpverlening niet heeft mogen baten. Het
is dus niet verwonderlijk dat deze jeugdigen de naam hebben ‘moeilijk’ (in het bijzonder ook:
agressief en gewelddadig) te zijn.
Dit negatieve imago, dat deels terecht is, plaatst de justitiële jeugdinrichtingen voor
problemen wanneer zij op zoek gaan naar nazorg voor ‘hun’ jeugdigen.
Veel instanties die zich bezighouden met jeugdhulpverlening zijn of voelen zich niet
voldoende geëquipeerd om deze groep te begeleiden. Hoewel er
wel speciale groepen zijn aan te wijzen voor wie het doorplaatsen naar een vervolginstelling
extra moeilijk is (jeugdigen met psychiatrische stoornissen bijvoorbeeld, maar ook
zwakbegaafde jeugdigen) is dit een vrij algemeen probleem. Volgens de gesprekpartners die



deze problematiek ter sprake brachten zijn niet alleen residentiële instellingen huiverachtig
om ‘moeilijke’ JJI jeugdigen op te nemen, ook kamertrainingscentra en andere instellingen
voor ambulante begeleiding beschouwen de JJI groep als ‘te zwaar’. Dit heeft vaak als
consequentie dat inrichtingen ‘eindeloos moeten winkelen’ om een uitbehandelde jeugdige
elders bij een geschikte residentiële of ambulante instelling geplaatst te krijgen.
Een ander aspect van de complexiteit van de taak van de jeugdinrichtingen bij het faciliteren
van nazorg is, dat zij daarbij te maken hebben met een enorme hoeveelheid instanties op het
terrein van de jeugdhulpverlening.
Veel gesprekspartners geven aan dat de samenwerking met lokale en regionale instanties
relatief goed verloopt, maar dat het vinden van geschikte nazorg in andere delen van het
land moeizaam is. In de praktijk is het voor-
al moeilijk om goede nazorgvoorzieningen te regelen voor uitbehandelde jeugdigen die niet
afkomstig zijn uit de regio waar de jeugdinrichting zich bevindt.
Verschillende inrichtingen hebben contacten met de reclassering of met de
jeugdreclassering. Uit de vraaggesprekken komt een duidelijk verschil naar voren tussen
enerzijds de volwassenen reclassering en anderzijds de jeugdreclassering. Voor de
inrichtingen is een belangrijk voordeel van de volwassenen reclassering dat deze landelijk
hoofdkantoor heeft dat als centraal aanspreekpunt kan fungeren, dat de uitvoering van
reclasseringsactiviteiten landelijk geharmoniseerd is en dat de volwassenen reclassering,
omdat zij niet op productbasis gefinancierd wordt, tamelijk flexibel is. De jeugdreclassering
ontbeert een landelijk aanspreekpunt, kent in de uitvoering nog niet zo’n sterke harmonisatie
en wordt wel op productbasis gefinancierd, hetgeen onder meer betekent dat haar
begeleiding aan strikte (strafrechtelijke) termijnen gebonden en daardoor minder flexibel is.
In de praktijk heeft dit alles als consequentie dat de samenwerking tussen
de justitiële inrichtingen en de jeugdreclassering alleen op regionaal niveau goed van de
grond komt. Veel inrichtingen onderhouden namelijk wel goede contacten en werkafspraken
met de instelling voor jeugdreclassering die in hun eigen regio actief is. Mogelijk faciliteert de
geografische nabijheid deze contacten. Met instellingen voor jeugdreclassering in andere
regio’s wordt echter veel minder en nauwelijks structureel samengewerkt.

5.2 Arbeidstoeleiding als nazorg: het Work-wise programma

Een specifieke vorm van nazorg is het programma Work-wise, dat door Rentray ontwikkeld
is, en waarin inmiddels negen andere justitiële jeugdinrichtingen participiëren. Het
programma richt zich specifiek op reïntegratie van jeugdigen door hen te begeleiden in het
voorbereiden op, het vinden van en het behouden van werk. Het wordt uitgevoerd in
samenwerking met het (commerciële) uitzendbureau Manpower.
Het programma is ongeveer drie jaar geleden ontwikkeld vanuit Rentray. Het is een
arbeidstoeleidingsprogramma dat er heel specifiek op gericht is om jeugdigen via deelname
aan het arbeidsproces aan maatschappelijke normen en waarden te binden. Het programma
bestaat uit een fase in de inrichtingen en een fase buiten de inrichting (de feitelijke
nazorgfase). In de inrichtingen worden door opleidings- en trainingsactiviteiten ontplooid als
voorbereiding op de werksituatie na het verlaten van de inrichting. Er wordt daarbij zowel aan
beroepsvaardigheden gewerkt als aan sociale vaardigheden die de beroepsuitoefening ten
dienste staan.
Vanaf het vertrek uit de inrichting, het moment waarop feitelijk de nazorgfase begint, worden
de jeugdigen gedurende één jaar als uitzendkracht tewerkgesteld en worden zij begeleid
door werknemers van Manpower. Vanuit de inrichting worden de jongeren begeleid door
trajectbegeleiders die zich minder op de werksituatie richten maar meer op de woonsituatie
en de opbouw van het sociale netwerk.
Het programma is een landelijk dekkende voorziening, hetgeen betekent dat een jeugdige er
aan mee kan doen, onafhankelijk van de regio waar de inrichting ligt en onafhankelijk van de



regio waar hij gaat wonen. Het succes van het programma wordt versterkt door de huidige
krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels participeert een groot aantal justitiële jeugdinrichtingen
in het Work-wise programma. Naast Rentray nemen ook deel Eikenstein-De Lindenhorst,
Overberg, De Hartelborgt, Den Hey-Acker, De Hunnerberg, JOC,
’t Nieuwe Lloyd, ’t Poortje en Teylingereind.

5.3 Samenvatting

De opvanginrichtingen zijn in beperkte mate betrokken bij nazorg. De behandelinrichtingen
spelen daarin een aanzienlijk belangrijkere rol.
Verreweg de meeste tijd en moeite gaat daarbij zitten in het leggen van contacten en voeren
van overleg met potentiële aanbieders van nazorg. Een knelpunt is het slechte imago dat de
jeugdigen uit de justitiële jeugdinrichtingen hebben bij potentiële aanbieders van nazorg. Dit
maakt het voor de jeugdinrichtingen bijzonder moeilijk om jeugdigen in een
nazorgvoorziening geplaatst te krijgen. Een ander knelpunt is het regelen van
nazorgvoorzieningen buiten de eigen regio. Veel inrichtingen beschikken lokaal en regionaal
over goede contacten en werkafspraken, maar de communicatie en samenwerking met
instellingen in andere regio’s verloopt moeizaam.
Veel opvang- en behandelinrichtingen zijn betrokken bij het programma Work-wise, dat in
samenwerking met uitzendbureau Manpower wordt uitgevoerd. Het programma is een
landelijk dekkende voorziening die zich specifiek richt op reïntegratie door deelname aan het
arbeidsproces. De rol van de jeugdinrichtingen in het programma is dat zij opleidings- en
trainingsactiviteiten verzorgen als voorbereiding op het feitelijke nazorgdeel.



6 Sectoroverstijgende trajecten

In dit zesde hoofdstuk beschrijven we twee recentelijk geïmplementeerde
sectoroverstijgende trajecten, en geven daarmee antwoord op de laatste van de in hoofdstuk
1 geformuleerde onderzoeksvragen.
Onder een sectoroverstijgend traject verstaan we een structureel (dus: niet-incidenteel)
samenwerkingsverband tussen een of meer justitiële inrichtin-
gen en een of meer andere instanties die zich met zorg voor jeugdigen bezighouden
(‘ketenpartners’), met het doel om jeugdigen trajectmatige hulpverlening te bieden door het
hulpaanbod van de samenwerkende instanties te bundelen.
Rond twee justitiële jeugdinrichtingen waren ten tijde van de vraaggesprekken projecten
gestart waarbij sprake is van inrichtings- en sectoroverstijgende trajecten volgens het
concept van de zorgprogrammering1. Dit zijn de zorgprogramma’s rond De Kolkemate en
rond Teylingereind. Beide inrichtingen hebben in de te bespreken trajecten duidelijk een rol
in de eerste fase van
het traject, en de beschrijving van hun ‘aanbod’ binnen de zorgprogrammering bestaat vooral
uit ‘gesloten behandeling’ respectievelijk ‘gesloten opvang’.
De trajecten die rond deze inrichtingen door jeugdigen kunnen worden doorlopen
onderscheiden zich van andere trajecten binnen de sector JJI in die zin dat zij structureel in
plaats van incidenteel zijn, sectoroverstijgend
zijn doordat er niet-justitiële partners bij betrokken zijn, meestal meteen bij de start van de
behandeling of opvang aanvangen, en er sprake is van een case-manager.
In dit hoofdstuk worden beide projecten besproken. Bij voorbaat dienen bij deze bespreking
drie kanttekeningen gemaakt te worden. Allereerst is de beschrijving van beide projecten
zeker niet uitputtend, en het is zeker ook geen proces- of effectevaluatie. In de tweede plaats
betreft het hier projecten waartoe de initiatieven reeds geruime tijd geleden werden
genomen, maar die beide nog in ontwikkeling zijn. Ook is het aantal jeugdigen dat daadwer-
kelijk in het kader van deze projecten een volledig traject heeft doorlopen, vooral bij De
Kolkemate, nog gering.
We beschrijven beide projecten aan de hand van de volgende vier vragen.
— Welke zijn de betrokken instanties en wat is hun rol?
— Voor welke jeugdigen zijn de trajecten bedoeld?
— Welke procedures worden gevolgd, en hoe is case-management georganiseerd?
— Wat zijn de eerste ervaringen, en wat de eventuele knelpunten?

6.1 De Kolkemate

Het project trajectzorg/zorgprogrammering rond De Kolkemate is een initiatief van De
Kolkemate zelf. Dit initiatief is ontstaan omdat De Kolkemate
als gesloten jeugdinrichting zelf niet over open vervolgplaatsen beschikt, en constateerde dat
veel doorplaatsingen naar open inrichtingen mislukten. De betreffende jeugdigen kwamen
dan na zo’n mislukte doorplaatsing in de regel niet in De Kolkemate terug. Om verandering
te brengen in het mislukken van doorplaatsingen, om slagvaardiger te kunnen optreden bij
                                                                
1 Het in hoofdstuk 5 beschreven arbeidstoeleidingsproject Work-wise kan ook als een sectoroverstijgend

traject worden beschouwd. De reden om dat project in hoofdstuk 5
te bespreken en niet in dit hoofdstuk, is dat het Work-wise project zich hoofdzakelijk beperkt tot één
soort hulpaanbod, namelijk arbeidstoeleiding.



dreigende mislukking, en om meer continuïteit te brengen in het verloop van de gehele
behandeling, heeft De Kolkemate naar samenwerkingspartners gezocht, in het bijzonder dus
partners waarnaar jeugdigen vanuit De Kolkemate doorgeplaatst zouden kunnen worden.
Voorwaarde voor samenwerking was dat de partners ‘op één lijn zouden zitten’ voor wat
betreft de behandelfilosofie. Meer in het bijzonder dienden potentiële partners volgens het
sociale competentiemodel te werken. Er is met diverse potentiële partners onderhandeld. Op
dit moment bestaat een samenwerkingsverband met vijf partners.
Het doel van het project is (in het Jaarplan 2000) als volgt geformuleerd.

‘Het doel van het project is dat de 6 instellingen gezamenlijk een aanbod ontwikkelen na
verblijf in De Kolkemate, waarin een gefaseerde en op maat gesneden behandeling en
nazorg geboden wordt in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De gefaseerde
behandeling en nazorg vormt praktisch en methodisch één geheel en is gericht op
reïntegratie
in en deelname van de jeugdigen aan de samenleving. Het aanbod is opgebouwd uit
modules (behandel/zorgvoorzieningen) die in opbouwende graden van vrijheid vraag- en
doelgericht werken. het project moet beschouwd worden als een zorgprogramma in
voorbereiding.’
(De Kolkemate, 1999, p. 11)

Betrokken instanties
Twee van de partners zijn zelf justitiële jeugdinrichtingen met open behandelplaatsen,
namelijk De Dreef2 en Overberg. De andere partners zijn de jeugdinrichtingen Nieuw
Veldzicht en Klein Borculo (beide onderdeel uitmakend van de Leo Stichting), en de
gezinsvoogdij-instelling Stichting Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Gelderland
(JJG). Deze laatste partner levert de case-manager (die in het project ‘loods’ genoemd
wordt). Het samenwerkingsverband is voor de duur van drie jaar aangegaan, en is
er op gericht om zestien jeugdigen per jaar trajectbegeleiding aan te bieden. In deze drie
jaren worden er geen nieuwe partners aan het samenwerkingsverband toegevoegd.

Doelgroep
De doelgroep van het trajectprogramma is primair geografisch bepaald: het
is bestemd voor jongens die afkomstig zijn uit de provincies Gelderland, Overijssel en
Utrecht. Verder is de aanwezigheid van zware psychiatrische problematiek een contra-
indicatie, maar dat geldt in principe ook al voor
De Kolkemate zelf. Op dit moment komen jongens uit de opvangafdeling van De Kolkemate
nog niet in aanmerking voor trajectbegeleiding. Dat betekent onder meer dat jongens met
een relatief langdurige jeugddetentie niet in aanmerking komen. Het is echter de bedoeling
van De Kolkemate dat dit binnenkort wel mogelijk is. De keuze voor een vervolginstelling (i.e.
Klein Borculo, Nieuw Veldzicht, De Dreef of Overberg) wordt bepaald door de geïndiceerde
hulp en niet door de aard van de maatregel. Het is dus niet vanzelfsprekend dat jongens met
een maatregel ots in aanmerking komen voor plaatsing in Klein Borculo of Nieuw Veldzicht
en jeugdigen met een maatregel PIJ voor plaatsing in De Dreef of Overberg. Tot slot is het,
in een iets later stadium, noodzakelijk dat de jongen zelf akkoord gaat met het opgestelde
trajectplan.

Procedures en case-management
De modules die de zes deelnemende instellingen aanbieden zijn niet nieuw ontwikkeld ten
behoeve van het project, maar waren al onderdeel van hun aanbod. Zo levert De Kolkemate

                                                                
2 Inmiddels is besloten dat De Kolkemate en De Dreef tot een inrichtingsorganisatie gaan fuseren. Voor

zover bekend verandert dit niets aan het hier beschreven samenwerkingsproject, zij het dat de nieuwe
organisatie nu zowel over opvangplaatsen, gesloten behandelplaatsen en open behandelplaatsen
beschikt. In het traject bieden nu dus zowel De Dreef als Overberg (justitiële) open behandelplaatsen
aan.



in het traject bijvoorbeeld modules als ‘diagnostiek, screening en behandelplanning’,
‘(her)opvoeding in geslotenheid’ en ‘delictanalyse’.
Case-management is een centraal onderdeel van het concept van de zorgprogrammering. In
het project rond De Kolkemate levert de gezinsvoogdij-instelling JJG een case-manager. Dit
is een aan die instelling verbonden gezinsvoogd. Afgesproken is dat de reguliere
gezinsvoogd van een jongen
met maatregel ots niet tegelijkertijd zijn case-manager is. De eventuele aanmelding voor de
trajectbegeleiding vindt plaats tijdens het eerste behandeloverleg
(voortgangscontrolebespreking). Vanaf dat moment is de case-manager voortdurend
betrokken bij de besprekingen van de voortgang en de planning van de behandeling. Er
wordt bij de intake een trajectplan gemaakt waarin wordt aangegeven dat de jongen
bijvoorbeeld eerst een half jaar gesloten behandeling in De Kolkemate krijgt, daarna een jaar
open behandeling in De Dreef en vervolgens begeleid op kamers gaat wonen. De jongen
wordt gevraagd zijn motivatie te ondersteunen door een ‘contract’ te tekenen om aan te
geven dat hij met de plannen akkoord gaat. Dit contract heeft overigens geen juridische
betekenis maar is bedoeld om de jongen zich te laten committeren. De case-manager is
gedurende het hele traject de ‘rode draad’. Hij of zij is aanwezig bij de besprekingen van de
voortgang van de behandeling in alle opeenvolgende inrichtingen, en voert ook na
beëindiging van de maatregel nog een aantal gesprekken met de jongen.

Ervaringen
Over de resultaten van het project kan nog niet zo veel gezegd worden. De gesprekspartners
in de Kolkemate zijn vrij tevreden over het verloop van het project, maar die tevredenheid
heeft voor een belangrijk deel betrekking op het feit dat er samenwerking tussen de
deelnemende instellingen tot stand is gekomen, dat men het onderling eens is over de te
hanteren methodieken, dat het aanbod van de instellingen goed op papier staat, en dat er
aanmeldingen beginnen te komen. Ten tijde van het vraaggesprek waren er echter pas zes
jongens voor het project aangemeld en was pas één jongen vanuit
De Kolkemate naar een partner (Klein Borculo) doorgestroomd.
Een beperking die al bij aanvang bekend was ligt besloten in de bepaling
van de doelgroep: alleen jongens uit de provincies Gelderland, Overijssel
en Utrecht komen voor trajectbegeleiding in aanmerking, maar in de behandelingafdelingen
van De Kolkemate zitten ook jongens uit andere delen van het land. Hen kan geen
overeenkomstig aanbod gedaan worden. Vanuit dit gezichtspunt zou het project gebaat zijn
bij regionalisering in het plaatsingsbeleid.

