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Voorwoord 
 
 
Met dit onderzoek is geprobeerd enig inzicht te krijgen in mogelijke succesfactoren van 
de PIJ-maatregel. Daartoe is onderzocht welke factoren voorspellen of PIJ-jongeren bij de 
beëindiging van hun maatregel bereid zijn tot het accepteren van vrijwillige nazorg.  
Uitgangspunt van dit onderzoek was het idee dat PIJ-jongeren die een positiever 
leefklimaat in de justitiële jeugdinrichting hebben ervaren, minder afwijzend staan ten 
aanzien van hulpverlening en daarom eerder nazorg zullen accepteren en ook nog 
minder snel zullen recidiveren. Voorwaar een niet gering uitgangspunt. In dit rapport 
staat beschreven wat de bevindingen zijn, en wat er na dit onderzoek nog van het 
uitgangspunt overeind is gebleven. Tussen de hoofdstukken door staan korte 
beschrijvingen van geïnterviewde respondenten als casuïstieke achtergrondinformatie. 
 
Er zijn veel personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. Allereerst 
gaat onze dank uit naar medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, met name 
Eddy Brand, Arie van de Hurk, Nannie Linnenbank en Hans Valstar. Zij hebben ons 
geholpen bij het verkrijgen van toegang tot en het verstrekken van gegevens en met het 
beantwoorden van vele vragen. Dat geldt ook voor de medewerkers van de drie 
reclasseringsorganisaties, waarvan wij met name willen bedanken: Adrie van de Berg, 
Anne Ochtman, Ria Slijkhuis en Martine Wiekeraad. Voor het meedenken bij opzet en 
uitvoering willen wij Peer van der Helm en Peter de Heus van de Hogeschool Leiden 
bedanken, en in een pril stadium hadden wij hierover een goed gesprek met Peter Paul 
Wentink van de JJI de Heuvelrug (Eikenstein). Een speciaal woord van dank gaat naar 
Rens van de Schoot. Zijn inzet bij het gebruik, en heldere uitleg over het statistische 
programma Mplus hebben duidelijk bijgedragen aan de kwaliteit van de in dit rapport 
gepresenteerde analyses. Wij waren ook heel blij met onze twee studenten Toegepaste 
Psychologie van de Hogeschool Leiden, Renier Boerma en Fleur Vink, die als onze 
student-assistenten op zeer enthousiaste wijze ondersteuning hebben geboden bij het 
afnemen, transcriberen en analyseren van de interviews en bij het bewerken van andere 
databronnen. Tenslotte willen wij de reclasseringswerkers bedanken voor hun 
ondersteuning bij het contact leggen met respondenten, en de respondenten willen wij 
bedanken voor hun medewerking aan de toch anderhalf uur durende interviews.  
 
Dit onderzoek is begeleid door: 
- Dhr. prof. dr. G.L.M. van Heck, Universiteit van Tilburg (voorzitter). 
- Mw. dr. M.M. Kempes, Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC (opdrachtgever). 
- Dhr. A. van den Berg, Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg. 
- Mw. dr. A. Jorna, Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI. 
- Mw. dr. E.A. Mulder, Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. 
- Dhr. dr. A.G.J. van de Schoot, Universiteit Utrecht. 
De leden van de begeleidingscommissie willen wij hartelijk danken voor hun tijd, 
waardevolle adviezen en constructieve bijdrage aan dit onderzoek.  
 
 
Andrea Donker 
Widya de Bakker 
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Respondent 12 
 
Respondent 12 is drie jaar geleden uit de PIJ-maatregel gestroomd, maar is daarna 
opnieuw in detentie gekomen. Hij heeft zowel in jeugdinrichtingen als in penitentiaire 
inrichtingen (voor volwassenen) gezeten en zegt daarover: ‘de volwassengevangenis is 
veel beter, dan weet je waar je aan toe bent. Daar ben je niet afhankelijk van de bewakers, 
maar in jeugdinrichtingen wel. Daar moet je altijd een masker opzetten anders kom je niet 
vrij.’ Hij heeft een verplicht toezicht bij de reclassering en heeft geen werk, geen school en 
geen uitkering. Over zijn situatie zeg hij: ‘Ik denk dat ik zo ben geworden door mijn 
verleden. Mijn ouders gingen scheiden, toen ik nog heel jong was. En toen heb ik eigenlijk 
geen aandacht meer gekregen. Niemand keek meer naar mij om, iedereen was met zijn 
eigen emoties bezig. Daardoor was ik aan mijn lot overgelaten..’  Hoewel de respondent 
tijdens de eerste periode van de PIJ-maatregel een goede band had met de groepsleiders, 
is hij erg negatief over het leefklimaat binnen de jeugdinrichting. Zo vertelde hij dat hij als 
een klein, lief en schattig jongetje de jeugdinrichting binnenkwam, maar om te zorgen dat 
anderen niet over hem heen liepen moest hij wel gaan afpersen en geweld gebruiken. Hij 
zegt dan ook door de PIJ-maatregel slechter in plaats van beter te zijn geworden. 
Respondent 12 heeft nazorg geweigerd, want hij vond dat hij geen hulp nodig had. 
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Samenvatting  
 
 
In dit onderzoek is gekeken welke factoren een voorspellende waarde hebben voor het 
accepteren van vrijwillige nazorg na beëindiging van de PIJ-maatregel. Dit is gebaseerd 
op het idee dat er een relatie bestaat tussen succesfactoren en acceptatie. Het 
belangrijkste uitgangspunt hierbij was de verwachting dat het accepteren van vrijwillige 
nazorg vaker voor zal komen na een verblijf in een Justitiële jeugdinrichting met een 
relatief positief leefklimaat (Andrews & Bonta, 2006; Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie, 2006; van der Helm, 2010). Er is daarom geprobeerd meer 
zicht te krijgen op het belang van het leefklimaat als succesfactor van de PIJ-maatregel. 
Daartoe zijn gegevens verzameld over alle PIJ-jongeren van wie de PIJ-maatregel is 
beëindigd in 2008, 2009 of 2010 (de onderzoekspopulatie; N = 494). 
 
In overeenstemming met de risicobeoordelingen uit het inspectierapport van de 
gezamenlijke inspecties (Inspectie Jeugdzorg et al., 2007), worden in dit onderzoek drie 
leefklimaatcategorieën onderscheiden (laag, matig en hoog risicovol voor onveilig 
leefklimaat). Toewijzing van een respondent aan een leefklimaatcategorie is gebaseerd 
op de justitiële jeugdinrichting waar de respondent tijdens het laatste jaar van de 
tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel verbleef. Om meer kwalitatief inzicht te krijgen in 
het ervaren leefklimaat zijn interviews afgenomen met voormalig PIJ-jongeren. 
 
Acceptatie van nazorg kan ook samenhangen met recidive-voorspellende risicofactoren 
die voorafgaand aan de PIJ-maatregel aanwezig zijn (importfactoren). De verwachting 
was dat vrijwillige nazorg vaker geweigerd zou worden door jongeren die met ongunstige 
importfactoren de justitiële jeugdinrichting ingaan. Diezelfde verwachting was er ook 
voor jongeren die veel probleemgedrag vertonen in de jeugdinrichting. Er is in dit 
onderzoek daarom ook gekeken naar de voorspellende waarde van importfactoren en 
van indicatoren voor probleemgedrag tijdens de tenuitvoerlegging. Daarnaast is 
gecontroleerd voor factoren die mogelijk om andere redenen de acceptatie van vrijwillige 
nazorg beïnvloeden, zoals de gevolgde procedure bij het aanbieden van nazorg.  
 
Een tweede verwachting was dat PIJ-jongeren die nazorg accepteren minder vaak en 
minder snel zouden recidiveren, deels vanwege de ontvangen nazorg en deels vanuit een 
positiever leefklimaat in de jeugdinrichting. Daarom zijn voor de onderzoeksgroep 
gegevens verzameld met betrekking tot recidive in het eerste half jaar na uitstroom. In dit 
onderzoek is recidive geoperationaliseerd als het hebben van contact met de reclassering 
vanwege een inverzekeringstelling (dat wordt vroeghulp genoemd) binnen zes maanden 
na uitstroom. Vroeghulp is geen optimale maat voor recidive, want er is (nog) geen 
sprake van een veroordeling, maar er is voor deze maat gekozen omdat dergelijke 
gegevens beschikbaar waren voor de totale onderzoeksgroep.  
 
Er zijn zeven onderzoeksvragen opgesteld, grafisch weergegeven in Schema S.1. Eerst is 
gekeken welke factoren samenhang vertoonden met het wel of niet accepteren van 
vrijwillige nazorg (pijlen 1, 2 en 3). Vervolgens is gekeken naar de voorspellende 
waarden van deze factoren voor het accepteren van vrijwillige nazorg (pijl 4) en recidive 
(pijl 7), waarbij gecontroleerd werd voor enkele procedurele factoren en voor het effect 
van de ontvangen nazorg (pijlen 5 en 6). De onderzoeksvragen waarbij een significant 
verband is gevonden zijn in het schema dikgedrukt. 
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Analyses over de hele onderzoeksgroep lieten geen significante samenhang zien tussen 
leefklimaat tijdens de PIJ-maatregel en het wel of niet accepteren van vrijwillige nazorg 
(pijl 3). Dat gold ook voor probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de 
tenuitvoerlegging (pijl 2). Alleen gezinsgerelateerde importfactoren vertoonden wel 
samenhang en ook voorspellende waarden voor  acceptatie van nazorg (pijl 1 en 4). PIJ-
jongeren die nazorg accepteerden hadden vaker ouders die afwezig waren, of 
mishandelende of verwaarlozende ouders. De kans dat jongeren vrijwillige nazorg 
accepteerden bleek drie keer vergroot als zij voorafgaand aan de PIJ-maatregel in 
ernstige mate waren verwaarloosd door hun ouders. Mogelijk dat deze jongeren bij 
beëindiging van de PIJ-maatregel geen hulp of steun van de ouders verwachten of 
wensen, waardoor zij meer hulpbehoevend zijn en eerder geneigd nazorg te accepteren. 
Er is geen samenhang tussen acceptatie van nazorg en recidive gevonden (pijl 5). 
 
Conform Mulder (2010), blijkt ook in dit onderzoek dat een ernstiger delictverleden 
voorspellend is voor recidive (pijl 7), met name als dat delictverleden van jongsaf aan uit 
niet-gewelddadige delicten bestond. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er vanuit 
importfactoren een indirect voorspellend effect is op recidive via het wel of niet 
accepteren van vrijwillige nazorg. Wel is gebleken dat de voorspellende waarde van 
delictverleden op recidive varieerde over de drie leefklimaatcategorieën. Delictverleden 
bleek het sterkst en significant voorspellend voor recidive binnen de hoog risico 
leefklimaatcategorie. Een minder sterk en net niet significant effect werd gevonden 
binnen de categorie matig risico, en het effect was afwezig binnen de categorie laag risico. 
Dat is in overeenstemming met de meta-analyse van Lipsey (2009), waaruit blijkt dat 
jeugdige delinquenten die een meer therapeutisch leefklimaat ervaren, minder 
recidiveren. Het lijkt erop dat Justitiële jeugdinrichtingen met een positiever leefklimaat 
een sterkere invloed hebben op het tegengaan van de criminogene effecten van 
delictverleden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat behandeling in jeugdinrichtingen 
met een positiever leefklimaat tot meer resultaat leidt, bijvoorbeeld omdat de 
behandelmotivatie van jongeren groter is dankzij een meer responsieve groepsleiding. 
 
 
Schema S.1: Onderzoeksvragen 
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Een verschil in behandelmotivatie ligt mogelijk ook ten grondslag aan de bevinding dat 
alleen binnen de jeugdinrichtingen met een positiever leefklimaat de kans op recidive 
met tweederde lijkt te reduceren als het nazorgtraject volledig is doorlopen. Dit effect 
was echter niet significant (pijl 6), mogelijk ten gevolge van de kleine hoeveelheid 
respondenten waarvoor dit getoetst kon worden.  
 
Een wel significante, en in de resultaten steeds terugkerende, bevinding is dat de kans 
behoorlijk veel groter was dat jongeren nazorg accepteerden als dit werd aangeboden 
door het Leger des Heils, in plaats van door de andere reclasseringsorganisaties (pijl 6, 
onderdeel van procedurele variabelen). Mogelijk trekt de aanpak van het Leger des Heils 
ook jongeren die minder openstaan voor hulpverlening over de schreef om toch nazorg te 
accepteren. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor de bevinding dat er geen Leger 
des Heils effect wordt gevonden voor jongeren die uitstromen uit Justitiële 
jeugdinrichtingen met een positief leefklimaat, wellicht omdat deze jongeren meer 
openstaan voor hulpverlening. 
 
Voormalig PIJ-jongeren bleken een toegankelijke, informatieve en behoorlijk welwillende 
bron van ervaringsdeskundigheid. De 12 jongeren met wie een face-to-face interview is 
gehouden, waren over het algemeen niet louter negatief over het verblijf in de justitiële 
jeugdinrichting. De respondenten hebben bijvoorbeeld vaak positieve herinneringen aan 
sport en recreatie. Volgens de respondenten toont de ideale groepsleider betrokkenheid 
door te praten en goed te luisteren naar de jongeren. Deze ideale groepsleiders waren er 
wel, maar zeker niet alle groepsleiders voldeden aan dit beeld. De respondenten vonden 
dat het na de PIJ-maatregel beter met hen ging dan voorafgaand aan de PIJ-maatregel.  
 
Uit de reactie op de foto’s van veelvoorkomende situaties in jeugdinrichtingen, die bij het 
interview zijn gebruikt, bleek dat individuele gesprekken met de mentor of behandelaar 
als negatief werden ervaren. Dit onder het motto ‘Daar heb je niks aan.’  Hier lijkt ruimte 
voor verbetering mogelijk. Er was overigens een behoorlijke variatie in de voor het 
verblijf in de justitiële jeugdinrichting toegekende rapportcijfers die varieerden van 4,5 
tot 8+. De respondenten scoorden vrij neutraal op de vier leefklimaatfactoren die met het 
Prison Group Climate Instrument (PGCI) zijn gemeten (van der Helm, 2011). 
 
In dit onderzoek is geprobeerd om inzicht te krijgen in het belang van het leefklimaat als 
succesfactor van de PIJ-maatregel. Daarvoor is gekeken naar welke factoren een 
voorspellende waarde hebben voor het accepteren van vrijwillige nazorg, gebaseerd op 
het idee dat er een relatie bestaat tussen succesfactoren en acceptatie. Op basis van dit 
onderzoek is enige voorzichtige ondersteuning gevonden voor dit idee. Acceptatie van 
nazorg bleek primair gerelateerd aan negatieve gezinsfactoren, waarmee jongeren de PIJ-
maatregel in komen, en waardoor ze waarschijnlijk hulpbehoevend zijn als de maatregel 
wordt beëindigd. Recidive was primair gerelateerd aan het delictverleden. De 
voorspellende waarden van gezinsverleden en delictverleden lijken er niet te zijn als de 
jongeren tijdens het laatste jaar voor uitstroom verbleven in een jeugdinrichting met een 
positiever leefklimaat. Potentiële succesfactoren moeten naar ons idee daarom vooral 
binnen deze categorie Justitiële jeugdinrichtingen worden gezocht. 
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Respondent 11 
 
Respondent 11 is ouder dan de gemiddelde PIJ-jongere, omdat zijn PIJ-maatregel twee 
keer verlengd werd nadat hij twee keer een lange periode ontvlucht was. Deze 
respondent is negatief over zijn verblijf tijdens de PIJ-maatregel. Over de groepsleiders 
zegt hij dat de mannelijke groepsleiders vaak agressief reageerden op de jongeren. Hij 
zegt wel eens bang te zijn geweest om geslagen te worden door de groepsleiders. 
Daarnaast vond hij de jongeren op zijn leefgroep maar niks, het was een zooitje 
ongeregeld. Van de PIJ-maatregel heeft hij dus niks geleerd. Tot slot vertelt hij dat hij 
geen aanbod voor vrijwillige nazorg had gekregen, maar er wel eens over gehoord had 
van andere jongeren. Zijn verwachting over nazorg was dat ze na uitstroom ‘toch niet 
meer helpen,’ waardoor de jongere weer terug bij af begint met uitzoeken van alles. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding  
 
Sinds 1995 kent Nederland de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, de 
PIJ-maatregel. Op 10 juli 2006 schreef de toenmalige minister van Justitie, minister 
Donner, een brief naar de Tweede Kamer die tegenwoordig bekend staat als de ‘PIJ-brief’ 
(Tweede Kamer, 2005-2006). In deze PIJ-brief beschreef de minister een aanzienlijk 
aantal knel- en verbeterpunten van de PIJ-maatregel. Naar aanleiding daarvan is door het 
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 
Justitie het PIJ-onderzoeksprogramma opgezet. Dit onderzoeksprogramma heeft als doel 
kennis en inzicht te verkrijgen in de PIJ-maatregel ten behoeve van verbeteringen in de 
oplegging en de uitvoering van deze maatregel.  
 
Vanuit het PIJ-onderzoeksprogramma is in 2010 een startnotitie geschreven voor het 
onderzoeksproject Succesfactoren PIJ-maatregel (projectnummer 1913). De in de 
startnotitie beschreven doelstelling van dit project is het verkrijgen van inzicht in de 
factoren en processen die een rol spelen bij wel of niet recidiveren, waarbij wordt 
gekeken naar de behandeling tijdens de PIJ en naar de nazorg. De voorgestelde methode 
voor dit onderzoek was het houden van interviews met voormalig PIJ-jongeren die enkele 
jaren na uitstroom positieve veranderingen lijken te hebben doorgemaakt omdat zij nog 
steeds vrij zijn van recidive. Deze in essentie krachtige methodiek, bleek bij nader inzien 
niet uitvoerbaar omdat het vanwege ethische redenen met betrekking tot privacy niet 
toegestaan is ex-justitiabelen jaren na uitstroom te benaderen.1 
 
De Hogeschool Leiden heeft naar aanleiding van de startnotitie een onderzoeksvoorstel 
gedaan met een alternatieve onderzoeksopzet. In dit alternatieve voorstel is gebruik 
gemaakt van een voor alle uitgestroomde PIJ-jongeren geregistreerd gegeven. Het gaat 
om het wel of niet accepteren van de bij uitstroom aangeboden nazorg vanuit het project 
Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+. De verwachte prognose van de groep die na 
uitstroom nazorg accepteert is positiever omdat zij waarschijnlijk enige vorm van 
behandelmotivatie bezitten, althans hulpverlening niet afwijzen (Andrews & Bonta, 
2006), en dat wordt algemeen gezien als samenhangend met succesvolle rehabilitatie 
(van der Helm, van der Stel, Stams & van der Laan, 2011) en minder recidive (Jolliffe & 
Farrington, 2004). Dat betekent dat het aannemelijk is dat tijdens de uitvoering van de 
PIJ-maatregel meer succesfactoren aanwezig waren bij de groep die nazorg accepteert 
dan bij de groep die dit weigert. Dit onderzoek is erop gericht een aantal veronderstelde 
succesfactoren zichtbaar te maken. 
 
1.2 De PIJ-maatregel 
 
De PIJ-maatregel is de zwaarste maatregel in het Nederlands jeugdstrafrecht. De PIJ-
maatregel kan worden opgelegd bij jongeren die ernstige delicten hebben gepleegd en (in 

                                                        
1 Het benaderen van respondenten op basis van justitieel verleden kan de persoonlijke levenssfeer van een 
ex-justitiabele schaden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de sociale omgeving van een ex-justitiabele niet op 
de hoogte is van het justitiële verleden. Door het benaderen van een ex-justitiabele voor dit onderzoek kan 
dit tot problemen in de persoonlijke levenssfeer leiden. Dit is in strijd met artikel 23 lid 2 sub d uit de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP).    
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veel gevallen) lijden aan een ‘gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de 
geestvermogens’. Er moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan voor het 
opleggen van een PIJ-maatregel, deze zijn opgenomen in artikel 77s Wetboek van 
Strafrecht: 
1. er moet sprake zijn van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; 
2. het opleggen van de maatregel moet worden geëist door de veiligheid van anderen of 

de algemene veiligheid van personen of goederen; 
3. de maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van 

de jeugdige.  
 
Met de maatregel worden jongeren voor behandeling geplaatst in een justitiële 
jeugdinrichting (JJI). De PIJ-maatregel kan worden opgelegd voor de duur van twee jaar. 
Bij een gewelds- of zedendelict is het mogelijk dat de PIJ-maatregel wordt verlengd tot 
maximaal 4 jaar. Als er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis 
van de jeugdige kan de maatregel worden verlengd tot maximaal zes jaar (Tweede 
Kamer, 2005-2006). In 2010 is de gemiddelde verblijfsduur van de PIJ-maatregel 3 jaar 
en 4 maanden (DJI, 2011).  
 
 
1.3 Project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+  
 
Begin januari 2008 is gestart met het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+. Dit is 
een samenwerkingsproject tussen de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s), Reclassering 
Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en de reclasseringsafdeling 
van het Leger des Heils (LdH) in opdracht van het Ministerie van Justitie (DJJ). Het project 
wordt namens de drie reclasseringsorganisaties (3RO) gecoördineerd vanuit het Leger 
des Heils. 
 
Dit project loopt vooruit op een wijziging van de Beginselenwet Justitiële 
Jeugdinrichtingen (BJJ). Sinds 1 juli 2011 is een bepaling gekomen voor wettelijk 
verplichte nazorg. Deze bepaling gaat gelden voor maatregelen opgelegd na het van 
kracht worden van de nieuwe wet. Dit betekent dat het project Vrijwillige Nazorg PIJ-
jongeren 18+ tot minimaal 2017 zal bestaan.  
 
In eerste instantie is dit project gestart bij de drie justitiële jeugdinrichtingen met de 
grootste uitstroom (Harreveld, Heuvelrug en Rentray). In de loop van 2008 is dat 
uitgebreid met alle andere inrichtingen. Hierdoor hebben in 2008 niet alle uitgestroomde 
jongeren nazorg aangeboden gekregen via de daarvoor ontwikkelde werkwijze. Wel 
kregen alle jongeren nazorg aangeboden, maar bij een deel is dit relatief laat of 
schriftelijk gebeurd. Inmiddels wordt 95% van alle jongeren die uitstromen na een PIJ-
maatregel voor vrijwillige nazorg benaderd. Bij de 5% die bij uitstroom jonger dan 18 
jaar zijn, wordt nazorg verzorgd door de jeugdreclassering. 
 
Doelstelling van het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+ is het terugdringen van 
recidive. De nazorg is daarom gericht op het vinden van werk of een opleiding, een 
geschikte woning en het ontwikkelen van een sociaal netwerk. Beoogd wordt om de 
reclasseringswerker een half jaar voor uitstroom te betrekken bij de voorbereiding op 
uitstroom van de jongere in de justitiële jeugdinrichting. De reclasseringswerker kan 
hierdoor een relatie opbouwen met de jongere en zorgt ervoor dat de overgang tussen 
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het verblijf in een justitiële jeugdinrichting en de terugkeer in de maatschappij beter op 
elkaar aansluiten (Ministerie van Justitie, 2008).   
 
Tijdens de voorbereiding op de uitstroom wordt beoogd dat de Individueel 
Trajectbegeleider (ITB’er) uit de justitiële jeugdinrichting de begeleiding van de PIJ-
jongere geleidelijk aan de reclasseringswerker overdraagt. Het komt voor dat een PIJ-
jongere tijdens deze fase zijn of haar voorkeur aangeeft voor begeleiding van de 
Individuele Trajectbegeleider in plaats van de reclassering. In dat geval wordt de 
begeleiding van nazorg verzorgd door de Individueel Trajectbegeleider. Dit nazorgtraject 
valt onder het programma Work Wise. Dit is eveneens gericht op het vinden van werk of 
een opleiding, een geschikte woning en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.2 Het is 
niet de bedoeling dat een PIJ-jongere beide nazorgtrajecten (zowel het programma Work 
Wise als nazorg van de reclassering) volgt. 
 
 
1.4 Succesfactoren en leefklimaat 
 
Acceptatie van nazorg duidt op de aanwezigheid van motivatie voor behandeling, althans 
minimaal op het niet volledig afwijzen van hulpverlening. Het niet afwijzen van 
hulpverlening en behandelmotivatie zijn belangrijk voor de effectiviteit van het werk van 
residentiële instellingen met jongeren met een grote verscheidenheid aan problemen 
(Boendermaker, 2001; Boendermaker & Van Yperen, 2003; DJI, 2010; Inspectie 
Jeugdzorg et al., 2007; Harder & Knorth, 2009; Jongepier, Struijk & Van der Helm, 2010; 
Ministerie van Jeugd en Gezin, 2007; Mulder, 2010; Nijhoff, Van Dam, Veerman, Engels & 
Scholte, 2009; Van der Helm, Boekee, Stams & Van der Laan, 2011; Rouvoet, 2010). 
 
Om succesvol te kunnen zijn, moet een behandeling voldoen aan het ‘Risks- Needs- 
Responsivity’ model (RNR-model), dat ten grondslag ligt aan het What works model. Eén 
van de beginselen van dit model is het responsiviteitsbeginsel, met als kern dat er interne 
en externe responsiviteitsfactoren zijn die het leren van een jongere tijdens zijn of haar 
behandeling vergemakkelijken of verstoren (Andrews & Bonta, 2006; Howells & Day, 
2003; Langton, 2007; Ogloff & Davis, 2004; Serin & Kennedy, 1997; Stewart & Millson, 
1995; Ward, Melser & Yates, 2007). 
 
