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Achtergrond van het onderzoek 

Individuele Traject Begeleiding (ITB) is een intensieve vorm van (jeugd)reclassering, die vaak 
wordt opgelegd als alternatief voor een (deel van een) detentie. Het doel van ITB is het 
voorkomen van recidive door vergroting van de sociale integratie en door verbetering van de 
persoonlijke vaardigheden van de jongere. Er zijn twee varianten: ITB harde kern en ITB-
CRIEM. 

ITB harde kern is een intensief begeleidingstraject bedoeld voor minderjarigen (12 t/m 17 jaar) 
en jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar). Voor minderjarigen van niet-westerse afkomst die, voor het 
eerst voor een delict zijn aangehouden of die een paar lichte vergrijpen hebben gepleegd is ITB-
CRIEM beschikbaar1. 

De evaluatie van ITB past in het ‘Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003 - 2006’ dat het 
kabinet, als onderdeel van de nota Jeugd Terecht, eind 2002 aan de Tweede Kamer heeft 
aangeboden. Het actieprogramma stelt zich als doel ‘het voorkomen van eerste delicten en het 
terugdringen van recidive’. Verder wordt groot belang gehecht aan de systematische toetsing 
van sanctiemodaliteiten op hun effectiviteit. Op termijn zal de Minister van Justitie alleen nog 
programma’s financieren die als effectief (in termen van voorkomen van recidive) of 
veelbelovend zijn beoordeeld. 

Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Ten eerste is het onderzoek gericht op het achterhalen van de programmatheorie van ITB: wat is 
kenmerkend voor de aanpak en wat zijn de werkzame factoren? Ten tweede vindt een 
programma-evaluatie plaats. Hierin wordt nagegaan hoe ITB in de praktijk wordt gebracht en in 
hoeverre deze uitvoering overeenstemt met het oorspronkelijke ‘papieren’ programma. 

Het onderzoek dient kennis en inzichten op te leveren, op basis waarvan het ministerie van 
Justitie kan besluiten over de toekomst van ITB: voortzetting en, zo ja, welke verbeteringen en/of 
uitbreidingen zijn dan noodzakelijk of gewenst. De volgende onderzoeksvragen dienen daartoe 
te worden beantwoord, voor zowel ITB harde kern als ITB-CRIEM. 

1. Wat zijn de kenmerken van ITB, en in hoeverre onderscheidt ITB zich van reguliere 
jeugdreclassering? 

2. Wat is de beoogde doelgroep van ITB? 

                                                 
1 CRIEM is een afkorting van ‘Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden’ en is 

ontleend aan de gelijknamige nota, die in 1997 door het kabinet is aangeboden aan de Tweede Kamer. 
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3. Wat zijn de mogelijke werkzame factoren en welke empirische onderbouwing bestaat 
daarvoor (met andere woorden wat is het achterliggende mechanisme)? 

4. Hoe scoort ITB op de (overige) What works-criteria? 

5. Op welke wijze wordt ITB in de praktijk uitgevoerd?  

6. Welke verschijningsvormen van ITB zijn er in het land? 

7. Wat zijn kenmerken van de jongeren die met ITB in aanraking komen en op welke wijze 
heeft ITB bij die jongeren vorm gekregen?  

8. In hoeverre komt de uitvoering van ITB overeen met de bedoelingen? 

9. In hoeverre komen de cliënten van ITB overeen met de beoogde jongeren? 

Onderzoeksopzet en werkwijze 

Het onderzoek is uitgevoerd tussen juli 2004 en januari 2005. In die periode zijn diverse 
informatiebronnen geraadpleegd. Voor de analyse van de programmatheorie is, behalve van de 
beschikbare methodiekbeschrijvingen, gebruik gemaakt van uiteenlopende documenten als 
beleidsnota’s, rapporten en ministeriële circulaires. Voorts zijn diverse literatuur reviews 
bestudeerd, teneinde de werkzame factoren (What works criteria) van ambulante programma’s 
voor delinquente jongeren op te sporen. Verder hebben de onderzoekers met behulp van een 
checklist de ‘soliditeit’ beoordeeld van ITB harde kern en ITB-CRIEM, zoals die op papier zijn 
beschreven. Tenslotte, zijn met de interviews met sleutelfiguren (o.m.) gegevens verzameld die 
inzicht geven in de oorspronkelijke opzet en rationale van ITB. 

De programma-evaluatie is in drie stappen uitgevoerd (zie figuur 1). Ten eerste zijn de 
verschijningsvormen van ITB in Nederland geïnventariseerd. Daartoe is een telefonische 
enquête gehouden onder de arrondissementen en de landelijk werkende William Schrikker 
Groep. Ten tweede heeft bij een selectie van deze arrondissementen een specifiekere 
inventarisatie plaatsgevonden, waarbij op een aantal onderwerpen dieper is ingegaan. Ten 
derde zijn uit deze groep drie arrondissementen (Amsterdam, Breda en Dordrecht) geselecteerd 
voor dossieronderzoek. Van de betrokken jongeren zijn ook registratiegegevens opgevraagd uit 
het Informatiesysteem Jeugdzorg (IJ) en de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële 
Documentatie (OBJD) van het WODC.  