6.2 Teylingereind

Rond Teylingereind is een zorgprogramma opgezet, genaamd Het Spoor. De belangrijkste
verschillen met het project rond De Kolkemate is dat bij Het Spoor geen andere justitiële
jeugdinrichtingen betrokken zijn, dat open behandeling in een justitiële jeugdinrichting er
daarom geen deel van uitmaakt en dat het programma, althans in de praktijk, bestemd is
voor jeugdigen wier voorlopige hechtenis (met bijzondere voorwaarden) geschorst wordt, en
voor jeugdigen met jeugddetentie.

Betrokken instanties
In het zorgprogramma Het Spoor participeren naast Teylingereind ook
de stichting Jeugdzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord en de stichting De Mare. De
eerstgenoemde stichting houdt zich bezig met gezinsvoogdij, jeugdreclassering en
ambulante jeugdhulpverlening. De stichting De Mare biedt residentiële jeugdhulpverlening en
een scala aan vormen van ambulante jeugdhulpverlening, waaronder begeleide
kamerbewoning, gezinstherapie en een dagcentrum. Binnen het samenwerkingsverband
vallen ook de tien plaatsen voor begeleidde kamerbewoning in Nieuw Vennep die door
Teylingereind bij de stichting de Mare zijn ingekocht.



Doelgroep
Anders dan bij De Kolkemate, waar het zorgprogramma op de behandeling aansluit, sluit het
zorgprogramma rond Teylingereind aan op de opvang. In beginsel is het zorgprogramma
weliswaar ook voor jeugdigen uit de behandelafdelingen van Teylingereind toegankelijk,
maar omdat het aanbod in het programma nog niet voorziet in een geschikt aanbod voor de
doelgroep van de behandelafdelingen van Teylingereind (gesloten behandeling voor zwak-
begaafde jongens) stromen jongens uit de behandeling in de praktijk nog
niet door naar het zorgprogramma. Dat betekent dat jongens vooral vanuit
de preventieve hechtenis en vanuit de eindfase van de jeugddetentie in het zorgprogramma
instromen.
Voorwaarde voor deelname aan het zorgprogramma is dat de jeugdige ofwel afkomstig is uit
het arrondissement Den Haag ofwel voornemens is zich daar na afloop van het programma
te vestigen. Verder dient de jeugdige uiteraard gemotiveerd te zijn om aan het programma
deel te nemen. Net als in het programma rond De Kolkemate wordt deze motivatie
bekrachtigd door een door de jeugdige te tekenen ‘contract’. Naast dit contract, dat geen
juridische status heeft, geldt voor veel jeugdigen ook dat zij het zorgprogramma volgen in het
kader van een bijzondere voorwaarde bij de schorsing van hun voorlopige hechtenis,
vergelijkbaar met de ‘stok achter de deur’ waarvan sprake is van opgelegde begeleiding door
de jeugdreclassering.

Procedures en case-management
Er waren in oktober 2000 twee case-managers werkzaam in het project. Deze case-
managers (rond Teylingereind ‘coaches’ genoemd) zijn niet in dienst
van één van de drie participerende instellingen, maar zijn aangesteld bin-
nen het zorgprogramma. Zij zijn organisatorisch bij de stichting Jeugdzorg ondergebracht.
De procedure voor aanmelding bij het zorgprogramma verloopt als volgt. Wanneer een
jongen die uit het arrondissement Den Haag afkomstig is in Teylingereind in voorlopige
hechtenis geplaatst wordt of wanneer hij na aftrek van het voorarrest nog enkele maanden
strafrestant heeft, wordt hij gemeld bij de coach. De coach bestudeert de casus en kijkt of de
jongen in aanmerking komt voor het zorgprogramma. Daarbij spelen zowel de ernst van het
gepleegde delict en de daarmee verband houdende toekomstige verblijfstitel als de aard van
de problematiek een rol. Jeugdigen waarvan verwacht wordt dat zij een maatregel PIJ
opgelegd krijgen komen in beginsel niet in aanmerking, omdat deze jongens (door justitie)
geacht worden eerst gesloten behandeling te krijgen. Dat jongens met een maatregel ots in
aanmerking komen is evenmin waarschijnlijk, in de eerste plaats omdat ots jongens uit de
behandelafdeling zwakbegaafd zijn en het programma-aanbod niet op deze doelgroep
gericht is, en in de tweede plaats omdat jongens met een maatregel ots zich alleen in de
opvangafdeling bevinden op basis van een crisisplaatsing. De aard van de problematiek van
deze jongens geeft meestal geen aanleiding om ze direct weer relatief veel vrijheden te
geven in het zorgprogramma; de crisisplaatsing is immers juist bedoeld om hen die vrijheid
te ontnemen. Instroom van jongens met een maatregel PIJ of een maatregel ots wordt
overigens binnen het zorgprogramma niet principieel afgewezen; het is vooral de
omstandigheid dat Teylingereind geen open behandelafdeling heeft en dat een dergelijke
inrichting ook niet in de regio bestaat, die er in de praktijk toe leiden dat het zorgprogramma
vooral bij voorlopige hechtenis en jeugddetentie wordt aangeboden.
Wanneer de coach van mening is dat een jongen voor het zorgprogramma
in aanmerking komt wordt dit besproken met een gedragwetenschapper van Teylingereind
en een praktijkleider van de stichting Jeugdzorg. Wanneer deze akkoord gaan, daarbij gaat
het overwegend om de vraag of de jongen geacht mag worden de vrijheid en
verantwoordelijkheid van het zorgprogramma aan te kunnen, wordt de jongen zelf benaderd
en stelt de coach een plan van aanpak op. Tot nog toe worden vooral de modules
‘kamertrainingscentrum’, ‘gezinstherapie’ en ‘dagcentrum’ gebruikt.



Ervaringen
In oktober 2000 waren 26 jeugdigen in het zorgprogramma ingestroomd sinds de start eind
1998. Deze instroom was lager dan in eerste instantie beoogd, in verband met personele
problemen en vooral ook vanwege de bestemmingsverandering van twee opvanggroepen in
behandelgroepen voor zwakbegaafde jongens.
De ervaringen met het zorgprogramma Het Spoor zijn over het algemeen positief, al kunnen
er drie knelpunten gesignaleerd worden. Het eerste knelpunt is meer incidenteel van aard en
betreft de discontinuïteit die is opgetreden door ziekte van een case manager. De continuïteit
van het programma zal echter naar verwachting, nu binnenkort een derde case manager
wordt aangesteld, minder afhankelijk worden van de beschikbaarheid van individuele
personen. Een tweede knelpunt is de beperkte ‘aanlevering’ van jongens afkomstig uit het
arrondissement Den Haag. Omdat regionale plaatsing lang niet altijd door het bureau IJZ
gerealiseerd kan worden, vooral ook niet voor jongens die in voorlopige hechtenis geplaatst
worden, verblijven er in Teylingereind ook veel jongens uit andere delen van het land, terwijl
jongens uit de regio rond Teylingereind vaak in justitiële inrichtingen elders in het land
geplaatst worden. Aan beide groepen kan het zorgprogramma niet worden aangeboden. Een
derde knelpunt is de afwezigheid van een open justitiële (behandel)afdeling in Teylingereind
of in de regio. De overgang van de geslotenheid in Teylingereind naar de openheid van de
ambulante hulpverlening in het verdere zorgprogramma blijkt soms nogal groot, mede omdat
er binnen de niet-justitiële jeugdhulpverlening minder sterke accenten worden gelegd op
toezicht en controle.

6.3 Samenvatting

Twee justitiële jeugdinrichtingen, De Kolkemate in Zutphen en Teylingereind in Sassenheim,
hebben samen met partners zorgprogramma’s ontwikkeld voor de vervolgbehandeling en -
begeleiding van jeugdigen. Beide programma’s kennen de functie van case-manager die de
regie voert over individuele trajecten.
Het programma Het Spoor rond Teylingereind wordt georganiseerd in samenwerking met
een lokale gezinsvoogdij-instelling en een lokale instel-
ling voor jeugdhulpverlening. Het loopt sinds eind 1998 en is in de praktijk vooral gericht op
het aanbod van vervolgbegeleiding voor jongens in voor-lopige hechtenis en jongens met
een restant jeugddetentie. De belangrijkste knelpunten zijn dat jongens (door het bureau IJZ)
nog onvoldoende regionaal geplaatst kunnen worden, en het ontbreken van een justitiële
open inrichting als tussenstap tussen gesloten opvang en ambulante begeleiding.
Het zorgprogramma rond De Kolkemate is georganiseerd in samenwerking met een
gezinsvoogdij-instelling, twee justitiële inrichtingen met open plaatsen en een stichting voor
jeugdhulpverlening die met twee residentiële jeugdzorginrichtingen participeert. Het project is
onlangs gestart en vooral gericht op de vervolgbehandeling na gesloten behandeling in De
Kolkemate. Zowel De Kolkemate als Teylingereind wijzen erop dat het aanbod van zorg-
programma’s aan jeugdigen sterk afhankelijk is van de mate waarin jongens in de regio van
herkomst geplaatst kunnen worden.
Ook hebben beide inrichtingen ervaren dat het vinden van samenwerkingspartners en het
onderling afstemmen van doelen en middelen en proces van lange adem is. Daarbij spelen
cultuurverschillen tussen justitiële inrichtingen en samenwerkingspartners mede een rol.
Vooral bij de partners bestaat volgens de jeugdinrichtingen vaak enige koudwatervrees
vanwege het veronderstelde ‘moeilijkheidsgraad’ van de justitiële jeugdigen.



7 Slotbeschouwing

In de voorafgaande hoofdstukken van dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar
de werkwijze in de justitiële jeugdinrichtingen vanuit het perspectief van trajectmatige
hulpverlening. Het doel was om vast te stellen in welke opzichten de huidige gang van zaken
in de sector de kenmerken vertoont van een trajectbenadering, en om aan de hand daarvan
aanbevelingen te formuleren voor (verdere) ontwikkeling van trajecten in en ‘rond’
de sector.
Om dit realiseren hebben we een definitie van traject opgesteld en via de beantwoording van
zes onderzoeksvragen beschreven aan welke elementen van die definitie de werkwijze in de
justitiële inrichtingen momenteel wel en niet voldoet. In deze slotbeschouwing trachten we de
bevindingen te integreren, van kanttekeningen te voorzien en doen we aanbevelingen.
We beginnen de slotbeschouwing echter, in paragraaf 7.1, met een discussie over de vraag
of er voldoende draagvlak bestaat, zowel in de pedagogische theorie als in de dagelijkse
pedagogische praktijk in de justitiële jeugdinrichtingen, voor het implementeren van een
trajectaanpak. We beantwoorden daarbij de vraag of er pedagogisch-theoretische
argumenten zijn die voor of tegen de toepassing van het trajectmodel pleiten, en trachten
voor de in de sector JJI gebruikte methodieken aan te geven in hoeverre zij te verenigen zijn
met het trajectmodel.
In de daaropvolgende paragrafen gaan we successievelijk in op de bevindingen uit de
voorafgaande hoofdstukken. Per onderwerp (planning, differentiatie en fasering, selectie en
plaatsing, en nazorg) geven we aan in hoeverre de werkwijze van de inrichtingen aan criteria
van trajectmatige hulpverlening voldoet, en welke eventueel de knelpunten die zijn
trajectmatig werken belemmeren. Daar waar mogelijk doen we aanbevelingen voor het
opheffen of verminderen van die knelpunten. Bij het formuleren van die aanbevelingen gaan
we er van uit dat de huidige financiële middelen voor de sector en de huidige wet- en
regelgeving het kader is waarbinnen de aanbevelingen uitgevoerd zouden kunnen worden.

7.1 Pedagogische visies op het trajectmodel

In het kader van dit onderzoek kan onmogelijk recht gedaan worden aan
de vele verschillende theorieën over het ontstaan van de problemen die jeugdigen naar de
inrichtingen meenemen, en kan evenmin diep worden ingegaan op de theoretische
achtergronden van interventies die ontwikkeld zijn om deze problematiek te verminderen.
Over de werkwijze in de Nederlandse justitiële behandelinrichtingen is uitgebreid geschreven
door Boendermaker en Verwers (1996) en Boendermaker (1999).
We kiezen hier voor een pragmatische drieledige vraagstelling die in het kort op het
volgende neerkomt.
— Betekent trajectmatige hulpverlening in de praktijk dat jeugdigen bij het doorlopen van

een traject van leefgroep en/of inrichting wisselen?
— Welke theoretisch georiënteerde gezichtpunten met betrekking tot trajecten zijn er onder

de momenteel in de sector JJI te onderscheiden?
— In hoeverre zijn deze gezichtpunten te verenigen met het trajectmodel?



Trajecten en wisselingen van leefgroep en inrichting
Uitgangspunt van trajectmatige hulpverlening is dat de begeleiding of behandeling
toegesneden dient te zijn op de aard van de actuele problematiek van de jeugdige en gericht
dient te zijn op de stapsgewijze vermindering van die problematiek.
Vooral omdat de aard van de problematiek van de jeugdigen in de justitiële inrichtingen
buitengewoon divers, complex en veelomvattend is, is het moeilijk voorstelbaar dat binnen
één leefgroep, afdeling, of misschien zelfs ook inrichting alle middelen aanwezig zijn om een
jeugdige ‘zorg op maat’ te bieden gedurende zijn of haar volledige straf of maatregel. Dat het
verblijf
in de justitiële inrichtingen met overplaatsingen gepaard gaat zit ook al ingebakken in de
fysieke scheiding die in de regelgeving is aangebracht tussen de inrichtingsbestemmingen
‘opvang’, ‘gesloten behandeling’ en ‘open behandeling’. Maar zelfs als deze scheiding van
bestemmingen niet zou bestaan, dan nog is moeilijk voorstelbaar dat een groot deel van de
jeugdigen ‘zorg op maat’ zou kunnen krijgen binnen één en dezelfde leefgroep, afdeling of
inrichting. ‘Zorg op maat’ betekent immers ook dat er een gedifferentieerd aanbod moet zijn
voor bijvoorbeeld jeugdigen met psychiatrische stoornissen en voor zwakbegaafde
jeugdigen, en dat het aanbod van begeleiding en behandeling dient aan te sluiten op de aard
van de psychosociale en gedragsproblematiek en op specifieke scholingsbehoeften en -
mogelijkheden van de jeugdigen. Wanneer men er ten slotte van uitgaat dat ‘zorg op maat’
ook inhoudt dat de laatste fase van de straf of maatregel ten uitvoer gelegd wordt in de regio
waar de jeugdige zich zal gaan vestigen, meestal maar niet altijd de regio van herkomst, dan
wordt duidelijk dat een traject dat ‘zorg op maat’ biedt meestentijds via diverse
tussenstations zal moeten verlopen, mogelijk via meer tussenstations dan nu gebruikelijk is.