Behandelmotivatie is een interne responsiviteitsfactor. Het is dan ook belangrijk dat 
jongeren gemotiveerd zijn voor hun behandeling. Dit is niet altijd het geval. Uit het 
transactionele model (Bugental, 2009; Sameroff, 2009) volgt dat de behandelmotivatie 
van een jongere zich ontwikkelt in wisselwerking met de omgeving. Binnen residentiële 
instellingen bestaat deze omgeving grotendeels uit de groepsleiding. Om te kunnen 
voldoen aan de interne responsiviteitsfactor behandelmotivatie moet dan ook voldaan 
worden aan de externe responsiviteitsfactor responsieve groepsleiding (Andrews & 
Bonta, 2006; Andrews et al., 1990; Bonta, 1995; Erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie, 2008; Howells & Day, 2003; Langton, 2007; Ogloff & Davis, 
2004; Prochaska & DiClemente, 1986; Sameroff, 2009; Serin & Kennedy, 1997; Stewart & 
Picheca, 2001; Van Binsbergen, 1997; Van Binsbergen, Knorth, Klomp & Meulman, 2001; 
Wigboldus et.al., 1998; Yates, 2004).  
 
 

                                                        
2 Zie www.work-wise.nl  

http://www.work-wise.nl/
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Leefklimaat 
Een kwalitatief hoogstaand positief leefklimaat bestaat uit de volgende factoren: 1) 
Responsiviteit van de groepsleider; 2) Aandacht voor leren en zingeving (groei); 3) Goede 
atmosfeer (onderlinge verhoudingen) en 4) Afwezigheid van repressie (Van der Helm, 
Stams & Van der Laan, 2011). Deze factoren zijn direct verbonden met de What works 
constructen van het RNR-model. Het gaat om factoren die dynamisch en beïnvloedbaar 
zijn binnen justitiële jeugdinrichtingen. Andersom geldt dat negatieve gevolgen 
(detentieschade) ook bij jongeren in verband is gebracht met het ontbreken van deze 
factoren (White, Shi, Hirschfield, Mun, & Loeber, 2010). 
 
Recente Nederlands onderzoeken binnen gesloten residentiële jeugdzorg laten de 
relevantie van behandelmotivatie en de toegenomen belangstelling hiervoor zien (Van 
Binsbergen, 2003; Drost, 2008; Van der Helm, Klapwijk, Stams & Van der Laan, 2009; Van 
der Helm, Beunk, Stams & Van der Laan, in druk). Uit onderzoek binnen justitiële 
jeugdinrichtingen en onderzoek binnen TBS-klinieken blijkt dat het leefklimaat op de 
groep een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen en opbouwen van behandelmotivatie 
(Drost, 2008; Fluttert, 2011, Van der Helm et al., 2009). Een positief leefklimaat op de 
groep stimuleert de behandelmotivatie via de mate waarin men zelf 
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen (interne locus of control en actieve 
coping; Van der Helm et al., 2009). Daarnaast lijkt het erop dat een positief leefklimaat 
ook de cognitieve empathie kan vergroten en persoonlijkheids-problematiek kan 
verminderen (minder ‘bang en boos’; Van der Helm, Van Nieuwenhuijzen & Wegter, 
2010). Uit de meta-analyse van Lipsey (2009) blijkt dat jeugdige delinquenten die een 
meer therapeutisch leefklimaat ervaren minder recidiveren. 
 
Import- en andere factoren 
Jongeren kunnen al bij instroom kenmerken en ervaringen bezitten die maken dat zij 
hulpverlening afwijzen en weinig of geen enkele behandelmotivatie hebben of 
ontwikkelen. Jongeren nemen hun problematiek mee de instelling in, wat door Marshall 
en Burton (2010) de import-hypothese is genoemd. Er zal daarom in dit onderzoek ook 
gekeken worden naar de samenhang tussen dergelijke importfactoren en acceptatie van 
vrijwillige nazorg, en naar de voorspellende waarde daarvoor. 
 
Ook dient rekening gehouden te worden met mogelijke andere factoren waarom PIJ-
jongeren het aanbod van vrijwillige nazorg weigeren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
dermate veel positieve steun en mogelijkheden vanuit de eigen omgeving dat nazorg 
overbodig is. Hoewel dit maar voor weinig jongeren geldt, blijkt uit gesprekken met de 
landelijke coördinator Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+ dat deze situatie wel 
voorkomt. Een andere mogelijkheid is dat er iets mis is gegaan met de procedure rondom 
het aanbieden van vrijwillige nazorg. Uit eerder onderzoek naar het project Vrijwillige 
Nazorg PIJ-jongeren 18+ is gebleken dat vanwege de nog beperkte implementatie van de 
voor de pilot uitgedachte werkwijze in 2008 relatief minder vaak vrijwillige nazorg werd 
geaccepteerd dan in latere jaren (Homburg, Timmermans, Tromp & de Vaan, 2010). 
 
 
1.5 De onderzoeksvragen 
 
Uitgangspunt bij dit onderzoek is de verwachting dat jongeren die bij uitstroom 
vrijwillige nazorg accepteren tijdens de uitvoering van de PIJ-maatregel gemiddeld meer 
potentiële succesfactoren hebben ervaren, vergeleken met de jongeren die vrijwillige 
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nazorg weigeren. De notie hierachter is dat door die factoren, zoals een positief 
leefklimaat, zij bij uitstroom minder afwijzend staan ten aanzien van hulpverlening.  
Daarnaast wordt verwacht dat afwijzing van vrijwillige nazorg vaker voorkomt bij 
jongeren die met veel negatieve (recidive-voorspellende) factoren de justitiële 
jeugdinrichting ingaan. Diezelfde verwachting van minder acceptatie is er voor jongeren 
die veel probleemgedrag vertonen in de jeugdinrichting en voor jongeren waarbij is 
afgeweken van de procedure voor het aanbieden van nazorg. 
 
Een tweede uitgangspunt van dit onderzoek is dat de jongeren die nazorg accepteren bij 
beëindiging van de PIJ-maatregel minder vaak en minder snel zullen recidiveren dan de 
jongeren die weigeren. De verwachting is dat de verklaring hiervoor deels ligt in de 
ontvangen nazorg en deels in de positievere ervaring die zij hebben opgedaan tijdens de 
uitvoering van de PIJ-maatregel. Dit naast eventuele invloeden van importfactoren, 
bijvoorbeeld persoonlijkheidsfactoren, hoewel eerder onderzoek dit niet lijkt te vinden 
(Homburg et al. 2010). 
 
Dit onderzoek richt zich op alle jongeren waarvan in de jaren 2008, 2009 en 2010 de PIJ-
maatregel is beëindigd. In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen jongeren 
die bij beëindiging van hun PIJ-maatregel een aanbod voor vrijwillige nazorg 
accepteerden (de accepteerders) en de groep die dit aanbod afwees of wel weigerde (de 
weigeraars). De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn:  
 
1. Is er een verschil tussen accepteerders en weigeraars van vrijwillige nazorg in voor 

recidive relevant gebleken factoren, die aanwezig waren voorafgaand aan de PIJ-
maatregel (de importfactoren)?  

2. Is er een verschil tussen accepteerders en weigeraars van vrijwillige nazorg in  
probleemgedrag tijdens de uitvoering van de PIJ-maatregel?   

3. Is er een verschil tussen accepteerders en weigeraars van vrijwillige nazorg in 
ervaren leefklimaatfactoren tijdens de uitvoering van de PIJ-maatregel?  

4. Welke factoren hebben voorspellende waarde voor het bij uitstroom van de PIJ-
maatregel accepteren van vrijwillige nazorg? 

a. Voor welke factoren geldt dit nog steeds als gecontroleerd wordt voor 
importfactoren? 

b. Voor welke factoren geldt dit als naast importfactoren ook gecontroleerd wordt 
voor probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel? 

5. Is er een verschil in recidive tussen accepteerders en weigeraars in het jaar na 
beëindiging van de PIJ-maatregel?  

6. Is een eventueel verschil in recidive tussen accepteerders en weigeraars in het jaar na 
uitstroom te verklaren vanuit de ontvangen nazorg?  

7. Welke factoren hebben een voorspellende waarde voor recidive?  
 
Een overzicht van de onderzoeksvragen is hieronder weergegeven in Schema 1. De cijfers 
bij de pijlen in dit schema corresponderen met de nummers van de onderzoeksvragen.  
Daarnaast is gekeken naar de invloed van een aantal procedurele factoren met betrekking 
tot het aanbod voor vrijwillige nazorg (de controlevariabelen). De controlevariabelen 
waarmee een samenhang is gevonden worden meegenomen in de regressieanalyses.  
 
Om leefklimaat op te nemen in de kwantitatieve analyses wordt de risicobeoordelingen 
uit de inspectierapporten als indicator gebruikt. Om meer kwalitatief inzicht te krijgen in 
het leefklimaat tijdens het verblijf in de justitiële jeugdinrichting zijn een aantal 



 18 

interviews met ex-PIJ-jongeren afgenomen. De interviews zijn niet in het schema 
opgenomen.   
 
Schema 1: Overzicht onderzoeksvragen 

 
 
 
1.6 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de vijf databronnen die in dit onderzoek zijn gebruikt in algemene 
termen beschreven waarbij ook kort ter sprake komt voor welke onderzoeksdoeleinden 
het betreffende bestand is gebruikt. In Hoofdstuk 3 worden de methoden in het 
onderzoek beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de respondenten in het 
algemeen en van de verschillende groepen waarop analyses zijn uitgevoerd. Vervolgens 
worden de onderzoeksresultaten in vijf hoofdstukken beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft 
de samenhang van mogelijk voorspellende factoren met acceptatie van nazorg (pijlen 1, 2 
en 3 in Schema 1). Hoofdstuk 6 beschrijft ditzelfde voor de samenhang met recidive 
(pijlen 5 en 7). In Hoofdstuk 7 wordt beschreven welke factoren voorspellend zijn voor 
acceptatie van nazorg (pijl 4). In Hoofdstuk 8 wordt beschreven welke factoren 
voorspellend zijn voor recidive met en zonder ontvangen nazorg (pijlen 6 en 7). 
Hoofdstuk 9 geeft een beschrijving van de bevindingen van de interviews. Tot slot volgen 
conclusies en discussie in Hoofdstuk 10.  
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Respondent 1 
 
Respondent 1 heeft nazorg geaccepteerd en is redelijk positief over zijn behandeling in de 
justitiële jeugdinrichting. Hij heeft veel diploma’s gehaald tijdens de PIJ-maatregel en zegt 
het onderwijs als een van de leukste onderdelen van zijn tijd daar te zien.  
Verder geeft hij aan in een groep waar een huiselijke sfeer heerste te hebben gezeten. ‘Er 
waren geen dikke deuren, gewoon een deur met een kling’, zegt hij daarover.  
Wel heeft hij de groepsleiding als vervelend ervaren. Hij had vaak het idee dat het de groep 
tegen de leiding was. Regels ervoer  hij af en toe als willekeurig. Toch waren er ook 
groepsleiders waar hij een goede band mee had, dat waren groepsleiders die leuke verhalen 
konden vertellen en open stonden voor de mening van de jongeren. Na twee verlengingen 
heeft hij uiteindelijk nazorg geaccepteerd. ‘Voor alle zekerheid, om te kijken of alles goed 
bleef lopen’, aldus deze respondent.  
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2 Beschrijving van de databronnen  
 
 
In dit onderzoek zijn vijf verschillende databronnen gebruikt. Het Overzichtsbestand 
Uitstroomgegevens (1) en het Cliëntvolgsysteem (CVS, 2) zijn afkomstig van de drie 
reclasseringsorganisaties. Het Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ, 3) en TULP-
jeugd (4) zijn datasystemen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De 
inspectierapporten (5) zijn gepubliceerd op de website van de Inspectie Jeugdzorg.3 
In dit hoofdstuk worden deze vijf databronnen nader beschreven, waarbij ook kort ter 
sprake komt met welke onderzoeksdoeleinden het betreffende bestand is gebruikt.  
 
 
2.1 Overzichtsbestand uitstroomgegevens 
 
In het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens worden de gegevens bijgehouden van alle 
jongeren die in aanmerking komen voor vrijwillige nazorg. Dit bestand is opgezet door de 
landelijke coördinator van het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+, vanaf de start 
van dit project op 1 januari 2008. 
 
Iedere justitiële jeugdinrichting (JJI) heeft een contactfunctionaris bij de reclassering. 
Wanneer een PIJ-jongere gaat starten met de voorbereiding op uitstroom wordt dit 
vanuit de justitiële jeugdinrichting aan de eigen contactfunctionaris gemeld. Beoogd 
wordt om dit melden ongeveer zes maanden voor uitstroom te laten plaatsvinden. De 
contactfunctionaris van de justitiële jeugdinrichting zorgt ervoor dat, indien nodig, de 
jongere wordt gemeld bij de contactfunctionaris in de regio van uitstroom, omdat dat 
uiteindelijk de regio is van waaruit de reclasseringscontacten zullen plaatsvinden. 
Vervolgens wordt de PIJ-jongere in het PIJ-casuïstiek overleg (PCO) besproken en aan één 
van de drie reclasseringsorganisaties en een reclasseringswerker toegewezen (van 
Homburg et al., 2010). 
 
Zoals te zien in Tabel 2.1, is Reclassering Nederland voor ongeveer de helft van alle 
nazorgtrajecten verantwoordelijk. Het aandeel van de Stichting Verslavingsreclassering 
GGZ is in de loop van de jaren toegenomen. Het aandeel van het Leger des Heils is 
daarentegen wat afgenomen.  
 
 
Tabel 2.1: Reclasseringsorganisatie nazorg per uitstroomjaar 
Reclasserings-
organisatie 

2008 2009 2010 Totaal 
N % N % N % N % 

RN 87 49,4 78 48,8 80 50,6 245 49,6 
SVG 9 5,1 22 13,8 29 18,4 60 12,1 
LdH 39 22,2 31 19,4 24 15,2 94 19 
Geen/anders/ 
missing 

41 23,3 29 18,1 25 15,8 95 19,2 

Totaal 176 100 160 100 158 100 494 100 
NB Onder de categorie anders valt bijvoorbeeld nazorg via Workwise; RN = Reclassering Nederland; SVG = 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG); LdH = Leger des Heils; [Pearson Chi2 = 16,39; df = 6; p < 0,01]  

 

                                                        
3 http://www.inspectiejeugdzorg.nl/onderwerpen/JJI/, geraadpleegd op 15 maart 2011. 

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/onderwerpen/JJI/
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Iedere PIJ-jongere wordt geregistreerd in het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens 
zodra er sprake is van voorbereiding op uitstroom of zodra de officiële einddatum binnen 
een half jaar wordt verwacht. Geregistreerd worden onder andere gegevens met 
betrekking tot de uitstroom uit de jeugdinrichting (datum etc.), betrokken 
reclasseringsorganisatie en –werker.  Nadat er contact is geweest tussen de 
reclasseringswerker en de Interne Trajectbegeleider (ITB’er) en met de PIJ-jongere zelf, 
wordt de registratie in het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens uitgebreid met 
informatie over bijvoorbeeld de start- en einddatum van de voorbereiding op uitstroom 
en van het proefverlof. Het verloop van de voorbereiding op de uitstroom en het verloop 
van de nazorg worden eveneens in dit overzichtsbestand geregistreerd. 
 
Voor dit onderzoek relevante variabelen uit het bestand zijn (met antwoordcategorieën):  
- Heeft voorbereiding op uitstroom plaatsgevonden? (wel/geen); 
- Is aan de jongere een aanbod voor nazorg gedaan? (wel/geen); 
- Via welke procedure is het aanbod gedaan? (mondeling/schriftelijk); 
- Heeft de jongere nazorg geaccepteerd? (ja/nee); 
- Indien toepasselijk, wat was de reden dat er geen nazorg heeft plaatsgevonden?; 
- Hoe was de afsluiting van de nazorg? (nazorgtraject volledig doorlopen / nazorg 

voortijdig beëindigd); 
- Eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als het contact met de reclasseringswerker 

moeizaam verloopt of bij praktische zaken zoals verhuizing). 
 
Het overzichtsbestand Uitstroomgegevens is in dit onderzoek gebruikt voor de volgende 
twee doeleinden: 
1. Het vaststellen wie behoren tot de totale uitstroomgroep van alle PIJ-jongeren 

waarvan de PIJ-maatregel is beëindigd in 2008, 2009 of 2010. Hiervoor is gekeken 
naar de in het overzichtsbestand geregistreerde einddatum van de PIJ.  

2. Het vaststellen of er sprake is geweest van acceptatie of van weigering van vrijwillige 
nazorg na beëindiging van de PIJ-maatregel. Dit is in de eerste plaats gedaan op basis 
van de bestandsvariabele of er wel/geen acceptatie is geweest van de vrijwillige 
nazorg, en daarna gecontroleerd via een aantal andere variabelen. Zie voor de 
procedure die hierbij is gevolgd paragraaf 3.1 uit het methodehoofdstuk. 

 
 
2.2 Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen (FPJ) 
 
In 2002 is door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een start gemaakt met het ontwikkelen 
van een systematisch bestand met gegevens over jongeren met een PIJ-maatregel. Dit 
wordt het bestand Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen genoemd, of kortweg de FPJ-
database. De FPJ-database wordt gevuld met gegevens uit de justitiële dossiers. Deze 
dossiers bevatten pro-justitia-rapportages en rapportages van behandelaars.  Om de 
informatie uit deze dossiers in cijfers om te zetten is op basis van een aantal bestaande 
vragenlijsten een checklist ontwikkeld: de FPJ-lijst.4 Deze lijst bevat een beschrijving van 
ruim 70 items met betrekking op zowel risicofactoren als beschermende factoren. Deze 

                                                        
4 Bij het ontwikkelen van de FPJ-lijst is gebruik gemaakt van de volgende bestaande instrumenten voor 
diagnostiek en risicotaxatie: Child Behavior Check List (CBCL); Juvenile Sex Offender Assessment Protocol 
(J-Soap); Psychopathy Check List – Youth Version (PCL-YV); Historical Clinical Risk Management 20 (HCR-
20); Jeugdversie van de HCR-20 (EARL-20-B); Historisch Klinisch Toekomst 30 (HKT-30); Forensische 
Profiel lijsten (FP40). 
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70 items zijn onderverdeeld in zeven domeinen, die overeenkomen met de opbouw van 
de justitiële dossiers (Brand & van den Hurk, 2008).5  
 
De zeven domeinen zijn:  
- Domein 1: Historie crimineel / gewelddadig gedrag; 
- Domein 2: Opvoeding & milieu; 
- Domein 3: Delictsituatie & drugs; 
- Domein 4: Psychologie & functies; 
- Domein 5: Psychiatrie & stoornissen; 
- Domein 6: Sociaal / relationeel 
- Domein 7: Gedrag tijdens verblijf 
 
De eerste vijf domeinen worden gescoord aan de hand van de pro-justitia rapportages in 
de justitiële dossiers. Deze domeinen hebben betrekking op factoren die aanwezig zijn 
voorafgaand aan het opleggen van de PIJ-maatregel. Dit worden importfactoren genoemd.  
De domeinen 6 en 7 gaan over probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel, en worden 
gescoord op basis van door behandelaars opgestelde rapportages over het eerste jaar van 
de PIJ-maatregel (domeinen 6 en 7). De scores uit domein 6 en 7 hebben alleen 
betrekking op het eerste jaar van de PIJ-maatregel. 
 
De dossiers worden op één moment gescoord: één jaar na de start van de PIJ-maatregel. 
De FPJ-items worden gescoord door universitaire studenten in de masterfase. De 
studenten volgen een cursus voor het scoren van de justitiële dossiers aan de hand van de 
FPJ-handleiding. De FPJ-handleiding bestaat uit een algemeen scoringsprotocol en een 
specifieke beschrijving van de antwoordcategorieën voor het scoren van ieder FPJ-item 
(Brand & van Heerde, 2010).  
 
Op een aantal open vragen na (zie hieronder), worden alle FPJ-items gescoord aan de 
hand van drie in detail beschreven antwoordcategorieën waarbij geldt dat de score 0 
gunstig is en score 2 ongunstig (Brand & van den Hurk, 2008): 
- Score 0: een probleem is afwezig; 
- Score 1: een probleem is aanwezig, maar niet in ernstige mate; 
- Score 2: een probleem is in ernstige mate aanwezig.  
 
Vier FPJ-items zijn open vragen. Deze items hebben betrekking op de leeftijd bij het 
eerste gewelddadige delictgedrag en het eerste niet-gewelddadig delictgedrag, en op het 
aantal keer dat gewelddadige en niet-gewelddadige delicten zijn gepleegd. Het FPJ-item 
‘delictcomponenten’ wordt in vier delen gescoord. Bij dit item wordt gekeken naar de 
aard van de delicten die voorafgaand aan de PIJ-maatregel zijn gepleegd. Er wordt een 
score bepaald voor vier verschillende delicttypen (vermogensdelicten, geweldsdelicten, 
seksuele delicten en brandstichting) met steeds verschillende antwoordcategorieën 
(Brand & van Heerde, 2010). 
 
Doel en kwaliteit van de FPJ-lijst 
Het doel van de FPJ-database is om middels cijfermatige analyses meer inzicht te 
verkrijgen in de kenmerken en achtergronden van PIJ-jongeren. Uit onderzoek naar de 
betrouwbaarheid en de validiteit van de FPJ is gebleken dat het FPJ-instrument 
kwalitatief voldoende is (Brand, 2005; Brand & van Heerde, 2010). De 

                                                        
5  Het scoreformulier FPJ-lijst (editie 2010) is toegevoegd in bijlage I. 
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interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, constructvaliditeit, convergente validiteit en 
predictieve validiteit zijn onderzocht (Brand & van Heerde, 2010). Kanttekening hierbij is 
dat de kwaliteit van de FPJ-database afhankelijk is van de volledigheid en 
nauwkeurigheid van de rapportages in het dossier (Brand & van den Hurk, 2008).   
 
De checklist die gebruikt wordt bij het scoren voor de FPJ-database is tweemaal 
aangepast aan nieuwe inzichten, eerst in 2008 en nogmaals in 2010. Beide keren zijn 
vragen en antwoordalternatieven van FPJ-items veranderd ter verbetering van de 
betrouwbaarheid en validiteit van de FPJ-lijst. Er zijn ook een paar nieuwe FPJ-items 
bijgekomen.6 
 
Ontbrekende personen in het FPJ-bestand 
Hoewel het streven is om alle PIJ-jongeren in de FPJ-database op te nemen, is de FPJ-
database niet compleet. Tabel 2.2 geeft inzicht in het aantal dossiers dat in 2008 in de 
database was opgenomen, het aantal dossiers dat daarvoor nog in aanmerking komt, en 
het aantal dossiers waarbij scoren niet mogelijk is omdat het onvindbaar of incompleet is  
(Brand & van den Hurk, 2008).  
 
 
Tabel 2.2: Overzicht van de FPJ-database (Bron: Brand & van den Hurk, 2008). 

 
 
Ongeveer tweederde deel van de respondenten van de uitstroomgroep zijn terug te 
vinden in de FPJ-database. Dat betekent helaas dat van een derde deel van de 
uitstroomgroep (160 respondenten) het dossier niet is opgenomen in de FPJ-database. 
Het is onduidelijk hoe de verdeling van het aantal incomplete en onvindbare dossiers is 
binnen deze ontbrekende 160 dossiers. Wel is duidelijk dat 20 dossiers nog niet gescoord 

                                                        
6 Nieuwe FPJ-items die bij herziening in 2010 aan de FPJ-lijst in 2010 zijn toegevoegd: Schending van 
Afspraken en Overeenstemming over Voorwaarden.  
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zijn omdat het om recent opgelegde maatregelen gaat. Het scoren van FPJ-dossiers 
gebeurt namelijk op basis van instroomjaar. Dossiers van PIJ-jongeren die in 2008 of 
2009 een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen zijn nog niet in de FPJ-database 
opgenomen. In de onderzoeksgroep zijn er negentien respondenten die in 2008 en één 
respondent die in 2009 een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen, waardoor er geen 
FPJ-gegevens over deze respondenten beschikbaar zijn. 
 
Het is niet bekend waarom de dossiers van de andere 140 respondenten uit de 
onderzoeksgroep niet aanwezig zijn in de FPJ-database. Het is mogelijk dat er te weinig 
gegevens beschikbaar waren over deze jongeren waardoor de dossiers niet gescoord 
konden worden voor de FPJ-database. Dat kan voorkomen als er sprake is geweest van 
een PIJ-maatregel van relatief korte duur. Een andere mogelijkheid is dat een jongere een 
PIJ-maatregel opgelegd heeft gekregen ondanks de weigerering mee te werken aan een 
pro Justitia rapportage (ten Berge et al., 2009). In dat geval zijn er te weinig gegevens om 
het dossier in de FPJ-database op te nemen.  
 
Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van FPJ-
items. Details hierover zijn te vinden in hoofdstuk 3 vanaf paragraaf 3.2 
 
 
2.3 TULP-Jeugd 
 
TULP-Jeugd is het landelijke registratiesysteem van de Justitiële Jeugdinrichtingen. TULP 
staat voor Ten Uitvoer Leggings Programma. Alle rijks- en particuliere justitiële 
jeugdinrichtingen en het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn 
aangesloten bij dit registratiesysteem. Toestemming om voor onderzoek gebruik te 
maken van dit systeem kan verkregen worden via DJI. Iedere jongere die wordt 
aangemeld bij een justitiële jeugdinrichting, op een wachtlijst staat of in een justitiële 
jeugdinrichting wordt opgenomen wordt geregistreerd in TULP-Jeugd (Heer - de Lang & 
Kalidien, 2010). Hierbij wordt aan iedere jongere een individueel nummer toegekend. Dit 
wordt het JJI-nummer genoemd.  
 