In de drie genoemde arrondissementen zijn diverse sleutelfiguren geïnterviewd over de bereikte 
doelgroep en het juridisch kader, inhoud en uitvoering, procedure en samenwerking met 
ketenpartners en de randvoorwaarden. 

1.1. Bevindingen 

Het ITB-programma: kenmerken en het onderscheid met de reguliere 
jeugdreclassering 

De beoogde doelgroep 

ITB harde kern en ITB-CRIEM zijn programma’s die bestemd zijn voor jongeren die problemen 
hebben op meerdere leefgebieden (waaronder thuis/het gezin, school/werk, vrije tijd) en die, 
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onder invloed hiervan, een reëel risico lopen (nog verder) af te glijden naar de criminaliteit. Bij 
ITB harde kern gaat het om tamelijk ernstig problematische jongeren: delinquenten (van 12 t/m 
24 jaar) die al enige keren met Justitie in aanraking zijn gekomen voor ernstige strafbare feiten 
en in aanmerking komen voor een forse vrijheidsstraf. Veel van deze jongeren lijken te hebben 
gekozen voor een criminele carrière of levensstijl.2 De beoogde doelgroep van ITB-CRIEM 
bestaat uit jongeren (12 t/m 17 jaar) van niet-westerse komaf,3 die voor het eerst met Justitie in 
aanraking zijn gekomen (first offenders, incidentele delictplegers) en van wie wordt gevreesd dat 
zij – zonder ingrijpen – zullen afglijden naar de criminaliteit. Het ‘leven tussen twee culturen’ en 
de veelal gebrekkige maatschappelijke integratie van het gezin (de ouders) van deze jongeren is 
voorts kenmerkend voor de doelgroep. De niet-Nederlandse afkomst van deze jongeren wordt 
een risicofactor van belang geacht. 

Telefonische inventarisatie en verzameling van schriftelijke documentatie over ITB bij alle 

arrondissementen en de William Schrikker Groep (n=19) 

 

Telefonische inventarisatie bij de arrondissementen die minimaal 10 

deelnemers op jaarbasis begeleiden (n=12) 

 

Dossieronderzoek en analyse van 

strafrechtelijke gegevens bij drie arrondissementen 

(n=3) 

Figuur 1  Schematische weergave van inventarisatie in de praktijk 

De reguliere jeugdreclassering is vooral bedoeld voor een bijzondere groep jongeren waarover 
binnen de jeugdstrafrechtketen veel zorgen bestaan. Die zorgen betreffen – naast de delicten – 
de ontwikkeling van de jongeren en uiteenlopende problemen die de jongeren hebben in de 
persoonlijke en sociale sfeer. De reguliere jeugdreclassering is qua ‘zwaarte’ van de doelgroep 
tussen beide ITB-programma’s in te plaatsen. Zowel aan de onderkant (first offenders, 
incidentele delictplegers) als de bovenkant (harde kernjongeren) is sprake van overlap.  

De bedoelde interventies 

Kenmerkend voor ITB is, in de eerste plaats, de intensiteit van het contact dat de 
jeugdreclasseringswerker heeft met zijn cliënten. Door een relatief lage caseload (6 à 8 jongeren 
per fte) is het mogelijk meerdere cliëntcontacten per week te hebben. In de tweede plaats heeft 

                                                 
2 Hoewel ITB harde kern ook bij meerderjarigen kan worden opgelegd, gebeurt dit in de praktijk nog maar 

nauwelijks. Dit blijkt uit de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde landelijke inventarisatie van ITB-
programma’s. Om die reden is dit onderzoek toegespitst op ITB harde kern voor minderjarigen (tenzij 
nadrukkelijk anders vermeld). 

3 Oorspronkelijk was ITB-CRIEM alleen bedoeld voor Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse 
jongeren uit de ‘grotere’ steden in Nederland. Medio 2004 is ITB-CRIEM ook beschikbaar gesteld voor alle 
jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond. Bovendien is het programma landelijk verspreid en kan 
dus ook in niet-verstedelijkte regio’s worden uitgevoerd. 
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het programma een brede doelstelling. Primair zijn de interventies erop gericht een zichtbare 
verbetering te realiseren in het persoonlijk functioneren van de jongeren op de leefgebieden die 
een relatie hebben met het delictgedrag, waarbij het uiteindelijke doel is dat recidive uitblijft. 
Maar daarnaast gelden doelen die het individuele niveau overstijgen: de interventies vinden óók 
plaats in het gezin en andere pedagogische contexten (school, buurt). Reguliere 
jeugdreclasseringcontacten zijn, in vergelijking met ITB harde kern en ITB-CRIEM, veel minder 
intensief en de interventies zijn – mede als gevolg van de beperktere begeleidingstijd (caseload 
van 1:22) – sterker op het individu gericht.  