Pedagogische visies in de JJI
Zonder overdrijving kan gesteld worden dat het pedagogische beleid in de justitiële
jeugdinrichtingen gedomineerd wordt door de leertheoretische visie. Dit geldt eigenlijk voor
alle opvanginrichtingen, die overigens in de regel een minder expliciet geformuleerd
pedagogisch beleid kennen dan de behandelinrichtingen, maar ook voor een groot aantal
behandelinrichtingen, zoals De Kolkemate, Overberg, Het Keerpunt en De Hunnerberg. In
deze inrichtingen wordt de behandeling nadrukkelijk gekenschetst als gedragstherapeutisch.
In Teylingereind en in De Dreef1 worden veel gedragstherapeutische elementen in de
behandeling verwerkt, maar ligt het accent er minder zwaar op.
In het bijzonder het zogenoemde sociale competentiemodel, dat door
het Paedologisch Instituut van de Vrije Universiteit ontwikkeld is (Slot en Spanjaard, 1999),
wordt regelmatig genoemd als uitgangspunt voor de behandeling. Ook uit het onderzoek
naar de werkwijze in de justitiële behandelinrichtingen van Boendermaker en Verwers (1996)
bleek dat de leertheorie, en in het bijzonder het sociale competentiemodel, in veel
behandelinrichtingen gehanteerd wordt.
De achterliggende reden voor de populariteit van dit model zou kunnen zijn dat deze
hulpverleningsvorm slechts in geringe mate intrinsieke motivatie veronderstelt, en geen al te
hoog beroep doet op cognitieve, emotionele en verbale vaardigheden van de jeugdigen. De
gedragstherapeutische aanpak leent zich ook goed voor behandeling in een residentiële
jeugdinrichting omdat onderdelen van de behandeling, zoals het gericht belonen van com-
petent gedrag, door groepsleiders en andere behandelaars ingebed kunnen worden in de
dagelijkse routines. Daarnaast richt het sociale competentiemodel zich op het aanleren van
omgangsvormen die bijdragen aan een
beter klimaat in de leefgroepen, dat wil zeggen een klimaat waarin het
aantal incidenten en conflicten beperkt blijft.
Er zijn ook inrichtingen waar het pedagogische beleid niet of minder op
gedragstherapeutische inzichten gebaseerd is. Voorbeelden zijn De Hartelborgt, waar de
doelgroep een meer op psychiatrische deskundigheid gebaseerde aanpak vereist, Harreveld,

                                                                
1 In De Dreef werd tot nog toe vooral gewerkt met ‘ervaringsgericht leren’. Momenteel wordt een

mengvorm geïntroduceerd van ervaringsgericht leren en het sociale competentiemodel.



waar in een aantal afdelingen vanuit een psychodynamische invalshoek gewerkt wordt, en
Den Engh, waar de sociogroepsstategie gehanteerd wordt. Het pedagogische beleid in
Rentray is
niet gestoeld op een alomvattende theoretische invalshoek, maar wordt als evidence-based
gekenschetst. Het gehanteerde behandelmodel bestaat uit het activeren van vijf
mechanismen die in de literatuur beschreven worden als effectieve bescherming tegen
hernieuwd delinquent gedrag, te weten (1) het verminderen van risico’s, (2) het doorbreken
van negatieve interactiecirkels, (3) het vergroten van zelfoplossend vermogen, (4) het
scheppen van (werk-)
kansen, en (5) het intact houden van basale (familie)relaties.
Ook in de O.G. Heldringstichting worden elementen uit verschillende pedagogische
theorieën en therapieën combineert. Vooral bij de O.G. Heldringstichting ligt het accent in de
behandeling wat meer op de aanpak van gehechtheidsproblematiek. Vanuit de
gehechtheidstheorie wordt de oorzaak van veel problematiek van jeugdigen gezocht in het
ontbreken van veilige gehechtheidsrelaties. Door allerlei oorzaken zoals vroegkinderlijke
verwaarlozing zijn jeugdigen niet in staat om zich op een veilige manier aan anderen te
binden. Gepoogd wordt deze problematiek te verminderen door jeugdigen te stimuleren om
succesvolle, veilige, gehechtheidsrelaties met hun mentor (groepsleider) aan te gaan.
Gehechtheidrelaties komen tot stand in stresssituaties wanneer gezocht wordt naar en
gebruik gemaakt wordt van een gehechtheidfiguur. Voorwaarde voor de totstandkoming van
zo’n gehechtheidrelatie is de psychologische beschikbaarheid van de gehechtheidfiguur. De
plaatsing in een justitiële jeugdinrichting kan beschouwd worden als een stresssituatie
waarbij geen sprake is van onmiddellijke toegang tot ouders of andere belangrijke naasten.
Dat betekent dat een nieuwe gehechtheidrelatie binnen de inrichting kan gaan ontstaan —
de jongere zoekt er een alternatieve gehechtheidfiguur — en een groepsleider (mentor) zou
deze functie kunnen gaan vervullen. Wanneer dit inderdaad gebeurt, en wanneer de mentor
in staat is om de pupil zich aan hem of haar te doen hechten, dan ontstaat binnen de
instelling een veilige gehechtheidrelatie die voor de verdere behandeling en therapie van
groot belang is.
Mede om deze reden is het pedagogisch beleid van de O.G. Heldringstich-
ting er op gericht om zo veel mogelijk continuïteit te waarborgen in persoonlijke relaties
tussen jeugdigen en behandelaars. Het belang dat in de O.G. Heldringstichting gehecht
wordt aan continuïteit in de relatie tussen groepsleiding en jeugdige staat overigens
geenszins op zichzelf. In veel behandelinrichtingen gaat men uit van het algemene principe
dat een jeugdige alleen overgeplaatst moeten worden als de behandeling daar echt
bij gebaat is. Ook in het ervaringsgericht leren (De Dreef) bijvoorbeeld wordt veel belang
gehecht aan de vertrouwensband tussen jeugdigen en groepsleiders. Eigenlijk wordt in
vrijwel alle inrichtingen het bestaan van een vertrouwensband beschouwd als gunstig voor
het verloop van de begeleiding
of behandeling, al ontmoedigen sommige opvanginrichtingen het aangaan van hechte
banden enigszins vanwege de veelal korte duur van het verblijf. Vrijwel overal, zowel in de
opvanginrichtingen als in de behandelinrichtingen, krijgen jeugdigen een persoonlijke mentor
toegewezen die als vertrouwenspersoon kan fungeren, en de rol van deze mentor lijkt vooral
te zijn
dat hij of zij enige veiligheid kan bieden in een voor de jeugdige vreemde omgeving.
Een uitzondering vormt de sociogroepsstrategie (SGS) die in Den Engh gehanteerd wordt. In
de behandeling volgens deze methodiek staat de gehechtheidsproblematiek van de
jeugdigen centraal, maar worden vertrouwensrelaties tussen jeugdigen en behandelaars
nadrukkelijk ontmoedigd gedurende vooral de eerste fasen van de behandeling. De
achterliggende pedagogische invalshoek is dat (de meeste) hechtingsgestoorde jeugdigen
te kwetsbaar zijn voor het aangaan van persoonlijke vertrouwensrelaties.
De SGS methodiek tracht daarentegen aspecten van groepsprocessen in positieve zin aan
te wenden. Om deze reden worden jongens in Den Engh
als groep opgenomen (de twaalf jongens komen op dezelfde dag binnen)
en blijven zij gedurende de vastgestelde behandelduur van twee jaar deel uitmaken van



diezelfde groep. Gedurende die twee jaar doorloopt de groep een programma van volledige
geslotenheid naar openheid.

Pedagogische visies en het trajectmodel
In hoeverre zijn de pedagogische visies die in de justitiële jeugdinrichtingen gehanteerd
worden verenigbaar met een trajectmodel waarin jeugdigen op grond van de actuele aard
van hun problematiek voortdurend ‘verhuizen’ tussen leefgroepen, afdelingen en
inrichtingen?
In de meest algemene zin kan men stellen dat een pedagogische methode minder geschikt
is voor een trajectmatige aanpak naarmate zij sterker gebaseerd is op continuïteit in de
samenstelling van de groep personen die bij de behandeling betrokken is, of op continuïteit
in de samenstelling van
de leefgroep waarin de jeugdige verblijft. Zo leent een methodiek waarin de
vertrouwensband tussen de jongere en groepsleiding een ondergeschikte rol speelt, zich
beter voor een trajectmatige aanpak dan een methodiek die de vertrouwensband tussen
jongere en behandelaar als uitgangspunt neemt.
Om dezelfde reden leent een methodiek die zich op de ontwikkeling van groepsprocessen
baseert zich minder voor een trajectmatige aanpak dan een methodiek die het individuele
ontwikkelingsproces centraal stelt.
Vertrouwensrelaties tussen jeugdigen en behandelaars staan in de gedragstherapeutische
methode ten dienste van de vooruitgang die de jeugdigen boeken in hun ontwikkelingstaken.
Zij staan niet centraal, en om deze reden lijkt deze methode zich goed te lenen voor een
trajectaanpak. Het sociale competentiemodel is zelf ook al sterk gericht op het aanbrengen
van faserende elementen in de behandeling. De fasering hoeft overigens niet nood-
zakelijkerwijs steeds via verandering van leefgroep gestalte te krijgen. De meeste
inrichtingen die vanuit het sociale competentiemodel werken onderscheiden ook binnen een
leefgroep verschillende ontwikkelingsfasen
en daaraan gekoppelde vrijheden.
De trajectaanpak strookt minder goed met pedagogische methoden waarin een sterk accent
ligt op het opbouwen van gehechtheidsrelaties met behandelaars. De continuïteit in de
persoonlijke relatie met een groepsleider wordt immers doorbroken wanneer een jeugdige,
op grond van specifieke problematiek, of de groepsleider, om een andere reden, elders
geplaatst wordt. Momenteel vindt in de O.G. Heldringstichting een langlopend onderzoek
plaats naar de gehechtheidsrelaties tussen jeugdigen en hun mentoren. Vragen die de
onderzoekers pogen te beantwoorden zijn ondermeer of er gehechtheid ontstaat binnen de
O.G. Heldringstichting, in hoeverre de relatie met de mentor centraal staat in het totale
netwerk van de jongere, of de mentoren-groepsleiders in staat zijn om veilige
gehechtheidsrelaties met de jeugdigen aan te gaan, en in hoeverre wisselingen van mentor
schadelijk zijn (Schuengel e.a., 2000)
Om een andere reden laat ook de sociogroepsstrategie zich moeilijk inpas-
sen in een trajectbenadering van residentiële justitiële hulpverlening. In de
sociogroepsstrategie wordt gebruik gemaakt van groepsprocessen. Dit betekent onder meer
dat continuïteit in de samenstelling van de groep een voorwaarde is voor een systematische
toepassing van de methodiek. Hier
is het dus de niet de vereiste continuïteit in relaties met groepsleiders (in
Den Engh groepsopvoeders genoemd) maar de vereiste continuïteit in de samenstelling van
de leefgroep die botst met de consequenties van trajectbehandeling.
Binnen de justitiële jeugdinrichtingen bestaat waarschijnlijk unanieme overeenstemming over
de wens om een zekere fasering aan te brengen in
de begeleiding en behandeling van jeugdigen. Fasering in de betekenis van het formuleren
van tussendoelen en het stapsgewijs toekennen van vrijheden is overal een gevestigde
praktijk, zowel in de opvanginrichtingen als in de behandelinrichtingen. Over de vraag in
hoeverre het wenselijk is dat een gefaseerde aanpak gepaard gaat met overplaatsingen van
de betreffende jeugdigen tussen leefgroepen, afdelingen of inrichtingen, bestaat echter wel
verschil van mening.



Conclusie
Te verwachten valt dat het (verder) implementeren van trajecten in en tussen de justitiële
jeugdinrichtingen zal leiden tot meer wisselingen van leefgroep en inrichting dan nu het geval
is. De pedagogische uitgangspunten van de inrichtingen die vooral gedragstherapeutisch
werken verzetten zich hier niet tegen. Dit geldt voor alle opvanginrichtingen en voor de
meeste behandelinrichtingen. De pedagogische uitgangspunten van sommige
behandelinrichtingen zijn echter minder goed verenigbaar met de noodzaak van regelmatige
groepswisselingen. Dit geldt voor methodieken waarin de continuïteit van sociale relaties
centraal staat, zoals in de O.G. Heldringstichting en vooral in Den Engh.
Uiteindelijk gaat het bij het bieden van ‘zorg op maat’ natuurlijk niet om de vraag of een
trajectmatige werkwijze aansluit op de pedagogische visies van de jeugdinrichtingen, maar
om de vraag om een trajectmatige werkwijze handvaten biedt om de problematiek van de
jeugdigen te verminderen. Het
is denkbaar dat de continuïteit van sociale relaties voor de succesvolle behandeling van
sommige groepen jeugdigen in de sector cruciaal is. Om deze reden dient dan ook
vermeden te worden dat de trajectmatige werkwijze te zeer een keurslijf wordt dat overal en
te allen tijde toegepast moet worden.

7.2 Planning

Aangezien planning als wezenlijk onderdeel van een trajectmatige werkwijze beschouwd
wordt, is in het kader van de tweede onderzoeksvraag nagegaan in hoeverre is er binnen de
justitiële jeugdinrichtingen sprake van een planmatige aanpak van het verblijf en de
behandeling.
Uit de in hoofdstuk 2 gepresenteerde bevindingen blijkt dat de meeste opvanginrichtingen en
alle behandelinrichtingen verblijfs- en behandelplannen opstellen en deze regelmatig
bijstellen. Vooral in de opvang zijn de verblijfsplannen op de korte termijn gericht en zijn het
vooral beschrijvingen van de dagbesteding van de jeugdige. Bij lang verblijvende afgestrafte
jeugdigen krijgt het verblijfsplan meestal de vorm van een verlofplan, hetgeen
in feite ook een beschrijving van de dagbesteding (binnen en buiten de inrichting) is.
Hoewel het verblijf in de behandelinrichtingen gemiddeld veel langer is dan in de
opvanginrichtingen, wordt er in behandelplannen ook vrij kort vooruit gepland, in veel
gevallen tot aan de volgende driemaandelijkse behandelplanbespreking. Wel bevat de
behandelplanning naast een beschrijving van de dagbesteding ook inhoudelijke doelen,
meestal gesteld in termen van te verwerven vaardigheden.
Voor het feit dat behandelplannen veelal in korte-termijn doelen worden geformuleerd,
worden door de gesprekspartners twee verschillende redenen aangevoerd. De eerste reden
is dat de voortgang van de behandeling en de snelheid waarmee een jeugdige nieuwe
vaardigheden en inzichten verwerft zich moeilijk laten voorspellen. De tweede reden is dat
men in de meeste inrichtingen, in het bijzonder in die inrichtingen waar men op basis van het
sociale competentiemodel werkt, van mening is dat deze werkwijze motiverend werkt. Door
elke keer de lat een klein stukje hoger te leggen blijven de doelen steeds binnen bereik,
terwijl het formuleren van einddoelen die misschien pas over één of twee jaar bereikbaar zijn
demotiverend werken. Dit geldt in de eerste plaats voor de jeugdigen, die het moeten
waarmaken, maar tot op zekere hoogte ook voor de groepsleiders en andere bij de
behandeling betrokkenen.
Diverse gesprekspartners gaven aan zich ook bewust te zijn dat er een zeker gevaar schuilt
in deze werkwijze, het gevaar namelijk dat de behandelaars
zelf het zicht verliezen op wat nog redelijke einddoelen zijn binnen de lopende behandeling,
waardoor de neiging bestaat om maar ‘door te behandelen’. Dit draagt mogelijk bij aan het
ontstaan van lange wachttijden in vooral de gesloten behandeling. Het opnemen van harde
‘termijnen’ voor de maximale duur van de behandeling in de huidige leefgroep of inrichting,
zoals dat in sommige inrichtingen al wel gebeurt, zou deze wachttijden kunnen verkleinen.
De andere kant van de medaille is dat een dergelijke termijnstelling de koppeling tussen



inhoudelijke (gedrags)criteria en het besluit tot doorplaatsing verbreekt. Met andere woorden:
als het verblijf in een behandelinrichting aan een vaste termijn gebonden wordt verdwijnt
mogelijk de ‘stok achter de deur’ die een jeugdige aanzet om zich voor zijn
of haar behandeling in te spannen, hetgeen dan zou kunnen leiden tot voortijdige
doorplaatsing.
Verblijfs- en behandelplannen zijn nu nog sterk inrichtingsgebonden: zij bevatten een
beschrijving van doelen die tijdens het huidige verblijf gerealiseerd dienen te worden en van
de middelen die daartoe in de huidige inrichting kunnen worden ingezet. Er is nog geen
sprake van inrichtingsoverstijgende of zelfs sectoroverstijgende verblijfs- of
behandelplannen. Hiervan is tot op zekere hoogte wel sprake bij de in hoofdstuk 6
beschreven sectoroverstijgende trajecten, waar bijvoorbeeld in de behandelplanning in
gesloten afdeling van De Kolkemate reeds vooruitgekeken kan worden naar de
vervolgmogelijkheden in Overberg, De Dreef of één van de andere participerende
instellingen. Voor de goede orde zij overigens vermeld dat de behandelplanning ook in deze
projecten een product is dat zich geleidelijk aan ontwikkelt. Het is zeker niet zo dat er in een
trajectmatige werkwijze reeds bij aanvang het traject een volledig uitgestippeld masterplan
kan worden gemaakt (zo programmeerbaar is hulpverlening nu ook weer niet). In de
sectoroverstijgende trajecten is er echter één persoon ( de case-manager) die vanaf de regie
voert vanaf het begin van de behandeling tot aan het eind van de nazorg.
Voor jeugdigen met een maatregel ots fungeert de gezinsvoogd tot op zekere hoogte ook als
case-manager. De bemoeienis van gezinsvoogden met de behandelplanning is momenteel
echter vrij beperkt, hetgeen ongetwijfeld verband houdt met hun vrij hoge case-load.
Jeugdigen die een vrijheidsstraf of een maatregel opgelegd hebben gekregen kennen
helemaal geen centrale figuur of instantie die als case-manager bij de begeleiding- of
behandelplanning betrokken is. Onderzocht zou dienen te worden in hoeverre dit een taak is
voor de Raad voor de Kinderbescherming, die immers geacht wordt een regisserende functie
te vervullen bij de uitvoering van de justitiële hulpverlening. In de uitvoering ligt het voor de
hand om de jeugdreclassering (en volwassenen reclassering) hierbij actief
te betrekken. De recentelijk in het Convenant voor de nazorg vastgelegde afspraken
voorzien weliswaar in een rol voor de Raad en de reclassering in de eindfase van de
behandeling, maar het gaat daarbij nog niet om doorlopend case-management.
Verlofplannen zijn een speciale vorm van planning. Een voordeel van de verlofplanning als
middel om het verblijf te faseren lijkt te zijn dat de inhoud (dagbesteding) en voorwaarden
(geen delicten plegen, vasthouden aan de vastgelegde dagbesteding en op tijd terugkeren)
bijzonder concreet zijn. Daar komt bij dat er volledige duidelijkheid bestaat over de termijn
waarop de straf zal aflopen en dat het verloop van de planuitvoering (bijna) volledig in han-
den van de inrichting en de jeugdige zelf ligt omdat er niet op rechterlijke beslissingen en op
vrijkomende plaatsen elders gewacht hoeft te worden.
Het feit dat overtreding van de afspraken direct gesanctioneerd kan worden, vormt
bovendien een ‘stok achter de deur’.
Gezien het feit dat er in vrijwel alle inrichtingen verblijfs- of behandelplannen gemaakt
worden, dat plannen regelmatig worden bijgesteld en dat er uitgebreid gebruik wordt
gemaakt van verlofplanning, lijkt het niet nodig om op dit punt specifieke aanbevelingen te
doen. Wel zou gestreefd dienen te worden naar een meer inrichtings- en sectoroverstijgende
planning. Dat wordt echter pas mogelijk indien er meer sectoroverstijgende trajecten worden
ontwikkeld, een aanbeveling die we verderop zullen doen.