In TULP-Jeugd worden onder andere persoonskenmerken, gepleegde feiten en 
verblijfsgegevens van PIJ-jongeren geregistreerd. De TULP-gegevens die voor dit 
onderzoek zijn opgevraagd zijn nodig voor verschillende doeleinden:  
 
- Persoonskenmerken en JJI-nummers.  

Voor het koppelen van de verscheidene databestanden zijn JJI-nummers gebruikt. 
Nadat was gebleken dat de FPJ-gegevens niet voor alle respondenten beschikbaar 
waren, zijn via TULP-Jeugd JJI-nummers nogmaals gecontroleerd, op basis van naam, 
geboortedatum en geslacht.   
 

- Verblijfsgegevens. 
Er zijn twee soorten verblijfsgegevens opgevraagd:  
1.) Er is nagegaan of er bij de respondenten sprake is geweest van proefverlof / STP7. 

Aan de hand van deze gegevens kan worden gecontroleerd of het hebben 

                                                        
7 Wat vroeger proefverlof heette, wordt sinds enige tijd aangeduid met STP, wat staat voor Scholings- en 
Trainingsprogramma’s (http://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/Resocialisatie-en-
nazorg/STP/; geraadpleegd op 31 oktober 2011). 

http://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/Resocialisatie-en-nazorg/STP/
http://www.dji.nl/Onderwerpen/Jongeren-in-detentie/Resocialisatie-en-nazorg/STP/
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ondergaan van proefverlof van invloed is geweest op acceptatie van nazorg. Het 
ontbreken van een periode van proefverlof kan duiden op een plotselinge (veelal 
contraire) beëindiging van de PIJ-maatregel. Bij een dergelijke snelle stopzetting 
van het justitiële kader is de kans groot dat de hierboven beschreven 
verwijsprocedure naar een reclasseringsorganisatie niet heeft plaatsgevonden.  

2.) Nagegaan is voor iedere respondent wat de laatste verblijfplaats in een justitiële 
jeugdinrichting (JJI) is geweest in het jaar vóór proefverlof of, indien er geen 
proefverlof was geweest, het jaar vóór beëindiging van de PIJ-maatregel. Dit is 
opgevraagd om te bepalen in welke jeugdinrichting een respondent heeft gezeten 
in het laatste jaar dat er sprake was van daadwerkelijk verblijf in een 
jeugdinrichting. In Hoofdstuk 3 wordt beschreven volgens welke methode een 
jeugdinrichting voor iedere respondent is bepaald.  

Een kanttekening bij het gebruik van TULP-Jeugd is dat niet alle inrichtingen waar op 
basis van inkoopplaatsen PIJ-jongeren zijn geplaatst in TULP registreren. Het gaat 
bijvoorbeeld om inrichtingen als Hoeve Boschoord of de Bascule. Bij het vaststellen van 
de laatste verblijfplaats in het jaar vóór proefverlof of beëindiging van de PIJ-maatregel 
kan het voorkomen dat voor enkele PIJ-jongeren de justitiële inrichting  voor 
overplaatsing naar de laatste inrichting (een inkoopplaats) is geregistreerd als laatste 
verblijfsplaats. 
 
 
2.4 Cliëntvolgsysteem (CVS) 
 
Het Cliëntvolgsysteem (CVS) is het registratiesysteem van de drie 
reclasseringsorganisaties (3RO). In het CVS registreren reclasseringswerkers de 
meldingen, opdrachten en ontwikkelingen van iedere cliënt die in contact staat met de 
reclassering. In het CVS wordt van elke cliënt die toezicht heeft (gehad) de start- en 
einddatum van het toezicht geregistreerd. Met deze gegevens kan op elk moment bepaald 
worden hoeveel en welke cliënten op dat moment toezicht hebben. Dit worden ook wel 
de ‘lopende toezichten’ genoemd.  
 
De lopende toezichten zijn voor dit onderzoek opgevraagd om te zien welke ex-PIJ-
jongeren benaderbaar zijn voor de interviews. In het CVS-bestand met de lopende 
toezichten zijn vier varianten van toezicht te onderscheiden:  
 

- toezicht op basis van een voorwaardelijke veroordeling; 
- toezicht op basis van een voorwaardelijke schorsing van preventieve hechtenis;  
- toezicht op basis van een voorwaardelijke invrijheidsstelling; 
- begeleiding in het kader van vrijwillige nazorg.  

 
Alle PIJ-jongeren die onder één van deze vier toezichtvarianten van de reclassering 
stonden zijn via hun reclasseringswerker benaderd om mee te werken aan een interview. 
 
Gegevens uit het CVS-bestand worden in dit onderzoek ook gebruikt om recidive van de 
respondenten na beëindiging van de PIJ-maatregel vast te stellen. Hiertoe zijn alle 
reclasseringsmeldingen met betrekking tot de respondenten van de uitstroomgroep 
opgevraagd. De verschillende reclasseringsmeldingen die in het CVS voorkomen gaan 
onder andere over het plaatsvinden van een rechtszitting, het opleggen van een 
gedragsinterventie, een werkstraf, of een voorwaardelijke veroordeling. In het CVS wordt 
ook op datum melding gedaan als de reclassering aan een respondent vroeghulp heeft 
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verleend in het kader van een inverzekeringstelling. Inverzekeringstelling vindt plaats als 
een respondent verdacht wordt van een strafbaar feit, en dus verdacht wordt van 
recidive. Hierbij moet bedacht worden dat vanuit de opsporing aandacht blijft bestaan 
voor ex-justitiabelen, en met name voor ex-zedendelinquenten, waardoor zij sneller 
onterecht tijdelijk in verzekering zullen worden genomen dan individuen die niet eerder 
met justitie in aanraking zijn gekomen. 
 
In dit onderzoek wordt het verkrijgen van vroeghulp als een indicator van recidive 
beschouwd. In dit onderzoek wordt voor iedere respondent bepaald of er sprake is van 
verkregen vroeghulp tijdens de eerste zes maanden na beëindiging van de PIJ-maatregel.  
 
 
2.5 Inspectierapporten  
 
Inspectie Jeugdzorg et al. (2007) 
In 2007 is een rapport verschenen van de gezamenlijke inspecties, bestaande uit de 
Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het 
Onderwijs en de Inspectie voor de Sanctietoepassing (Inspectie Jeugdzorg et al., 2007). In 
dat rapport is verslag gedaan van hun onderzoek naar de veiligheid binnen de 14 
Justitiële jeugdinrichtingen in Nederland. Dit is gedaan op verzoek van de Minister van 
Justitie, naar aanleiding van incidenten in de Justitiële jeugdinrichting Harreveld in 2005. 
Doelstelling van de gezamenlijke inspecties is geweest het beoordelen van het leef-, 
behandel- en werkklimaat voor jongeren en personeel in de jeugdinrichting. Om de 
veiligheid binnen justitiële jeugdinrichtingen te beoordelen is een toetsingskader 
opgesteld. Hierin worden vier risicogebieden onderscheiden (Inspectie Jeugdzorg et al., 
2007): 
 
1. Preventie en beheersing van agressie en geweld.  
2. Bejegeningsklimaat. 
3. Opvoeding en behandeling. 
4. Deskundigheid van het personeel. 
 
Voor ieder risicogebied zijn indicatoren getoetst en beoordeeld. Op basis van de scores op 
deze indicatoren, gaven de inspecties per Justitiële jeugdinrichting een overkoepelende 
risicobeoordeling. De jeugdinrichtingen zijn beoordeeld als laag, matig of hoog risicovol 
voor een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat. 
 
In dit onderzoek worden de eindoordelen van de inspecties als bron gebruikt voor het 
bepalen van het leefklimaat per Justitiële jeugdinrichting. In overeenstemming met de 
eindoordelen, worden drie leefklimaatcategorieën onderscheiden met dezelfde indeling 
in laag, matig en ernstig (of hoog) risicovol.  
 
De verwachting bij dit onderzoek is dat jongeren die een meer positief leefklimaat 
hebben ervaren in een jeugdinrichting vaker vrijwillige nazorg zullen accepteren, 
bijvoorbeeld omdat ze minder afwijzend staan tegenover hulpverleners. Uitgangspunt is 
dat jongeren een positiever leefklimaat hebben ervaren als zij in een jeugdinrichting 
hebben gezeten uit de leefklimaatcategorie laag risicovol. Het minst positief is de 
leefklimaatcategorie hoog risicovol, en matig risicovol zit daar tussenin. 
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Vervolgtoezichten 
De Justitiële jeugdinrichtingen die in 2007 een negatief eindoordeel kregen (matig 
risicovol of hoog risicovol) hebben in 2008 en 2009 een zogenaamd vervolgtoezicht 
toegewezen gekregen. Naar aanleiding van de eerdere risicobeoordelingen is gestart met 
het doorvoeren van een heel pakket aan maatregelen en verbeteringen binnen de 
organisatie van de jeugdinrichtingen (Boendermaker& uit Beijerse, 2008). In de 
vervolgtoezicht-rapporten van 2009 hebben alle jeugdinrichtingen een positiever 
eindoordeel gekregen dan in 2007, die op twee na nu allemaal in de categorie ‘laag 
risicovol’ zitten. Dit is te zien in Tabel 2.3.  
 
 
Tabel 2.3: Eindoordeel risicobeoordelingen op basis van Inspectie Jeugdzorg et al. (2007) en 
op basis van de vervolgtoezichten uit 2009. 
Justitiële 
Jeugdinrichting 

Eindoordeel Risicobeoordeling 
Inspectie Jeugdzorg (2007) 

 
 Vervolgtoezichten (2009) 

Teylingereind Laag risicovol  * 
Rentray Laag risicovol  * 
Hunnerberg Laag risicovol  * 
O.G. Heldring Laag risicovol  * 
Sprengen Matig risicovol  Laag risicovol 
Hey-Acker Matig risicovol  Laag risicovol 
Keerpunt Matig risicovol  Laag risicovol 
Poortje Matig risicovol  Matig risicovol 
Doggershoek Hoog risicovol  Laag risicovol 
Hartelborgt Hoog risicovol  Laag risicovol 
Heuvelrug Hoog risicovol  Laag risicovol 
Den Engh Hoog risicovol  Laag risicovol 
Harreveld Hoog risicovol  Matig risicovol 
JOC/Amsterbaken Hoog risicovol  Laag risicovol 
* De jeugdinrichtingen die in 2007 de eindbeoordeling ‘laag risicovol’ kregen, hebben geen vervolgtoezicht in 
2009 gehad en zijn niet opnieuw beoordeeld. 

 
 
Onderzocht is of voor dit onderzoek de vervolgtoezichten gebruikt konden worden als 
meer recente bron voor het indelen van jeugdinrichtingen in leefklimaatcategorieën. Dat 
bleek om verscheidene redenen problematisch. Er zijn ten eerste geen recente 
eindbeoordelingen voor 2008. Er zijn in dat jaar wel enkele voortgangsrapportages 
verschenen, die ook enige verbeteringen beschrijven, maar de inspecties hebben in deze 
rapporten geen officieel eindoordeel gegeven.8 Daarnaast zijn er ook geen recente 
eindbeoordelingen voor 2010. Alleen in 2009 zijn er nieuwe eindbeoordelingen 
verschenen, maar alleen voor de Justitiële jeugdinrichtingen die in 2007 als matig of hoog 
risico werden beoordeeld (zie Tabel 2.3). Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van de 
beoordelingen uit 2009 recht doet aan eventuele verschillen die in 2010 zijn opgetreden 
tussen de jeugdinrichtingen. Niet verwacht kan worden dat de verandertrajecten die door 
de als risicovol beoordeelde inrichtingen in gang zijn gezet, in elke jeugdinrichting in 

                                                        
8 Hierover is navraag gedaan bij een inspecteur van de Inspectie Jeugdzorg die betrokken is geweest bij 
deze inspecties. Zij gaf aan dat er in 2008 geen nieuw oordeel is gegeven, omdat de periode van één jaar te 
kort is om verbeteringen binnen de Justitiële jeugdinrichtingen door te voeren. 
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hetzelfde tempo worden voltrokken. Het ligt bovendien in de lijn der verwachting dat 
jeugdinrichtingen die in 2007 een positief oordeel (laag risico) kregen destijds reeds 
organisatorisch sterker waren, vergeleken met de niet positief beoordeelde 
jeugdinrichtingen. Dat maakt dat zij in theorie nog steeds een voorsprong in de 
ontwikkeling hebben omdat zij in de afgelopen jaren hebben kunnen voortbouwen vanaf 
een sterker beginpunt. Met de eindbeoordelingen van de vervolgtoezichten wordt 
misschien ook niet primair beoogd een eenduidig oordeel te geven, maar heeft men 
hiermee vooral een sterk positief signaal willen doen uitgaan dat de in gang gezette 
processen verbetering bewerkstelligen en continuïteit behoeven.  
 
Dit betekent dat er een aantal wat artificiële keuzes zouden moeten worden gemaakt om 
voor alle respondenten in dit onderzoek een koppeling te maken met een 
leefklimaatbeoordeling vanuit de vervolgtoezichten. Daar komt bij dat met het toekennen 
van de nieuwe eindbeoordeling nauwelijks meer sprake is van variatie in de scores, 
terwijl zoals hiervoor gesteld is, het onwaarschijnlijk is dat inmiddels bijna alle 
jeugdinrichtingen precies hetzelfde niveau hebben behaald. Op basis van deze 
overwegingen is er voor gekozen in dit onderzoek gebruik te maken van het rapport 
Inspectie Jeugdzorg et al. (2007) bij het bepalen van de indeling van de jeugdinrichtingen 
in leefklimaatcategorieën (zie hiervoor Paragraaf 3.2.3). Het zal duidelijk zijn dat er wel 
enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten. Het rapport van 
de Inspectie Jeugdzorg et al. (2007) geeft een weerslag van de vier risicogebieden die 
weliswaar een grote overlap kennen, maar niet exact gelijk zijn aan de indicatoren van 
een positief leefklimaat (van der Helm, 2011).  
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Respondent 2 
 
Respondent 2 heeft in meerdere Justitiële jeugdinrichtingen gezeten. Over de laatste 
jeugdinrichting is hij vrij positief. Vooral de behandeling waarbij gewerkt werd aan het 
verwerken van trauma en valkuilen leren herkennen, heeft hem naar eigen zeggen goed 
gedaan. Ook over de regels en de handhaving daarvan door de groepsleiders is hij redelijk 
positief. Wanneer hij op cel moet zitten leest hij graag ‘om te vergeten dat ik vastzit en 
mijn kamer niet uit kan’. Van de groepsleiders waardeert hij het dat ze respect voor hem 
hadden. En er was er altijd wel één ‘waar je altijd naar toe mocht komen’. Nazorg heeft hij 
geaccepteerd omdat hij ‘iemand wilde hebben die me steunt’.  Hij ervaart het dan ook als 
prettig dat er altijd iemand is die hij kan bellen als er iets is.  
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3 Methoden 
 
 
3.1 Respondenten: de onderzoeksgroepen 
 
Het in Hoofdstuk 2 beschreven Overzichtsbestand Uitstroomgegevens is gebruikt om de 
onderzoekspopulatie te selecteren. Dat is gebeurd aan de hand van de in het 
overzichtsbestand vermelde einddatum van de PIJ-maatregel. Alle jongeren van wie de 
PIJ-maatregel is beëindigd in 2008, 2009 of 2010 behoren tot de onderzoekspopulatie. Zij 
worden in dit onderzoek de Uitstroomgroep genoemd (N=494) .  
 
Helaas zijn niet alle gegevens met betrekking tot de onderzoeksvragen voor alle PIJ-
jongeren uit de uitstroomgroep bekend. Analyses zijn daarom uitgevoerd op 
verschillende groepen PIJ-jongeren. Deze onderzoeksgroepen zijn steeds vernoemd naar 
de gebruikte databron. In Schema 3.1 staat een overzicht van de onderzoeksgroepen. In 
dit rapport zal naar dit schema verwezen worden om te verduidelijken op welke 
onderzoeksgroepen analyses zijn uitgevoerd. In Hoofdstuk 4 staat vanaf paragraaf 4.2 
een uitgebreide beschrijving per onderzoeksgroep. 
 
 
Schema 3.1: Overzicht onderzoeksgroepen 
 

 
 
 
3.2 Onafhankelijke variabelen 
 
De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek corresponderen met de eerste drie 
onderzoeksvragen (zie Schema 3.2 op de volgende bladzijde): Importfactoren (factoren 
voorafgaand aan de PIJ-maatregel), Probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel en 
Leefklimaat tijdens de PIJ-maatregel. In de volgende drie paragrafen wordt ingegaan op 
de operationalisatie van deze variabelen. 
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Schema 3.2: Overzicht van de onderzoeksvragen  

 
 
 
3.2.1 Importfactoren (factoren aanwezig voorafgaand aan de PIJ-maatregel) 
 
De verwachting is dat afwijzing van vrijwillige nazorg vaker voorkomt bij jongeren die 
met negatieve (recidivevoorspellende) importfactoren de justitiële jeugdinrichting 
ingaan. Deze verwachting staat centraal in onderzoeksvraag 1. Voor de keuze van 
importfactoren is uitgegaan van een onderzoek naar risicoprofielen van jongeren die een 
PIJ-maatregel kregen opgelegd in de jaren 1996-2005 (Mulder, 2010). In dat onderzoek is 
gebruik gemaakt van de FPJ-database. Ook in dit onderzoek wordt de FPJ-database 
gebruikt als bron voor de importfactoren (zie voor achtergrondinformatie Paragraaf 2.2). 
 
 
Tabel 3.1: Importfactoren (FPJ-items) met corresponderend FPJ-item (editie 2008) en 
significant voorspelde recidive-maten in Mulder (2010). 

Importfactoren 

Totale 
recidive  

Geweld-
dadige 

recidive 

Ernstige 
recidive 

Recidive 
subgroep 

FPJ-item 
(editie 
2008) 

1. Hoog aantal delicten in het verleden 
2. Eerste delict gepleegd op jonge leeftijd 
3. Het hebben van een onbekend 
slachtoffer 
4. Ouders met weinig opvoedvaardigheid 
tijdens kindertijd 
5. Crimineel gedrag bij familieleden 
6. Verwaarlozing in verleden 
7. Fysiek misbruik in het verleden 
8. Getuige van huiselijk geweld 
9. Aanwezigheid / bereikbaarheid 
ouders (tijdens kindertijd) 
10. Autoriteitsproblemen tijdens 
kindertijd 
11. Vijandigheid / agressie voor 
behandeling 
12. Leerproblemen 

X 
X 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 
 
 
 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
 

X 
 

X 

1 
3 - 4 
33 

 
11 

 
14 
16 
15 
18 
8 
 

12 
 

48 
 

24 
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In dit onderzoek worden de 12 importfactoren meegenomen die in het onderzoek van 
Mulder (2010) significant voorspellend bleken voor verscheidene recidivematen. In 
Tabel 3.1 wordt hiervan een overzicht gegeven. Daarnaast zijn twee extra importfactoren 
in dit onderzoek toegevoegd. Deze factoren hebben betrekking op de aanwezigheid van 
psychopathologie in het jaar voorafgaand aan de PIJ-maatregel. Dit zijn: 
Verslavingsproblematiek Drugs en Ontwikkeling richting Persoonlijkheidsstoornissen.9  
 
Om de samenhang tussen importfactoren en de acceptatie van vrijwillige nazorg te 
berekenen, zijn een aantal variabelen aangemaakt. Voor deze variabelen zijn somscores 
berekend door het bij elkaar optellen van de scores op de afzonderlijke factoren. Zoals 
beschreven in Paragraaf 2.2, worden op een aantal open vragen na, alle FPJ-items 
gescoord aan de hand van drie in detail beschreven antwoordcategorieën waarbij geldt 
dat de score 0 gunstig is en score 2 ongunstig (Brand & van den Hurk, 2008): 
- Score 0: een probleem is afwezig; 
- Score 1: een probleem is aanwezig, maar niet in ernstige mate; 
- Score 2: een probleem is in ernstige mate aanwezig. 
 
De variabele Alle importfactoren is de somscore van alle 12 importfactoren uit Tabel 3.1 
bij elkaar. In Tabel 3.2 is de samenstelling beschreven van de variabelen Delictverleden en 
Gezinsverleden. Omdat de eerste vier factoren van Delictverleden open vragen zijn, heeft 
er een hercodering plaatsgevonden naar scores 0, 1 en 2, op basis van in dit onderzoek 
gevonden percentielen in de frequentieverdeling.10  
 
 
Tabel 3.2 Samenstelling van de variabelen Delictverleden en Gezinsverleden 
Variabele Delictverleden Variabele Gezinsverleden 
- Leeftijd 1e niet-gewelddadig delictgedrag 
- Leeftijd 1e gewelddadig delictgedrag 
- Aantal keren niet-gewelddadige delicten 
- Aantal keren gewelddadige delicten 
- Autoriteitsproblemen 
- Delictsituatie, relationeel 
- Agressie, blijvende woede 

-  Afwezigheid van de Opvoeders 
- Consistentie van de Opvoeding 
- Criminaliteit van de Opvoeders 
- Mishandeling door Opvoeders 
- Verwaarlozing 
- Geweld in het Gezin. 
 

 
 
 Voor de analyses van de afzonderlijke importfactoren zijn de factoren op twee manieren 
gedichotomiseerd. Voor beide manieren wordt berekend of er sprake is van een 
significante samenhang met acceptatie van vrijwillige nazorg. Deze manieren zijn: 
- Score 0 vs. 1-2 (gunstig vs. ongunstig); 
- Score 0-1 vs. 2 (niet of matig ongunstig vs. erg ongunstig). 
Er is voor gekozen om de termen ‘gunstig’ en ‘ongunstig’ te gebruiken. Gezien de neutrale 
of positieve benaming van sommige FPJ-items (zoals Aanwezigheid / Bereikbaarheid 
ouders) zou er verwarring kunnen ontstaan als de dichotome scores worden aangeduid 

                                                        
9 De variabele Verslavingsproblematiek alcohol is in dit onderzoek niet als importfactor meegenomen. De 
scoring van dit item is in 2010 aangepast in de FPJ-lijst. Hierdoor heeft dit item in vergelijking tot andere 
FPJ-items veel missing values, namelijk voor de respondenten wiens dossiers nog volgens de oude 
methodiek zijn gescoord. Zie Bijlage II voor een gedetailleerde beschrijving van de FPJ-items bij 
onderzoeksvraag 1.  
10 De methode die gebruikt is bij het hercoderen van deze FPJ-items is toegevoegd in Bijlage V.  
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met ‘afwezig / aanwezig’. Om die reden is er in dit rapport soms ook voor gekozen de 
oorspronkelijke benaming van de FPJ-items aan te passen. 
 
3.2.2 Probleemgedrag tijdens de PIJ 
 
De verwachting in dit onderzoek is dat afwijzing van nazorg vaker voor zal komen bij 
jongeren die veel probleemgedrag vertonen in de Justitiële jeugdinrichting. Deze 
verwachting staat centraal in onderzoeksvraag 2. In dit onderzoek wordt de FPJ-database 
gebruikt als bron voor dergelijk probleemgedrag, meer specifiek gaat het om de FPJ-items 
uit domein 7 (Gedrag tijdens verblijf JJI). Deze items worden gebruikt als indicatoren van 
probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ-maatregel. Er is helaas geen informatie 
bekend over de daarop volgende jaren. De dossiers worden ten behoeve van de FPJ-
database slechts eenmaal gescoord, één jaar na aanvang van de PIJ-maatregel. 
 
In Tabel 3.3 staan de FPJ-items uit domein 7 onder elkaar. Daaraan toegevoegd is het item 
Antisociaal gedrag op de afdeling’ uit domein 6 (FPJ-editie 2004), om aansluiting te 
krijgen bij de FPJ-editie 2008, waarin dit item is ingedeeld bij domein 7. De variabele 
Probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel is aangemaakt door het berekenen van de 
somscore van deze elf factoren.  
 
 
Tabel 3.3 Elf indicatoren voor probleemgedrag tijdens het eerste jaar ten behoeve van 
onderzoeksvraag 2,  met corresponderend itemnummer uit de FPJ-database editie 2004. 

Probleemgedrag tijdens eerste jaar PIJ-maatregel: FPJ-item 
(editie 2004) 

1. Antisociaal gedrag op de afdeling (domein 6))     
2. Coping: vermijdend gedrag bij probleemsituaties   
3. Coping: negatieve copingmanieren     
4. Coping: gebrek aan positieve copingmanieren    
5. Contact: vertrouwen en openheid     
6. Gebrek aan medewerking      
7. Incidenten: agressie in de inrichting     
8. Motivationele factoren       
9. Redzaamheid        
10. Positieve gerichtheid op school/werk     
11. Ontvluchten/onttrekken aan toezicht     

52 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

 Bron: Brand & van Heerde (2010) 
 
Daarnaast is de variabele Sociaal Netwerk aangemaakt op basis van de somscore van 
twee FPJ-items uit domein 6. Het gaat om de items Netwerk, emotionele steun en Totale 
netwerk, die in eerder onderzoek naar PIJ-jongeren voorspellend bleken voor recidive 
(Mulder, 2010). 11 
 
Voor de analyses van de afzonderlijke factoren met betrekking tot Probleemgedrag 
tijdens de PIJ-maatregel is op twee manieren gedichotomiseerd net als bij de 
importfactoren in de voorgaande paragraaf. Voor beide manieren wordt berekend of er 
sprake is van een significante samenhang met acceptatie van vrijwillige nazorg. Deze 
manieren zijn: 
- Score 0 vs. 1-2 (gunstig vs. ongunstig); 
- Score 1-2 vs. 0 (niet-matig ongunstig vs. erg ongunstig). 