Box 1 en 2 bevatten beknopte beschrijvingen van de kenmerkende interventies van ITB harde 
kern, respectievelijk ITB-CRIEM. Hieruit blijkt dat ITB-CRIEM, in vergelijking met die van ITB 
harde kern, specifieker is en meer in termen van handelingsrichtlijnen en –adviezen beschreven. 
Een ander wezenlijk verschil betreft het juridisch kader waarbinnen de programma’s worden 
opgelegd en uitgevoerd. ITB harde kern heeft een zeer strikt en niet-onderhandelbaar kader en 
wordt getypeerd als ‘extramurale detentie’ (jongeren zitten als het ware gevangen in een net van 
afspraken en controles). Het programma is bedoeld als ‘een laatste kans’. Het kader waarbinnen 
ITB-CRIEM wordt uitgevoerd is veel minder streng: er is veel meer ruimte voor begeleiding en 
het (leren) oplossen van problemen. Verder heeft ITB harde kern met zes maanden een langere 
looptijd dan ITB-CRIEM (3 maanden). Tot slot onderscheidt ITB-CRIEM zich van ITB harde kern 
doordat het expliciet eisen stelt aan de specificiteit en meetbaarheid van de geformuleerde 
begeleidingsdoelen (de zgn. ‘SMART-criteria’). 

 

Box 1  Beknopte beschrijving van de kenmerkende interventies van ITB harde kern.a

ITB harde kern biedt jongeren een individuele begeleiding, die is afgestemd op de specifieke situatie 

waarin zij zich bevinden en op hun persoonlijke geschiedenis en vaardigheden. Aanvankelijk heeft 

de jeugdreclasseringswerker een strikte controlerende taak.b Ook de politie speelt een rol in de 

(intensieve) controle op gemaakte afspraken. De jeugdreclasseringswerker meet zich gaandeweg 

een steeds meer ondersteunende rol b aan. Zijn aanpak is gestoeld op een cognitief gedragsmatige 

benadering, waarin de training van sociale en cognitieve vaardigheden een belangrijk onderdeel 

uitmaakt. Naast interventies die op de jongeren zelf zijn gericht, worden hun ouders (zo veel als 

mogelijk) bij de begeleiding betrokken. De contacten met de ouders hebben tot doel de 

opvoedingsrelatie en het ouderlijk gezag te herstellen en eventuele andere problemen in de 

thuissituatie op te lossen. Verder zijn de activiteiten van de jeugdreclasseringswerker gericht op de 

opbouw van netwerken en randvoorwaarden, die bevorderen dat instellingen die met de jongeren te 

maken hebben beter in staat raken om hen te begeleiden of ‘binnen boord’ te houden. Tot slot biedt 

ITB harde kern ruimte om in het kader van de begeleiding (indien gewenst) aandacht te schenken 

aan materiële en/of immateriële schade ten gevolge van het gepleegde delict, en waar mogelijk te 

herstellen (‘herstelbemiddeling’). 
a De onderstreepte interventies worden o.g.v. de What works literatuur beschouwd als aantoonbaar werkzaam. 
b Het gaat hier om de combinatie van een strikte controle en doelgerichte ondersteuning door de 
jeugdreclasseringswerker.De onderstreepte interventies worden o.g.v. de What works literatuur beschouwd als 
aantoonbaar werkzaam. 
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Box 2  Beknopte beschrijving van de kenmerkende interventies van ITB-CRIEM.a

Bij ITB-CRIEM wordt de begeleiding individueel en ‘op maat’ geboden. De begeleiding bestaat uit 

een cognitief gedragsmatige training, waarbij naast de ontwikkelingstaken, die voor alle 

adolescenten gelden, ook aandacht wordt besteed aan de ‘extra’ taak waarmee allochtone jongeren 

te maken hebben, namelijk ‘het leven in twee culturen’. Aldus wordt gewerkt aan 

competentievergroting, inclusief de zogenaamde biculturele competentie. In de begeleiding van de 

jongeren biedt de jeugdreclasseringswerker zich aan als prosociaal rolmodel (modeling) en wordt 

met de jongere stil gestaan bij het gepleegde strafbare feit (delictanalyse). Het bieden van praktische 

hulp bij het vinden van een opleiding of werk maakt eveneens deel uit van de hulp. In het kader van 

de begeleiding oefent de jeugdreclasseringswerker doelgerichte toezicht en controle uit.  

ITB-CRIEM kenmerkt zich voorts door een multimodale aanpak: de interventie vindt plaats op 

meerdere leefgebieden tegelijk (ouders/familie, school, vrije tijd). Hierbij kan de jeugdreclasserings-

werker gebruik maken van uiteenlopende interventies: Informatieverstrekking over Nederlandse 

samenleving (incl. waarden- en normen), Conflictbemiddeling/-oplossing (‘counseling’) en 

Contactlegging tussen ouders en andere pedagogische contexten (bijv. school). De activiteiten van 

de jeugdreclasseringswerker zijn voorts gericht op de uitbreiding en versterking van het sociaal 

netwerk van de jongere. Het organiseren en mobiliseren van sociale steun en ondersteuning is 

daarbij een belangrijk element. Daartoe behoren ook de inspanningen die moeten bevorderen dat 

instellingen, die met de jongeren te maken hebben, beter in staat raken om hen te begeleiden of 

‘binnen boord’ te houden.  

a De onderstreepte interventies worden o.g.v. de What works literatuur beschouwd als aantoonbaar werkzaam. 