7.3 Differentiatie

Als antwoord op de vraag naar de mate van differentiatie en fasering binnen de justitiële
jeugdinrichtingen is in hoofdstuk 3 een vrij uitgebreide opsomming gegeven van de
structurele en temporele differentiaties die momenteel binnen de jeugdinrichtingen bestaan.
In hoofdstuk 4 is aan de hand van een beschrijving van contra-indicaties voor opname de
differentiatie tussen inrichtingen beschreven.



Voordat we de bevindingen nader bespreken benadrukken we eerst twee enigszins triviale
maar wel relevante observaties. In de eerste plaats is dat
de vaststelling dat de mate waarin een jeugdinrichting kan differentiëren afhankelijk is van de
omvang van de inrichting voor een specifieke bestemmingsgroep, dus van haar capaciteit
voor opvang, gesloten behandeling en open behandeling. Het is evident dat bijvoorbeeld een
inrichting als Harreveld, waar men over 80 plaatsen voor gesloten behandeling van jongens
beschikt, in staat is om uitgebreider te differentiëren dan een inrichting als Het Keerpunt, die
slechts zestien gesloten behandelplaatsen voor jongens heeft.
In de opvang bestaat vrijwel geen differentiatie tussen de inrichtingen. De differentiaties
binnen de opvanginrichtingen dienen primair gezien te worden als antwoord op
beheersmatige (praktische en logistieke) problemen, en pas in tweede instantie als antwoord
op een specifieke hulpbehoefte van de jeugdige. Een praktisch probleem is bijvoorbeeld dat
de problematiek van jeugdigen die in een opvanginrichting worden opgenomen bij
binnenkomst veelal nog nauwelijks in kaart is gebracht, waardoor het moeilijk is om aan te
geven welke vorm van opvang voor hen het beste is. Verder wordt er bij de toewijzing van
jeugdigen aan opvanginrichtingen vrijwel alleen op geslacht geselecteerd (dat blijkt in het
volgende hoofdstuk) en zijn opvanginrichtingen verplicht om alle jeugdigen op te nemen,
ongeacht hun leeftijd, specifieke delictgeschiedenis of problematiek. Deze opnameplicht en
de eis om zoveel mogelijk plaatsen bezet te houden maken het logistiek moeilijk om binnen
de inrichting nog tussen leefgroepen te differentiëren.
De differentiatie in de opvanginrichtingen is meestal niet op een opvoedkundige theorie
gebaseerd maar vloeit veelal voort uit ervaringen in het verleden. Zo is in sommige
opvanginrichtingen besloten tot enige vorm van differentiatie naar leeftijd of naar ‘kwetsbare’
versus ‘minder kwetsbare’ jeugdigen, omdat een dergelijke differentiatie helpt om te
voorkomen dat de jongste en psychologisch meest kwetsbare jeugdigen in gemengde
groepen voortdurend het onderspit delven in onderlinge confrontaties. De differentiatie is in
deze gevallen voornamelijk gericht op een optimalisering van het leefklimaat. Het komt in de
opvanginrichtingen bijvoorbeeld vaak voor dat jeugdigen die van een zedendelict worden
verdacht door leefgroepgenoten niet geaccepteerd
en gepest worden. Plaatsing van deze jeugdigen in een groep voor ‘meer kwetsbare’
jeugdigen kan dan helpen om het aantal pesterijen te beperken. Deze vorm van differentiatie
heeft dus in de opvang een meer beheersmatige achtergrond dan in de behandeling, waar in
Harreveld op grond van therapeutische argumenten voor aparte groepen en een eigen
behandelprogramma voor zedendelinquenten is gekozen.
Voor de opvang is aan te bevelen meer dan tot dusverre het geval is een geografische
differentiatie naar regio van herkomst na te streven. Plaatsing van zowel voorlopig gehechte
als van afgestrafte jeugdigen in een inrichting in de herkomstregio zou de mogelijkheden om
trajectmatig te werken waarschijnlijk sterk doen toenemen, enerzijds omdat de uitvoering van
de verlofplanning ermee gebaat is wanneer het verlof in de nabijheid van
de inrichting kan plaatsvinden, en anderzijds omdat het voor opvanginrichtingen relatief
eenvoudig is om met een beperkt aantal lokale (nazorg)instellingen samen te werken.
Met de aanbeveling om naar een verbeterde regionale plaatsing in de opvanginrichtingen te
streven is uiteraard nog niet aangegeven hoe dit binnen de huidige capaciteit gerealiseerd
kan worden. In ieder geval zou onderzocht kunnen worden in hoeverre het mogelijk is om
zonder al te veel logistieke bewegingen een ‘matching systeem’ te ontwerpen dat er zorg
voor draagt
dat jeugdigen in of in de nabijheid van hun eigen woonplaats in de opvang (over)geplaatst
worden. Gezien het belang van geografische nabijheid voor verlofplannen zou de nadruk
daarbij dienen te liggen op de regionale plaatsing van langgestrafte jeugdigen in de laatste
fase van de detentie.
De bevindingen in hoofdstuk 3 laten zien dat er zowel binnen maar vooral ook tussen de
behandelinrichtingen sprake is van vrij veel differentiatie.
Deze differentiatie is voor een belangrijk deel structureel van aard, waarmee bedoeld wordt
dat verschillende inrichtingen en leefgroepen bestemd zijn
voor verschillende typen jeugdigen, en niet zozeer voor alle typen jeugdigen in verschillende



fasen van de behandeling. De temporele fasering in de behandelinrichting komt voornamelijk
tot uitdrukking in het onderscheid tussen gesloten behandeling en open behandeling, waarbij
geslotenheid
voor de eerste fase en openheid voor de laatste fase van de behandeling bestemd is.
Zoals eerder is aangegeven zijn structurele differentiatie en temporele differentiatie
communicerende vaten: naarmate men meer onderscheid maakt in typen jeugdigen (naar
geslacht, leeftijd, begaafdheid en aard van de problematiek) des te minder mogelijkheden
bestaan er om daarnaast ook nog temporele differentiatie toe te passen. Fasering van de
behandeling door middel van temporele differentiatie is daarom eigenlijk gebaat bij een be-
perking van het aantal structurele differentiaties. Hoewel op grond van dit onderzoek niet
beoordeeld kan worden of de huidige mate van structurele differentiatie gerechtvaardigd is
(i.e. of het bijvoorbeeld nodig is om jongens en meisjes gescheiden te behandelen, of het
nodig is om aparte afdelingen voor zwakbegaafde jeugdigen te hebben en of speciale
afdelingen voor drugsverslaafden en voor zedendelinquenten gerechtvaardigd zijn) zouden
we er vanuit het perspectief van trajectvorming voor moeten pleiten om nieuwe vormen van
structurele differentiatie niet al te zeer aan te moedigen.
Regionale plaatsing is ook voor de jeugdigen in behandelinrichtingen van belang, om
dezelfde redenen als in de opvanginrichtingen. In de behandelinrichtingen is regionale
plaatsing echter gecompliceerder. Dat is in de eerste plaats het directe gevolg van
structurele differentiatie (een gespecialiseerde afdeling voor zedendelinquenten bestaat
alleen in Harreveld, zodat een jeugdige zedendelinquent voor wie deze afdeling geïndiceerd
is per definitie niet regionaal geplaatst kan worden). In de tweede plaats speelt de geogra-
fische spreiding van de behandelinrichtingen hierbij een rol: de behandelcapaciteit is sterk
geconcentreerd in het oosten van het land.
Gegeven het feit dat de mogelijkheden tot regionale plaatsing beperkt zijn verdient het
aanbeveling om regionale plaatsing vooral na te streven in de eindfase van de behandeling,
dat betekent in de praktijk dus bij de open behandeling en bij het aanbieden van
eindfaseplaatsen. In de gesloten behandeling is slechts beperkt sprake van verlof en is
regionale plaatsing
om die reden minder urgent.
Vanuit het gezichtspunt van trajectvorming is de belangrijkste vraag wellicht is hoeverre we
nu binnen de sector kunnen spreken van onderling duidelijk afgebakende verblijfs- of
behandelfasen. Is de zorg die aan jeugdigen geboden duidelijk opgedeeld in herkenbare
onderdelen of is er sprake van een amorfe materie?
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we die vraag hier slechts ten dele hebben kunnen
beantwoorden, omdat we niet in detail faseringsvormen binnen de leefgroep hebben
onderzocht. We gaan er hier daarom van uit dat fases gemarkeerd worden door wisselingen
van leefgroep (hetgeen in ieder geval hele duidelijke markeringen zijn). Vanuit dat
gezichtspunt dringt zich de conclusie op dat jeugdigen binnen de sector eigenlijk vrij weinig
van leefgroep wisselen. Daar waar het vaak gebeurt, in de opvang, gebeurt het
ongestructureerd en om praktische en beheersmatige redenen, en in de behandeling gebeurt
het weinig. De overgang van gesloten behandeling naar open behandeling markeert wel een
duidelijke mijlpaal die twee substantieel verschillende fasen onderscheidt, maar het is dan
ook eigenlijk de enige. De cijfers die in bijlage 4 worden gepresenteerd suggereren dat zelfs
deze stap door slechts een zeer beperkt deel van de jeugdigen feitelijk gemaakt wordt.

7.4 Selectie en plaatsing

In hoofdstuk 4 is beschreven welke criteria de jeugdinrichtingen hanteren
bij het opnemen van jeugdigen en bij de beslissing om hen naar een andere leefgroep en/of
inrichting te laten doorstromen.
De door de inrichtingen gehanteerde contra-indicaties voor opname leveren niet erg veel
problemen op; er wordt spaarzaam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar aan te
tekenen tegen een voorgenomen plaatsing. Dat is deels een gevolg van de flexibiliteit die de



inrichtingen zelf betrachten, maar wijst er anderzijds ook op dat het mechanisme van de
centrale selectie en plaatsing vrij goed functioneert.
Bij de doorstroomcriteria (die in eerste instantie dus door de huidige inrichting geformuleerd
worden) gaat het hoofdzakelijk om criteria voor de overgang van gesloten behandeling naar
open behandeling. De inrichtingen hanteren als criteria het gedrag van de jeugdige en de
voortgang van het behandelplan, het al dan niet incidentloze verloop van het verlof, en
recidive- en vluchtrisico. Deze criteria spelen bij de beoordeling in alle behandelinrichtingen
een rol. Vooral aan het verloop van verlof wordt veel waarde gehecht, wellicht omdat dit de
meest directe en meest concrete toets is van de mate waarin de jeugdige met vrijheden kan
omgaan. Het is uiteraard ook de meest risicovolle toets, omdat de voortgang van de
behandeling er zwaar onder leidt wanneer het verlof misloopt (bijvoorbeeld als de jeugdige
definitief niet terugkeert en/of delicten pleegt).
Geslaagd verlof als criterium voor de afsluiting van een behandelfase heeft als extra
voordeel dat het een min of meer objectieve maatstaf vormt op basis waarvan jeugdigen
eenduidig beoordeeld kunnen worden. Met uitzondering van de (voorlopig als aanvulling
gehanteerde) test die in Rentray gebruikt wordt, worden momenteel nergens
gestandaardiseerde instrumenten gebruikt als criteria voor bijvoorbeeld overplaatsing of het
toekennen van verlof. Hoewel uiteraard nog te bezien valt of dergelijke instrumenten zich wat
betreft hun voorspellende waarde met een klinisch oordeel kunnen meten, hebben zij wel als
voordeel dat zij meer objectief zijn. Het verdient daarom aanbeveling om de verdere
ontwikkeling van dergelijke instrumenten aan te moedigen en te ondersteunen. Elk
hulpmiddel dat een bijdrage levert aan een verbetering van de voorspelling of een jeugdige
toe is aan een volgende behandelfase werpt namelijk niet alleen vruchten af voor die
jeugdige zelf, maar kan tegelijkertijd de druk op de gesloten behandelcapaciteit doen
afnemen.
In de dagelijkse praktijk hebben de inrichtingen niet alleen te maken met het verloop van de
ontwikkeling van de jeugdigen, maar ook met de termijnen van de aan de jeugdigen
opgelegde maatregelen ots en PIJ. Naast inhoudelijke criteria spelen de restduur van
strafrechtelijke en civielrechtelijke termijnen in alle inrichtingen een rol bij beslissingen over
doorplaatsing. Een inherent dilemma is dat de toepassing van dit laatste criterium in conflict
kan zijn met inhoudelijke criteria. Wat te doen als bijvoorbeeld de maatregel van een
jeugdige die in geslotenheid verblijft binnen enkele maanden zal aflopen maar er nog geen
vooruitgang in het behandelplan is en hij of zij
als delictgevaarlijk beschouwd wordt?
Wanneer de inhoudelijke criteria te voorzichtig gehanteerd worden, dan wordt de gesloten
behandeling te lang gerekt en blijft er weinig of geen tijd over om in openheid te
resocialiseren. Wanneer de restduur van maatregelen als criterium gaat overheersen en men
automatische termijnen aan de gesloten behandeling gaat koppelen, ontstaat het gevaar dat
een jeugdige als gevolg van te voorbarige plaatsing in openheid wegloopt en delicten pleegt.
Bovendien ontbreekt in dat geval de koppeling tussen behandelplandoelen en doorplaatsing,
waardoor de motivatie van jeugdigen om aan de behandeling mee te werken zou kunnen
afnemen.

7.5 Nazorg

In hoofdstuk 5 is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de justitiële inrichtingen
betrokken zijn bij nazorg. De rol die de jeugdinrichtingen bij nazorg spelen is op een enkele
uitzondering na motiverend en faciliterend, maar niet uitvoerend. Gezien de opdracht aan de
jeugdinrichtingen zou dat ook zou moeten blijven.
Vanuit het perspectief van trajectmatig werken is het echter zorgwekkend
dat de aansluiting op nazorgfaciliteiten zo moeizaam verloopt.
In dat opzicht is het wrang te noemen dat een van de meer succesvolle nazorgprojecten tot
stand is gekomen in samenwerking met een instantie
die helemaal niet op hulpverlening gericht is, namelijk het arbeidstoeleidingsprogramma
Work-wise dat in samenwerking met Manpower wordt uitgevoerd.



Een belangrijke reden voor de moeizame samenwerking met potentiële nazorginstanties is
het imago van de sector JJI: veel niet-justitiële instan-
ties zijn huiverig om jeugdigen uit de justitiële inrichtingen op te nemen omdat zij deze
jongens en meisjes als extreem moeilijk behandelbaar beschouwen.
Het verdient in dit verband aanbeveling om na te gaan of het mogelijk is
om op beperkte schaal terugkeergaranties af te geven. Hiermee wordt bedoeld dat aan de
instelling die nazorg verleent de garantie gegeven wordt dat een jeugdige binnen een
bepaalde termijn kan terugkeren naar de justitiële inrichting als zijn of haar nazorg tot
onoverkomelijke problemen leidt. Een dergelijke garantie zou het vertrouwen en de
medewerking van andere instanties kunnen bevorderen.
Vanuit het gezichtpunt van samenwerking is regionale plaatsing wederom belangrijk.
Wanneer regionale plaatsing in de eindfase van de straf of maatregel gerealiseerd wordt,
kan het aantal samenwerkingspartners beperkt blijven. Samenwerking komt makkelijker tot
stand komt wanneer er niet
te veel partners bij betrokken zijn en wanneer de partners in elkaars geografische nabijheid
verkeren. Regionale plaatsing beperkt dus het aantal partners met wie over doorplaatsing
overlegd moet worden. Dat in de sectoroverstijgende trajecten vooral op regionaal niveau
wordt samengewerkt is uiteraard primair inhoudelijk gemotiveerd — het is belangrijk dat
jeugdigen dicht bij hun toekomstige woonplaats verblijven — maar dat het ook daadwerkelijk
vruchten afwerpt lijkt mede voort te vloeien uit de 'korte lijnen' die in een regionale context
eenvoudiger tot stand komen.