                                                        
11 Zie bijlage III voor een gedetailleerde beschrijving van de FPJ-items bij onderzoeksvraag 2. 
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3.2.3 Leefklimaat tijdens de PIJ-maatregel 
 
De Justitiële jeugdinrichtingen zijn ingedeeld in drie leefklimaatcategorieën in 
overeenstemming met de eindbeoordeling uit het rapport Inspectie Jeugdzorg et al. 
(2007).12 In dit onderzoek worden de risicobeoordelingen van de inspecties gekoppeld 
aan de justitiële jeugdinrichting waar de respondent in de laatste periode van zijn of haar 
PIJ-maatregel heeft gezeten. Voor het vaststellen van de laatste jeugdinrichting is gebruik 
gemaakt van de verblijfsgegevens uit TULP-Jeugd (zie Paragraaf 2.3).  
 
Een aanname in dit onderzoek is dat het wel of niet accepteren van vrijwillige nazorg 
wordt beïnvloed door de jeugdinrichtingen waar de respondent heeft verbleven. Het 
aantal jeugdinrichtingen waar een jongere die een PIJ-maatregel ondergaat verblijft, kan 
echter nogal oplopen en de tijdslijn waarin dit gebeurt is niet eenvoudig te bepalen 
(Addink, Lekkerkerker & Vermeij, 2010). Daarom is bij dit onderzoek de keuze gemaakt 
om alleen te kijken naar de jeugdinrichtingen waar een respondent heeft verbleven 
tijdens het laatste jaar. Dat past ook bij de verwachting dat de sterkste invloed op het 
accepteren van vrijwillige nazorg uitgaat vanuit de inrichting waar de respondent het 
laatste jaar gewoond heeft. 
 
Vanuit de verblijfsgegevens uit TULP-Jeugd is voor iedere respondent bepaald in welke 
jeugdinrichting hij of zij in het laatste jaar voor beëindiging van de PIJ-maatregel heeft 
verbleven. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat tijdens het proefverlof (in het 
laatste jaar) PIJ-jongeren geen deel meer uitmaken van een leefgroep. Daarom is voor de 
respondenten die in het laatste jaar met proefverlof zijn geweest (n=317), gekeken naar 
de verblijfslocaties in het laatste jaar vóór het proefverlof. 
 
 
 Tabel 3.4 Indeling leefklimaatcategorieën voor de Uitstroomgroep in het jaar voor 
uitstroom. 
Categorie verblijfslocatie in het jaar  
vóór uitstroom of proefverlof: 

Inspectie Jeugdzorg et al. 2007 
n % 

Laag risico 115 23,3 
Matig risico 133 26,9 
Hoog risico 157 31,8 
Niet in te delen (missing value) vanwege:   

- Nergens langer dan zes maanden 8 1,6 
- Duur verblijf laatste JJI onbekend 4 0,8 
- Laatste verblijf in JJI zonder 

risicobeoordeling 
77 15,6 

Totaal 494 100 
 
 
Er is ook rekening gehouden met het aantal overplaatsingen in het laatste jaar vóór 
proefverlof of vóór beëindiging van de PIJ-maatregel. Als criterium is gehanteerd dat een 
respondent minimaal zes maanden aaneengesloten in dezelfde jeugdinrichting moet 
hebben gezeten. Er zijn acht respondenten die in die periode nooit langer dan zes 
maanden aaneengesloten in één Justitiële jeugdinrichting hebben gezeten vanwege 
meerdere overplaatsingen. Deze respondenten (n=8) hebben een missing value gekregen 

                                                        
12 Zie paragraaf 2.5 voor de achtergrond van deze keuze. 
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voor de variabele leefklimaat tijdens de PIJ-maatregel. Tabel 3.4 geeft een overzicht van 
de uiteindelijke indeling leefklimaatcategorieën voor de Uitstroomgroep. 

 
3.2.4 Procedurele factoren 
 
Er zijn een aantal direct aan nazorg gerelateerde factoren die van invloed kunnen zijn op 
het accepteren of weigeren van nazorg (Homburg et al., 2010). Dit zijn de volgende 
factoren (met antwoordmogelijkheden):  
 
- Uitstroomjaar   (2008/2009/2010) 
- Voorbereiding uitstroom (wel/niet) 
- Proefverlof   (wel/niet) 
- Procedure aanbod  (mondeling of schriftelijk) 
- Reclasseringsorganisatie (RN, SVG/LdH) 
 
Deze variabelen zijn afkomstig uit het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens, behalve de 
variabele Proefverlof. Om vast te stellen of er sprake is geweest van proefverlof zijn de 
verblijfsgegevens uit TULP-Jeugd gebruikt. Uit die gegevens blijkt dat het proefverlof niet 
altijd aaneengesloten in de laatste periode van de PIJ-maatregel plaatsvindt. De redenen 
voor onderbreking van het proefverlof kunnen te maken hebben met het niet houden aan 
de afspraken of het verliezen van dagbesteding.  
 
 
3.3 Afhankelijke variabelen 
 
De afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn Acceptatie vrijwillige nazorg en Recidive 
(zie Schema 3.2). In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de operationalisatie 
van deze twee variabelen.  
 
3.3.1 Acceptatie vrijwillige nazorg 
 
Op basis van het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens is voor alle respondenten 
(N=494) vastgesteld of er sprake was van acceptatie of weigering van vrijwillige nazorg. 
Uitgangspunt bij het categoriseren in accepteerders en weigeraars is de houding van ex-
PIJ-jongeren ten opzichte van Justitie of hulpverlening binnen één maand na uitstroom. 
Bij het categoriseren is gecontroleerd of de PIJ-jongeren die bij uitstroom nazorg 
geaccepteerd hadden binnen één maand na uitstroom daadwerkelijk nazorg ontvangt. 
Andersom is gecontroleerd of de PIJ-jongeren die nazorg geweigerd hadden binnen één 
maand na uitstroom nog steeds nazorg weigerden.  
 
Vanuit het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens was niet voor iedere respondent in één 
oogopslag duidelijk in welke categorie deze het beste paste. In enkele gevallen was er een 
periode van een aantal (meestal drie) maanden tussen ‘datum start nazorg’ en ‘datum 
einde nazorg’ geregistreerd, maar uit de overige gegevens bleek dat er geen sprake van 
acceptatie was geweest. Uit navraag bij de landelijke coördinator bleek dat bij het 
registreren van het aantal dagen nazorg ook het aantal dagen opgenomen is waarop een 
reclasseringswerker pogingen doet om na weigering alsnog nazorg aan te bieden. Dit is in 
verband met de financiële verantwoording van deze werkzaamheden. Dat verklaart 
waarom in een aantal gevallen sprake leek te zijn van een discrepantie. Steeds wanneer 
er onduidelijkheid bestond of er in de maanden na uitstroom sprake was van acceptatie 
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of weigering van nazorg, is er navraag gedaan bij de landelijke coördinator. Hij heeft deze 
PIJ-jongeren in het CVS nagezocht en uitsluitsel gegeven of er sprake is geweest van 
acceptatie of weigering van nazorg. In Hoofdstuk 4 wordt beschreven in welke 
categorieën van nazorg de Uitstroomgroep (N=494) is gecategoriseerd.  
 
3.3.2 Recidive 

 
In dit onderzoek wordt het verkrijgen van vroeghulp bij inverzekeringstelling als de 
indicator van recidive beschouwd. Voor alle respondenten wordt nagegaan of zij 
gerecidiveerd hebben (d.w.z. vroeghulp hebben ontvangen in verband met 
inverzekeringstelling) tijdens het eerste half jaar na beëindiging van de PIJ-maatregel. 
 
Het verkrijgen van vroeghulp gebeurt vanuit de reclassering en staat in het CVS 
geregistreerd op datum (zie Paragraaf 2.4). Op het moment dat iemand in verzekering 
wordt gesteld ontvangt de reclassering een vroeghulpmelding van de politie. Er is voor 
iedere respondent gekeken of en hoeveel vroeghulpmeldingen er zijn gedaan binnen zes 
maanden na beëindiging van de PIJ-maatregel. Begin juni 2011 zijn alle 
reclasseringsmeldingen van de CVS-groep in de periode 1 januari 2008 tot en met 1 
januari 2011 uit het CVS opgevraagd. Deze gegevens waren niet compleet voor de 
uitstroomgroep van 2010. Daarom zijn begin september 2011 nogmaals de 
reclasseringsmeldingen opgevraagd, dit keer tot en met juli 2011. Hiermee werd het 
mogelijk voor iedere respondent te bepalen of hij of zij binnen zes maanden na 
beëindiging van de PIJ-maatregel gerecidiveerd heeft. 
 
Er is voor deze variabele gekozen omdat de respondenten van dit onderzoek relatief 
recent zijn uitgestroomd uit de PIJ-maatregel. Dat bemoeilijkt het meten van recidive. De 
metingen van de WODC-recidivemonitor hebben bijvoorbeeld als uitgangspunt dat twee 
jaar zijn verstreken na uitstroom. Deze grens van twee verstreken jaren na uitstroom 
betekent in dit onderzoek dat recidivecijfers alleen beschikbaar zouden zijn voor de 
respondenten bij wie de PIJ-maatregel in 2008 is beëindigd. De CVS-variabele Vroeghulp 
biedt wel de mogelijkheid om voor alle respondenten na te gaan of er sprake is geweest 
van inverzekeringstelling in tenminste het eerste half jaar na uitstroom. 
 
In dit onderzoek wordt dus voor iedere respondent alleen voor het eerste half jaar na 
beëindiging van de PIJ-maatregel bepaald of er in die periode sprake is geweest van 
verkregen vroeghulp. Omwille van de leesbaarheid wordt in dit rapport niet steeds 
gerept over het verkrijgen van vroeghulp na inverzekeringstelling, maar spreken we 
kortweg over recidive. Een relevante kanttekening hierbij blijft natuurlijk dat in het 
stadium van de vroeghulp er sprake is van een verdenking en niet van een veroordeling. 
Hierbij moet tevens bedacht worden dat vanuit de opsporing aandacht blijft bestaan voor 
ex-justitiabelen, en met name voor ex-zedendelinquenten, waardoor zij sneller onterecht 
tijdelijk in verzekering zullen worden genomen dan individuen die niet eerder met 
justitie in aanraking zijn gekomen. 
 
 
3.4 Analyse 
 
Om te beginnen is er aan de hand van Chi-kwadraattoetsen gekeken naar de samenhang 
tussen Acceptatie vrijwillige nazorg en de variabelen beschreven in Paragraaf 3.2. Dit 
wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Vervolgens is het zelfde gedaan voor de samenhang 
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tussen deze variabelen en Recidive. Dit staat beschreven in Hoofdstuk 6. Op basis van de 
resultaten van deze analyses is bepaald welke variabelen worden opgenomen in de 
regressieanalyses voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 4 en verder. Alleen de 
variabelen die een significante samenhang vertonen met de afhankelijke variabelen 
zullen worden gebruikt in de regressieanalyses. 
 
De afhankelijke variabelen zijn in dit onderzoek dichotoom: geaccepteerd of geweigerd 
en wel/niet gerecidiveerd. Daarom worden logistische regressieanalyses uitgevoerd. 
Middels deze logistische regressieanalyses kan worden bepaald welke variabelen niet 
alleen samenhangen, maar ook voorspellende waarde hebben voor de afhankelijke 
variabelen, respectievelijk Acceptatie van nazorg en Recidive. Berekend wordt welke 
variabelen een voorspellende waarde hebben terwijl gecontroleerd wordt voor de 
aanwezigheid van de andere variabelen die tegelijkertijd zijn opgenomen in de analyse. 
 
De analyses worden met twee statistische programma’s uitgevoerd. Om te beginnen 
worden in SPSS analyses gedaan voor het vaststellen van samenhang, zoals hierboven 
beschreven. Vervolgens worden in SPSS (Norusis, 2010) logistische regressies uitgevoerd 
om vast te stellen welke onafhankelijke variabelen een voorspellende waarde hebben 
voor respectievelijk Acceptatie van nazorg en Recidive. Deze analyses worden allereerst 
uitgevoerd voor alle respondenten waarover de benodigde gegevens beschikbaar zijn en 
vervolgens zijn dezelfde analyses gedaan, maar nu apart voor de drie 
leefklimaatcategorieën (zoals beschreven in Paragraaf 3.2.3). De resultaten met 
betrekking op Acceptatie van nazorg staan beschreven in Hoofdstuk 7, die over Recidive 
staan in Hoofdstuk 8.  
 
In de regressieanalyses naar de voorspelling van Acceptatie vrijwillige nazorg wordt 
steeds gecontroleerd voor de procedurele variabelen die met Acceptatie samenhang 
bleken te hebben. 
 
In de regressieanalyses naar de voorspelling van Recidive is ter beantwoording van 
onderzoeksvraag 6 een extra controlevariabele meegenomen (Nazorg ontvangen). Met 
deze variabele wordt gecontroleerd of er een verschil is tussen de respondenten waarvan 
bekend is dat het nazorgtraject voortijdig is beëindigd, vergeleken met de respondenten 
waarvan bekend is dat zij het traject volledig hebben doorlopen of dat zij het traject bij 
Work Wise hebben doorlopen. Een ruime meerderheid van deze laatste groep (waarvan 
het verloop bekend is) heeft het nazorgtraject volledig doorlopen (91,3% van de 24 PIJ-
jongeren; van 11 respondenten is het verloop onbekend). Om de analyse zo zuiver 
mogelijk te maken zijn binnen de groep weigeraars die respondenten weggelaten die wel 
in eerste instantie hadden geaccepteerd, en deels kortstondig (minder dan een maand) 
nazorg hebben ontvangen. Dit betekent concreet dat bij het aanmaken van de variabele 
Nazorg ontvangen zowel voor de accepteerders als de weigeraars de laatste subgroep 
binnen de categorie is weggelaten. In Hoofdstuk 4 staat een beschrijving van alle 
categorieën.  
 
Als verdieping op de resultaten vanuit SPSS zijn er aanvullende mediatie- en 
moderatoranalyses gedaan in versie 3.5 van Mplus (Muthén & Muthén, 2011). Deze 
mediatie-analyses kunnen niet worden uitgevoerd in SPSS omdat analyses uitgevoerd 
worden binnen een categorische niet-dichotome variabele (leefklimaatcategorie voor 
verblijf in het laatste half jaar voor uitstroom). Via mediatie- en moderatoranalyses kan 
worden gekeken of de gevonden voorspellende waarden voor Recidive direct vanuit 
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bijvoorbeeld de importfactoren verloopt of dat de voorspelling indirect via Acceptatie 
nazorg verloopt, geheel of gedeeltelijk (in Hoofdstuk 8 wordt nader uitleg gegeven). 
 
Koppeling van de data 
Ten behoeve van bovenstaande analyses zijn de verschillende databestanden 
(Overzichtsbestand Uitstroomgegevens, FPJ-, TULP- en CVS-gegevens) aan elkaar 
gekoppeld met behulp van de individuele nummers van de PIJ-jongeren uit de 
Uitstroomgroep. Op basis van voornaam, achternaam en geboortedatum (uit het 
Overzichtsbestand Uitstroomgegevens) zijn via de Dienst Justitiële Inrichtingen de JJI- en 
parketnummers aan de uitstroomgroep gekoppeld. De FPJ-gegevens en de TULP-
gegevens zijn aan de uitstroomgroep gekoppeld op basis van de JJI-nummers. Via 
Reclassering Nederland zijn wederom op basis van voornaam, achternaam en 
geboortedatum (uit het Overzichtsbestand Uitstroomgegevens) de CVS-nummers aan de 
Uitstroomgroep gekoppeld. De gegevens uit het CVS zijn op basis van deze CVS-nummers 
aan het onderzoeksbestand gekoppeld. 
 
Controle zedendelinquenten 
Het onderzoek van Mulder (2010) heeft laten zien dat bepaalde groepen 
zedendelinquenten minder vaak recidiveren dan gewelds- of vermogensdelinquenten. Dit 
geldt met name voor de zedendelinquenten waarbij sprake is van het FPJ-item ‘seks, 
zoeken naar een slachtoffer’.  Er zijn 17 PIJ-jongeren uit de Uitstroomgroep die een score 
1 of 2 hebben op dit FPJ-item. De analyses met betrekking op de onderzoeksvragen 1, 2 
en 3 zijn gedraaid met en zonder deze 17 respondenten. Dat bleek voor de resultaten 
geen verschil te maken. Daarom zijn in dit rapport geen aparte analyses voor 
zedendelinquenten beschreven.    
 
 
3.5 Interviews 
 
Om meer kwalitatief inzicht te krijgen in het leefklimaat tijdens het verblijf in de Justitiële 
jeugdinrichting worden een aantal interviews met ex-PIJ-jongeren afgenomen. Dit wordt 
gedaan ter aanvulling op de risicobeoordelingen uit het rapport van Inspectie Jeugdzorg 
et al. (2007), die in dit onderzoek als kwantitatieve indicator voor leefklimaat wordt 
gebruikt. In de interviews staat de perceptie van de ex-PIJ-jongeren centraal, wat 
betekent dat er geen nader onderzoek is gedaan naar het verifiëren van de antwoorden 
die gegeven zijn.  
 
3.5.1 Procedure benadering respondenten 
 
Zoals gesteld in de inleiding is het niet mogelijk om respondenten op basis van een 
justitieel verleden te benaderen.13 Wel mogelijk is het om in contact te komen met 
respondenten uit de groep Accepteerders die momenteel vrijwillige nazorg ontvangen of 
met respondenten (Accepteerders en Weigeraars) die gerecidiveerd hebben en om die 

                                                        
13 Het benaderen van respondenten op basis van justitieel verleden kan de persoonlijke levenssfeer van 
een ex-justitiabele schaden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de sociale omgeving van een ex-justitiable niet 
op de hoogte is van het justitiële verleden. Door het benaderen van een ex-justitiabele voor dit onderzoek 
kan dit tot problemen in de persoonlijke levenssfeer leiden. Dit is in strijd met artikel 23 lid 2 sub d uit de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
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reden momenteel in contact staan met justitie of reclassering. Beoogd werd om deze drie 
groepen respondenten te werven, zoals te zien in Tabel 3.5.  
 
Tabel 3.5: Doelgroepen interviews binnen uitstroomgroep 

 
 
In eerste instantie was het idee om uitstroomgroep 2008 buiten beschouwing te laten. Dit 
om te voorkomen dat tijdens het interview vragen gesteld zouden moeten worden die 
retrospectief ver terug in de tijd gaan. Omdat er minder respondenten dan verwacht 
onder toezicht van de reclassering stonden, is er toch voor gekozen om ook de 
respondenten die in 2008 zijn uitgestroomd te benaderen voor de interviews.  
 
Alle PIJ-jongeren van de Vergelijkingsgroep (N=357) die onder toezicht van de 
reclassering stonden zijn benaderd om mee te werken aan een interview. Op 6 juni 2011 
stonden 59 ex-PIJ-jongeren uit de Vergelijkingsgroep onder toezicht bij de reclassering. 
Het aantal ex-PIJ-jongeren dat onder toezicht van de reclassering stond was kleiner dan 
de onderzoekers verwacht hadden, daarom is op 9 september 2011 voor een tweede keer 
de lopende toezichten uit het CVS opgevraagd. Er waren vier ex-PIJ-jongeren uit de 
Vergelijkingsgroep onder toezicht gesteld in de periode van 6 juni tot 9 september 2011. 
De reclasseringswerkers van deze vier ex-PIJ-jongeren zijn in september benaderd voor 
dit onderzoek. 
 
De PIJ-jongeren uit de Vergelijkingsgroep die op 6 juni of 9 september 2011 onder 
toezicht stonden zijn via de reclasseringswerkers benaderd om mee te doen aan een 
interview. Dit is gebeurd in de periode van 19 juli 2011 tot en met 1 oktober 2011. De 
onderzoekers hebben via e-mail de toezichthouders gevraagd hun cliënt te benaderen. In 
deze mail werd verteld dat respondenten na afloop van het interview een bedankje 
zouden ontvangen in de vorm van een Iris-cheque van 15 euro. Eén week na het 
versturen van deze e-mail zijn de toezichthouders telefonisch benaderd door de 
onderzoekers. In dit gesprek is gerefereerd aan de e-mail, gevraagd of zij nog contact 
hadden met de cliënt en of zij de cliënt zouden willen benaderen.  
 
De bereidheid van de reclasseringswerkers om hun cliënt te benaderen was groot en het 
is niet voorgekomen dat een reclasseringswerker weigerde zijn of haar cliënt(en) te 
benaderen. Wel is het voorgekomen dat de cliënt niet door de reclasseringswerker 
benaderd kon worden. De meest voorkomende reden hiervoor was dat de cliënt niet 
(meer) naar de afspraken met de reclasseringswerker kwam en de cliënt terugverwezen 
was naar het Openbaar Ministerie (OM). Enkele respondenten zaten weer in detentie, 
hadden psychische problemen of lagen in het ziekenhuis, waardoor zij niet benaderbaar 
waren.  
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3.5.2 Het interview 
 
De interviews zijn afgenomen met behulp van een topiclijst.14 De topiclijst bestaat uit 
verschillende onderdelen: introductie, Prison Group Climate Instrument (PGCI), photo-
elicitation en open vragen. Deze onderdelen zullen in deze paragraaf achtereenvolgens 
beschreven worden.  
 
Introductie-fase 
Het interview begint met een kennismaking tussen de onderzoeker(s) en de respondent. 
Daarbij is aan de respondent toestemming gevraagd om het interview op te nemen met 
een digitale voicerecorder. De interviews zijn opgenomen om deze vervolgens te 
transcriberen voor de analyses. Om de privacy van de respondenten te waarborgen zijn 
de transcripten geanonimiseerd. Geprobeerd is om in dit rapport herleidbare informatie 
over de respondenten te minimaliseren.  
 
Tijdens de introductie-fase wordt de referentieperiode van het interview vastgesteld. Er 
worden enkele vragen over het verloop van de PIJ-maatregel gesteld. Op basis daarvan 
bepalen de onderzoekers de justitiële jeugdinrichting waar de respondent in het laatste 
jaar van de PIJ minimaal zes maanden verbleef. Vervolgens is aan de respondent 
uitgelegd dat de vragen in het interview op deze periode in die bepaalde jeugdinrichting 
betrekking hadden.  
 
De Prison Group Climate Instrument (PGCI) 
De Prison Group Climate Instrument (PGCI) is ontwikkeld door Van der Helm (2011). De 
PGCI meet de kwaliteit van het leefklimaat binnen gesloten instellingen, specifiek binnen 
instellingen waarin gedetineerden een groot deel van de tijd in leefgroepen doorbrengen.  
Er worden in de PGCI vier leefklimaatindicatoren onderscheiden: 

1. Steun (responsiviteit van de groepsleider; 12 items);  
2. Groei (leren en zingeving; 8 items); 
3. Repressie (en afwezigheid van structuur; 9 items); 
4. Atmosfeer (tussen jongeren onderling; 7 items). 

 
De PGCI heeft in totaal 36 items. De items worden door de respondent gescoord op een 
vijf-puntsschaal, lopende van 1 = helemaal oneens tot 5 = helemaal mee eens. In dit 
onderzoek zijn de 36 items mondeling afgenomen. De vijf antwoordmogelijkheden zijn 
hierbij op een A4-vel geprint en aan de respondent voorgelegd. Doelstelling van het 
visualiseren van de vijf antwoordmogelijkheden op papier is het scoren van de stellingen 
vergemakkelijken en foute antwoorden voorkomen.  
 
De PGCI is bedoeld om de perceptie van gedetineerden op het leefklimaat in de justitiële 
jeugdinrichting tijdens de PIJ-maatregel te meten. In dit onderzoek wordt de PGCI 
gebruikt om na detentie de perceptie van ex-PIJ-jongeren op het leefklimaat in de 
justitiële jeugdinrichting van toen te meten. Om die reden  zijn voor dit onderzoek de 
items van de PGCI van de tegenwoordige naar de verleden tijd omgezet.   
 
Om de mate van het leefklimaat te bepalen wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
open (therapeutisch) en een gesloten (repressief) leefklimaat. Een leefklimaat is open 
wanneer groepsleiders steun bieden aan de jongere, er mogelijkheden voor groei van de 

                                                        
14 Deze topiclijst is in Bijlage VI toegevoegd. 
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jongere zijn, de jeugdinrichting een veilige omgeving biedt, waarbij er een balans is 
tussen flexibiliteit en controle. Belangrijk bij een open leefklimaat is dat de repressie 
minimaal is. Een gesloten leefklimaat houdt in dat steun van de groepsleiders afwezig is, 
mogelijkheden voor groei minimaal zijn en er een grimmige sfeer heerst. Bij een gesloten 
leefklimaat ligt de nadruk op repressie (van der Helm, 2011). 
 