De veronderstelde werkzame factoren in het ITB-programma 

Op grond van de literatuur is een aantal ‘kenmerkende interventies4 van ITB harde kern als 
potentieel effectief te beschouwen (zie de onderstreepte interventies in box 1). Althans, uit de 
What works literatuur blijkt dat deze methoden en technieken doorgaans een positief effect 
sorteren in de ambulante begeleiding van delinquente jongeren. Bij ITB-CRIEM (zie box 2) 
blijken naar verhouding iets minder (kenmerkende) interventies overeen te komen met methoden 
en technieken die aantoonbaar effectief zijn.  

ITB harde kern en ITB-CRIEM lijken zich in enige mate te kunnen spiegelen aan factoren die 
aantoonbaar effectief zijn. Dat neemt niet weg dat in beide programma’s relatief veel interventies 
zijn opgenomen, die verondersteld worden cruciaal te zijn, maar waarvan de werkzaamheid 
vooralsnog niet door empirisch onderzoek wordt ondersteund.  

Andere indicaties van de werkzaamheid van het ITB-programma 

ITB harde kern blijkt over het geheel genomen maar in beperkte mate te voldoen aan een aantal 
algemene uitgangspunten of beginselen, die aan de basis liggen van effectief ingrijpen. Uit de 

                                                 
4 Kenmerkende interventies’ zijn activiteiten en middelen die worden ingezet ter beïnvloeding van de 

(veranderbare, criminogene) behoeften en factoren, die verantwoordelijk worden geacht voor het ontstaan 
en de instandhouding van het delinquente gedrag. In theorie zouden deze ‘cruciale’ interventies de 
beoogde gedragsverandering moeten bewerkstelligen, danwel bevorderen. 
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What works-literatuur blijkt dat programma’s die deze beginselen huldigen, doorgaans 
succesvoller, effectiever zijn in de aanpak van antisociaal en delinquent gedrag.5 Alleen de 
methodische aansluiting van ITB harde kern op de mogelijkheden en beperkingen van de 
deelnemers is expliciet (responsiviteitsbeginsel). Het beginsel dat de interventie dient aan te 
sluiten op beïnvloedbare factoren, die het delinquente gedrag versterken en in stand houden, is 
maar gedeeltelijk uitgewerkt in deze methodiek (behoeftebeginsel). ITB-CRIEM scoort over het 
geheel genomen gunstiger op de effectiviteitsbeginselen. De aandacht voor (criminogene) 
behoeften (behoeftebeginsel) en de match tussen programma en deelnemers 
(responsiviteitsbeginsel) is overtuigend. De zorg voor een goede professionele opleiding en 
ondersteuning is maar tot op zekere hoogte terug te vinden in de programmaopzet van ITB-
CRIEM (professionaliteitsbeginsel). Het recidiverisico van jongeren (risicobeginsel) krijgt in beide 
programma’s niet (geheel) de aandacht die zij op grond van de literatuur zouden moeten krijgen. 
En aan het waarborgen van een uitvoering van ITB, overeenkomstig de oorspronkelijke 
bedoeling (het beginsel van programma-integriteit), wordt in het geheel geen aandacht gegeven.  

De soliditeit van ITB is een tweede indicatie van de werkzaamheid van het programma. Een 
solide programma is transparant, onderbouwd, uitvoerig onderzocht en aan de totstandkoming 
ervan is een gedegen ontwikkelingsproces voorafgegaan. Uit het onderzoek blijkt dat de soliditeit 
van ITB harde kern en ITB-CRIEM niet overtuigend is. Als bij ITB-CRIEM rekening wordt 
gehouden met de zeer jonge ‘leeftijd’ van het programma, waardoor het nog nauwelijks aan 
onderzoek onderworpen heeft kunnen zijn, komt dit programma redelijk goed uit de verf. Bij ITB 
harde kern laat vooral de onderbouwing van het programma te wensen over en schiet de wijze 
waarop het ontwikkeld is tekort. De soliditeit van een programma is geen voorwaarde of garantie 
voor succes of doeltreffendheid. Niettemin is het waarschijnlijker dat een solide programma juist 
doet waarvoor het ontworpen is (thans: voorkoming van recidive). Vanuit dat oogpunt liggen de 
kaarten van ITB-CRIEM gunstiger dan die van ITB harde kern. 

Over het geheel genomen leveren de indicaties van de werkzaamheid van het programma een 
wat mager beeld op. Vooral ITB harde kern scoort op een aantal punten matig tot slecht. 
Aanspraken op doeltreffendheid lijken in het geval van ITB-CRIEM iets meer te kunnen worden 
gerechtvaardigd. Dat laat onverlet dat de programmatheorie ook in dit geval scherper, maar 
vooral vollediger en overtuigender zou kunnen worden gesteld. Daardoor is door de 
programmaontwerpers niet inzichtelijk gemaakt (verklaard, gelegitimeerd) hoe de – noodzakelijk 
geachte – activiteiten en middelen aangrijpen op de criminogene behoeften en factoren die ten 
grondslag liggen aan het delinquente gedrag. 