In vergelijking met de situatie rond de detentie voor volwassenen valt op dat de rol van de
jeugdreclassering en die van de volwassenen reclassering in de nazorg aan jeugdigen
beperkt is. De samenwerking tussen justitiële inrichtingen en de reclassering zou verder
verbeterd dienen te worden. Het ontbreken van een landelijk aanspreekpunt voor de
jeugdreclassering lijkt een knelpunt te zijn (voor de volwassenen reclassering is er wel een
landelijk aanspreekpunt). Veel inrichtingen werken wel intensief samen met de
jeugdreclassering in hun eigen regio maar ervaren samenwerking met de jeugdreclassering
in andere delen van het land als moeizaam.

Een opmerkelijk gegeven is dat de Raad voor de Kinderbescherming, die geacht wordt de
regie te voeren over zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke justitiële hulpverlening,
aan het eind van de keten vrijwel geheel buiten beeld blijft. Geen enkele inrichting stelt
bijvoorbeeld de Raad voor
de Kinderbescherming op de hoogte van de voortgang of de beëindiging van de behandeling
(wel bij een maatregel ots, omdat de gezinsvoogdij-instelling aan de Raad rapporteert over
het verloop van de maatregel).
Ook bij het vinden van nazorg voor uitbehandelde jeugdigen is de Raad niet betrokken. Dat
wekt enige bevreemding, omdat de Raad bij uitstek geacht wordt de regie te voeren over de
diverse vormen van hulpverlening die zowel in een strafrechtelijk kader als in een
civielrechtelijk kader aan kinderen en aan jeugdigen wordt gegeven. Het is immers de Raad
die onderzoek doet naar de noodzaak tot hulpverlening, die aan de rechter advies uitbrengt
over het opleggen van civielrechtelijke maatregelen en strafrechtelijke maatregelen en
sancties, en die een coördinerende rol heeft bij de aansturing van uitvoerende instanties als
de jeugdreclassering en de gezinsvoogdij.
In ieder geval verdient het ons inziens aanbeveling om na te gaan of de Raad een meer
regisserende rol bij het faciliteren van nazorg zou kunnen spelen,
of zelfs de eindverantwoordelijkheid zou kunnen krijgen voor het case-management van alle
jeugdigen met een civielrechtelijke of strafrechtelijke status.
De gesprekpartners in de inrichtingen blijken het ontbreken van contacten met de Raad
overigens niet als storend te ervaren of als knelpunt te zien. Waarom dit zo is, is niet
helemaal duidelijk. Mogelijk is het zo dat in de praktijk de meeste jeugdigen aan het eind van



de behandeling achttien jaar
of ouder zijn en dat de Raad vanwege de meerderjarigheidsheidsgrens geen rol meer kan
spelen. Verder lijkt men weinig vertrouwen te hebben in de effectiviteit van nog een extra
schakel in het toch al moeizame proces van doorverwijzing.
Het recentelijk overeengekomen Convenant voor de Nazorg beoogt in verschillende van de
hierboven gesignaleerde lacunes en knelpunten verandering te brengen. Dit convenant is
een overeenkomst tussen de Vedivo
(als vertegenwoordiger van de jeugdreclassering), de Raad voor de Kinderbescherming, de
Stichting Reclassering Nederland (reclassering voor volwassenen) en de DJI, waarin
afspraken over procedures en onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd.

7.6 Sectoroverstijgende trajecten

Als antwoord op de vraag welke structurele sectoroverstijgende trajecten in de sector zijn
ontwikkeld zijn in hoofdstuk 6 de projecten rond De Kolkemate en rond Teylingereind
beschreven.
Hoewel het nog te vroeg is om deze projecten op hun effectiviteit te beoordelen, lijken ze
veelbelovend. Voor de jeugdinrichtingen betekent zorgprogrammering in de eerste plaats
een middel om snel geschikte nazorg te kunnen aanbieden.
Het is belangrijk om dergelijke initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen.
Sectoroverstijgende trajecten zouden idealiter zowel gesloten behandelplaatsen, open
behandelplaatsen als nazorgfaciliteiten moeten omvatten. Omdat regionale plaatsing een
voorwaarde is om jeugdigen een traject te kunnen aanbieden, zou overwogen dienen te
worden om inrichtingen die sectoroverstijgende trajecten aanbieden voorrang te geven bij
regionale plaatsing. Dat wil zeggen dat in deze inrichtingen met voorrang jeugdigen geplaatst
worden die uit de regio afkomstig zijn.
De reorganisatie van de sector, waartoe de eerste aanzetten zijn gegeven in het Masterplan
JJI (DJI, 2000), lijkt mogelijkheden te bieden om in ieder geval binnen de eigen sector tot
(grotere) inrichtingsorganisaties te komen die een volledig en voldoende gedifferentieerd
traject kunnen aanbieden. Als zodanig biedt de reorganisatie echter nog geen directe
handvaten voor sectoroverstijgende trajecten. Om die te realiseren is het nodig dat
afzonderlijke inrichtingen zich oriënteren op samenwerkingspartners buiten het justitiële veld,
en gezamenlijk het vertrouwen van die partners weten te winnen. De beschreven
sectoroverstijgende trajecten laten zien dat hiertoe mogelijkheden bestaan, zowel ‘aan de
voordeur’ en in de opvang (rond Teylingereind) als in ‘aan de achterdeur’ en in de
behandeling (rond De Kolkemate).

7.7 Routes door de JJI

Welke routes doorlopen jeugdigen feitelijk binnen de sector van de justitiële
jeugdinrichtingen? Een cijfermatig overzicht van de routes die jeugdigen voorafgaand aan
hun invrijheidsstelling binnen de sector doorlopen is in bijlage 4 gepresenteerd. Het overzicht
is als bijlage opgenomen vanwege het enigszins tentatieve karakter van de conclusies die er
uit getrokken worden. Er bestaan om diverse redenen twijfels over de betrouwbaarheid van
deze aan het TULP/JJI informatiesysteem ontleende gegevens. Mochten de cijfers wel
betrouwbaar zijn dan geven zij aan dat de feitelijk door jeugdigen afgelegde routes door de
sector JJI nauwelijks als trajecten aangeduid kunnen worden: volgens het overzicht wordt er
sporadisch doorgeplaatst en doorlopen grote aantallen jeugdigen een route die uitsluitend
gesloten behandeling of uitsluitend open behandeling omvat.
Gezien de twijfels over de betrouwbaarheid van de huidige gegevens is het in eerste
instantie van belang om een betrouwbare registratie te ontwikkelen van de routes die
jeugdigen binnen de sector doorlopen. Een overzichtstabel van doorlopen routes,



bijvoorbeeld in de vorm van de tabel in bijlage 4, zou opgenomen kunnen worden in de
cijfermatige overzichten die de DJI jaarlijks publiceert.
Mocht blijken dat de cijfers globaal in overeenstemming zijn met de feitelijke gang van zaken,
dan roept dat de vraag op of de in dit rapport beschreven werkwijzen niet nog meer dan nu al
het geval is normatief zijn, dat wil zeggen een beschrijving vormen van hoe men vindt dat er
gewerkt zou moeten worden, in plaats van een beschrijving vormen van hoe er feitelijk
gewerkt wordt.



Summary

Track development in and around correctional institutions for juvenile

offenders

The National Agency of Correctional Institutions (DJI) is an agency of the Ministry of Justice.
It enforces custodial sentences and measures, i.e. sentences and measures that involve
detention. Part of the task of the DJI is the management and co-ordination of the sixteen
correctional institutions for juvenile offenders in the Netherlands.
There are two main types of correctional institutions for juvenile offenders: custodial
institutions and treatment institutions. Custodial institutions serve both as pre-trial detention
centres and as ‘youth prisons’  for juvenile offenders convicted by a juvenile court. Young
offenders are placed in treatment institutions by a juvenile court if it is judged that their
offending behaviour
is due to a developmental disorder. Another (large) group in the treatment institutions
consists of young people who are placed under a supervision order (a child protection
measure) and who for some reason cannot continue living at home, with relatives, with a
foster family, or in a residential care home.  These young people have not necessarily
committed an offence.
The correctional institutions for juvenile offenders are meant to ensure safety for society, and
to prepare the young inmates to re-enter society such that they will not revert to criminal
conduct on their return.
In order to improve the realisation of these goals, DJI considers stimulating and supporting
the implementation of tracks 1 in the juvenile correctional institution sector.
In this report, a track is defined as a process consisting of a number of consecutive, clearly
distinguishable phases of care, guidance or treatment, characterized by planned and
stepwise activities, and aimed at the solution of problems that have been diagnosed in the
first (or a later) phase.

Research goal and research questions

This study is meant to provide insight in the methods and procedures currently in use in the
correctional institutions for juvenile offenders. In particular, it aims to evaluate these methods
and procedures from the viewpoint of the track approach, and to assert to whether and to
what extent the track approach is already part of current methods and procedures. It further
aims to formulate suggestions for developing and improving tracks in and around the juvenile
correctional sector. In order to realize this research goal, we assess whether the present-day
methods and procedures in the correctional institutions for juvenile offenders display features
of the abovementioned definition. The following six research questions are answered.
1 To what extent are treatment and supervision based on explicit planning?
2 Which procedures and criteria are being used in decisions on selection and

(re)placement?
3 To what extent do the institutions use temporal and structural differentiation?

                                                                
1 In this summary, we use the words ‘track’ and `track approach’ as translations of the Dutch words

‘traject’ and ‘trajectbenadering’ (in line with Schuengel et. al., 2000)



4 To what extent are the institutions involved in aftercare?
5 Which sector-transcending tracks have been developed and implemented?
To answer these questions, in June and July 2000 we interviewed representatives (mostly
general managers and treatment managers) of all sixteen juvenile correctional institutions.

Planning

Track development requires that treatment and guidance activities are part of a plan.
Planning includes diagnosis, the formulation of a treatment or guidance plan in terms of
goals and means, and a periodic progress evaluation.
In chapter 2, we find that all custodial institutions and all treatment institutions formulate
written plans for guidance and treatment. In the plans, goals are typically formulated in terms
of learning concrete behavioural capabilities, especially in the custodial institutions. Rarely do
plans contain
a completely specified track in advance. They are rather a written representation of the daily
program of the pupil and (in the treatment institutions) of the treatment process, in which the
realisation of previously formulated goals is periodically evaluated, and in which goals and
means for the next period are formulated.
With the exception of the sector-transcending tracks described in chapter 6, institutions do
not have a planning system that goes beyond the borders of the own institution or the
borders of the juvenile correctional institution sector.

Differentiation

Stepwise problem solving through phasing is a second defining feature of tracks. Three
levels of phasing can be distinguished, group-level phasing, institution-level phasing en
sector-level phasing. Group-level phasing means that a pupil moves through consecutive
phases of treatment while staying in the same group of pupils. Group-level phasing is not a
subject of inquiry in the present study. Institution-level phasing means that within a single
institution a pupil moves through groups, such that each group corresponds to a next phase
of treatment, and each new phase is accompanied by a change of group. Sector-level
phasing means that the pupil moves through institutions rather than though groups in the
same institution. Institution-level phasing is discussed below under the heading of selection
and (re)placement.
Phasing is a form of temporal differentiation, en can be contrasted with structural
differentiation. An institution is characterized by temporal differentiation if the composition of
the groups and the treatment methods in the groups are structured as to promote that pupils
move from ‘basic’ to ‘advanced’ groups as their capabilities and prospects improve. In
structural differentiation, on the other hand, the composition of groups and the treatment
methods used are not primarily based on a phase model, but on other criteria, such as the
main type of problem of the pupils (e.g. psycho-sexual, drug abuse, or aggression
regulation), on their cognitive abilities, or on their ‘vulnerability’ in peer-groups. Chapter 3
describes institution-level differentiation in the sixteen juvenile correctional institutions.
In general, the custodial institutions are characterized by little differentiation. The most
common structural differentiations in custodial institutions are the expected duration of stay
(short-term versus long-term) and the vulnerability of pupils. The main type of temporal
differentiation in the custodial institutions is the existence of a separate residential unit where
pupils live during the first few weeks of their stay.
Temporal differentiation is uncommon in the treatment institutions as well. Although most
treatment institutions use phasing as a general part of their treatment method, moving
through consecutive stages is only part of the standard flow in De Hunnerberg and in
Rentray.  Many treatment institutions have so-called ‘end-stage facilities’ (typically
supervised independent living projects) but these do not function as a standard final
treatment phase.



It is recommended that geographical differentiation should be facilitated, because placement
in the region of origin widens the opportunities for developing and implementing tracks. We
emphasize that structural differentiation and temporal differentiation (phasing) are
communicating vessels: the more structural differentiation (e.g. dorm composition based on
gender, age, cognitive capabilities, main type of problem), the less opportunities for temporal
differentiation remain, and vice versa.

Selection and (re)placement

Tracks require the definition of consecutive and clearly distinguishable phases. Demarcation
of phases is expressed in the criteria used to decide whether a certain phase has been
passed. Criteria play a role both at entry (referral from previous phase) and exit (referral to
next phase). This subject
is taken up in chapter 4.
Custodial institutions are strictly required to accept every young offender assigned to them.
The central planning office of DJI uses only two main criteria for placement in a custodial
institution: gender and severe psychiatric disorder. Institutions for boys and for girls are
separate, and inmates who require intensive psychiatric care are referred to the specialized
institution De Hartelborgt. Placement in the region on origin is preferred but cannot be
guaranteed. In general, custodial institutions are supplements and very little differentiation in
placement is exercised.
Amongst treatment institutions, on the other hand, we find extensive differentiation. Some
institutions or residential units are designed for young people with weak cognitive skills, for
young people with severe drug addiction, or for young sex-offenders.  Also, treatment
institutions are more diverse with respect to pedogogical philosophy than custodial
institutions. Criteria also play a role at the exit side, where the young offenders are referred
to a next phase. A particular demarcation point is the transition from a closed institution or
closed residential unit to an open institution or unit. In deciding whether a young inmate is
ready for an open unit, most institutions rely on clinical judgement, on progress in the
realization of treatment goals, and on whether the young boy or girl has proven trustworthy
on trial-leaves. Standardized risk-assessment instruments are only used experimentally in
a single treatment institution.

Aftercare

Aftercare includes all forms of residential and ambulatory care, guidance and treatment that
is offered after the custodial sentence of measure on which detention is based, has ended.
As described in chapter 5, providing aftercare is not a part of the (subsidized) tasks of the
juvenile correctional institutions. Therefore, the role of the institutions is mostly facilitating:
they help to formulate the need for after-
care services, they contact relevant institutions and, if necessary, mediate
the application for aftercare. Referral to aftercare services is hindered by the bad reputation
that juvenile offenders have as being notoriously difficult to handle. Initiating and maintaining
contacts with potential suppliers of aftercare is time-consuming, especially with extra-regional
aftercare providers.
Ten juvenile correctional institutions are involved in the nation-wide aftercare program Work-
wise, which is implemented in cooperation with the commercial employment agency
Manpower and focuses on reintegration
in society through (re)employment.
We suggest that the willingness of aftercare providers to accept juvenile offenders could be
stimulated by granting them the option to return a
young offender, within a certain period, to the original custodial institution or treatment
institution if he or she poses serious problems to the aftercare provider. Cooperation with



aftercare provides is another reason to stress the need for placement of young offenders in
the region of origin.