In dit onderzoek is gekeken hoe de respondenten scoren op indicatoren voor een open en 
een gesloten leefklimaat. De mate van een open leefklimaat wordt bepaald door de 
gemiddelde score op de leefklimaatindicatoren: Steun, Groei en Atmosfeer. De mate van 
een gesloten leefklimaat wordt bepaald door de gemiddelde score op de 
leefklimaatindicator Repressie. Er wordt gekeken of de respondenten gemiddeld hoger 
scoren op een open of gesloten leefklimaat.  
 
Photo-elicitation 
Omdat mogelijk een deel van de respondenten minder verbaal ontwikkeld is (Kaal, 
Brand, van Nieuwenhuijzen, 2011), is er gezocht naar een methode om via visuele 
middelen interviewvragen te stellen. Deze onderzoeksmethode, waarbij respondenten 
gevraagd wordt hun reactie te geven op foto’s, wordt photo-elicitation genoemd 
(Vanderveen, 2010). Het voordeel van photo-elicitation is dat dit het spreken voor de 
respondent kan vergemakkelijken en herinneringen toegankelijker maken (Harper, 
2002). Een bijkomend voordeel is dat wordt verwacht dat het gebruik van foto’s niet 
alleen informatie kan opleveren maar ook wenselijke afwisseling biedt tijdens een verder 
verbaal interview. De foto’s zijn gebruikt als onderbreking tussen de gesloten en open 
vragen over de vier leefklimaatindicatoren. Na het afnemen van de PGCI worden in het 
interview vijf foto’s aan de respondent getoond. 
 
Er is gezocht naar foto’s waarop situaties uit de Justitiële jeugdinrichting te zien zijn.15 De 
foto’s schetsen de volgende vijf verschillende situaties in een Justitiële jeugdinrichting: 
- Mentorgesprek; 
- School; 
- Eten op de groep (samen ontbijten/lunchen); 
- Recreatie (sporten); 
- Op de kamer zitten (lezen). 
Eerst is gevraagd om in het kort te benoemen waar de respondent aan denkt bij iedere 
foto. Hierdoor krijgt de respondent de tijd iedere foto rustig te bekijken. Vervolgens is 
gevraagd of de respondent één foto wil kiezen waar hij de meest positieve herinneringen 
aan heeft. Om ook deze vraag te visualiseren wordt gevraagd bij welke foto de vrolijke 
smiley het beste past. Daarna wordt gevraagd waarom de respondent de betreffende foto 
heeft gekozen. Daarna wordt op dezelfde manier aan de respondent gevraagd bij welke 
foto de respondent de minst positieve herinneringen heeft.  
 
Open vragen leefklimaatindicatoren 
In de open vragen wordt dieper ingegaan op de vier leefklimaatindicatoren. Voor het 
verwerken van de open vragen zijn de 12 interviews getranscribeerd. Daarna zijn de 
vragen en antwoorden op de vier leefklimaatindicatoren met een label aangemerkt in de 
transcripten. Er is een bestand aangemaakt met opmerkelijke citaten. De gelabelde 
vragen en antwoorden zijn per respondent gecategoriseerd voor de vier 
leefklimaatindicatoren en verwerkt in een Excel-bestand. Er is in dit bestand een 

                                                        
15 De vijf foto’s zijn toegevoegd in de topiclijst in bijlage VI.  
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onderscheid gemaakt in positieve en negatieve antwoorden op de vier 
leefklimaatindicatoren. Dit is gedaan vanuit de perceptie van de respondent. De 
antwoorden die niet duidelijk positief of negatief waren zijn als neutraal gelabeld. Met de 
gegevens in dit bestand zijn de antwoorden van de respondenten op de 
leefklimaatindicatoren vergeleken en beschreven.  
 
Na het bespreken van de leefklimaatindicatoren worden nog drie onderwerpen bevraagd. 
Dat betreft overkoepelende vragen over het verloop van de PIJ-maatregel, bijvoorbeeld 
hoe vaak de maatregel is verlengd en hoe vaak overplaatsing is gebeurd. Er is gevraagd 
wat de respondent zou veranderen als hij de directeur van de jeugdinrichting  werd. En 
ten derde zijn er vragen gesteld over aanbod en respons op vrijwillige nazorg. Tot slot 
wordt de respondent gevraagd een rapportcijfer te geven voor het verblijf in de Justitiële 
jeugdinrichting. 
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Respondent 3 
 
Respondent 3 heeft zijn tijd uitgezeten, maar erg veel heeft het hem niet gebracht. ‘Ik had 
liever vier jaar detentie gehad’, zegt hij. Vooral over de behandeling is hij niet te spreken. 
Werken met ‘fasekaarten’ en privileges verdienen vond hij maar kinderachtig. Ook de 
mentorgesprekken voegden naar zijn idee niet veel toe. ‘Doe iets dat gebaseerd is op mijn 
delict’, zegt hij daarover.  
Over de groepsleiding is hij erg negatief. ‘Jongeren hebben het idee dat ze genaaid 
worden in plaats van geholpen omdat er niets met hun klachten en suggesties gedaan 
wordt. Er was geen duidelijkheid en eerlijkheid, geen vertrouwen. Daar raakten de 
jongeren gedemotiveerd van en daarom wilden ze niet meewerken aan de behandeling’. 
Vrienden heeft hij tijdens zijn opsluiting niet echt gemaakt. ‘Alleen tijdelijke vrienden en 
ik zie ze nu niet meer’.  
Hij had geen behoefte aan nazorg. ‘Ik heb genoeg gesprekken gehad, mijn hele jeugd 
wordt er al meegekeken’, motiveert hij zijn besluit. De PIJ-maatregel zou volgens hem aan 
effectiviteit winnen wanneer er meer therapie, meer gesprekken en beter opgeleid 
personeel zou zijn.  
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4 Beschrijving van de respondenten 
 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke categorieën van nazorg worden onderscheiden. 
Vervolgens worden de achtergrondkenmerken van de vier onderzoeksgroepen 
beschreven: de Uitstroomgroep (1), de FPJ-groep (2), de Vergelijkingsgroep (3) en de 
CVS-groep (4). Van deze groepen, met uitzondering van de Uitstroomgroep, wordt 
eveneens de representativiteit gecontroleerd.  
 
4.1 Categorieën nazorg  
 
Er zijn in totaal 494 PIJ-jongeren die een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in de jaren 2008, 
2009 of 2010 hebben verlaten (de Uitstroomgroep). Hiervan hebben 357 PIJ-jongeren 
(72,3%) een aanbod voor vrijwillige nazorg geaccepteerd of geweigerd (de 
Vergelijkingsgroep). Voor de overige 137 PIJ-jongeren (27,7 %) was het doen van een 
aanbod voor vrijwillige nazorg niet mogelijk of zij kwamen reeds in aanmerking voor 
andere zorg (categorie Overigen). In Schema 4.1 zijn de categorieën weergegeven. 
 
Schema 4.1: Categorisatie nazorg uitstroomgroep 
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4.1.1 Accepteerders 
 
In totaal hebben 160 PIJ-jongeren nazorg geaccepteerd. Dat is 32,4% van de 
Uitstroomgroep en 44,8% van de Vergelijkingsgroep. In de groep die nazorg 
geaccepteerd (n=160) hebben is een onderscheid gemaakt in drie categorieën: 

1. Nazorg volledig doorlopen (30% van de Vergelijkingsgroep). Na acceptatie van 
nazorg heeft de ex-PIJ-jongere het nazorgtraject volledig doorlopen.16 

2. Nazorg aangeboden door Work Wise (9,5% van de Vergelijkingsgroep). Het 
nazorgtraject is aangeboden en verzorgd door Work Wise in plaats van door de drie 
reclasseringsorganisaties (3RO). Omdat de procedure van aanbod verschilt met die 
van het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+ is deze groep apart 
gecategoriseerd. 

3. Nazorg na eerste maand na uitstroom beëindigd door jongere of door recidive 
(5,3% van de Vergelijkingsgroep). De ex-PIJ-jongere heeft tijdens de PIJ nazorg 
geaccepteerd, maar het nazorgtraject is na één maand na uitstroom tussentijds 
beëindigd. Een verschil met de eerste subgroep is dat hierbij het nazorgtraject niet 
volledig is doorlopen. De redenen voor tussentijdse beëindiging is recidive of 
stopzetten van de nazorg door de ex-PIJ-jongere.  

 
4.1.2 Weigeraars 
 
Er zijn 197 PIJ-jongeren die nazorg geweigerd hebben. Dit is 55,2% van de 
Vergelijkingsgroep. Vergelijkbaar met de groep Accepteerders is in de groep die nazorg 
geweigerd (n=197) heeft een onderscheid gemaakt in drie categorieën: 

1. Nazorg geweigerd (44,8% van de Vergelijkingsgroep). De ex-PIJ-jongere heeft het 
aanbod voor nazorg geweigerd. Omdat ex-PIJ-jongeren na uitstroom soms tegen 
onverwachte problemen aanlopen, doet de reclassering ook na uitstroom herhaalde 
pogingen om nazorg aan te bieden. De ex-PIJ-jongeren in deze categorie hebben ook 
deze herhaalde aanbiedingen geweigerd.  

2. Nazorg aangeboden door Work Wise (3,9% van de Vergelijkingsgroep). Het 
aanbod voor nazorg is gedaan door Work Wise, welke door de ex-PIJ-jongere is 
geweigerd. Deze groep is apart gecategoriseerd, omdat de procedure van aanbod 
anders verloopt dan in het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 18+. 

3. Nazorg binnen eerste maand na uitstroom beëindigd door jongere of door 
recidive (6,4% van de Vergelijkingsgroep). Het kan voorkomen dat een PIJ-jongere 
tijdens de PIJ-maatregel een aanbod voor nazorg accepteert, maar binnen een 
maand na uitstroom geen behoefte en interesse blijkt te hebben voor nazorg. In 
deze subgroep wordt nazorg niet opgestart of binnen een maand beëindigd. Het 
lijkt erop dat de PIJ-jongere door sociale wenselijkheid nazorg tijdens de PIJ heeft 
geaccepteerd, maar eigenlijk geen reclasseringsbemoeienis wil. Deze subgroep 
wordt in dit onderzoek ook wel met de term ‘schijnacceptatie’ aangeduid. 

 

                                                        
16 Er is één PIJ-jongere die nazorg tijdens de PIJ heeft geweigerd, maar binnen één maand na uitstroom 
nazorg alsnog heeft geaccepteerd. Deze PIJ-jongere is opgenomen in de eerste subgroep binnen de 
categorie Accepteerders: (nazorg heeft minimaal één maand geduurd).  Volgens de landelijke coördinator 
van het project komt het wel vaker voor dat een PIJ-jongere na uitstroom alsnog nazorg accepteert. Er zit 
vaak langer dan één maand tussen uitstroom en acceptatie van nazorg, Daarom zijn deze PIJ-jongeren niet 
apart opgenomen binnen de categorie Accepteerders. Kenmerkend voor deze groep is dat zij nazorg op een 
later moment na uitstroom accepteren vanwege de problemen waar zij tegen aan lopen. Bij deze groep is 
de nazorg vaak van praktische aard.   
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4.1.3 Overigen 
 
Binnen de groep ex-PIJ-jongeren die geen aanbod voor nazorg hebben gekregen (n=137) 
zijn zes categorieën onderscheiden: 

1. Gerecidiveerd tijdens de maatregel. Tijdens het proefverlof of STP heeft de PIJ-
jongere een delict gepleegd. In de meeste gevallen volgt er dan verplicht toezicht, 
waardoor de jongere niet in aanmerking komt voor vrijwillige nazorg. 

2. Rechterlijke machtiging. Bij een rechterlijke machtiging doet de rechter uitspraak 
dat de PIJ-jongere gedwongen opgenomen zal worden in een psychiatrische 
inrichting. Een aanbod voor vrijwillige nazorg is om die reden dan niet van 
toepassing.  

3. Andere zorg. De ex-PIJ-jongere krijgt na uitstroom begeleiding van een andere 
zorginstellingen. Voorbeelden van andere zorginstellingen die de ex-PIJ-jongere na 
uitstroom begeleid zijn: het Jeugd Interventie Team (JIT), GGZ, stichting Humanitas, 
Parnassia of de gemeente.  

4. Begeleiding jeugdreclassering. PIJ-jongeren die bij uitstroom jonger zijn dan 18 
jaar worden begeleid door de jeugdreclassering. Er wordt daarom geen aanbod 
voor nazorg gedaan door het project Vrijwillige Nazorg 18+ of Work Wise.  

5. Aanbod nazorg niet mogelijk. Om verschillende redenen kan er soms geen 
aanbod voor nazorg worden gedaan.17 

- Sommige jongeren komen niet in aanmerking voor nazorg, omdat zij na de PIJ-
maatregel (door uitzettingsprocedure) naar het buitenland vertrekken (n=14). 

- Een aantal PIJ-jongeren heeft bij beëindiging van de PIJ-maatregel verplicht 
toezicht of detentie in een penitentiaire inrichting gekregen (n=10).  

- In het eerste jaar van de pilot (2008) is het een aantal keer voorgekomen dat 
een PIJ-jongere uitgestroomd was voordat het gemeld was aan de landelijke 
coördinator van het project vrijwillige nazorg. Hierdoor was de ex-PIJ-jongere 
niet meer traceerbaar en is om die reden geen nazorg aangeboden (n=6). 

- Overige redenen voor het categoriseren van respondenten in deze subgroep 
zijn suïcide, voorvluchtig zijn of onbekende redenen (n=7).  

6. Nazorg niet nodig, het gaat goed met de jongere. Met een aantal PIJ-jongeren is 
besloten dat nazorg op het moment van uitstroom niet nodig was. De redenen 
hiervoor waren dat de ex-PIJ-jongere voldoende steun van het sociale netwerk 
ontving en dat praktische zaken als woning en werk geregeld waren.  

 
 
4.2 De onderzoeksgroepen 
 
Zoals is beschreven in Paragraaf 3.1 (en in meer detail in Paragraaf 3.4) worden de 
analyses op verschillende onderzoeksgroepen uitgevoerd. De verschillende groepen zijn 
in Schema 4.2 weergegeven met daaraan gekoppeld de aantallen accepteerders en 
weigeraars. Het aantal accepteerders en weigeraars binnen de FPJ-groep is kleiner dan de 
totale vergelijkingsgroep, omdat in de FPJ-groep de respondenten ontbreken waarvan 
geen dossier is opgenomen in de FPJ-database. De analyses met betrekking tot recidive 
worden binnen de CVS-groep uitgevoerd. Omdat in de regressieanalyses FPJ-items zijn 
opgenomen wordt het aantal respondenten gereduceerd. Deze analyses zijn gedaan op de 

                                                        
17 In Paragraaf 4.2.3 zal gecontroleerd worden of er verschillen zijn in achtergrondkenmerken tussen de 
subgroep ‘Aanbod nazorg niet mogelijk’ en de Vergelijkingsgroep, die wel een aanbod voor nazorg hebben 
gekregen.  
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respondenten die zowel in de FPJ-groep als in de CVS-groep zitten. In Schema 4.2 is 
binnen de CVS-groep onderscheid gemaakt in recidivisten en niet-recidivisten.  
  
Schema 4.2: Overzicht acceptatie nazorg en recidive per onderzoeksgroep 
 

 
 
4.2.1 De Uitstroomgroep 
 
Alle PIJ-jongeren die in  2008, 2009 of 2010 een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in 
Nederland hebben verlaten, vallen binnen de Uitstroomgroep (N=494). Hiervan is 95,3% 
man (n=471) en 4,7% vrouw (n=23). In 2008 zijn er iets meer (n=176) PIJ-jongeren 
uitgestroomd dan in de jaren 2009 (n=160) en 2010 (n=158).  
 
In Grafiek 4.1 zijn de leeftijden van de respondenten uit de Uitstroomgroep bij start- en 
einddatum van de PIJ-maatregel in jaren weergegeven. De gemiddelde leeftijd bij de 
startdatum van de PIJ is 16,7 jaar (SD = 1,5). De grafiek laat zien dat de respondent met 
de jongste leeftijd bij de startdatum van de PIJ-maatregel 13 jaar is en de oudste leeftijd 
25 jaar.18 Bij de einddatum van de PIJ is de gemiddelde leeftijd 20,5 jaar (SD = 1,7). In 
Grafiek 4.2 is weergegeven dat  respondent met de jongste leeftijd bij de einddatum van 
de PIJ-maatregel 16 jaar is en met de oudste leeftijd 26 jaar. De gemiddelde PIJ-duur is 45 
maanden (SD = 15,8).  
 
Niet alle jongeren met een PIJ-maatregel worden in een rijks- of particuliere 
jeugdinrichting geplaatst. Op basis van inkoopplaatsen worden zij soms in andere 
behandelinrichtingen geplaatst. De PIJ-jongeren uit de Uitstroomgroep zijn vanuit 21 
verschillende instellingen uitgestroomd.19 De hierbij relatief meest voorkomende 

                                                        
18 De PIJ-maatregel loopt niet door wanneer een PIJ-jongere ontvlucht (art. 77s lid 7 Wetboek van 
Strafrecht). Het is om die reden mogelijk dat een PIJ-jongere die ontvlucht is, op 25-jarige leeftijd weer 
opgepakt wordt en zijn of haar PIJ-maatregel moet vervolgen.   
19 In Bijlage VII achter in dit rapport is een frequentietabel van de JJI’s jeugdinrichtingen waaruit de 
uitstroomgroep is vrijgekomen toegevoegd. 
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instellingen zijn Rentray (20%), de Sprengen (10,9%) en Den Hey-Acker (9,9%). 
 
 
Grafiek 4.1 en 4.2: Leeftijd bij start- en einddatum van de PIJ-maatregel in jaren  

 
 
 
4.2.2 De FPJ-groep  
 
Alle respondenten uit de Uitstroomgroep (N=494) die zijn opgenomen in de FPJ-database 
worden de FPJ-groep (N=334) genoemd. Hieronder wordt enig inzicht gegeven in de 
achtergrondkenmerken van de FPJ-groep.  
 
Bijna alle PIJ-jongeren hebben ooit een delict gepleegd met een geweldscomponent 
(91,7%), en iets minder vaak met een vermogenscomponent (80,8%). Een 
sekscomponent komt minder vaak voor (34,2%) en brandstichting het minst vaak 
(17,4%).20 Hoewel PIJ-jongeren dus bijna allemaal wel eens een delict met een 
geweldscomponent hebben gepleegd, plegen zij gemiddeld vaker niet-gewelddadige dan 
gewelddadige delicten, zie Tabel 4.1. Daarnaast toont Tabel 4.1 dat PIJ-jongeren 
gemiddeld eerder beginnen met niet-gewelddadig gedrag dan met gewelddadig gedrag. 
Het verschil is ruim één jaar.  
 

 

Tabel 4.1: Frequentie delictverleden in de FPJ-groep. 

Aantal keren delictgedrag N Gemiddelde SD Minimum Maximum 

Niet-gewelddadig 
delictgedrag 

333 9,3 11,6 0 50 

Gewelddadig delictgedrag 334 5,9 8,1 0 50 

Leeftijd 1e crimineel 
gedrag 

     

Niet-gewelddadig gedrag 283 12,7 2,4 4 19 

Gewelddadig gedrag 310 13,9 2 7 19 

                                                        
20 De frequentietabellen delictcomponenten zijn toegevoegd in Bijlage VIII. 
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In Tabel 4.2 zijn de gemiddelde scores op de importfactoren van de FPJ-groep te zien.  De 
hoge score op de factor Ontwikkeling Persoonlijkheidsstoornis betekent dat bij veel PIJ-
jongeren een ontwikkeling richting een agressieve persoonlijkheidsstoornis aanwezig is. 
Daarnaast blijkt uit de hoge scores dat de ouders van PIJ-jongeren vaak niet consequent 
zijn in het stellen en hanteren van regels (Consistentie van Opvoeding) en dat de PIJ-
jongeren zelf vaak geen gezag van anderen accepteren (Problemen met Autoriteit). Er zijn 
weinig PIJ-jongeren in de FPJ-groep die een langdurige of altijddurende woede hebben 
gehad tegen bepaalde groepen personen (bijvoorbeeld vrouwen of buitenlanders).  
 
 
Tabel 4.2: Gemiddelde scores op de importfactoren binnen de FPJ-groep (min.=0 en max.=2). 

Importfactoren Gemiddelde SD Aantal 
(N) 

Missing 
(%) 

Aanwezigheid/Bereikbaarheid van de Opvoeders 0,93 0,66 334 - 

Consistentie van Opvoeding, Regels 1,26 0,67 327 2,1 

Coöperatief Gedrag, Problemen met Autoriteit 1,43 0,73 331 0,9 

Criminaliteit van de Opvoeders / Andere Gezinsleden 0,61 0,86 315 5,7 

Mishandeling door Ouders/Opvoeders 0,57 0,85 314 6,0 

Mishandeling door Anderen 0,23 0,56 330 1,2 

Verwaarlozing 0,90 0,74 332 0,6 

Geweld in het Gezin 0,54 0,81 307 8,1 

Leerproblemen 0,54 0,68 328 1,8 

Bekend Slachtoffer 0,83 0,68 330 1,2 

Agressie, Blijvende Woede 0,14 0,42 332 0,6 

Verslavingsproblematiek Drugs 0,80 0,76 326 2,4 

Ontwikkeling Richting Persoonlijkheidsstoornissen 1,51 0,66 334 - 

 
 
Probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel. 
In Tabel 4.3  zijn de gemiddelde scores op de FPJ-items van onderzoeksvraag 2 
weergegeven. De hoge score op Totaal Netwerk betekent dat veel PIJ-jongeren weinig 
contact hebben met zijn of haar sociale netwerk (familie, vrienden of verenigingen). Het 
meest gunstig scoren de PIJ-jongeren op Redzaamheid. De meeste PIJ-jongeren zijn in 
staat om voor zichzelf te zorgen.  
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Tabel 4.3: Frequentie probleemgedrag tijdens PIJ binnen de FPJ-groep (min.=0 en max.=2). 
 
Probleemgedrag tijdens PIJ 

   
Aantal 

(N) 

 
Missing 

% 
Gemiddelde Standaard-

deviatie 

Netwerk, Emotionele Steun 0,63 0,73 304 9,0 

Netwerk, Totaal 1,12 0,67 318 4,8 

Antisociaal Gedrag op de Afdeling 0,66 0,66 313 6,3 

Sociale Vaardigheden 0,65 0,67 316 5,4 

Coping, Vermijdend Gedrag bij 
Probleemsituaties 

0,54 0,64 276 17,4 

Coping, Negatieve Copingmanieren 0,95 0,60 293 12,3 

Coping, Positieve Copingmanieren 0,86 0,57 261 21,9 

Contact, Vertrouwen en Openheid 0,79 0,67 289 13,5 

Coöperatiegebrek: Tegenwerken op de 
Afdeling 

0,39 0,56 314 6,0 

Incidenten, Agressie in de Inrichting 0,44 0,71 313 6,3 

Motivatie voor Behandeling 0,56 0,67 294 12,0 

Redzaamheid 0,28 0,45 292 12,6 

Duidelijk Positieve Gerichtheid op 
School/Werk 

0,50 0,63 296 11,4 

Ontvluchten/Onttrekken aan Toezicht 
tijdens PIJ 

0,39 0,72 319 4,5 

 
 
Representativiteit van de FPJ-groep 
Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 zijn 334 PIJ-jongeren van de Uitstroomgroep (N=494) in 
de FPJ-database opgenomen (de FPJ-groep). Om die reden is gecontroleerd of er 
significante verschillen zijn tussen de PIJ-jongeren waarvan de FPJ-gegevens bekend zijn 
(de FPJ-groep) en de PIJ-jongeren die niet in het FPJ-bestand zijn opgenomen. Uit Tabel 
4.4 blijkt dat de FPJ-groep gemiddeld iets jonger was bij instroom en ruim een jaar ouder 
bij uitstroom van de PIJ-maatregel. Dit heeft logischerwijs tot gevolg dat de FPJ-groep 
gemiddeld een langere verblijfsduur in een justitiële jeugdinrichting had in vergelijking 
met de PIJ-jongeren die niet in de FPJ-database zijn opgenomen. 
 

 
Tabel 4.4: Leeftijd bij start- en einddatum PIJ en duur PIJ bij PIJ-jongeren die wel en niet in 
de FPJ-database zijn opgenomen.  
 Opgenomen in FPJ-

database 
t df 

Wel 
(n=334) 

Niet 
(n=160) 

Gemid. leeftijd start PIJ (SD) 16,6 (1,5) 16,9 (1,4) 2,3651 327 

Gemid. leeftijd eind PIJ (SD) 20,9 (1,7) 19,8 (1,6) -6,5642 481 

Gemid. duur PIJ in maanden (SD) 50,9 (14,7) 33,7 (11,1) -14,0682 376 

1 = p < 0,05;  2 = p < 0,01 
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Er is geen significant verschil gevonden in uitstroomjaar tussen de FPJ-groep en de PIJ-
jongeren waarvan de FPJ-gegevens niet gescoord zijn.21 

Maar er is wel een verschil in acceptatie van nazorg tussen de FPJ-groep en de PIJ-
jongeren die niet zijn opgenomen in de FPJ-database, zoals te zien in Tabel 4.5. In de FPJ-
groep heeft ruim de helft van de PIJ-jongeren vrijwillige nazorg geaccepteerd. Van de PIJ-
jongeren die niet in de FPJ-database zijn opgenomen hebben relatief meer jongeren 
vrijwillige nazorg geweigerd.  
 