                                                 
5 Er worden vijf beginselen onderscheiden: het risicobeginsel, het behoeftebeginsel, het 

responsiviteitsbeginsel, het professionaliteitsbeginsel en het beginsel van programma-integriteit. Zij 
hebben betrekking op de persoon van de jongere en de achtergronden en oorzaken van zijn antisociale of 
delinquente gedrag, of op de wijze van implementatie en uitvoering van het programma. 
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Inventarisatie van verschijningsvormen en werkwijzen van het ITB-
programma 

De landelijke enquête onder ITB-coördinatoren bevestigt het bestaan van een grote variatie van 
ITB-programma’s. De interviews met sleutelfiguren ondersteunen voorts de bevindingen uit de 
enquête. 

Uit het onderzoek blijkt dat de ‘officiële’ methodiekbeschrijvingen van ITB harde kern en ITB-
CRIEM veel afdekken van hetgeen in de praktijk feitelijk plaatsvindt (wat het sterkst voor ITB-
CRIEM blijkt te gelden). Aan de andere kant hebben de beschrijvingen geen dwingend karakter 
en laten zij veel ruimte voor lokaal initiatief en specifieke invulling.  

Een opvallend (vorm)verschil is allereerst de omvang van het programma-aanbod, uitgedrukt in 
‘fte jeugdreclasseringswerker’ en aantal ITB-deelnemers per arrondissement. In verreweg de 
meeste arrondissementen is er geen ITB harde kernaanbod voor jongvolwassenen. Een tweede 
vormverschil betreft het (juridisch) kader van ITB. In enkele arrondissementen zijn de 
selectiecriteria voor ITB-deelnemers versoepeld, waardoor voor ITB harde kern ook jongeren 
met een ‘lichtere’ delictgeschiedenis worden toegelaten of bij ITB-CRIEM ook autochtonen en 
recidiverende jongeren in aanmerking komen. Over de toepassing van sancties bij het niet 
nakomen van afspraken (‘rode kaart’ bij ITB harde kern) blijken verschillende opvattingen te 
bestaan. Bij ITB-CRIEM worden voor verlenging zeer verschillende regels gehanteerd. Er zijn 
arrondissementen die verlenging categorisch uitsluiten, maar ook die van deze mogelijkheid 
tamelijk vaak gebruik maken. 

Er is een grote verscheidenheid van zogenaamde aanvullende programma’s (zoals sociale 
vaardigheidstraining, agressieregulatietraining, ‘Herstelrecht’). De verscheidenheid betreft zowel 
het aantal potentieel inzetbare programma’s als de programma-inhoud. Overigens is in geen van 
deze arrondissementen formeel gedocumenteerd waarom en op welke wijze deze additionele 
interventies ten behoeve van ITB worden gebruikt. Een tweede inhoudelijk verschil betreft de 
cliëntgerichte informatieverzameling. Over de gehele linie, uitzonderingen daargelaten, laat de 
aandacht voor dit onderdeel sterk te wensen over. De eerder genoemde effectiviteitsbeginselen 
vereisen een gedegen verzameling van gegevens bij individuele cliënten over het recidiverisico 
(risicobeginsel), over factoren en behoeften die het delinquente gedrag versterken en in stand 
houden (behoeftebeginsel), alsmede over intellectuele en praktische vaardigheden 
(responsiviteitsbeginsel). Tot slot blijkt uit de enquête dat het accent dat in de 
methodiekbeschrijving van ITB-CRIEM op de integratieproblematiek wordt gelegd, in de praktijk 
veelal niet de overeenkomstige aandacht krijgt. Verder meent men dat het belang, dat formeel 
aan een systeemgerichte benadering wordt gehecht, over het algemeen minder sterk in de 
praktijk van ITB-CRIEM is terug te vinden.  

Het ITB-programma in de praktijk 

De bereikte doelgroep 

Uit de onderzochte dossiers (in totaal 85) blijkt dat de jongeren die deelnemen aan ITB harde 
kern en ITB-CRIEM gemiddeld bijna 17 jaar, respectievelijk 15½ jaar oud zijn. Beide groepen 
bestaan uitsluitend uit jongens, die over het algemeen ‘thuis’ wonen bij tenminste een 
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biologische ouder. Ruim de helft bezoekt het voortgezet onderwijs. Bij ITB harde kern heeft ruim 
de helft van de jongeren een allochtone achtergrond. In beide groepen heeft een groot 
percentage te maken gehad met eerdere hulpverlening.  