Sector-transcending tracks

Two juvenile correctional institutions, De Kolkemate in Zutphen and Teylingereind in
Sassenheim, have together with partners originations developed ‘care programmes’ in which
custody and treatment are part of a programme-track that may extend outside the borders of
the juvenile correctional institutions (i.e.. the Ministry of Justice). Both programmes have
assigned case-managers who co-ordinate the tracks that individuals follow. Chapter 6 de-
scribes these programmes in terms of the type of young offenders they are targeted at, the
participating institutions, and the contents of the programme and the procedures followed.
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Bijlage 1 Samenstelling begeleidingscommissie

Voorzitter

dr. A.A.G. Verwaaijen directeur, Jongeren Opvangcentrum te Amsterdam

Leden

dr. L. Boendermaker senior medewerker jeugdzorg, Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) te Utrecht

mr. J.TH.M. Dijkman senior beleidsmedewerker, landelijk bureau Raad
voor de Kinderbescherming te Utrecht

mr. B.E. Haasbroek senior beleidsadviseur, Directie Preventie, Jeugd
en Sanctiebeleid, ministerie van Justitie te Den
Haag (tot 1 november 2000)

mr. I Otting-Noordhoek senior beleidsadviseur, Directie Preventie, Jeugd
en Sanctiebeleid, ministerie van Justitie te Den
Haag (vanaf 1 november 2000)

F. Hoving hoofd jeugdreclassering, Bureau Jeugdzorg te
Utrecht

mr. J.G. Idsardi kinderrechter, arrondissementsrechtbank te
Groningen

A. Schoonen directeur, Rijksbehandelinrichting voor jeugdigen
De Hunnerberg

mr. J.T.D. Stoffels officier van justitie, arrondissementsparket te
Leeuwarden

drs. C. Verwoerd coördinerend beleidsmedewerker afdeling
beleidsontwikkeling, Directie Uitvoeringsbeleid,
dienst Justitiële Inrichtingen, ministerie van Justitie
te Den Haag



Bijlage 2 De justitiële jeugdinrichtingen

naam inrichting hoofdlocatie
Jongeren Opvangcentrum (JOC) Amsterdam
Het Keerpunt Cadier en

Keer
Rentray Eefde
’t Poortje Groningen
Harreveld Harreveld
Teylingereind Sassenheim
De Dreef Wapenveld
O.G. Heldringstichting Zetten
De Kolkemate Zutphen
’t Nieuwe Lloyd Amsterdam
Den Hey-Acker Breda
Den Engh Den Dolder
De Hunnerberg Nijmegen
Overberg Overberg
De Hartelborgt Spijkenisse
Eikenstein-De Lindenhorst Zeist

In de plattegrond na bijlage 5 is de geografische spreiding van de justitiële
jeugdinrichtingen over Nederland weergegeven.



Bijlage 3 Beknopte schets van het veld

Deze bijlage biedt een beknopt overzicht van de bestemmingen van de
verschillende justitiële jeugdinrichtingen in Nederland, van de straffen en
maatregelen op grond waarvan jeugdigen in justitiële inrichtingen verblijven, en
van de rol van de daarbij betrokken instanties.

1 De justitiële jeugdinrichtingen

Nederland telt momenteel zestien justitiële jeugdinrichtingen. Negen daarvan zijn
particuliere inrichtingen en zeven zijn rijksinrichtingen. Het onderscheid tussen
rijksinrichtingen en particuliere inrichtingen is overwegend bestuurlijk van aard.
Rijksinrichtingen worden bestuurd door de overheid, i.c. het ministerie van
Justitie. Particuliere inrichtingen worden gesubsidieerd door de overheid, hebben
een eigen (stichtings)bestuur, en de medewerkers zijn niet in dienst van de
overheid maar van de stichting.
De meeste inrichtingen zijn op één locatie gehuisvest. Sommige inrichtingen
hebben naast de hoofdlocatie vrije grote dependances in dezelfde of een andere
gemeente of beschikken over kleinschalige voorzieningen voor zelfstandig
wonen op enige afstand van de hoofdlocatie. Verder zijn er een aantal niet-
justitiële inrichtingen, die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport gefinancierd worden, en waar het ministerie van Justitie op beperkte schaal
plaatsen inkoopt.
Begin 2000 is een reorganisatie in gang gezet die op termijn dient te leiden tot
een beperkter aantal van ongeveer tien inrichtingsorganisaties (DJI, 2000). Deze
reorganisatie krijgt onder meer gestalte door organisatorische samenvoeging van
verschillende jeugdinrichtingen tot regionale ‘clusters’. Als onderdeel van de
reorganisatie wordt verder overcapaciteit van het gevangeniswezen (huizen van
bewaring en gevangenissen voor volwassenen) geschikt gemaakt voor de
opvang en behandeling van jeugdigen, vanwege
de verwachting dat er op middellange termijn een toenemende behoefte zal zijn
aan justitiële voorzieningen voor jeugdigen.
Verder is er een jeugdinrichting met 120 behandelplaatsen, waarvan de helft voor
meisjes, in aanbouw (De Doggershoek in Den Helder), en bereidt de
behandelinrichting Rentray de bouw voor van een nieuwe locatie in Lelystad.

2 Verblijfstitels

Jeugdigen van twaalf tot achtien jaar kunnen op grond van verschillende
verblijfstitels een justitiële jeugdinrichting geplaatst worden1. Die verblijftitel titel
kan op een strafrechtelijke of op een civielrechtelijke beslissing gebaseerd zijn.
De mogelijke strafrechtelijke beslissingen zijn het bevel tot voorlopige hechtenis,
de straf jeugddetentie en de maatregel van plaatsing
in een behandelinrichting voor jeugdigen (de zogenoemde PIJ maatregel).
De civielrechtelijke beslissing is de rechterlijke machtiging tot plaatsing van een
onder toezicht gestelde of onder voogdij gestelde jeugdige in een justitiële

                                                                
1 In theorie kunnen sommigen van hen maximaal tot hun 26e verjaardag in een jeugd-

inrichting verblijven, maar in de praktijk vormt de groep van 14-18 jarigen de grote
meerderheid.
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jeugdinrichting. Voorwaarde voor plaatsing in een gesloten inrichting
is een specifiek daartoe strekkende machtiging (‘machtiging gesloten uit-
huisplaatsing’). Ook mogelijk is een machtiging tot uithuisplaatsing in een open
residentiële setting. Dat kan dus ook een open justitiële jeugdinrichting zijn.
Wanneer een jongere verdacht wordt van het plegen van een ernstig misdrijf, kan
de kinderrechter op vordering van de Officier van Justitie bevelen om de jongere
in voorlopige hechtenis te plaatsen. De voorlopige hechtenis duurt ten hoogste
honderd dagen, en wordt in een opvanginrichting ten uitvoer gelegd. De
voorlopige hechtenis is bedoeld om de samenleving te beveiligen tegen
hernieuwde misdrijven door de jongere, en/of om de ongehinderde uitvoering van
het strafrechtelijk onderzoek te waarborgen. De voorlopige hechtenis eindigt door
opheffing, schorsing of door afwijzing van een ver-
zoek om verlenging. De voorlopige hechtenis eindigt ook wanneer de kin-
derrechter een vonnis uitspreekt. Wanneer het vonnis bestaat uit een on-
voorwaardelijke vrijheidbeperkende straf of maatregel, dan blijft de jongere
gedetineerd maar verandert zijn of haar verblijfstitel.
De kinderrechter kan een jongere veroordelen tot de straf jeugddetentie. De
maximale straf voor jeugdigen tot zestien jaar bedraagt een jaar. Jeugdigen van
zestien of zeventien jaar kunnen een straf van maximaal twee jaar opgelegd
krijgen. De straf jeugddetentie wordt in een opvanginrichting, en dus in een
gesloten regiem, ten uitvoer gelegd. Jeugddetentie kan worden opgelegd als de
kinderrechter van mening is dat het gepleegde delict de betreffende jongere
geheel of gedeeltelijk kan worden aangerekend. Wanneer er naar het oordeel
van de kinderrechter bij de jeugdige sprake is van een ontwikkelingsachterstand
of een scheefgroei in de ontwikkeling (al dan
niet samenhangend met het gepleegde delict), dan de kinderrechter in voor-
komende gevallen de strafrechtelijke maatregel plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen (PIJ) opleggen. Deze maatregel is gericht op heropvoeding
en behandeling, en wordt opgelegd als de rechter van mening is dat zonder
die maatregel de jongere een gevaar voor zichzelf of voor anderen blijft. In de
praktijk wordt de maatregel PIJ vooral opgelegd voor gewelds- en zedendelicten.
De maatregel PIJ geldt voor twee jaar en kan, indien de maatregel voor een
gewelds- of zedendelict wordt opgelegd, verlengd worden tot maximaal vier jaar
in totaal. In geval van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis kan de
maatregel, inclusief verlengingen, zes jaar duren.
De civielrechtelijke plaatsing in een justitiële jeugdinrichting is mogelijk in het
kader van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling, of, in een
beperkt aantallen gevallen, in het kader van een plaatsing onder voogdij. Een
ondertoezichtstelling wordt uitgesproken als een kind zodanig opgroeit dat zijn
zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en
vrijwillige hulpverlening niet tot gewenst resultaat hebben geleid. De
kinderrechter wijst dan een gezinsvoogdij-instelling aan. Deze benoemt een
gezinsvoogd die als taak heeft om kind en gezin opvoedingsondersteuning te
geven.
Plaatsing onder voogdij is een andere, meer vergaande, civielrechtelijke
maatregel. Deze vindt plaats als de ouders van de jongere uit het ouderlijk gezag
zijn ontheven of uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. Dan wordt de voogdij aan de
gezinsvoogdij-instelling opgedragen.
In ongeveer de helft van de gevallen van ondertoezichtstelling en in alle gevallen
van ondervoogdijstelling wordt (soms na enige tijd) besloten tot een
uithuisplaatsing in een pleeggezin of een gezinsvervangend tehuis (Van der
Laan, 1996). Een deel van deze jeugdigen is vanwege ernstig probleemgedrag
moeilijk plaatsbaar en komt in een justitiële jeugdinrichting terecht. De
gezinsvoogd vraagt daartoe een machtiging uithuisplaatsing van de kinder-
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rechter, en verzoekt het ministerie van Justitie, i.c. het bureau Individuele
Jeugdzaken (IJZ) van de DJI om de jeugdige in een justitiële jeugdinrichting te
laten behandelen. Doorgaans volgt dan na enige tijd opname in een be-
handelinrichting. In acute noodsituaties besluit het bureau IJZ tot crisisopvang. Zij
plaats de jeugdige dan in een opvanginrichting, in afwachting
van een vrijkomende behandelplaats elders. De in justitiële inrichtingen
verblijvende onder toezicht gestelde jeugdigen vormen slechts een fractie
van alle onder toezicht gestelde jeugdigen, maar een meerderheid binnen de
justitiële jeugdinrichtingen zelf.
De maatregel ondertoezichtstelling wordt in de regel voor de duur van een jaar
uitgesproken en kan jaarlijks (met een jaar) verlengd worden tot het moment
waarop de jongere strafrechtelijk meerderjarig (achtien) wordt. Dat geldt ook voor
de machtiging tot uithuisplaatsing en de machtiging tot gesloten uithuisplaatsing.
Vanwege de ingrijpendheid wordt de machtiging tot gesloten uithuisplaatsing
dikwijls voor periode korter dan een jaar afgegeven

3 Opvanginrichtingen en behandelinrichtingen

Justitiële jeugdinrichtingen worden onderscheiden in opvanginrichtingen
en behandelinrichtingen. Er zijn ook inrichtingen die zowel opvang- als behan-
delafdelingen kennen. Het onderscheid tussen opvang- en behandelinrichtingen
is gelegen in de aard van de verblijfstitel op grond waarvan de jeugdigen er
verblijven. In figuur 1 wordt in een vereenvoudigd schema weergegeven welke
fasen jeugdigen binnen de sector JJI kunnen doorlopen, waarbij onderscheid is
gemaakt naar verblijfstitel en naar aard van de inrichting (opvang, gesloten
behandeling, en open behandeling). Het schema is een ideaaltypische weergave
dat betrekking heeft op de grootste gemene deler. In de praktijk komt het
bijvoorbeeld ook wel voor dat jeugdigen direct vanuit een gesloten
behandelinrichting in de maatschappij terugkeren, dat zijn vanuit een open
behandelsetting naar een gesloten setting worden teruggeplaatst, of dat zij
tijdelijk vanuit een behandelafdeling (als correctiemaatregel, of voor herselectie)
in een opvanginrichting worden geplaatst. Voor dergelijke overplaatsingen zijn in
het schema geen pijlen getekend.
Opvanginrichtingen en -afdelingen zijn bestemd voor jeugdigen die op
verdenking van een misdrijf in voorlopige hechtenis zijn geplaatst, en voor
jeugdigen die veroordeeld zijn tot de straf jeugddetentie. Daarnaast verblijven in
de opvanginrichtingen ook jeugdigen die een PIJ maatregel opgelegd hebben
gekregen maar nog wachten op een beschikbare plaats in een behandel-
inrichting.

Figuur 1: Stroomschema ‘standaardfasen’ naar verblijfstitel en bestemming

voorlopige hechtenis

passant ots
(crisisopvang)

passant PIJ jeugddetentie
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Opvanginrichtingen zijn verder bestemd voor de crisisopvang van onder toezicht
gestelde jeugdigen ten aanzien van wie een machtiging tot gesloten
uithuisplaatsing is afgegeven (ook in afwachting van een beschikbare plaats in
een behandelinrichting), en voor de bewaring van jonge vreemdelingen die
wachten op uitzetting.
Behandelinrichtingen en -afdelingen zijn bestemd voor de tenuitvoerlegging van
een door de kinderrechter opgelegde strafrechtelijke of civielrechtelijke
maatregel2.

4 Open versus gesloten

De justitiële inrichtingen en de afdelingen binnen de inrichtingen verschillen in de
mate waarin zij gesloten zijn. Alle opvanginrichtingen en -afdelingen zijn
gesloten. Sommige behandelinrichtingen zijn gesloten, andere zijn open, en weer
andere beschikken zowel over gesloten als over open afdelingen.
In gesloten inrichtingen en afdelingen is het jeugdigen niet toegestaan om zich
buiten de inrichting of afdeling te begeven, en zijn er stringente fysieke (hekken,
muren, camera’s, deuren met sloten) en procedurele (personele bewaking)
maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt.
In open inrichtingen zijn jeugdigen geenszins vrij om te gaan en staan waar ze
willen, maar zijn er geen of minder fysieke en procedurele maatregelen om dit te
voorkomen.

Tot de open afdelingen behoren ook faciliteiten die bedoeld zijn als ‘eind-
faseplaats’, een plaats buiten de hoofdlocatie van de inrichting waar een jeugdige
zelfstandig of in een kleine groep woont, een dagprogramma buiten de inrichting
volgt maar nog wel begeleiding ontvangt. Het verblijf op die plek is onderdeel van
de opgelegde straf of maatregel en valt dus nog onder de verantwoordelijkheid
van de inrichting. Bij eindfaseplaatsen gaat het om een gevarieerd palet van
‘gezinshuizen’, kamers of appartementen voor begeleide kamerbewoning, en ook
wel plaatsen in niet-justitiële residentiële instellingen. De functie van deze
faciliteiten is dat zij jeugdigen de mogelijkheid geven om, aan het eind van de
straf of behandeling buiten een residentiële setting, zich voor te bereiden op
zelfstandigheid. De faciliteiten zijn vrijwel altijd voor de ‘oudere’ jeugdigen
bestemd, omdat zelfstandigheid voor jeugdigen tot zestien jaar in de regel niet
als optie beschouwd wordt. In sommige gevallen zijn de ‘eindfaseplaatsen’

                                                                
2 De beschrijving is gebaseerd op de situatie zoals die geldt sinds de invoering van het

nieuwe jeugdstrafrecht in 1995. In de justitiële jeugdinrichtingen verblijft momenteel
nog een klein aantal jeugdigen op basis van maatregelen uit het oude jeugdstrafrecht
(plaatsing in een inrichting voor Buitengewone Behandeling en jeugd-tbr). Strafrechtelijk
ondertoezichtgestelden zijn er niet meer.

behandeling

opvang

gesloten behandeling (ots of PIJ)

open behandeling (ots of PIJ)
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eigendom van de inrichting zelf en wordt ook de begeleiding gegeven door
medewerkers die in dienst van de inrichting zijn. In andere gevallen wordt de
faciliteit door een andere instantie beheerd. In die gevallen financiert de inrichting
een aantal voor haar pupillen gereserveerde plaatsen, en wordt er gesproken
van ‘inkooplaatsen’. De justitiële jeugdinrichting behoudt dan wel de
eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding of behandeling zolang de straf of
maatregel niet beëindigd is3. Verder is het verschil tussen eigen eindfaseplaatsen
en inkoopplaatsen dat de eerstgenoemde onder het mandaat van de inrichting
zelf vallen, terwijl het bij inkoopplaatsen meestal zo is dat de instelling bij wie
wordt ingekocht medezeggenschap heeft over de plaatsing (en dus bijvoorbeeld
kan weigeren om een ‘moeilijke’ jeugdige op te nemen).
Het onderscheid tussen open en gesloten plaatsen kent een formele grondslag.
Dat betekent onder meer dat inrichtingen aan het ministerie van Justitie
toestemming dienen te vragen voor overplaatsingen tussen gesloten en open
afdelingen. Voor overplaatsingen tussen open afdelingen onderling of tussen
gesloten afdelingen onderling geldt dat niet. Bij dergelijke overplaatsingen is een
melding voldoende.