 

Tabel 4.5: Percentage accepteerders bij FPJ-groep en bij PIJ-jongeren die niet in de FPJ-
database zijn opgenomen.  
FPJ-database Accepteerders Weigeraars Totaal 

N % N % N % 
Wel (FPJ-groep) 121 51,9% 112 48,1% 233 100% 
Niet opgenomen in database 39 31,5% 85 68,5% 124 100% 
Totaal 160 44,8% 197 55,2% 357 100% 
[Pearson Chi2 = 13,06; df = 1; p < 0,01] 
 
 
Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de FPJ-groep niet representatief is voor de 
onderzoekspopulatie PIJ-jongeren en een signficante samenhang vertoont met acceptatie 
van nazorg. Daarnaast blijken de PIJ-jongeren uit de FPJ-groep gemiddeld jonger bij 
instroom van de PIJ-maatregel en gemiddeld ouder bij beëindiging van de PIJ-maatregel. 
Zij verbleven dus langer in een justitiële jeugdinrichting, vergeleken met PIJ-jongeren die 
niet in de FPJ-database zijn opgenomen.  
 
 
4.2.3 De Vergelijkingsgroep 
 
De Vergelijkingsgroep (N=357) omvat alle PIJ-jongeren die bij uitstroom in de jaren 2008, 
2009 of 2010 een aanbod voor nazorg hebben gekregen. Van de Vergelijkingsgroep 
hebben 160 PIJ-jongeren nazorg geaccepteerd (44,8%) en 197 PIJ-jongeren nazorg 
geweigerd (55,2%).  
 
Representativiteit  
De Vergelijkingsgroep (N=357) is vergeleken met de categorie Overigen (n=137) uit 
Schema 4.1 op uitstroomjaar, gemiddelde leeftijd bij startdatum PIJ en bij einddatum PIJ 
en naar de duur van de PIJ-maatregel. Er zijn geen significant verschillen gevonden.22 Om 
die reden wordt aangenomen dat de Vergelijkingsgroep representatief is voor de 
onderzoekspopulatie.23 
 

 

                                                        
21 Zie Bijlage IX, achter in dit rapport, voor de analyseresultaten. 
22 De resultaten van de analyses zijn toegevoegd in Bijlage X: representativiteit vergelijkingsgroep.  
23 De subgroep waarvoor het niet mogelijk was om een aanbod voor nazorg te doen (n=21, zie schema 4.1) 
heeft een aantal ernstigere gezinsgerelateerde importfactoren vergeleken met de accepteerders en 
weigeraars uit de FPJ-groep. De aantallen zijn echter klein. Zie voor details Bijlage XI. 
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4.2.4 De CVS-groep 
 
Prevalentie recidive 
Op basis van voor-, achternaam en geboortedatum zijn 458 respondenten in het 
Cliëntvolgsysteem gevonden (zie Paragraaf 2.4 voor uitleg over dit systeem). Deze groep 
wordt in dit onderzoek de CVS-groep (N=458) genoemd. Er zijn 36 respondenten die niet 
in het CVS geregistreerd staan. De CVS-groep is daardoor gelijk aan de Uitstroomgroep 
(N=494) minus deze 36 personen. Dit betekent dat alle analyses met betrekking tot 
recidive zijn uitgevoerd zonder deze 36 personen. 
 
Van de CVS-groep is 16,8% binnen de eerste 6 maanden in verzekering gesteld. Het 
gemiddeld aantal dagen tot eerste inverzekeringstelling na uitstroom is 93 (SD = 57 
dagen). Bij drie voormalige PIJ-jongeren is het voorgekomen dat  zij binnen 3 dagen na 
uitstroom opnieuw in verzekering zijn gesteld. Het aantal dagen tot de eerste recidive 
varieert van 3 tot 184 dagen.  
 
Binnen de CVS-groep is gekeken naar het aantal keren dat de respondenten in de eerste 6 
maanden na beëindiging van de PIJ-maatregel in verzekering zijn gesteld, zie Tabel 4.6. 
Het aantal inverzekeringstellingen binnen de eerste 6 maanden na uitstroom varieert van 
0 tot 3 keer. Het grootste deel van de recidivisten is binnen zes maanden na uitstroom 
eenmaal in verzekering gesteld.  
 
 
Tabel 4.6: Aantal in verzekeringstellingen binnen eerste 6 maanden na uitstroom 
Aantal in verzekeringstellingen binnen 
eerste 6 maanden na uitstroom 

Frequentie 

n % 
0 375 81,9 
1 67 14,6 
2 12 2,6 
3 4 0,9 
Totaal 458 100 
 
 
Representativiteit 
Er zijn dus 36 respondenten die niet in het CVS geregistreerd staan. Van deze groep 
hebben 20 respondenten geen aanbod voor nazorg gekregen waardoor zij niet in het CVS 
zijn opgenomen. Gecontroleerd is om welke redenen de overige 16 respondenten die wel 
een aanbod voor nazorg hebben gekregen niet in het CVS zijn geregistreerd. Het gaat om 
de volgende redenen:   
1.) Nazorg is aangeboden door Work Wise (n=7); 
2.) Weigeraars zonder proefverlof worden niet in het CVS geregistreerd (n=5); 
3.) Geboortedata of namen die niet met elkaar overeenkomen in het Overzichtsbestand 

Uitstroomgegevens en het CVS (n=4).  
 
Om de representativiteit van de CVS-groep te controleren, is gekeken of er verschillen 
zijn tussen de PIJ-jongeren die in het CVS zijn geregistreerd (n=458) en de PIJ-jongeren 
die niet in het CVS zijn geregistreerd (n=36). Er is geen verschil gevonden in de 
gemiddelde leeftijd bij de einddatum van de PIJ-maatregel en de duur van de PIJ-
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maatregel tussen de PIJ-jongeren uit de CVS-groep en de PIJ-jongeren die niet in het CVS 
zijn geregistreerd. PIJ-jongeren die wel in het CVS zijn opgenomen (de CVS-groep) zijn 
wel gemiddeld ouder bij startdatum van de PIJ-maatregel dan PIJ-jongeren die niet in het 
CVS zijn opgenomen (16,79 versus 15,72; p < 0,01). Een mogelijke verklaring voor dit 
verschil is dat PIJ-jongeren onder de 18 jaar door de jeugdreclassering worden begeleid. 
De jeugdreclassering heeft een apart registratiesysteem, waardoor deze jongeren niet in 
het CVS worden geregistreerd. De jongste PIJ-jongeren zijn dus ondervertegenwoordigd 
in de CVS-groep. 
 
 
4.3 Besluit 
 
Dit hoofdstuk heeft meer inzicht gegeven in de verschillende categorieën van nazorg van 
de Uitstroomgroep (N=494). Bij beëindiging van de PIJ-maatregel heeft bijna driekwart 
van de PIJ-jongeren (72,3%) een aanbod voor vrijwillige nazorg ontvangen. Het aanbod 
voor vrijwillige nazorg werd vaker geweigerd dan geaccepteerd, respectievelijk 39,9% en 
32,4%. Het was niet bij alle PIJ-jongeren mogelijk om een aanbod voor nazorg te doen, de 
voornaamste redenen hiervoor waren verplicht toezicht of detentie na recidive en 
begeleiding door jeugdreclassering of andere zorginstellingen.  
 
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de achtergrondkenmerken en gemiddelde scores van de 
PIJ-jongeren in dit onderzoek beschreven. Dit is apart gedaan voor de Uitstroomgroep, de 
FPJ-groep, de Vergelijkingsgroep en de CVS-groep. 
 
De representativiteit van de FPJ-groep, de Vergelijkingsgroep en de CVS-groep zijn 
gecontroleerd ten opzichte van de uitstroomgroep. Uit deze analyses blijkt dat de 
Vergelijkingsgroep (N=357) representatief is voor de Uitstroomgroep. De jongste PIJ-
jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de CVS-groep, wat in ieder geval voor 
leeftijdsgebonden factoren een vertekening zou kunnen geven. De FPJ-groep blijkt niet 
representatief voor de uitstroomgroep op een aantal PIJ-kenmerken, maar bovenal is er  
een signficante samenhang gevonden met acceptatie van nazorg. Van de PIJ-jongeren die 
niet in de FPJ-database zijn opgenomen hebben relatief meer jongeren vrijwillige nazorg 
geweigerd. Dat betekent dat in de analyses met de FPJ-groep verhoudingsgewijs meer 
accepteerders zitten, waarmee de resultaten met betrekking tot deze groep niet 
generaliseerbaar zijn voor de hele populatie. 



 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondent 4 

 
 
‘Mijn conclusie over de PIJ is: het gaat nergens over. Je moet voor jezelf de knop omzetten. 
Verandering is puur uit mijzelf gekomen’ zo vat respondent 4 zijn oordeel over zijn 
verblijf in de Justitiële jeugdinrichting samen. Met de behandelplannen die gemaakt 
werden was hij het negen van de tien keer niet eens. Aan de regels leek hij zich niet zo te 
storen: ‘ik deed toch wat ik wilde’. En hoewel het verboden is drugs te bezitten of te 
gebruiken in de inrichting, werd hier vrij weinig tegen gedaan volgens de jongere. Ook de 
leefgroep kon maar weinig goedkeuring wegdragen: ‘je zit de hele dag op elkaars lip’. Met 
de groepsleiding is het al niet veel beter gesteld, allemaal zijn ze volgens de respondent 
ondergeschoold en ‘als je niet met mensen en met kritiek om kan gaan, moet je dit werk 
gewoon niet doen’. Slechts één op de tien groepsleiders zou goed om kunnen gaan met de 
jongeren.  
Ook over de organisatie van de maatregel is hij vernietigend in zijn oordeel: ‘hoe kun je 
nu mensen met een OTS [Onder Toezichtstelling] bij de PIJ’ers zetten?! Er waren daar 
meisjes die samen met hun loverboy in dezelfde inrichting zaten!’. Nazorg heeft hij 
uiteindelijk geweigerd omdat hij al voldoende vanuit zijn eigen omgeving werd geholpen. 
Wel had hij moeite met het vinden van werk, vanwege zijn criminele verleden.  
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5 Resultaten samenhang met acceptatie  
 
 
Uitgangspunt bij dit onderzoek is de verwachting dat jongeren die bij uitstroom 
vrijwillige nazorg accepteren, tijdens de uitvoering van de PIJ-maatregel gemiddeld meer 
succesfactoren hebben ervaren dan jongeren die vrijwillige nazorg weigeren. De notie 
hierachter is dat door die succesfactoren, zoals naar verwachting een positief leefklimaat, 
zij bij uitstroom minder afwijzend staan ten aanzien van hulpverlening. Daarnaast wordt 
verwacht dat afwijzing van vrijwillige nazorg vaker voorkomt bij jongeren die met veel 
negatieve (recidive-voorspellende) factoren de justitiële jeugdinrichting ingaan 
(importfactoren). Diezelfde verwachting van minder acceptatie is er voor jongeren die 
veel probleemgedrag vertonen in de jeugdinrichting en voor jongeren waarbij is 
afgeweken van de procedure voor het aanbieden van nazorg. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke van de hierboven genoemde factoren 
samenhang vertonen met het accepteren of weigeren van vrijwillige nazorg. De 
onderzoeksvragen die daarmee beantwoord worden zijn dikgedrukt in Schema 5.1. 
Er wordt een beschrijving gegeven van de gevonden samenhang tussen acceptatie en 
Importfactoren (onderzoeksvraag 1), en Probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel 
(onderzoeksvraag 2), en Leefklimaat tijdens de PIJ-maatregel (onderzoeksvraag 3). 
Daarnaast zal de gevonden samenhang worden beschreven met een aantal procedurele 
factoren die eventueel als controlevariabelen zullen worden meegenomen in de 
regressieanalyses. Om te beginnen wordt gekeken naar de samenhang met enkele 
demografische gegevens. 
 
Schema 5.1: Overzicht onderzoeksvragen behandeld in hoofdstuk 5. 

 
 
5.1 Demografische kenmerken 
 
Accepteerders (n=160) en Weigeraars (n=197) uit de Vergelijkingsgroep (n=357) zijn 
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gemiddeld even oud bij aanvang van de PIJ-maatregel.24 Wel zijn accepteerders 
gemiddeld iets ouder op het moment van beëindiging van de PIJ-maatregel, en heeft de 
PIJ-maatregel bij hen gemiddeld langer geduurd, vergeleken met weigeraars (zie Tabel 
5.1). 
 
 
Tabel 5.1: Gemiddelde leeftijd bij einddatum PIJ in jaren en duur van de PIJ in maanden bij 
accepteerders en weigeraars 
 Weigeraars 

Gem.(SD) 
Accepteerders 

Gem.(SD)  
T df 

Leeftijd bij einddatum PIJ 20,3 (1,5) 20,8 (1,6) 2,960** 347 

Duur PIJ 41,4 (13,8) 48,4 (15,1) 4,479** 340 

** p < 0,01 
 
 
5.2 Samenhang  met importfactoren 
 
Omdat de variabelen in deze en de volgende paragrafen alleen bekend zijn voor de 
jongeren die in de FPJ-database zitten, zijn de hier beschreven analyses uitgevoerd voor 
de accepteerders (n=121) en weigeraars (n=112) binnen de FPJ-groep.  
 
Zoals te zien in Tabel 5.2, hebben accepteerders een gemiddeld hogere somscore dan 
weigeraars op de optelling van de scores op alle importfactoren samen (onderzoeksvraag 
1). Het zijn met name de importfactoren die betrekking hebben op de gezinssituatie, 
waarop de accepteerders hoger scoren. Accepteerders komen dus met meer ongunstige 
gezinsgerelateerde importfactoren de Justitiële jeugdinrichting binnen dan weigeraars. 
Die factoren zijn bij accepteerders gemiddeld ook vaker in ernstige mate aanwezig.25 Er 
zijn geen verschillen gevonden in het delictverleden tussen accepteerders en weigeraars.  
 
 
Tabel 5.2: Totale somscores op alle importfactoren samen en op gezinsverleden en 
delictverleden apart. 
 Weigeraars 

Gem.(sd) 
Accepteerders 

Gem.(sd)  
T df 

Totaal importfactoren** 11,5 (3,8) 12,9 (3,7) -2,861 231 

 Gezinsverleden * 3,4 (2,4) 4,0(2,6) -2,052 231 

 Delictverleden 6,7 (1,7) 7,0 (1,8)  1,409  231 

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

 
 
Tot nu toe is er gekeken naar somscores, waarbij een significante samenhang is gevonden 
tussen Acceptatie vrijwillige nazorg en de totale somscore van alle importfactoren, en de 
somscore van gezinsverleden. Vervolgens is meer specifiek gekeken naar samenhang met 

                                                        
24 De resultaten zijn opgenomen in Tabel 3 in Bijlage XII. 
25 De resultaten zijn weergegeven in Bijlage XIII. 
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de afzonderlijke importfactoren waaruit gezinsverleden is opgebouwd.26 
 
Er is op twee manieren naar de verdeling van de afzonderlijke scores op de 
importfactoren met betrekking op het gezinsverleden gekeken. Beide manier zijn 
opgenomen in Tabel 5.3. In de eerste twee kolommen (prevalentie ongunstig) staat hoe 
vaak deze factoren bij accepteerders en weigeraars in enigermate voorkomen. Hierbij zijn 
de scores matig en ernstig samengevoegd. In de derde en vierde kolom (prevalentie 
ernstige mate) gaat het alleen om de prevalentie van de factor in ernstige mate. 
 
In Tabel 5.3 is te zien dat er een paar significante verschillen zijn in de prevalentie van 
gezinsgerelateerde importfactoren tussen accepteerders en weigeraars. Gemiddeld 
hebben accepteerders vaker dan weigeraars te maken met Afwezigheid / 
onbereikbaarheid van opvoeders of van Mishandeling door ouders of opvoeders. Deze 
factoren zijn vaker in ongunstige mate aanwezig bij accepteerders dan bij weigeraars. 
Verwaarlozing komt in ernstige mate twee keer zo vaak voor bij accepteerders. 
 
 
Tabel 5.3: Prevalentie van gezinsgerelateerde importfactoren in percentages. 
Gezinsverleden Prevalentie 

ongunstig 
Prevalentie 

ernstige mate 
Aantal (n) 

Accep-
teerders 

Weige-
raars 

Accep-
teerders 

Weige-
raars 

Acc. Wei. 

Afwezigheid/Onbereikbaarhei
d van de Opvoeders27 

78,5 66,11 21,5 17,0 121 112 

Inconsistentie van Opvoeding, 
Regels 

90,0 88,1 40,8 35,8 120 109 

Criminaliteit van de 
Opvoeders / Andere 
gezinsleden 

33,0 38,5 26,8 23,1 112 104 

Mishandeling door 
Ouders/Opvoeders 

39,5 23,82 26,3 16,2 114 105 

Verwaarlozing 70,2 61,6 33,9 15,23 121 112 

Geweld in het Gezin 36,7 27,4 20,2 18,9 109 106 

NB. Vet gedrukte percentages zijn significant verschillend.. 1 χ² = 4,5; df = 1; p < 0,05 ; 2 χ² = 6,2; df = 1; p < 

0,01; 3 χ² = 10,8; df = 1; p < 0,01  
 
 
Uit Tabel 5.3 lijkt het patroon zichtbaar dat bijna alle factoren vaker voorkomen bij 
accepteerders dan bij weigeraars. In de laatste twee kolommen is te zien dat dit voor alle 
factoren geldt in ernstige mate. Uit de eerste twee kolommen komt hetzelfde beeld, met 
uitzondering van Criminaliteit van de opvoeders. Daarnaast blijkt uit de analyses met de 

                                                        
26 Er is ook gekeken naar de afzonderlijke importfactoren van delictverleden, waaruit geen enkele 
significante samenhang bleek. De resultaten zijn toegevoegd in Bijlage XIV. 
27 De eerste twee FPJ-items in Tabel 5.3 zijn oorspronkelijk in positieve bewoording gesteld. Gescoord 
wordt echter de mate waarin dit item in ongunstige mate aanwezig is. Ten behoeve van de begrijpelijkheid 
van de tabel is de bewoording daarop aangepast. 
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overige importfactoren alleen verschil in Mishandeling door anderen.28 Dit item komt 
bijna drie keer zo vaak voor bij accepteerders als bij weigeraars van vrijwillige nazorg, 
respectievelijk 10,9% en 3,6% [χ² = 4,5; df = 1; p < 0,05]. 
 
In antwoord op onderzoeksvraag 1, kan worden gesteld dat er samenhang is gevonden 
tussen het accepteren van vrijwillige nazorg en het gezinsverleden. Het blijkt dat 
accepteerders vaker dan weigeraars met ongunstige gezinsgerelateerde importfactoren 
de Justitiële jeugdinrichting binnenkomen, en het lijkt erop dat dit niet louter is terug te 
voeren tot een uitzonderlijke factor, maar betrekking heeft op een scala aan factoren. 
 
 
5.3 Samenhang met probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ 
 
De tweede onderzoeksvraag is gericht op het vaststellen van een eventueel verschil in het 
gedrag tijdens de PIJ-maatregel tussen accepteerders en weigeraars van vrijwillige 
nazorg. Er zijn analyses gedaan voor somscores en voor afzonderlijke scores, gelijk aan 
de analyses in de paragraaf hiervoor. Uit deze analyses kwamen geen significante 
verschillen naar voren in probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ.29 Er lijkt geen 
samenhang te zijn tussen acceptatie van vrijwillige nazorg en het wel of niet vertonen van 
probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ-maatregel. 
 
 
5.4  Samenhang met leefklimaatcategorieën 
 
Om samenhang tussen acceptatie van vrijwillige nazorg en leefklimaat in de Justitiële 
jeugdinrichting te kunnen analyseren, is allereerst bekeken in welke Justitiële 
jeugdinrichting een jongere tijdens het laatste jaar voor beëindiging van de PIJ-maatregel 
verbleef. Indien er sprake was van proefverlof is gekeken naar het laatste jaar voor het 
ingaan van het proefverlof (zie voor meer details over de gevolgde procedure paragraaf 
3.3.1). Vervolgens is er een koppeling gemaakt met de leefklimaatcategorieën (laag, 
matig, hoog risicovol) op basis van de eindbeoordelingen uit het rapport Inspectie 
Jeugdzorg et al. (2007) binnen de Vergelijkingsgroep (N=357). Op basis van deze 
leefklimaatcategorieën is de verdeling accepteerders per categorie als volgt: 50% (laag 
risico), 47,9% (matig) en 42,6% (ernstig).30. Deze verdeling is niet significant verschillend 
[χ² = 1,240; df = 2; p = 0,54]. 
 
Uitgangspunt van dit onderzoek is dat jongeren die meer positieve factoren hebben 
ervaren in een inrichting vaker vrijwillige nazorg zullen accepteren. Jongeren die in een 
als laag risicovol beoordeelde inrichting hebben gezeten, zullen een positiever 
leefklimaat hebben ervaren en daarom eerder vrijwillige nazorg accepteren. De gevonden 
verdeling in samenhang met acceptatie was conform deze verwachting, maar niet 
significant verschillend.31 

                                                        
28 De analyses op de overige importfactoren zijn weergegeven in Tabel 3 in Bijlage XIV.  
29 De resultaten zijn toegevoegd in Bijlage XV en XVI.  
30 De resultaten zijn weergegeven in Tabel 1 Bijlage XVII. 
31 In de analyses is ter controle ook nog een vergelijking gemaakt tussen de eerste twee subgroepen 
(nazorg volledig doorlopen vs. nazorg geweigerd) binnen de categorieën accepteerders en weigeraars. Ook 
deze vergelijking leverden geen significant verschil op. De resultaten zijn beschreven in tabel 2 in bijlage 
XVII.   
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5.5 Samenhang met procedurele factoren 
 
5.5.1 Voorbereiding uitstroom 
 
De door de pilot-groep ontworpen nazorgprocedure, schrijft voor dat als een PIJ-jongere 
in de jeugdinrichting gaat werken aan zijn of haar voorbereiding op de uitstroom32, de 
reclassering via gesprekken begint met het opbouwen van een relatie met de PIJ-jongere 
(Homburg et al., 2010). Bij sommige PIJ-jongeren vindt een dergelijke voorbereiding 
echter niet plaats. Dat is bijvoorbeeld het geval bij PIJ-jongeren die plots de Justitiële 
jeugdinrichting hebben verlaten, wat kan gebeuren na een contraire beëindiging van de 
PIJ-maatregel. Bij een contraire beëindiging oordeelt de rechter niet conform het advies 
van de inrichting, waardoor uitstroom onvoorzien optreedt en jongeren de inrichting 
verlaten zonder voorbereiding op de uitstroom of zonder proefverlof te hebben gehad. 
Als jongeren geen voorbereiding op uitstroom hebben gekregen, hebben zij in de 
inrichting ook nog geen contact met de reclassering gehad. In dat geval komt het aanbod 
voor vrijwillige nazorg van een hulpverlener die de PIJ-jongere (nog) niet kent. De 
verwachting is dat jongeren vaker vrijwillige nazorg weigeren in een dergelijke situatie. 
Gedacht wordt dat het betrekken van de reclassering bij de voorbereiding op de 
uitstroom de kans op acceptatie van nazorg vergroot. Daarom is voor iedere respondent 
nagegaan of er sprake is geweest van voorbereiding op de uitstroom. 
 
 
Tabel 5.4: Voorbereiding op de uitstroom bij accepteerders en weigeraars van nazorg 
Wel/geen voorbereiding Accepteerders Weigeraars Totaal 

N % N % N % 
Geen voorbereiding 
uitstroom 

74 46,5 112 57,7 186 52,7 

Wel voorbereiding 
uitstroom (> 4 weken) 

85 53,5 82 42,3 167 47,3 

Totaal 159 100 194 100 353 100 
[Pearson Chi2 = 4,39; df = 1; p < 0,05] 

 
 
Tabel 5.4 laat het aantal accepteerders en weigeraars zien die wel of geen voorbereiding 
op uitstroom hebben gekregen. Conform de hierboven geschetste verwachting bleken 
weigeraars inderdaad vaker geen voorbereiding op uitstroom hebben gekregen dan 
accepteerders. 
 
De PIJ-jongeren die in 2008 zijn uitgestroomd hebben vaker geen voorbereiding op 
uitstroom gekregen. In de andere twee uitstroomjaren (2009 en 2010) heeft de 
meerderheid van de PIJ-jongeren wel een voorbereiding op uitstroom gekregen. Daarom 
is de voorgaande analyse ook per uitstroomjaar bekeken. Zoals te zien in Tabel 5.5 is er 
alleen in 2008 een significante samenhang tussen voorbereiding op uitstroom en 
acceptatie van nazorg. Voorbereiding op uitstroom is dus van invloed op acceptatie van 
nazorg en wordt daarom opgenomen in de analyses in Hoofdstuk 7. 
 