De schorsings- en de vonnisvariant komen in ongeveer gelijke mate voor bij de oplegging van 
ITB. In het geval van een vonnis, gaat het bijna uitsluitend om een bijzondere voorwaarde bij een 
voorwaardelijk jeugddetentie. De CRIEM-jongeren blijken over het algemeen niet te voldoen aan 
het profiel van licht-delinquente jongere of first offender. Uit de geraadpleegde justitiële database 
(OBJD) blijkt dat zij over het algemeen al vaker delicten hebben gepleegd. Bovendien wijkt het 
type en de zwaarte van de gepleegde delicten bij de CRIEM-jongeren over het algemeen niet af 
van dat van de harde kernjongeren (die over het algemeen wel overeenkomen met het 
verwachte profiel). De delictgeschiedenis van de CRIEM-jongeren blijkt evenmin wezenlijk af te 
wijken van die van de harde kernjongeren. Wat betreft de aanwezigheid van risicofactoren in de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag zijn er minder grote verschillen gevonden tussen beide 
groepen dan op voorhand werd verwacht. Beide groepen jongeren worden voornamelijk 
gekenmerkt door risicovol gedrag op het gebied van vrijetijdsbesteding. Op de andere gebieden 
(gedragskenmerken, gezin, leerprestaties/school) zijn de ingeschatte risico’s beduidend lager en 
voor beide groepen ongeveer gelijk6. 

De uitgevoerde interventies 

Uit de dossiers blijkt dat alleen bij ITB harde kern de maximale begeleidingsduur van zes 
maanden (incidenteel) wordt overschreden. ITB-CRIEM wordt in iets minder dan de helft van de 
gevallen verlengd, ITB harde kern zelden tot nooit. Een voortijdige of niet-geplande beëindiging 
van ITB komt relatief vaak voor. Bij ITB harde kern gebeurt dat in bijna de helft van de gevallen, 
vanwege recidive, het niet nakomen van afspraken of op initiatief van de jongere. Ook bij ITB-
CRIEM blijkt dit bij ruim eenvijfde van de begeleidingen voor te komen. De betrokken dossiers 
illustreren dat ITB een intensieve begeleiding is met frequente contacten. Ook de ouders en het 
netwerk worden betrokken bij de begeleiding, zij het lang niet altijd. Een vergelijkbaar beeld geldt 
voor ITB-CRIEM. Met het bredere netwerk wordt minder vaak contact onderhouden, in meer dan 
de helft van de gevallen zelfs geheel niet bij ITB harde kern. Dit geldt in mindere mate ook voor 
ITB-CRIEM. 

De gestelde interventiedoelen hebben voornamelijk betrekking op de gebieden recidive, 
vrijetijdsbesteding, dagbesteding en sociale, praktische en cognitieve vaardigheden. Opmerkelijk 
is dat bij ITB-CRIEM sporadisch doelen gesteld worden op het gebied van biculturaliteit. Doelen 
gericht op het functioneren van de ouders worden eveneens zelden geformuleerd. De doelen 
blijken alleen aan het eind van ITB te worden geëvalueerd; systematische tussentijdse evaluatie 
komt nooit voor.  

                                                 
6 De inschatting van de ernst van de problematiek is waarschijnlijk conservatief. In werkelijkheid zou de 

situatie waarin de jongeren zich bevinden nog ernstiger kunnen zijn, omdat de geraadpleegde dossiers 
vermoedelijk een onderregistratie van probleemgedrag bevatten. 
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De overeenstemming tussen programmatheorie en -uitvoering 

Beoogde versus bereikte doelgroep 

De methodiekbeschrijving van ITB harde kern vermeldt vier criteria voor selectie van 
deelnemers. Aan het juridisch criterium wordt tot op zekere hoogte voldaan. De ITB harde kern 
deelnemers blijken geen van alle incidentele plegers te zijn en aan de gepleegde strafbare feiten 
is een strafverwachting van minimaal drie maanden detentie verbonden. Uit de geraadpleegde 
dossiers is niet duidelijk af te leiden of het criminele gedrag een onderdeel was van het 
leefpatroon van deze jongeren. Harde kernjongeren lijken grotendeels aan het tweede criterium 
te voldoen, dat voorschrijft dat er sprake dient te zijn van meervoudige problematiek. Voor bijna 
tachtig procent van de jongeren geldt dat zij naast de gedragsproblemen (delinquent gedrag) 
tevens verhoogde risico’s lopen op tenminste een levensgebied (relaties, school en werk, vrije 
tijd en vrienden). Over het derde criterium (Er is minimale motivatie om aan het traject deel te 
nemen) en het vierde criterium (De prognose is dat ITB het middel is om verbetering tot stand te 
brengen) kan op basis van het onderzoek geen uitspraak worden gedaan, omdat de dossiers 
hierover geen (betrouwbare) informatie bevatten. Samenvattend, het dossieronderzoek biedt 
onvoldoende basis voor de conclusie dat de beoogde doelgroep ook feitelijk tot ITB harde kern is 
toegelaten. Daarvoor rest te veel onzekerheid over de mate waarin is voldaan aan het juridisch 
criterium, het motivatiecriterium en het prognosecriterium. 