                                                                
3 Het gaat hierbij uitsluitend om inkoopplaatsen die door een individuele inrichting elders

worden ingekocht. Daarnaast beschikt de DJI ook over inkoopplaatsen in niet-justitiële
(VWS-)inrichtingen waar jeugdigen direct door het bureau IJZ geplaatst worden. Deze
inrichtingen, waaronder Groot Emaus en Vreekwijk, blijven hier buiten beschouwing.
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Tabel 1: Bestemmingspecifieke capaciteit van de inrichtingen (juli 2000)
naam inrichting voor* opvang gesloten

behandeling
open
behandeling

Jongeren Opvang Centrum jongens 79
’t Nieuwe Lloyd jongens 66
Den Hey-Acker jongens 129
’t Poortje** jongens 48 20
–– meisjes 24
De Kolkemate jongens 48 50
Eikenstein-De Lindenhorst jongens 66
–– meisjes 36 24
Het Keerpunt jongens 24 16 30
Teylingereind jongens 48 24 10
Harreveld jongens 80 34
–– meisjes 80
O. G. Heldringstichting meisjes 10
–– gemengd 115
De Dreef jongens 60
Rentray gemengd 180
Den Engh jongens 107***
De Hunnerberg jongens 54 30
Overberg jongens 30 40
De Hartelborgt jongens 90
–– gemengd 29 (VIC****)
–– gemengd 11

(FOBA****)
* Gemengd betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle leefgroepen gemengd

zijn, maar wel dat er geen vastgestelde quota voor jongens en meisjes zijn.
** Sinds het vraaggesprek is de bestemming van de groepen gewijzigd in zes

opvanggroepen (waarvan drie voor meisjes) en twee behandelgroepen
(waarvan een voor meisjes).

*** In Den Engh zijn geen vastgestelde aantallen open en gesloten
behandelplaatsen, maar doorloopt de leefgroep als geheel een geleidelijke
overgang van geslotenheid naar openheid.

**** FOBA: Forensische Observatie- en Behandelafdeling. VIC: Very Intensive
Care

In de dagelijkse praktijk vormt het onderscheid tussen open en gesloten soms
een glijdende schaal die varieert van aan de ene kant maximaal beveiligde
afdelingen waar de jeugdigen onder strikte bewaking staan, tot de genoemde
extramurale locaties waar het toezicht slechts bestaat uit een regelmatig bezoek
van een groepsleider. Sommige inrichtingen kennen een aparte differentiatie die
‘besloten’ genoemd wordt. Besloten leefgroepen zijn formeel ‘open’, maar
kenmerken zich door een grotere mate van toezicht en controle dan open
leefgroepen.
Tabel 1 geeft een overzicht van de bestemmingsspecifieke capaciteit van de
justitiële jeugdinrichtingen. Het overzicht is enigszins vereenvoudigd in de zin dat
er geen onderscheid wordt gemaakt naar specifieke locaties of differentiaties
binnen de inrichtingen. Uit het overzicht blijkt dat slechts drie van de zestien
inrichtingen uitsluitend een opvangfunctie hebben (JOC, ’t Nieuwe Lloyd en Den
Hey-Acker). Verder biedt Eikenstein-De Lindenhorst voor jongens alleen opvang;
voor meisjes opvang en behandeling.
Drie inrichtingen, De Kolkemate, De Hartelborgt en Eikenstein-De Lindenhorst
(voor meisjes) bieden een combinatie van opvang en gesloten behandeling.
Twee inrichtingen, Het Keerpunt en Teylingereind, bieden zowel opvang als
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gesloten behandeling als open behandeling. De overige zeven inrichtingen zijn
uitsluitend bestemd voor behandeling. Vijf daarvan bieden een combinatie van
gesloten en open behandeling , en twee inrichtingen (De Dreef en Rentray) zijn
uitsluitend bestemd voor open behandeling.

5 Selectie en plaatsing4

Met ingang van 1999 is de selectie en plaatsing van jeugdigen in de justitiële
behandelinrichtingen gecentraliseerd. Dat wil zeggen dat alle plaatsingsaan-
vragen van de diverse instanties en instellingen centraal worden beoordeeld en
toegewezen. Officieren van justitie (in het geval van voorlopige hechtenis,
jeugddetentie en maatregel PIJ), gezinsvoogden (ondertoezichtstelling en
voogdij) en justitiële inrichtingen zelf (overplaatsing) deponeren een plaatsvraag,
soms voorzien van een advies voor een specifieke bestemmingsinrichting, bij de
daartoe aangestelde selectiefunctionaris van het bureau Individuele Jeugdzaken
(IJZ) op het hoofdkantoor van de DJI5.
Het plaatsingsverzoek is voorzien van een omschrijving van de problematiek van
de jongere en meestal van een advies met betrekking tot de inrichting waar de
maatregel bij voorkeur dient te worden uitgevoerd (bij een maatregel PIJ is het
opnemen van een dergelijk advies wettelijk voorgeschreven). De
selectiefunctionaris controleert de aanvraag en dient vervolgens bij een inrichting
het verzoek in om de betreffende jongere op te nemen.
Daarnaast verzorgt het bureau IJZ de verlengings- en beëindigingsadviezen
inzake de maatregel PIJ. Het bureau IJZ neemt verder beslissingen over
verlofaanvragen ten aanzien van de in de jeugdinrichtingen verblijvende
minderjarigen.
Bij het indienen van een plaatsingsverzoek dient door de plaatsvragende
instantie altijd te worden aangegeven of een plaats in een opvanginrichting
(voorlopige hechtenis, jeugddetentie, en crisisplaatsing) of in een behandel-
inrichting (maatregel PIJ, ondertoezichtstelling of voogdij) gevraagd wordt,
en bij plaatsing in een behandelinrichting tevens of een open of een gesloten
plaats gevraagd wordt.
Bij een verzoek tot plaatsing in het kader van voorlopige hechtenis in een
opvanginrichting is altijd sprake van een grote tijdsdruk. Jeugdigen in voorlopige
hechtenis mogen namelijk slechts kort op het politiebureau in hechtenis worden
gehouden. Het Openbaar Ministerie vraagt een plaats aan voor de
tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie is als
enige instantie ‘plaatsend’ en niet ‘plaatsvragend’, omdat het bureau IJZ niet
bevoegd is de plaatsvraag op legitimiteit te toetsen. Bij plaatsing in het kader van
voorlopige hechtenis wordt rekening gehouden met geslacht, met een eventuele
indicatie voor plaatsing in een forensische observatie- en begeleidingsafdeling
(FOBA) en zover mogelijk met regionale herkomst6.
De tijdsdruk, de beperkte capaciteit van de opvanginrichtingen en het gegeven
dat er bij plaatsing in voorlopige hechtenis weinig informatie over de jeugdige
beschikbaar is, hebben als consequentie dat het bureau IJZ overwegend op

                                                                
4 De informatie in deze paragraaf is grotendeels ontleend aan gesprekken met het hoofd

van het bureau IJZ.
5 Voorheen onderhielden de behandelinrichtingen zelf contact met plaatsvragende in-

stanties voor waar het civielrechtelijke maatregelen betrof, en beheerden zij hun eigen
wachtlijst.

6 In bijzonder gevallen is sprake van ‘aanwijzingen van het Openbaar Ministerie’, bijvoor-
beeld wanneer het strafrechtelijk onderzoek vereist dat verdachten in dezelfde strafzaak
niet of juist wel in dezelfde inrichting dienen te verblijven.
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grond van de actuele bezettingscijfers de jeugdige toewijst aan een
opvanginrichting waar op dat moment plaats is.
Wanneer de gezinsvoogdij-instelling van mening is dat een onder toezicht
gestelde jeugdige zeer dringend in geslotenheid opgenomen dient te worden,
kan deze een verzoek daartoe indienen bij het bureau IJZ, vergezeld van een
rechterlijke machtiging tot gesloten uithuisplaatsing (‘crisisopvang’). Het bureau
IJZ plaatst de jeugdige, na een toets op urgentie van de situatie, in een
opvanginrichting. Ook bij deze plaatsing wordt rekening gehouden met geslacht
en met een eventuele FOBA indicatie, en pas in derde instantie met de regio van
herkomst.
In de praktijk betekent dit dat er bij de keuze voor een opvanginrichting pas in
tweede instantie andere criteria dan de beschikbare capaciteit een rol spelen.
Wanneer de selectiefunctionaris de keuze heeft om een jeugdige uit Purmerend
in het JOC (Amsterdam) of in ’t Poortje (Groningen) te plaatsen, zal zij uiteraard
de geografische ligging laten meewegen, maar de mogelijkheden daartoe zijn
beperkt.
Behalve de instroom in het kader van preventieve hechtenis en crisisopvang
intermedieert het bureau IJZ ook enkele andere vormen van instroom in de
opvanginrichtingen, te weten bij overplaatsing tijdens langdurige detentie (opdat
de jeugdige de laatste fase van de straf dichter bij zijn of haar woonplaats en/of
in een gespecialiseerde langverblijf afdeling kan doorbrengen), en bij
overplaatsing ter tijdelijke correctie of ter herselectie. Bij overplaatsing tijdens
langdurige detentie is er altijd sprake van een of meer specifieke en met naam
genoemde bestemmingsinrichtingen. De opvanginrichting waar
de jeugdige op dat moment verblijft is de plaatsvragende instantie.

Uit het voorgaande blijkt dat bij de centrale selectie en plaatsing plaatsen
in opvanginrichtingen en opvangafdelingen praktisch gesproken onderling
inwisselbaar zijn. Bij de behandelinrichtingen ligt dit anders. Het aanbod van
behandelinrichtingen bestaat niet uit een ‘plaats’ maar uit een ‘plaats met een
behandeling’. Plaatsingsverzoeken voor een behandelinrichting zijn dan ook
uitgebreider, gaan vergezeld van een dossier, en zijn geformuleerd in termen van
een specifieke behandelvraag. De plaatsvrager kan daarbij bijvoorbeeld
aangeven dat gezocht wordt naar een behandeling van psycho-seksuele
problematiek, of een behandeling die geschikt is voor zwakbegaafde jeugdigen.
Ook kan een plaatsvraag een advies bevatten voor behandeling in een
specifieke, met naam genoemde, jeugdinrichting.
Het verzoek tot plaatsing in een behandelinrichting kan gedaan worden door het
Openbaar Ministerie (maatregel PIJ), een gezinsvoogdij-instelling (maatregel
ondertoezichtstelling of voogdij met machtiging) of een justitiële jeugdinrichting
(overplaatsing bij maatregel PIJ). Een plaatsingsverzoek voor een jeugdige die
een maatregel PIJ opgelegd heeft gekregen gaat vergezeld van een dossier
waarin onder meer de rapportage pro justitia en een plaatsingsadvies van de
rechter zijn opgenomen. De plaatsingsfunctionaris toetst de aanvraag, neemt een
voorlopig plaatsingsbesluit en stuurt een aanvraag naar de betreffende inrichting.
De plaatsvraag gaat vergezeld van het complete dossier ten behoeve van
oordeelsvorming door de beoogde inrichting. Als de inrichting met opname van
de jeugdige instemt wordt hij of zij op de wachtlijst voor de betreffende inrichting
geplaatst.
Een plaatsingsverzoek voor een jeugdige die onder toezicht of onder voogdij
gesteld is wordt, voorzien van een motivatie, gedaan door de gezinsvoogdij-
instelling. Een rechterlijke machtiging tot uithuisplaatsing is daarbij een vereiste.
De selectiefunctionaris kan de aanvraag afwijzen, als urgent bestempelen en
daarom een (crisisopvang) plaats in een opvanginrichting toewijzen, of de
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aanvraag als minder urgent bestempelen en de jeugdige op de wachtlijst voor
een behandelplaats zetten.
Een justitiële behandelinrichting is zelf plaatsvrager wanneer zij van mening is
dat de behandeling van een aan haar toevertrouwde pupil met een maatregel PIJ
bij voorkeur elders, in een andere justitiële jeugdinrichting, voortgezet kan
worden. Van bijzonder belang hierbij is dat elke overplaatsing van geslotenheid
naar openheid door het bureau IJZ getoetst dient te worden, dus ook wanneer
deze overplaatsing binnen de inrichting zelf plaatsvindt. Het verzoek tot
overplaatsing van jeugdigen met een civielrechtelijke maatregel van geslotenheid
naar openheid gebeurt door de (gezins)voogd, en dient voorzien te zijn van een
motivering en onderbouwing door de gesloten behandelinrichting waar de
jeugdige verblijft.
Een behandelinrichting kan bezwaar maken tegen de voorgenomen plaatsing
van de jeugdige. In dat geval deponeert de selectiefunctionaris het verzoek bij
een andere inrichting. Indien ook die inrichting bezwaar maakt, neemt een
daartoe ingestelde Selectieadviescommissie een definitief plaatsingsbesluit.

Uit de voorafgaande beschrijving blijkt dat het bureau IJZ een centrale rol speelt
in de plaatsing en overplaatsing van jeugdigen in de justitiële inrichtingen. Dit
gegeven zou de suggestie kunnen wekken dat het bureau IJZ ook een
regisserende rol speelt of zou kunnen speelt bij het tot stand brengen van
trajecten in de sector. Met nadruk dient echter gesteld te worden dat dit niet zo is
(en dat het ook de bedoeling niet is). De functie van het bureau is feitelijk die van
intermediair of makelaar: het tot stand brengen van een zo goed mogelijke
aansluiting tussen vraag en aanbod. Het initiatief ligt bij de plaatsvragende
instanties, en het advies van de plaatsvragende instantie is richtinggevend. Van
het advies wordt alleen afgeweken indien het evident niet overeenstemt met
bijvoorbeeld de verblijfstitel van de jongere, of wanneer een plaatsing urgent is
vanwege het verlopen van de termijn van een rechterlijke machtiging en er in de
geadviseerde inrichting op korte termijn geen plaats beschikbaar is.

6 Dagelijkse gang van zaken in de inrichtingen

Op enkele uitzonderingen na leven alle jeugdigen, zowel in de opvang- als in de
behandelinrichtingen, in leefgroepen. Een leefgroep bestaat uit ongeveer tien
jeugdigen in de behandelinrichtingen en twaalf jeugdigen in de opvang-
inrichtingen. De inrichtingen die zowel jongens als meisjes huisvesten ken nen
veelal gescheiden leefgroepen voor jongens en meisjes, maar er komen ook
gemengde leefgroepen voor (in Rentray en de O.G. Heldingstichting). De
jeugdigen wonen in een leefeenheid die bestaat uit een gemeenschappelijke
woonkamer, keuken, en sanitair. In alle inrichtingen hebben de jeugdigen
er ook hun eigen (slaap)kamer. Overdag volgen de jeugdigen een dagpro-
gramma dat bestaat uit school, therapie en eventueel stage of werk. Daarbuiten
verblijven zij zo veel mogelijk in de gemeenschappelijke woonkamer, waar ook
gezamenlijk gegeten wordt. In alle inrichtingen worden de vrijheden die jeugdigen
binnen en buiten de leefeenheid krijgen, zoals deelname aan een bepaalde
vrijetijdsactiviteiten, toestemming om te telefoneren, en bewegingsvrijheid op en
buiten het inrichtingsterrein, afhankelijk gesteld van ‘goed gedrag’. Dit gebeurt
het meest gestructureerd in inrichtingen waar de begeleiding en behandeling op
leertheoretische principes gebaseerd is, in het bijzonder in de inrichtingen die
met token economy systeem werken (waarbij de jeugdigen voor ‘goed gedrag’
punten verwerven, die ook op lijsten worden bijgehouden en waarmee vrijheden
kunnen worden verkregen). Voor details over de vormgeving van de dagelijkse
gang van zaken in de jeugdinrichtingen wordt verder verwezen naar
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Boendermaker en Verwers (1996). In Slot en Spanjaard (1999) wordt
gedetailleerd beschreven hoe het stimuleren van ‘goed gedrag’ binnen het
sociale competentiemodel in de praktijk gestalte krijgt.



Bijlage 4 Routes door de JJI – een cijfermatig beeld

In deze bijlage wordt een cijfermatig beeld gegeven van de routes die jeugdigen
afleggen tussen het moment van inschrijving in een justitiële inrichting en het
uiteindelijke vertrek. Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste van de in
hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksvragen.
We gebruiken hier het woord ‘route’ in plaats van het woord ‘traject’ om te
benadrukken dat het bij deze beschrijving niet noodzakelijkerwijs gaat om een
traject in de zin van een gepland en gefaseerd proces van hulpverlening, maar
om een karakterisering van de feitelijk afgelegde weg.

1 Gegevensbron en werkwijze

De standcijfers en geaggregeerde instroom- en uitstroomcijfers van de inrich-
tingen zoals die periodiek door de afdeling Beleidsinformatie van de DJI
geproduceerd worden, bieden weliswaar enig zicht op stromen binnen de sector
justitiële inrichtingen, maar geven slechts in beperkte mate antwoord op de vraag
welke routes er binnen de sector JJI worden afgelegd door welke categorieën
jeugdigen.
Om in dergelijke informatie te voorzien is ten behoeve van het onderzoek de
afdeling Beleidsinformatie verzocht om kwantitatieve overzichten te produceren
over feitelijk gevolgde trajecten in en tussen de justitiële jeugdinrichtingen.