 
 

                                                        
32 Met voorbereiding op de uitstroom wordt de periode ter voorbereiding op het proefverlof bedoeld.  
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Tabel 5.5: Samenhang voorbereiding uitstroom en reactie op aanbod vrijwillige nazorg 
Voorbereiding  Aanbod vrijwillige nazorg Totaal 

Geaccepteerd Geweigerd 
n % n % n % 

Uitstroomjaar 20081       
Geen voorbereiding (<4 weken) 41 78,8 80 94,1 121 88,3 
Wel voorbereiding 11 21,2 5 5,9 16 11,7 
Totaal 52 100 85 100 137 100 
Uitstroomjaar 20092       
Geen voorbereiding (<4 weken) 24 40,0 26 50,0 50 44,6 
Wel voorbereiding 36 60,0 26 50,0 62 55,4 
Totaal 60 100 52 100 112 100 
Uitstroomjaar 20103       
Geen voorbereiding (<4 weken) 8 17,4 7 11,9 15 14,2 
Wel voorbereiding 38 82,6 52 88,1 90 84,0 
Totaal 46 100 59 100 105 100 
1 Pearson Chi2 = 7,295, df = 1, p < 0,01; 2 P.Chi2 = 1,127, df = 2, p = 0,29; 3 P. Chi2 = 0,645, df = 2, p = 0,42 

 

 
5.5.2 Proefverlof 
 
Ter voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij kan een PIJ-jongere in de laatste 
periode van de PIJ-maatregel op proefverlof gaan. De duur van het proefverlof varieert 
van drie maanden bij een niet-verlengbare PIJ tot één jaar bij een gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Tijdens het proefverlof wordt 
gewerkt aan huisvesting, werk, onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding (DJI, factsheet STP).  
 
Er is gecontroleerd of het wel of niet hebben van proefverlof invloed heeft op het 
accepteren van nazorg. In deze analyses zijn de PIJ-jongeren die wel proefverlof hebben 
gekregen vergeleken met de PIJ-jongeren die geen proefverlof hebben gekregen. Er zijn 
geen verschillen gevonden in percentages accepteerders tussen de groep die wel en de 
groep die geen proefverlof heeft gehad [χ² = 0,24; df = 1; p = 0,60].33  
 
5.5.3 Procedure aanbod nazorg 
 
Het aanbod voor nazorg kan op twee manieren worden gedaan: mondeling of schriftelijk. 
Beoogd wordt om het aanbod voor nazorg mondeling te doen, omdat de ervaring leert 
dat een mondeling aanbod eerder leidt tot acceptatie. Dat wordt in dit onderzoek 
bevestigd.  
 
Van de 12 jongeren die een schriftelijk aanbod kregen heeft slechts één dit aanbod 
geaccepteerd (8,3%), tegen 46,9% van de 323 jongeren die een mondeling aanbod kregen 
[Pearson Chi2 = 6,945; df = 1; p < 0,01]. Bijna alle jongeren die een schriftelijk aanbod 
kregen, stroomden uit in 2008, het jaar waarin het project Vrijwillige Nazorg PIJ-jongeren 
18+ is gestart. De procedure van aanbod voor nazorg was in het begin nog niet volledig 
geïmplementeerd in alle jeugdinrichtingen. Omdat het slechts 12 jongeren betreft, wordt 
deze variabele in de verdere analyses niet meegenomen. 
 

                                                        
33 De resultaten zijn weergegeven in Tabel 1 in Bijlage XVIII. 
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5.5.4 Reclasseringsorganisatie 
 
Zoals is beschreven in Paragraaf 1.3 wordt de nazorg van PIJ-jongeren begeleid door één 
van de drie reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland (RN), de Stichting 
Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils (LdH). Uit het onderzoek van 
Homburg et al. (2010) bleek dat vrijwillige nazorg vaker werd geaccepteerd na een 
aanbod vanuit het Leger des Heils dan vanuit de Reclassering Nederland. Daarom is in dit 
onderzoek bekeken of er ook hier samenhang is tussen de aanbiedende 
reclasseringorganisatie en acceptatie van nazorg. Dat blijkt inderdaad het geval. Tabel 5.6 
laat zien dat het percentage accepteerders bij het Leger des Heils hoger is dan bij de 
Reclassering Nederland of bij de Stichting Verslavingszorg GGZ. 
 
Uit nadere analyses blijkt dat er ook qua importfactoren enige kwalitatieve verschillen 
zijn tussen jongeren die een aanbod van de ene of de andere organisatie krijgen. Zo 
hebben PIJ-jongeren die nazorg krijgen vanuit het Leger des Heils bijvoorbeeld vaker 
leerproblemen en moeite met vertrouwen en openheid dan PIJ-jongeren van de andere 
twee organisaties, en, niet verwonderlijk, komt er vaker drugsverslaving voor onder de 
PIJ-jongeren die nazorg ontvangen vanuit de Stichting Verslavingszorg GGZ.34 
 
In de regressieanalyses zal gecontroleerd worden voor reclasseringsorganisatie. Gezien 
de overeenstemming in acceptatiegraad, wordt er een dichotome variabele aangemaakt, 
waarbij Reclassering Nederland en Stichting Verslavingszorg GGZ worden samengevoegd, 
en zo kunnen worden vergeleken met het Leger des Heils. 
 

 
Tabel 5.6: Reclasseringsorganisatie nazorg bij vergelijkingsgroep 
Reclasseringsorganisatie Accepteerders Weigeraars Totaal 

N % N % N % 
RN 89 43,6 115 56,4 204 100 
SVG 19 40,4 28 59,6 47 100 
LdH 45 62,5 27 37,5 72 100 
NB. RN = Reclassering Nederland; SVG = Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG); LdH = Leger des 
Heils; [Pearson Chi2 = 8,67; df = 2; p < 0,01]  

 
 
5.5.5 Uitstroomjaar 
 
Zoals eerder gesteld, is de procedure rond het project Vrijwillige Nazorg niet direct vanaf 
begin 2008 volledig geïmplementeerd bij alle justitiële jeugdinrichtingen. De verwachting 
was dan ook dat het aantal accepteerders in 2008 lager is dan in 2009 en 2010. Dit blijkt 
inderdaad het geval, waarbij het verschil net significant is (p=0,047), zoals te zien is in 
Tabel 5.7. Het lijkt erop dat in 2009 meer PIJ-jongeren nazorg hebben geaccepteerd dan 
in 2010. Het is niet duidelijk waardoor deze daling is veroorzaakt. Mogelijk was in 2010 
de nieuwigheid van het project eraf waardoor enthousiasme of motivatie van 
reclasseringswerkers bij het aanbieden van vrijwillige nazorg enigermate verminderd is.  
 
Daarnaast bleek in 2008 een verschil in het aantal PIJ-jongeren die een voorbereiding op 
uitstroom hebben gekregen. Omdat er geen verschil is gevonden in voorbereiding 

                                                        
34 Zie voor details Tabel 3 in Bijlage XVIII. 
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uitstroom en acceptatie vrijwillige nazorg tussen de uitstroomgroepen 2009 en 2010 [χ² 
= 0,005, df = 2, p = 0,94], wordt de variabele uitstroomjaar bij de regressieanalyses 
meegenomen als dichotome variabele met 2008 apart en 2009/2010 samengevoegd.35  
 
 
  Tabel 5.7: Acceptatie vrijwillige nazorg per uitstroomjaar. 

Uitstroomjaar Aanbod vrijwillige nazorg Totaal 
Geaccepteerd Geweigerd 

n % n % N 
2008 52 38,0 85 62,0 137 

114 
106 
357 

2009 61 53,5 54 46,5 
2010 47 44,3 59 55,7 
Totaal 160 44,8 197 55,2 

  NB. [Pearson Chi2 = 6,10; df = 2; p < 0,05]  
 
 
5.6 Besluit  
 
Het antwoord op onderzoeksvraag 1 blijkt in tegenspraak met de verwachtingen. 
Ongunstige gezinsgerelateerde importfactoren zijn niet minder, maar juist vaker 
aanwezig bij PIJ-jongeren die vrijwillige nazorg accepteren, vergeleken bij hen die nazorg 
weigeren. Lang niet alle factoren laten een significant verschil zien tussen accepteerders 
en weigeraars van nazorg, maar de verschillen wijzen wel steeds in dezelfde richting. PIJ-
jongeren die nazorg accepteerden hadden significant vaker afwezige ouders, 
mishandelende en/of verwaarlozende ouders. Een plausibele verklaring voor de 
gevonden samenhang zou kunnen zijn dat PIJ-jongeren die te maken hebben met een 
dergelijk gezinsverleden, bij uitstroom minder of geen hulp van thuis kunnen verwachten 
en daarom eerder bereid zijn om vrijwillige nazorg te accepteren.  
 
In antwoord op onderzoeksvraag 2 kan worden gesteld dat er geen verband is gevonden 
tussen probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ-maatregel en het wel of niet 
accepteren van nazorg. Conform de verwachtingen, is nazorg vaker geaccepteerd door 
PIJ-jongeren die uitstroomden uit Justitiële jeugdinrichtingen met een laag risicoprofiel, 
vergeleken met inrichtingen met een matig of hoog risicoprofiel (Inspectie Jeugdzorg, 
2007), maar de verschillen zijn niet significant. Dit is het antwoord op onderzoeksvraag 3. 
 
In aanvulling op de onderzoeksvragen is er ook gekeken naar procedurele factoren. Een 
aantal procedurele factoren blijken samen te hangen met het accepteren van nazorg. 
Accepteerders zijn vaker wel dan niet voorbereid op het uitstromen uit de PIJ-maatregel, 
en als het aanbod voor nazorg kwam van het Leger des Heils is er vaker geaccepteerd. 
PIJ-jongeren die in 2008 zijn uitgestroomd hebben vaker nazorg geweigerd vergeleken 
met de andere twee jaren. Voor deze procedurele factoren zal gecontroleerd worden in 
de hierna volgende regressieanalyses.  
 
 
 
 
 

                                                        
35 De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2 in bijlage XVIII. 
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Respondent 5 
 
Hoewel hij aanvankelijk zegt niets wezenlijks geleerd te hebben tijdens de PIJ, is 
respondent 5 wel zeer lovend over de mentorgesprekken. Tijdens de mentorgesprekken 
kreeg hij echt het gevoel begrepen te worden. Ook merkte hij dat oudere, meer ervaren 
groepsleiders goed met de jongeren om konden gaan. ‘Die van 50 waren echt de beste’.  
Toch vind hij dat het op dit moment slechter gaat met hem dan voordat hij de PIJ-
maatregel opgelegd kreeg. ‘Mijn (drugs)gebruik is wel tien keer zo erg als daarvoor. En 
toen was het al veel. Dat komt door die periode daar. Omdat het gewoon niet werkt’. Ook 
had hij last van veel verveling, vooral in het weekend. ‘Je kan op een gegeven moment 
nergens meer van genieten’. Afgezien van de verveling was de dagstructuur wel goed 
geregeld volgens de jongere.  
Sommige groepsleiders gingen ‘heel erg asociaal’ om met het handhaven van de regels. Bij 
het geven van straffen ‘lijkt het net alsof ze het heel eventjes leuk vinden wat voor een 
werk ze doen’,  zegt hij daarover.  
Tijdens zijn verblijf in het JJI heeft hij wel veel geleerd van de andere jongeren. Hij heeft 
geleerd andere jongeren en vooral die van andere culturen met respect te behandelen, 
‘want ik oordeelde snel over mensen, maar heb nu geleerd dat iedereen een verhaal 
heeft’.  
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6 Resultaten samenhang met recidive 
 
 
De verwachting in dit onderzoek was dat PIJ-jongeren die vrijwillige nazorg accepteren 
minder vaak en minder snel zullen recidiveren dan de PIJ-jongeren die een dergelijk 
aanbod weigeren. Uitgangspunt hierbij is dat de kans op recidive kleiner is omdat de 
respondenten die vrijwillige nazorg accepteren meer positievere ervaringen hebben 
opgedaan tijdens de uitvoering van de PIJ-maatregel. Daarnaast is de verwachting dat de 
ontvangen nazorg leidt tot een verminderde kans op recidive. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke factoren samenhang vertonen met recidive 
binnen zes maanden na beëindiging van de PIJ-maatregel. Er is gekeken naar de 
samenhang met het accepteren van vrijwillige nazorg (onderzoeksvraag 5) en 
importfactoren, probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel en het leefklimaat in de 
jeugdinrichting (onderzoeksvraag 7), en naar de samenhang met PIJ-kenmerken (duur, 
leeftijd bij start- en einddatum PIJ-maatregel). 
 
 
Schema 6.1: Overzicht onderzoeksvragen behandeld in hoofdstuk 6. 

 
 
 
 
6.1 Samenhang met de PIJ-kenmerken en acceptatie nazorg 
 
Er zijn geen verschillen gevonden in uitstroomjaar van de PIJ-maatregel tussen de niet-
recidivisten en de recidivisten. De twee groepen verschilden ook niet in leeftijd bij start- 
of einddatum van de PIJ-maatregel, en evenmin in de duur ervan.36  
 

                                                        
36 De resultaten worden gepresenteerd in Bijlage XIX. 
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In contrast met de verwachtingen, is bij de vergelijking tussen accepteerders en 
weigeraars van nazorg geen significant verschil in recidive gevonden (respectievelijk 
17,1% vs. 21,4%; p=0,31).37  
 
Om na te gaan of er samenhang is tussen ontvangen nazorg en recidive, is er gekeken 
naar de groep die nazorg succesvol heeft afgesloten (zie Schema 4.1). Conform de 
verwachting bleek er een verschil in recidive tussen de groep accepteerders die het 
nazorgtraject succesvol hebben doorlopen (N=107) en de groep die vanaf het begin 
geweigerd heeft (N=151), respectievelijk 10,3 en 23,2% [χ² = 7,409; df = 1; p < 0,01].  
 
 
6.2 Samenhang met importfactoren 
 
Recidive blijkt niet samen te hangen met de somscore van gezinsgerelateerde 
importfactoren [t=-0,376; p=0,71].38  Recidivisten hebben wel gemiddeld een hogere 
somscore delictverleden dan niet-recidivisten (respectievelijk 7,41 vs. 6,52; p < 0,01). Bij 
nadere beschouwing blijkt dit verschil gebaseerd te zijn op het aantal keren dat niet-
gewelddadig delictgedrag is vertoond en de leeftijd waarop dat voor het eerst gebeurde. 
Recidivisten blijken op jongere leeftijd niet-gewelddadige delicten te hebben gepleegd 
(12,0 vs. 12,9 jaar; p<0,05). Voorafgaand aan de PIJ-maatregel hebben ze dat ook vaker 
gedaan, vergeleken met de respondenten die niet recidiveerden binnen een half jaar na 
uitstroom (13,1 vs. 8,4 keer; p < 0,01).39 
 
 
6.3 Samenhang met probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ 
 
Uit de analyses van de somscores en afzonderlijke indicatoren van probleemgedrag 
tijdens het eerste jaar van de PIJ-maatregel zijn geen significante verschillen gebleken 
tussen de recidiverende respondenten en de respondenten die niet recidiveerden binnen 
een half jaar na beëindiging van de PIJ-maatregel.40  
 
 
6.4 Samenhang met leefklimaatfactoren tijdens de PIJ-maatregel 
 
Verwacht werd dat recidive samenhangt met leefklimaatcategorie. Dit is gebaseerd op het 
idee dat PIJ-jongeren minder snel recidiveren als zij in een jeugdinrichting hebben 
gezeten met een positief leefklimaat met een laag risico, vergeleken met jongeren uit een 
jeugdinrichting met een matig of hoog risico. In tegenspraak met deze verwachting is er 
geen verschil in recidive gevonden tussen de leefklimaatcategorieën. Het verloop in de 
percentages recidivisten is zelfs tegengesteld aan de verwachtingen, maar misschien 
moet hier geen waarde aan gehecht worden want de verschillen zijn niet significant [laag 
= 22,7%, matig = 20,2%, hoog = 13,6%; χ² = 3,883; df = 2; p = 0,14].41  
 
 
 

                                                        
37 De kruistabel is toegevoegd in Bijlage XX.  
38 De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3 in Bijlage XXI. 
39 De resultaten zijn weergegeven in de Tabellen 1 en 2 in Bijlage XXI. 
40 De resultaten zijn toegevoegd in Bijlage XXII. 
41 De resultaten zijn weergegeven in Bijlage XXIII. 
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6.5 Besluit 
 
In antwoord op onderzoeksvraag 5 is in dit hoofdstuk gekeken naar de samenhang tussen  
het accepteren van vrijwillige nazorg en het vertoon van recidive. Uit de vergelijking 
blijkt dat het verschil in de voorspelde richting gaat, maar niet significant voorspellend is.  
 
Ten behoeve van onderzoeksvraag 6 is gekeken naar een vergelijking tussen weigeraars 
en de groep respondenten die niet alleen vrijwillige nazorg accepteerden, maar dit ook 
volledig doorlopen hebben. Die laatste groep vertoont minder recidive vergeleken met de 
weigeraars van nazorg. Dit is gedaan ter beantwoording van onderzoeksvraag 6.  
 
In antwoord op onderzoeksvraag 7,  is ook gekeken naar de samenhang tussen recidive 
en andere factoren uit dit onderzoek. Er is alleen samenhang aangetoond tussen het 
delictverleden voorafgaand aan de PIJ-maatregel en recidiveren. PIJ-jongeren met een 
hogere score op delictverleden hebben vaker binnen een half jaar gerecidiveerd. Meer 
specifiek blijkt er samenhang tussen recidive en het vaak en /of al op jonge leeftijd plegen 
van niet-gewelddadige delicten. Er is geen samenhang gevonden tussen recidive en 
gewelddadig delictverleden, probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel of het leefklimaat 
tijdens het laatste jaar in de jeugdinrichting.  
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Respondent 6 
 
De behandeling in de jeugdinrichting heeft er voor gezorgd dat respondent 6 met 
agressiviteit heeft leren omgaan, assertiever heeft leren nadenken en dat sport en school 
belangrijk zijn. De PIJ-maatregel was voor hem in ieder geval ‘beter dan dat je de hele dag 
in de gevangenis zit’.  
Door de andere jongeren werd hij als ‘het kleine broertje’ behandeld. Hij heeft veel van ze 
geleerd, zegt hij. Bang was hij in de inrichting nooit: ‘ik ben alleen bang voor mijn moeder 
en God’.  
Een paar van de jongens met wie hij optrok ziet hij nog wel eens. ‘Als je ze ziet, maak je 
een praatje met ze’. Met de groepsleiding kon hij over het algemeen goed overweg. ‘Als je 
gewoon rechtstreeks met ze bent, zijn ze ook rechtstreeks met jou’.  
Goed aan de PIJ vindt hij dat je gemotiveerd wordt en weet waar je naar toe werkt. Als je 
niet luistert, wordt je streng aangepakt. Verder is ook de nadruk op diploma’s halen goed. 
Negatief is hij over het aanvragen van proefverloven. Dat duurt erg lang. De verlenging 
van zijn PIJ-maatregel noemt hij terecht. ‘Het lag ook gewoon aan mezelf. In het begin zat 
ik gewoon te kloten. Pas toen mijn moeder zei dat ik mijn best moest gaan doen, ben ik 
gaan nadenken’. De reclasseringswerker en zijn moeder hebben hem overgehaald om 
nazorg te accepteren. Maar veel heeft hij er niet aan, vind hij. ‘Er gaat toch niets van 
komen’.  
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7 Voorspellende factoren voor acceptatie van nazorg 

 
In Hoofdstuk 5 is beschreven welke factoren samenhang vertoonden het accepteren van 
vrijwillige nazorg. Om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen deze factoren en 
acceptatie van vrijwillige nazorg wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de voorspellende 
waarde van deze factoren. Dit wordt gedaan door middel van logistische 
regressieanalyses, omdat gekeken wordt naar de voorspellende waarde voor een 
dichotome uitkomstmaat (wel/niet accepteren vrijwillige nazorg). Op die manier wordt 
duidelijk welk effect (de richting en de grootte) een factor heeft op acceptatie van nazorg 
als tegelijkertijd gecontroleerd wordt voor andere factoren. Daarmee wordt in dit 
hoofdstuk onderzoeksvraag 4 beantwoord: Welke factoren hebben een voorspellende 
waarde voor het bij uitstroom van de PIJ-maatregel accepteren of weigeren van 
vrijwillige nazorg? Dit is weergegeven in de dikgedrukte onderdelen van schema 7.1. 
Twee subvragen zijn hierbij gesteld: 4a. Welke factoren hebben voorspellende waarde als 
gecontroleerd wordt voor de importfactoren bij onderzoeksvraag 1? 4b: Welke factoren 
hebben voorspellende waarde als naast importfactoren ook gecontroleerd wordt voor 
probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel bij onderzoeksvraag 2? 
 
 
Schema 7.1: Overzicht onderzoeksvraag 4 

 
 
 
Onderzoeksvraag 4b is niet meer relevant omdat eerder geen samenhang is gebleken 
tussen de indicatoren voor probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel en acceptatie van 
nazorg (paragraaf 3 in Hoofdstuk 5), en ook niet met recidive. Hieronder volgen de 
regressieanalyses met de factoren waarvoor wel significante samenhang is gevonden met 
acceptatie van vrijwillige nazorg, aangevuld met enkele factoren die samenhangen met 
recidive. 
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7.1 Voorspellen vanuit importfactoren 
 
De verwachting was dat de aanwezigheid van importfactoren de kans op acceptatie van 
vrijwillige nazorg zou verkleinen. Immers, naarmate jongeren met meer problemen de PIJ 
instromen zullen zij naar verwachting minder van justitie of hulpverlening willen weten. 
Uit de in hoofdstuk 5 gepresenteerde analyses is gebleken dat de werkelijkheid 
genuanceerder ligt dan deze verwachting. Jongeren die bij de start van de PIJ-maatregel 
te maken hebben met een ongunstige gezinssituatie, waarbij bijvoorbeeld sprake is 
mishandeling of verwaarlozing, blijken juist vaker vrijwillige nazorg te hebben 
geaccepteerd. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat zij een grotere behoefte 
hebben aan hulp omdat het voor hen bij uitstroom niet mogelijk of wenselijk is terug te 
keren naar het ouderlijk huis. In dit hoofdstuk wordt bekeken of de gezinsgerelateerde 
importfactoren ook voorspellende waarde hebben voor het accepteren van vrijwillige 
nazorg. Omdat uit Hoofdstuk 6 is gebleken dat er een samenhang is tussen recidive en 
importfactoren met betrekking tot het delictverleden, wordt in dit hoofdstuk ook 
gekeken naar de voorspellende waarde van delictverleden. Tenslotte worden in deze 
analyses die procedurele factoren opgenomen waarvan gebleken is dat zij significant 
samenhangen met acceptatie. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de in Hoofdstuk 5 
bepaalde manier waarop de procedurele variabelen ten behoeve van de analyses zijn 
gedichotomiseerd. 
 
 
Tabel 7.1 Dichotomisatie van procedurele variabelen (zie voor achtergrond Hoofdstuk 5). 

Procedurele variabele 

Gedichotomiseerde score 

0 1 
Uitstroomjaar 2008 2009 / 2010 
Voorbereiding Geen voorbereiding  

op uitstroom 
Wel voorbereiding  

op uitstroom 
Reclasseringsorganisatie Reclassering NL / Stichting 

Verslavingsreclassering GGZ 
Leger des Heils, 

reclasseringsafdeling 
 
 
Middels een logistische regressieanalyse is berekend welke factoren een voorspellende 
waarde hebben voor het accepteren van vrijwillige nazorg. Het resultaat van deze 
logistische regressie staat in Tabel 7.2. Naast de hierboven beschreven procedurele 
variabelen, zijn somscores van delictverleden en gezinsverleden opgenomen in de 
analyse (zie Hoofdstuk 3 voor gedetailleerde beschrijving van deze somscores).  
Twee van de factoren in de analyse blijken een significant voorspellende waarde te 
hebben. Ten eerste blijkt dat naarmate jongeren meer ongunstige gezinsgerelateerde 
importfactoren hebben (af te lezen aan de somscore gezinsverleden), zij een hele kleine 
maar wel significant vergrote kans (1,14 keer) hebben op het accepteren van vrijwillige 
nazorg. De tweede factor heeft een sterkere voorspellende waarde. Als het Leger des 
Heils de nazorg aanbiedt geeft dit een bijna drie keer (2,74 keer) zo grote kans op 
acceptatie van nazorg, dan bij een aanbod door één van de andere organisaties. 
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Tabel 7.2: Resultaten logistische regressie met somscores importfactoren en procedurele 
factoren op acceptatie van vrijwillige nazorg (0=weigeren; 1=accepteren) als afhankelijke 
variabele (N=214). 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Somscore delictverleden 0,149 0,083 0,07 1,16 
Somscore gezinsverleden 0,127 0,060 0,04 1,14 
Uitstroomjaar 0,603 0,368 0,10 1,83 
Voorbereiding 0,062 0,344 0,86 1,06 
Reclasseringsorganisatie 1,010 0,365 0,01 2,74 
Constante -3,660 0,989 0,00 0,03 
Nagelkerke R2 = 0,123 
 
 
In Hoofdstuk 5 bleek niet alleen de somscore, maar ook een aantal afzonderlijke 
gezinsgerelateerde importfactoren een significante samenhang te laten zien met 
acceptatie van vrijwillige nazorg. Tabel 7.3 geeft een overzicht van de gedichotomiseerde 
variabelen waarvoor dit gevonden is (zie Tabel 5.3). Om de voorspellende waarde van 
deze afzonderlijke importfactoren te bepalen is opnieuw een logistische regressie 
uitgevoerd met deze dichotome variabelen.  
 
 
Tabel 7.3 Dichotomisatie van gezinsgerelateerde importfactoren. 