Voor de selectie van deelnemers aan ITB-CRIEM gelden vijf criteria. Aan het juridische criterium 
blijken de CRIEM-jongeren uit de onderzoeksgroep niet te voldoen. De meeste jongeren blijken 
reeds een tamelijk gevuld strafblad te bezitten, waarop meestal middelzware en zware vergrijpen 
voorkomen; de typering first offender of incidentele delictpleger lijkt niet toepasselijk voor de 
onderzochte groep jongeren. Over het tweede criterium (De etnische achtergrond is naar het 
oordeel van de raadsonderzoeker een belangrijke risicofactor) bieden de dossiers geen 
informatie. Aan het derde criterium, volgens welk sprake dient te zijn van beginnende 
problematiek op meerdere leefgebieden, wordt voldaan. De meeste jongeren lijken het stadium 
van ‘beginnende’ problematiek echter reeds te hebben gepasseerd. In die zin lijkt de feitelijk 
bereikte doelgroep van ITB-CRIEM van een zwaarder kaliber. Voor wat betreft het vierde 
criterium – er is minstens een minimale motivatie bij de jongere en diens ouders om aan het 
traject deel te nemen – geldt voor de jongeren én de ouders dat precieze informatie hierover in 
de dossiers ontbreekt. Dat gaat ook op voor het vijfde criterium (De prognose is dat ITB het 
middel is om verbetering tot stand te brengen). Samenvattend, er zijn sterke aanwijzingen dat de 
feitelijk bereikte doelgroep niet overeenkomt met de doelgroep die met ITB-CRIEM wordt 
beoogd. Er zijn indicaties dat het programma een zwaardere doelgroep bedient dan 
oorspronkelijk bedoeld. 

Deze conclusies over de doelgroep worden ondersteund door bevindingen uit de interviews met 
sleutelfiguren. Hieruit bleek reeds dat de begrippen ‘harde kernjongere’ en ‘CRIEM-jongere’ 
soms erg soepel worden gehanteerd, met alle gevolgen voor het instroombeleid. 

Bedoelde versus uitgevoerde interventies  

De feitelijke uitvoering van ITB blijkt in grote lijnen overeen te komen met de bedoelingen van 
het programma. Ook de formele procedures en afspraken die aan het programma zijn 
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verbonden worden over het algemeen goed nageleefd. Het dossieronderzoek geeft echter 
aanleiding tot enkele kanttekeningen. Ten eerste geldt voor ITB harde kern en ITB-CRIEM dat 
de gestelde begeleidingsdoelen vaak niet voldoen aan de vereiste SMART-criteria en vindt er 
geen systematische tussentijdse evaluatie plaats. Ten tweede blijken in het kader van beide 
programma’s sporadisch doelen te worden gesteld die gericht zijn op het functioneren van de 
ouders en op de relatie van de jongere met zijn ouder. Dit staat in schril contrast met het belang 
dat hieraan in de methodiekbeschrijvingen wordt gehecht. In het verlengde hiervan wordt – ten 
derde – nog opvallend vaak het netwerk rondom de jongere níet bij de begeleiding betrokken. 
Ook dit wijkt af van wat de programmaopzet als het ware voorschrijft. Een vierde kanttekening 
betreft de zeer geringe aandacht die in de praktijk van ITB-CRIEM wordt gegeven aan ‘het leven 
tussen twee culturen’; doelen gericht op het verwerven van biculturele competentie worden 
nauwelijks gesteld. In de vijfde plaats blijkt uit de ITB harde kerndossiers dat de intensiteit van 
het persoonlijk contact in het begin van de begeleiding (de eerste fase) over het algemeen 
minder frequent is dan in methodiekbeschrijving wordt voorgesteld. 

Conclusies 

In dit onderzoek is ITB als het ware voor de spiegel gezet van de internationale kennis over 
werkzame factoren en bestanddelen van interventies voor antisociale en delinquente jongeren. 
Ofschoon het bouwwerk – de programmatheorie – hier en daar hiaten vertoont, wordt 
geconcludeerd dat het ontwerp van de beide ITB-programma’s redelijk veelbelovend is. ITB 
harde kern en ITB-CRIEM bezitten een acceptabel aantal elementen die aantoonbaar effectief 
(‘werkzaam’) zijn. Maar wellicht belangrijker is dat de geconstateerde omissies en 
onvolkomenheden goed te repareren zijn. Er is dus perspectief. De aangehaalde What works-
literatuur biedt immers genoeg aanknopingspunten voor een verdere, conceptuele verbetering. 
Daarmee zou de soliditeit van de programma’s aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Overigens 
is een ‘renovatie’ voor ITB harde kern in sterkere mate geboden dan voor ITB-CRIEM. Maar ook 
voor ITB-CRIEM is nog winst te boeken. Hoewel in de methodiekbeschrijving gewag wordt 
gemaakt van de What works-literatuur, en er wordt gesteld dat inzichten hieraan ontleend zijn 
verwerkt in de methodiek, gebeurt dit niet expliciet en zeker niet overtuigend.  