Gegevensbron
De hier gepresenteerde overzichten zijn gebaseerd op informatie uit het
informatiesysteem TULP/JJI. Dit systeem kan beschouwd worden als een soort
bevolkingsregister van de jeugdinrichtingen. Het is onder meer bedoeld om
informatie over de jeugdigen uit te wisselen tussen inrichtingen, en als
hulpmiddel bij de centrale plaatsing en selectie door de afdeling Individuele
jeugdzaken (IJZ) van de DJI.
In TULP/JJI worden onder meer actuele gegevens zoals de personalia, de
verblijfstitel, de huidige inrichting en afdeling van verblijf van de jongere
opgeslagen. Ook een deel van de historische gegevens blijft geregistreerd, zoals
eerdere verblijven in justitiële jeugdinrichtingen. Het systeem bevat daarom ook
de benodigde informatie om gevolgde routes te reconstrueren
en te beschrijven.

Werkwijze, selectie en definities
Om een beeld te geven van door jeugdigen doorlopen trajecten binnen de sector
JJI is met behulp van het Tulp/JJI informatiesysteem de groep jeugdigen
geselecteerd die in 1999 bij een justitiële jeugdinrichtingen verliet zonder
aansluitend in een andere justitiële jeugdinrichting te worden opgenomen. De
uitschrijving vond plaats vanwege opheffing of schorsing van de voorlopige
hechtenis, afloop van het onvoorwaardelijke deel van de vrijheidsstraf,
beëindiging van een strafrechtelijke (PIJ) of civielrechtelijke maatregel, en in
enkele gevallen vervroegde invrijheidstelling. Kortdurende onttrekkingen aan
toezicht en ontvluchtingen worden weliswaar in Tulp/JJI geregistreerd, maar zijn
in de hier gepresenteerde overzichten buiten beschouwing gelaten. Het beleid
van DJI schrijft voor dat jeugdigen die zich korter dan twee weken aan het
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toezicht onttrekken door bijvoorbeeld niet terug te keren van proefverlof, hetgeen
zeer regelmatig voorkomt, bij de inrichting blijven ingeschreven.
Van alle 1856 jeugdigen die in 1999 bij een justitiële jeugdinrichting werden
uitgeschreven is de direct daaraan voorafgaande route binnen de sector JJI
vastgelegd. De selectie op uitstroomdatum heeft als voordeel dat informatie
voorhanden is over de volledige afgelegde route. Er is geen selectie toegepast
op de aanvangdatum van het traject; in enkele gevallen betrof het jeugdigen die
reeds vanaf 1993 aaneensluitend in een justitiële jeugdinrichting hadden
doorgebracht.
Een route zoals in dit hoofdstuk gedefinieerd bestaat uit de opeenvolgende
inrichtingen of inrichtingsafdelingen waar een jeugdige geplaatst is geweest op
grond van opeenvolgende strafrechtelijke of civielrechtelijke verblijfstitels. Een
traject vangt aan als een jeugdige vanuit het politiebureau of de vrije
samenleving in een justitiële jeugdinrichting wordt opgenomen. Van een
overgang is sprake als ofwel:
— de jeugdige van één jeugdinrichting naar een andere jeugdinrichting wordt

overgeplaatst;
— de jeugdige binnen een en dezelfde inrichting van een opvangafdeling naar

een behandelafdeling wordt overgeplaatst;
— de jeugdige binnen een en dezelfde inrichting van een gesloten behan-

delafdeling naar een open behandelafdeling wordt overgeplaatst, of
omgekeerd.

De route eindigt wanneer de jeugdige de inrichting verlaat zonder naar een
andere justitiële inrichting te worden overgeplaatst.
Het begrip ‘opeenvolgend’ in de voorgaande omschrijving behoeft nog enige
toelichting. Van opeenvolging is sprake als er tussen het einde van een verblijf
en het daaropvolgende verblijf niet meer dan twee weken verstrijken. Op grond
van deze omschrijving zijn er nogal wat jeugdigen die in 1999 meer dan één
route hebben doorlopen. Hoewel de beschikbare gegevens daarover geen
definitief uitsluitsel geven, lijkt dit in het merendeel van de gevallen te gebeuren
op grond van ‘nieuwe feiten’, dat wil zeggen hernieuwde delicten
of probleemgedrag.
Het gaat daarbij overwegend om jeugdigen die in 1999 meerdere malen in
voorlopige hechtenis zijn geweest en daaruit evenzoveel keren weer zijn ont-
slagen. Daarnaast komt het ook voor dat jeugdigen die in 1999 eerst enige tijd
preventief gehecht zijn geweest, later in het jaar op een andere titel, bijvoorbeeld
ondertoezichtstelling, opnieuw in een inrichting worden opgenomen. Verder
werden sommige jeugdigen die in 1999 uit een inrichting ontslagen waren
vanwege beëindiging van een straf of maatregel nog in datzelfde jaar opnieuw
ingesloten, meestal in voorlopige hechtenis.
In de hierna volgende analyses vormt niet een individuele jeugdige, maar een
door een jeugdige gevolgde aaneensluitende route de eenheid van analyse. Dat
betekent dat, bijvoorbeeld, een jongere wiens ondertoezichtstelling in april 1999
beëindigd werd en die in september naar aanleiding van een nieuw delict een
maand in voorlopige hechtenis geplaatst werd, in het kader van
de analyse twee keer voorkomt, namelijk eenmaal in het kader van de ots
plaatsing, en eenmaal in het kader van de latere voorlopige hechtenis.

Voorbehoud
De hierna te presenteren gegevens dienen met grote voorzichtigheid geïnter-
preteerd te worden, omdat zij een aantal onduidelijkheden, onwaarschijnlijkheden
en inconsistenties bevatten. De belangrijkste hiervan zijn:
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— De verblijfstitel ontbreekt regelmatig (57 keer). Waar mogelijk zijn deze uit de
overige gegevens afgeleid.

— Volgens de ter beschikking staande gegevens zijn er veel jeugdigen die
in 1999 meerdere keren een route door één of meerdere inrichtingen
doorliepen, maar het kan niet altijd worden afgeleid of een hernieuwde
opname een voortzetting van een lopende straf of maatregel betreft die
bijvoorbeeld door ontvluchting of onttrekking is onderbroken, of dat het
daadwerkelijk om een nieuwe ‘zaak’ gaat. Afhankelijk van de verblijfstitel bij
opname en de tijdsperiode tussen de opnames is het een soms meer
waarschijnlijk dan het ander, maar met zekerheid valt dat niet te zeggen. In
de hiernavolgende resultaten gaan we er van uit dat als er ‘tijdsgat’ is tussen
een uitschrijving en een hernieuwde opname, dat er dan sprake is van een
nieuwe zaak en dus een nieuwe route. Het is echter niet uit te sluiten dat het
tijdsgat betrekking heeft op een periode waarin de jeugdige voortvluchtig
was, of zelfs betrekking heeft op een onjuist of niet geregistreerd verblijf in
een (andere) inrichting.

— In de registratiegegevens komen 55 gevallen voor waarbij een jeugdige op
dezelfde dag wordt ingeschreven en uitgeschreven. Waarschijnlijk gaat het
hierbij om onterecht ingevoerde en onmiddellijk gemuteerde gegevens.
Dergelijke gevallen zijn niet in de analyse opgenomen. Het komt echter ook
voor dat er volgens de registratie slechts één of enkele dagen liggen tussen
inschrijving en uitschrijving. Hoewel dit mogelijk
een weergave is van de werkelijke gang van zaken, zeker als het om
voorlopige hechtenis gaat, is niet uit te sluiten dat dergelijke korte perioden
eigenlijk ook administratieve artefacten zijn. Dergelijke korte perioden zijn
desondanks wel in de analyse opgenomen.

— Het komt voor dat de opgegeven reden voor beëindiging van de plaatsing
inconsistent met is de opgegeven verblijfstitel en/of met de bestemming van
de inrichting. Een voorbeeld is ‘einde detentie’ als reden voor de beëindiging,
terwijl de verblijfstitel een strafrechtelijke maatregel is en de betreffende
inrichting een behandelinrichting is. Omdat de inrichtingsbestemming en de
verblijfstitel wel in bijna alle gevallen onderling consistent zijn, hebben we er
in dergelijke gevallen voor gekozen te veronderstellen dat de reden voor
beëindiging onjuist is geregistreerd. Het feit dat de reden voor beëindiging
blijkbaar niet altijd correct wordt geregistreerd, betekent echter wel dat er in
sommige gevallen mogelijk een onjuiste afleiding is gemaakt. Bijvoorbeeld:
Een jeugdige wordt in voorlopige hechtenis opgenomen en vervolgens
ontslagen met als reden ‘einde detentie’. We veronderstellen dan ten
behoeve van de analyse dat de jeugdige een vrijheidsstraf opgelegd heeft
gekregen. Dat is uiteraard een onjuiste gevolgtrekking als de feitelijke reden
voor beëindiging een ‘schorsing voorlopige hechtenis’ was.

Omdat het binnen de beschikbare tijd niet mogelijk was om individuele dossiers
nader te bestuderen, is besloten om de gevolgde routes jeugdigen
zo goed mogelijk te beschrijven op basis van de bovengenoemde veronder-
stellingen. Bij de interpretatie dienen de voorgaande punten echter in acht te
worden genomen.
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2 Resultaten

Tabel 1 geeft een overzicht van de doorlopen routes van jeugdigen die in 1999
een justitiële jeugdinrichting verlieten zonder direct aansluitend in een andere
justitiële jeugdinrichting te worden opgenomen (i.e. uitschrijvingen minus
overplaatsingen).
Ter vereenvoudiging van de te presenteren gegevens zijn de diverse verblijftitels
in vier categorieën ondergebracht, te weten:
— voorlopige hechtenis;
— jeugddetentie;
— maatregel PIJ;
— maatregel ots.
Jeugdigen met straffen of maatregelen op basis van het ‘oude’ jeugdstrafrecht
(maatregel van buitengewone behandeling en jeugdterbeschikkingstelling) zijn
gevoegd bij jeugdigen met een maatregel PIJ. Jeugdigen die onder voogdij
gesteld zijn, zijn gevoegd onder de verblijfstitel ots.
Jeugdigen die op vrijwillige basis verlengde hulpverlening in een justitiële
jeugdinrichting ontvangen, en jeugdigen die in het kader van de vreemdelin-
genbewaring geplaatst zijn (in totaal vijf jeugdigen), zijn buiten beschouwing
gelaten.
De jeugdinrichtingen en afdelingsinrichtingen zijn globaal ingedeeld naar hun
bestemming, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:
— opvang (OPV);
— gesloten behandeling (BG);
— open behandeling (BO).
Behalve het totaal aantal jeugdigen dat een bepaalde route aflegde wordt tevens
aangegeven:
— hoeveel van die jeugdigen van Nederlandse afkomst zijn;
— hoeveel van jeugdigen meisjes zijn;
— wat de gemiddelde duur van de betreffende route was.

Als de gegevens uit de registratie de werkelijke gang van zaken met enige
betrouwbaarheid weergeven, dan blijkt uit de tabel dat er van het feitelijke
faseren van de routes de jeugdigen door de jeugdinrichtingen afleggen weinig
terecht komt. Dat ligt wellicht gedeeltelijk aan het feit dat de faserende elementen
die binnen een gegeven inrichtingsafdeling, bijvoorbeeld binnen
de gesloten afdeling van De Hunnerberg of binnen de open afdeling van Rentray,
in de tabel niet tot uitdrukking komen. De cijfers laten echter ook zien dat de
doorstroom van gesloten behandeling naar open behandeling nauwelijks van de
grond komt. Zij zijn slechts 5 van de ruim 200 jongeren met een maatregel ots
vanuit de besloten behandeling naar de open behandeling doorgestroomd, en
zijn er maar liefst 42 jongeren met een maatregel ots die in de opvang op
behandeling hebben gewacht maar deze nooit hebben gekregen (althans niet
aansluitend). Een vergelijkbare conclusie gaat op voor jongeren met een
maatregel PIJ. Slechts 4 van de 86 jeugdigen met een PIJ maatregel hebben de
overgang van geslotenheid naar openheid doorlopen.
Vooral de cijfermatige ten aanzien van de jeugdigen met een maatregel PIJ doen
onze twijfels aan de betrouwbaarheid van de gegevens overigens rijzen.
Gegeven het staande beleid om de maatregel PIJ in eerste instantie altijd in
geslotenheid te laten beginnen maken het erg onwaarschijnlijk dat maar liefst 36
van de 86 jeugdigen met een PIJ maatregel meteen in een open inrichting
geplaatst werden.
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Tabel 1: Typering van routes door de JJI van jeugdigen die in 1999
werden uitgeschreven en niet overgeplaatst.

aantal
totaal

w.o.
autochtoon

w.o.
meisjes

verblijfsduur

voorlopige hechtenis 1.120 376 64 46
jeugddetentie 449 105 19 118
PIJ 86 36 4 578
w.o.OPV 10 2 0 221

BG 32 17 0 665
BO 36 14 3 574
BG-BO 4 1 0 1.015
OPV-BG 2 1 1 174
BO-OPV 1 1 0 753
BG-OPV 1 0 0 388

ots 224 143 104 462
w.o.OPV 42 17 21 115

BG 63 48 36 464
BO 105 70 42 615
BO-BG 1 1 1 198
BG-BO 5 3 2 483
OPV-BG 3 0 0 267
OPV-BO 5 4 2 295

totaal 1.879 660 191 137
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Bijlage 5 Aandachtspuntenlijst

De vraaggesprekken met inrichtingsfunctionarissen zijn gevoerd aan de hand van de
aandachtspuntenlijst die hieronder in beknopte vorm wordt weergegeven. In inrichtingen met
een gemengde bestemming werden de vragen steeds afzonderlijk gesteld voor de in de
inrichting te onderscheiden bestemmingen, dus voor de opvangafdeling, de gesloten
behandelafdeling en/of de open behandelafdeling.

Instroom
Procedure Welke procedures worden gevolgd? In hoeverre vindt

overleg plaats met plaatsvragers?
Opnamecriteria Welke criteria worden gehanteerd voor acceptatie?

Wie zijn bij de toetsing betrokken? Hoe vaak wordt
besloten om niet op te nemen? Welke redenen voor
een negatieve beslissing komen voor? Wordt de
inrichting wel eens verplicht om toch op te nemen?

Inkomstenfase/afdeling Is er een inkomstenfase of een inkomstenafdeling?
Wat is het doel van die fase/afdeling. Hoe lang
verblijven jeugdigen er?

Verblijfs/behandelplan Wordt er altijd een verblijfs/behandelplan gemaakt?
Door wie? Op welk moment? Wordt het bijgesteld en
zo ja, hoe regelmatig? Wat is de inhoud van het plan
(doelen en middelen)? Hoe ver wordt vooruit gepland?

Interne doorstroom
Differentiatie Welke differentiaties worden binnen de inrichting

onderscheiden (ook eindfaseplaatsen), voor welke
doelgroepen zijn die bestemd?

Procedure Vindt er doorstroom plaats tussen de afdelingen
groepen? Welke procedures worden daarbij
gehanteerd? Is er sprake van een vaste volgorde
waarin groepen worden doorlopen, of van vaste
termijnen voor de verblijfs- of behandelduur in
groepen?

Doorstroomcriteria Welke criteria worden gehanteerd voor doorstroom?
Gedragseisen, vlucht- en/of delictgevaar, vaste of
maximale termijn? Wie zijn bij de toetsing betroken?
Worden daarbij ook instrumenten gebruikt?.
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Uitstroom
Procedure Welke procedures worden gevolgd? In hoeverre vind

overleg plaats met de vervolginrichting of vervolg-
voorziening?

Criteria Welke criteria worden gehanteerd voor uitstroom naar
andere inrichtingen. Gedragseisen, vlucht- en/of
delictgevaar, vaste of maximale termijn? Wie zijn bij de
toetsing betrokken? Worden daarbij ook instrumenten
gebruikt?.

Nazorg Op welke wijze is de inrichting betrokken bij nazorg
(definitie hulpvraag, voorbereiding, bemiddeling)? Met
welke instanties wordt daarbij samengewerkt? Hoe
verloopt die samenwerking?

Algemeen
Wat zijn belangrijkste knelpunten voor instroom,
doorstroom en uitstroom?
Zijn er speciale groepen jongeren voor wie instroom of
doorstroom of uitstroom problematisch is? Bijvoorbeeld
naar verblijfsstatus, geslacht, leeftijd, aard en ernst van
de problematiek?
Is de inrichting betrokken bij sectoroverstijgende
trajecten? Zo ja, met welke instanties wordt samen-
gewerkt? Wat is de taakverdeling? Hoe verloopt de
aanmeldingsprocedure? Voor welke jeugdigen is het
traject bestemd? Welke criteria worden gehanteerd
voor deelname, en voor doorstroom naar volgende
fasen? Is er een case-manager? Wat zijn de resul-
taten? Zijn er knelpunten?