In de tweede plaats wordt geconcludeerd dat de uitvoering van ITB in de praktijk niet geheel 
aansluit bij de programma’s zoals die oorspronkelijk zijn bedoeld. Met betrekking tot de 
doelgroepkenmerken en vorm en inhoud zijn soms forse discrepanties vastgesteld. Zo blijken 
doorgaans niet de jongeren, voor wie de interventies zijn ontworpen, tot het programma te 
worden toegelaten (ITB-CRIEM), danwel bestaat er onzekerheid of de juistheid van de selectie 
(ITB harde kern). Verder blijkt uit het onderzoek dat de inhoudelijke variatie van de programma’s 
zeer groot is. Er bestaan niet alleen verschillen tussen arrondissementen onderling, maar in 
sommige gevallen is er ook een grote afstand tussen het programma in de praktijk en het 
programma zoals dat is opgezet. Deze verscheidenheid creëert een mogelijke rechtsongelijkheid 
voor jongeren uit verschillende arrondissementen. De vele verschijningsvormen van ITB zetten 
ook de programma-integriteit onder druk. Verschillen tussen het ‘beschreven programma’ en het 
‘bedreven programma’ kunnen een succesvolle aanpak ondermijnen, omdat bepaalde 
onderdelen, die verondersteld worden effectief aan de uitkomst bij te dragen, niet of niet geheel 
overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling worden uitgevoerd. Vanuit de programmatheorie 
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geredeneerd heeft dit nadelige consequenties voor het te verwachten eindresultaat. De identiteit, 
continuïteit en kwaliteit van het programma zijn evenmin gediend met een dergelijke program 
drift.  

Ten slotte wordt vastgesteld dat de documenten waarin ITB harde kern en ITB-CRIEM officieel 
zijn vastgelegd, en die tot dusver consequent als methodiekbeschrijving zijn aangeduid, feitelijk 
niet als zodanig fungeren. Wat ontbreekt – zo blijkt ook uit het onderzoek – zijn hanteerbare 
aanwijzingen voor het gebruik van het programma: handelingsrichtlijnen en adviezen, tips, do’s 
& dont’s, die door uitvoerende hulpverleners en hun begeleiders kunnen worden gebruikt bij de 
dagelijkse uitvoering van het programma.  

Aanbevelingen 

De volgende aanbevelingen worden gedaan (voorzien van een ‘adres’).  

• Gelet op de gebrekkige soliditeit van de beide ITB-programma’s, wordt aanbevolen te 
investeren in een project waarin ITB harde kern en ITB-CRIEM verder worden ontwikkeld 
(rijksoverheid, ministerie van Justitie.)  

• Het verdient aanbeveling om het (juridisch) kader waarin ITB-CRIEM wordt uitgevoerd 
opnieuw te bezien (rijksoverheid, ministerie van Justitie). 

• Aanbevolen wordt een actief beleid te voeren betreffende de integriteit van het programma, 
wat zou moeten voorkomen dat ITB harde kern en ITB-CRIEM verwateren of, letterlijk, 
ontaarden (rijksoverheid, ministerie van Justitie; MOgroep).  

• De aanbieders van ITB (bureaus jeugdzorg) wordt aanbevolen om de relatie met (eventueel 
in te zetten) aanvullende programma’s expliciet te maken. Hierdoor wordt de positie van 
deze programma’s verhelderd en is het eenvoudiger te verantwoorden waarom zij wel of niet 
moeten worden ingezet (tegenover jongeren, ouders, justitiële autoriteiten, de financier). 

• Het verdient aanbeveling om een actief publiciteitsbeleid te voeren. Dit bevordert de 
instroom van jongeren, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. De regionale aanbieders 
van ITB (bureaus jeugdzorg/ ITB-teams) zouden daarin het voortouw dienen te nemen, 
echter daartoe voldoende gefaciliteerd door de rijksoverheid (ministerie van Justitie) en/of de 
brancheorganisatie (MOgroep).  

• Om ‘maatwerk’ te kunnen leveren wordt aanbevolen wordt om (a) bij de start van ITB 
stelselmatig uitvoering te geven aan het risicobeginsel, het behoeftebeginsel en het 
responsiviteitsbeginsel – alle ontleend aan de What works-literatuur, en (b) daar per direct 
mee te beginnen en deze werkwijze standaard op te nemen in het hulpverleningsproces 
(jeugdreclasseringswerkers.) 

• Een effectonderzoek (in klassiek zin) naar ‘de’ methodiek wordt op grond van de resultaten 
van dit onderzoek niet zinvol en realistisch bevonden. In plaats daarvan wordt aanbevolen 
om een, wellicht kleinschaliger onderzoek uit te laten voeren naar zogenaamde ‘good 
practice’. Hierin worden behalve metingen aan de doelgroep en de interventie, ook 
gegevens verzameld over de uitkomsten van (enkele geselecteerde) programma’s. De 
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resultaten van dit onderzoek dienen te worden vertaald en, vervolgens, benut, in het kader 
van de voortgezette methodiekontwikkeling (rijksoverheid, ministerie van Justitie). 

• Het verdient aanbeveling om de behoefte aan ITB-aantal voor jongvolwassenen aan een 
nader onderzoek te onderwerpen en naar gelang de uitkomsten daarvan passende 
maatregelen te treffen (rijksoverheid, ministerie van Justitie). 
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