Gezinsgerelateerde importfactoren 

Gedichotomiseerde score 

0 1 
Afwezigheid / Onbereikbaarheid ouders

42
 Niet Matig / Ernstig 

Mishandeling door ouders Niet Matig / Ernstig 
Mishandeling door anderen Niet / Matig Ernstig 
Verwaarlozing Niet / Matig Ernstig 

 
 
Het resultaat van de logistische regressie met de afzonderlijke gezinsgerelateerde 
importfactoren staat hieronder in Tabel 7.4.  Wederom zijn er twee factoren die een 
significant voorspellende waarde hebben. Net als hiervoor, blijkt er ook nu een drie keer 
vergrote kans op het accepteren van vrijwillige nazorg als het Leger des Heils de nazorg 
aanbiedt, vergeleken met de andere organisaties. Van de importfactoren blijkt 
verwaarlozing een voorspellende waarde te hebben. De kans op acceptatie van nazorg is 
drie keer zo groot als de PIJ-jongere voorafgaand aan de PIJ-maatregel in ernstige mate is 
verwaarloosd door zijn of haar ouders of verzorgers. Dit lijkt een plausibel resultaat, in 
overeenstemming met de eerder al gestelde mogelijke verklaring dat sommige PIJ-
jongeren een grotere behoefte hebben aan hulp in de vorm van nazorg, omdat het voor 
hen bij uitstroom niet mogelijk of wenselijk is terug te keren naar het ouderlijk huis. 
 
 

                                                        
42 De oorspronkelijke naam van dit FPJ-item is Aanwezigheid ouders / Bereikbaarheid ouders, maar omdat 
een hoge score betekent dat er sprake is van afwezigheid /onbereikbaarheid is de naam hier gewijzigd om 
verwarring te voorkomen. 
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Tabel 7.4: Resultaten van logistische regressie met gezinsgerelateerde importfactoren en 
procedurele factoren op acceptatie nazorg (0=weigeren; 1=accepteren) als afhankelijke 
variabele (N=200). 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 

Afwezigheid /  

Onbereikbaarheid Ouders 
0,165 0,35 0,64 1,18 

Mishandeling door Ouders 0,373 0,34 0,28 1,45 
Mishandeling door Anderen 0,294 0,67 0,66 1,34 
Verwaarlozing 1,112 0,42 0,01 3,04 
Uitstroomjaar 0,676 0,42 0,11 1,97 
Voorbereiding 0,110 0,38 0,77 1,12 
Reclasseringsorganisatie 1,105 0,40 0,01 3,02 

Constante -2,985 0,83 0,00 0,05 

Nagelkerke R2 = 0,172 
 
 
De procedurele variabele uitstroomjaar bereikt in beide analyses net niet het 
significantieniveau van p < 0,05, maar er is misschien wel sprake van een trend. Er lijkt 
een bijna twee keer vergrote kans te zijn op het accepteren van vrijwillige nazorg als PIJ-
jongeren uitstroomden in 2009/2010 vergeleken met 2008. Dat lag in de lijn der 
verwachting omdat in 2008 de procedure voor het aanbieden van nazorg nog niet bij alle 
Justitiële jeugdinrichtingen was geïmplementeerd. Dit resultaat kan gezien worden als 
een voorzichtige, want niet significante, ondersteuning van het nut van deze procedure. 
 
 

7.2 Voorspellen binnen drie leefklimaatcategorieën 
 
Uitgangspunt van dit onderzoek is de verwachting dat jongeren die een meer positief 
leefklimaat hebben ervaren in een inrichting vaker vrijwillige nazorg zullen accepteren, 
omdat ze bijvoorbeeld minder afwijzend staan tegenover hulpverleners. De 
inspectierapporten zijn als bron gebruikt voor het bepalen van het leefklimaat per 
Justitiële jeugdinrichting. De inspectierapporten geven per jeugdinrichting een 
overkoepelende risicobeoordeling voor het leef-, behandel- en werkklimaat. De 
jeugdinrichtingen worden beoordeeld als laag, matig of hoog risicovol. Dit betekent voor 
dit onderzoek dat ervan uitgegaan wordt dat jongeren een positiever leefklimaat hebben 
ervaren als zij in een jeugdinrichting hebben gezeten die als laag risicovol is beoordeeld. 
 
De in Hoofdstuk 5 gevonden resultaten met betrekking tot de samenhang met acceptatie 
waren niet significant maar overeenkomstig de hierboven beschreven verwachting 
wanneer er gebruik gemaakt werd van de risicobeoordelingen uit het inspectierapport 
van de gezamenlijke inspecties uit 2007. In dit inspectierapport (Inspectie Jeugdzorg et 
al. 2007) worden drie categorieën jeugdinrichtingen onderscheiden: laag risico, matig 
risico en hoog risico op een onveilig leef-, behandel- en/of werkklimaat. In dit onderzoek 
worden deze aangeduid als drie leefklimaatcategorieën met dezelfde indeling in laag, 
matig en ernstig of hoog risico. 
 
Voor elk van de drie leefklimaatcategorieën jeugdinrichtingen zijn in SPSS afzonderlijk 
logistische regressieanalyses uitgevoerd om te bepalen welke factoren voorspellende 
waarde hebben voor de acceptatie van vrijwillige nazorg. Daarvoor zijn dezelfde factoren 
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meegenomen in de analyse als beschreven onder 7.1. Daarnaast is er ook nog gekeken of 
er een voorspellende waarde is als van de verschillende importfactoren alleen de ernstige 
scores bij elkaar op worden geteld (cumulatie ernstige scores). Dit is gedaan voor alle 
importfactoren bij elkaar, voor de gezinsgerelateerde importfactoren en voor de 
importfactoren over het delictverleden. Hieronder volgen de resultaten van de logistische 
regressieanalyses, apart uitgevoerd en beschreven per leefklimaatcategorie. 
 
7.2.1 Leefklimaatcategorie laag risico 
 
Er zijn geen factoren gevonden met een significant voorspellende waarde voor de 
acceptatie van vrijwillige nazorg binnen de groep respondenten die tijdens het laatste 
jaar van hun PIJ-maatregel verbleven in een Justitiële jeugdinrichting uit de 
leefklimaatcategorie met een laag risico (n=54).43  
 

7.2.2 Leefklimaatcategorie matig risico 
 
Alleen de somscore van gezinsverleden blijkt een kleine maar significant voorspellende 
waarde te hebben voor de acceptatie van nazorg voor de respondenten die tijdens het 
laatste jaar van hun PIJ-maatregel verbleven in een Justitiële jeugdinrichting uit de 
leefklimaatcategorie met een matig risico (n=68).44 Dit is te zien in Tabel 7.5. Naarmate 
jongeren meer ongunstige gezinsgerelateerde importfactoren hebben, hebben zij een hele 
kleine maar wel significant vergrote kans (1,14 keer) op het accepteren van vrijwillige 
nazorg.45 De kleine voorspellende waarde (1,4 keer) van de somscore van delictverleden 
bereikt precies het significantieniveau van 0,05 en kan daarom een trend genoemd 
worden. 
 
 
Tabel 7.5: Resultaten logistische regressie met somscore op acceptatie nazorg (0=weigeren; 
1=accepteren) als afhankelijke variabele binnen leefklimaatcategorie matig risico (N=60) 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Delictverleden 0,355 0,179 0,05 1,43 
Gezinsverleden 0,282 0,135 0,04 1,33 
Uitstroomjaar 0,774 0,846 0,36 2,17 
Voorbereiding -0,343 0,752 0,65 0,71 
Reclasseringsorganisatie 1,870 1,204 0,12 6,49 
Constante -5,980 2,520 0,02 0,003 
Nagelkerke R2 = 0,218 
 
 
Daarnaast toont Tabel 7.5 dat PIJ-jongeren die een aanbod voor vrijwillige nazorg 
ontvangen van het Leger des Heils ruim zes keer zo vaak nazorg accepteren, dan nazorg 
aangeboden door de andere reclasseringsorganisaties. Dit is een sterk effect, maar het is 
niet significant en ook net geen trend. Trends zijn wel gevonden voor de andere 
leefklimaatcategorieën. Een vergelijkbaar sterk effect is gevonden binnen de 

                                                        
43 De resultaten zijn weergegeven in Bijlage XXIV. 
44 Andere regressieanalyses lieten geen factoren met significant voorspellende waarden zien. De resultaten 
zijn weergegeven in Bijlage XXV. 
45 Er is gecontroleerd of ernstige Verwaarlozing significant vaker aanwezig is binnen leefklimaatcategorie 
matig risico. Dit bleek niet het geval en is dus geen verklaring voor het gevonden verband in Tabel 7.5.   
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leefklimaatcategorie laag risico (OR = 8,6; p = 0,07). Binnen de leefklimaatcategorie hoog 
risico, die hieronder besproken wordt was het effect kleiner (OR = 2,4; p = 0,09). 
 
7.2.3 Leefklimaatcategorie hoog risico 
 
Er zijn geen factoren gevonden met een significant voorspellende waarde voor de 
acceptatie van vrijwillige nazorg binnen de groep respondenten die tijdens het laatste 
jaar van hun PIJ-maatregel verbleven in een Justitiële jeugdinrichting uit de 
leefklimaatcategorie met een hoog risico (n=81).46 
 
 
7.3 Besluit 
 
Uit de analyses blijkt dat naarmate jongeren meer ongunstige gezinsgerelateerde 
importfactoren hebben er een iets grotere kans is dat zij vrijwillige nazorg accepteren. 
Meer specifiek blijkt verwaarlozing een voorspellende waarde te hebben, want de kans op 
acceptatie wordt verdrievoudigd als een jongere voorafgaand aan de PIJ-maatregel in 
ernstige mate is verwaarloosd door zijn of haar ouders of verzorgers. Voor deze jongeren  
is het waarschijnlijk bij uitstroom niet mogelijk of wenselijk terug te keren naar het 
ouderlijk huis, wat de behoefte aan nazorg vergroot. 
Als het Leger des Heils de nazorg aanbiedt is de kans op acceptatie ook ongeveer drie 
keer zo groot als dat één van de andere organisaties dat doet. Uit de resultaten lijkt ook 
enige voorzichtige ondersteuning gehaald te kunnen worden voor de procedure waarmee 
nazorg wordt aangeboden. 
 
Binnen de leefklimaatcategorieën laag en hoog risico zijn geen significant voorspellende 
variabelen gevonden. Alleen in de categorie matig risico bleken de somscores op 
gezinsverleden en delictverleden een kleine voorspellende waarde te hebben voor de 
acceptatie van vrijwillige nazorg. 
 
Enige voorzichtigheid met het toerekenen van significantie is hier gepast omdat er in 
totaal veel analyses zijn gedaan. Als er veel analyses worden gedaan neemt de kans toe 
dat er louter op basis van toeval af en toe een significant effect wordt gevonden. Dit wordt 
kanskapitalisatie genoemd. Een manier om dat het hoofd te bieden is het aanscherpen 
van het significantieniveau tot bijvoorbeeld  p < 0,01 of nog kleiner. Op basis van een 
aangescherpt niveau van p < 0,01 kan aan geen enkele factor in paragrafen 7.1 en 7.2 
significantie worden toegekend, hoewel twee factoren  precies balanceren op het randje 
(Reclasseringsorganisatie en Verwaarlozing). 
 
Tegelijk moet worden opgemerkt dat het aantal respondenten van invloed is op de kans 
dat een gevonden effect het significantieniveau bereikt. Opdelen in drie categorieën 
maakt het aantal respondenten binnen iedere categorie kleiner. Aantallen worden 
bovendien gereduceerd als in de analyses importfactoren zijn opgenomen, omdat dan 
alleen gegevens over respondenten binnen de FPJ-groep beschikbaar zijn. Daardoor 
verkleint de kans dat een voorspellende waarde het significantieniveau bereikt, ondanks 
dat er misschien wel sprake is van een relevant effect van een factor.  
 
 

                                                        
46 De resultaten zijn weergegeven in Bijlage XXVI. 
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Respondent 7 is veranderd door de PIJ-maatregel. Hoe hij omging met de regels op de 
groep is daar een mooi voorbeeld van: ‘als je daar binnenkomt lijkt elke regel voor jou 
waardeloos en nutteloos, zo van “waar gaat dit over”, maar als je dan achteraf gaat 
kijken… Toen zat ik te klagen, maar ik kan er nog niet eens eentje terughalen die dan 
belachelijk of nutteloos zou zijn’.  
Over de dagindeling is hij minder positief. Het was vaak veel van hetzelfde. Ook onderwijs 
was naar zijn idee niet goed geregeld. Het was allemaal ver onder zijn niveau en er waren 
maar weinig opleidingsrichtingen. Sport noemt hij als een positief punt: ‘je bent vrij, je 
kan er je frustratie in stoppen’. Over leven op de groep zegt hij: ‘je zit met zijn allen op een 
kluitje, je maakt er het beste van’. Veel heeft hij geleerd van jongen op zijn groep, maar 
‘dat is niet echt positief te noemen. Ik heb meer geleerd van die jongens dan als ik buiten 
was geweest, bijvoorbeeld hoe je een scooter het beste open krijgt’.  
Groepsleiders nemen naar zijn idee niet echt de moeite om er achter te komen wat je 
werkelijk dwars zit. Maar er waren ook groepsleiders met wie hij goed op kon schieten. 
Ook met zijn mentor had hij een goede band.  
Hij heeft geen aanbod voor vrijwillige nazorg gehad.  
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8 Voorspellende factoren voor recidive 
 
 
In Hoofdstuk 6 is gebleken dat enkele factoren samenhang vertonen met Recidive. In dit 
hoofdstuk wordt meer specifiek gekeken of deze factoren niet alleen samenhang 
vertonen maar ook voorspellende waarde hebben voor Recidive, zoals in Hoofdstuk 7 is 
gedaan voor Acceptatie van nazorg. Met de hier beschreven analyses is nagegaan welke 
factoren bijdragen aan de voorspelling of respondenten wel of niet hebben gerecidiveerd 
tijdens het eerste half jaar na beëindiging van de PIJ-maatregel, en of dit verschilt over de 
leefklimaatcategorieën. Recidive is geoperationaliseerd als het krijgen van zogeheten 
vroeghulp vanwege voorlopige inverzekeringstelling (zie voor meer details Hoofdstuk 
3).47 In de analyses is Recidive een dichotome variabele met 0=niet en 1= wel recidiveren. 
 
Allereerst zijn logistische regressieanalyses uitgevoerd, in twee fasen. In eerste instantie 
zijn analyses gedaan voor de totale groep accepteerders en weigeraars waarover 
benodigde gegevens beschikbaar waren (FPJ-gegevens en CVS-gegevens). Vervolgens zijn 
deze analyses opnieuw gedaan, maar nu voor de drie leefklimaatcategorieën apart. Deze 
analyses zijn uitgevoerd in SPSS. Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de 
factoren een voorspellende waarde hebben, zijn vervolgens mediatie- en 
moderatoranalyses uitgevoerd als verdiepende statistiek. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van het statistische programma Mplus (Muthén & Muthén, 2011). Met mediatie-analyses 
kan worden bekeken of factoren naast een mogelijke direct voorspellende waarde voor 
een uitkomstmaat, ook een indirect voorspellende waarde hebben via een andere, 
zogenaamd mediërende, factor (Baron & Kenny, 1986). De mogelijk mediërende factor in 
dit onderzoek is Acceptatie van vrijwillige nazorg. Binnen één moderator-analyse kan 
voor verschillende groepen worden bekeken of (in)direct effecten overeenkomen of 
verschillen. In dit onderzoek gaat het om de mogelijke moderator leefklimaatcategorie. 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst antwoord gegeven op de vraag of recidive direct voorspeld 
wordt vanuit sommige importfactoren of dat de voorspelling indirect verloopt via de 
acceptatie van vrijwillige nazorg. Deze analyses zijn gedaan om antwoord te kunnen 
geven op onderzoeksvraag 6 (zie dikgedrukte delen in Schema 8.1).48 Om te kunnen 
bepalen of nazorg zelf effect heeft op recidive zijn een aantal analyses uitgevoerd met 
alleen die respondenten waarvan niet alleen bekend is dat zij nazorg geaccepteerd 
hebben, maar ook dat zij het nazorgtraject volledig hebben doorlopen (zie Schema 4.1 
voor overzicht subgroepen). In deze analyses wordt gesproken van de variabele Nazorg 
ontvangen.49 Deze subgroep is niet apart geanalyseerd bij de gepresenteerde mediatie-
analyses omdat dit de power van de analyses zou doen afnemen. 
 
De resultaten in Hoofdstuk 6 hebben samenhang laten zien tussen delictverleden en 
recidive. De verwachting in dit hoofdstuk is dan ook dat een ernstiger delictverleden de 
kans op recidive vergroot. 

                                                        
47 Van 36 respondenten konden recidivecijfers niet achterhaald worden omdat zij in het geheel niet 
geregistreerd bleken in het CVS. 
48 Deze analyses worden uitgevoerd voor de Accepteerders (n =112) en Weigeraars (n =121) uit de FPJ-
groep. 
49 Analyses zijn gedaan voor weigeraars (n=174) plus de groep die nazorg heeft geaccepteerd en doorlopen 
(n=141). Na reductie door afwezigheid van FPJ-gegevens, leidt dit tot 109 nazorg doorlopen en 97 
weigeraars.  
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Schema 8.1: Overzicht onderzoeksvraag 6. 

 
 
 
 
8.1 Recidive voorspellen vanuit importfactoren 
 
Conform de verwachting blijkt een hogere somscore op delictverleden de kans op 
Recidive te vergroten met een kleine (1,32 keer) maar significant voorspellende waarde. 
Dit is te zien in Tabel 8.1. Ditzelfde is gevonden voor de somscore voor ernstig 
delictverleden.50 Specifieke items lieten geen significante waarden zien.51 
 
 
Tabel 8.1: Resultaten logistische regressie met somscores delict- en gezinsverleden en 
nazorg ontvangen (0=niet; 1=wel) als voorspellende factoren voor recidive (0=niet 
recidiveren; 1=recidiveren; N=195). 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Delictverleden 0,277 0,113 0,01 1,32 
Gezinsverleden -0,015 0,081 0,85 0,99 
Nazorg ontvangen -0,526 0,397 0,19 0,59 
Constante -3,232 0,854 0,00 0,04 

  Nagelkerke R2 = 0,065 
 
 
In M-plus zijn mediatie analyses gedaan waarbij berekeningen zijn gemaakt voor de 
direct en indirect voorspellende waarde van importfactoren op Recidive. Het is namelijk 
mogelijk dat importfactoren recidive voorspellen afhankelijk van geaccepteerde of 
geweigerde nazorg. Dan spreken we van een indirect effect. De indirecte voorspellende 
waarde voor Recidive verloopt dan via het accepteren van vrijwillige nazorg. Er zijn 
mediatie-analyses uitgevoerd met Delictverleden (schema 8.2) en Gezinsverleden 

                                                        
50 Dit is weergegeven in Tabel 1 in Bijlage XXVII.  
51 Zie voor resultaten Tabellen 12 en 2 in bijlage XXVII , XXIX..   
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(schema 8.3) als voorspellende variabelen. In deze (en volgende) schema’s zijn alleen de 
resulten met betrekking tot de direct voorspellende verbanden opgenomen. Schema 8.2 
laat zien dat Delictverleden geen directe voorspellende waarde heeft voor Recidive. In 
overeenstemming met de eerder beschreven regressie-analyses vinden we wel een 
significante direct voorspellende waarde voor Recidive, en een trend voor de directe 
voorspellende waarde voor Acceptatie vrijwillige nazorg. Geen van de indirect 
voorspellende waarden liet een significant effect zien. 
 
 
Schema 8.2: Mediatie-analyse met delictverleden als voorspeller voor Acceptatie vrijwillige 
nazorg (accepteren=1; weigeren=2) en Recidive (0=geen; 1=wel), (* p < 0,05; † p < 0,10). 
 

 
 
 
Schema 8.3: Mediatie-analyse met gezinsverleden als voorspeller voor acceptatie vrijwillige 
nazorg (accepteren=1; weigeren=2) en recidive (geen=0; wel=1), (* p < 0,05).  
 

 
 
 
Schema 8.3 laat zien dat er geen direct of indirect voorspellend effect is vanuit 
Gezinsverleden op Recidive. Een direct voorspellende waarde is er wel op Acceptatie 
vrijwillige nazorg, wat ook weer in overeenstemming is met eerdere bevindingen. De 
voorspellende waarde van de somscore van alle importfactoren is grotendeels afkomstig 
van Gezinsverleden, maar deze laatste laat wel een wat kleiner effect zien. Er is geen 
enkel indirect effect op Recidive gevonden. In de volgende paragraaf wordt bekeken of dit 
ook geldt als er onderscheid wordt gemaakt in leefklimaatcategorieën. 
 
 
8.2 Recidive voorspellen binnen leefklimaatcategorieën 
 
Dezelfde analyses uit paragraaf 8.1 zijn nogmaals uitgevoerd, maar nu voor de drie 
leefklimaatcategorieën apart. Zoals te zien in onderstaande tabellen zijn er vergelijkbare 
resultaten gevonden voor de leefklimaatcategorieën matig en hoog risicovol, die afwijken 
van de laag risico categorie. De kans op recidive is bij de leefklimaatcategorieën hoog en 
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matig risco alleen vergroot (1,7 en 1,6 keer) bij een hogere score op Delictverleden, wat 
een significant effect is voor hoog risico, en een trend voor matig risico.52 
 
 
Tabel 8.2: Resultaten logistische regressie binnen leefklimaatcategorie hoog risico met 
delict- en gezinsverleden en nazorg ontvangen (0=niet; 1=wel) als voorspellende factoren 
voor recidive (0=niet; 1=wel),( N=62). 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Delictverleden 0,526 0,252 0,04 1,69 
Gezinsverleden -0,102 0,179 0,57 0,90 
Nazorg ontvangen -0,376 0,818 0,65 0,69 
Constante -5,364 1,927 0,01 0,01 
Nagelkerke R2 = 0,160 
 
 
Tabel 8.3: Resultaten logistische regressie binnen leefklimaatcategorie matig risico met 
totale somscore delict- en gezinsverleden als voorspellende factoren voor recidive (0=niet; 
1=wel), (N=60).  
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Delictverleden 0,477 0,255 0,06 1,611 
Gezinsverleden -0,153 0,174 0,38 0,858 
Nazorg ontvangen 0,435 0,819 0,60 1,545 
Constante -4,924 1,968 0,01 0,007 
Nagelkerke R2 = 0,150 
 
 
Tabel 8.4: Resultaten logistische regressie binnen leefklimaatcategorie laag risico met 
delict- en gezinsverleden en nazorg ontvangen (0=niet; 1=wel) als voorspellende factoren 
voor recidive (0=niet; 1=wel), (N = 48). 
 B-coëfficiënt S.E. p Odd’s ratio 
Delictverleden 0,077 0,209 0,71 1,080 
Gezinsverleden -0,052 0,149 0,73 0,949 
Nazorg ontvangen -1,053 0,746 0,16 0,349 
Constante -1,101 1,464 0,45 0,333 
Nagelkerke R2 = 0,076 
 
Delictverleden maakt de kans op Recidive niet groter voor de respondenten die tijdens het 
laatste jaar voor beëindiging van de PIJ-maatregel verbleven in een jeugdinrichting uit de 
leefklimaatcategorie met een laag risico. Dit is te zien in Tabel 8.4. Hoewel niet significant, 
laat de tabel wel een sterk verband zien tussen Nazorg ontvangen en Recidive. Het lijkt er 
op dat de kans op Recidive verkleint tot bijna een derde als er sprake is geweest van het 
doorlopen van een nazorgtraject. Dit effect is niet significant. 
 
Uit de hier beschreven analyses blijkt Delictverleden een voorspellende factor voor 
Recidive, maar dat geldt niet wanneer PIJ-jongeren het jaar voor uitstroom verbleven in 
een jeugdinrichting met een laag risico leefklimaat. Mogelijk hebben jeugdinrichtingen 
met een positiever leefklimaat een beter antwoord op de criminogene effecten van 
                                                        
52 De resultaten zijn toegevoegd in bijlage XXVIII en bijlage XXX. 
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delictverleden. Een andere of aanvullende mogelijkheid is een reductie in recidive 
optreedt via de ontvangen nazorg. Ontvangen nazorg lijkt een reducerend effect te 
hebben (0,3 keer) in de laag risico categorie, hoewel niet significant. Om deze 
verwachting te toetsen zijn er moderatoranalyses uitgevoerd in Mplus. Daarmee is 
geanalyseerd of het direct of indirect voorspellen van recidive anders verloopt binnen de 
drie leefklimaatcategorieën.  
 
Er zijn in totaal vijf moderatoranalyses uitgevoerd, waarbij gedifferentieerd wordt 
binnen de drie leefklimaatcategorieën. Om te beginnen is dit gedaan met als 
voorspellende variabele Gezinsverleden. In Schema 8.4 is te zien dat alle verbanden het 
sterkst lijken binnen de categorie matig risico, maar ook is te zien dat de voorspellende 
waarden nergens significant zijn. Binnen de categorie matig lijkt er een voorspellende 
waarde voor Acceptatie vrijwillige nazorg (trend). Nu lijkt er ook sprake te zijn van een 
indirect voorspellende waarde voor Recidive (trend). Het betreft een negatief verband 
voor de categorie matig risico. Dat wil zeggen dat als binnen deze categorie respondenten 
vrijwillige nazorg hebben geaccepteerd, zij een grotere kans hebben op recidive. Voor de 
andere twee categorieën is een (niet-significant) positief verband gevonden.  
 
 
Schema 8.4: Moderatoranalyse met Gezinsverleden als voorspeller voor Acceptatie 
vrijwillige nazorg (accepteren = 1; weigeren = 2) en Recidive (geen=0; wel=1) voor PIJ-
jongeren uit drie leefklimaat-categorieën (laag, matig en hoog risicoprofiel), († p < 0,10). 
 

 
 
 
Wanneer als voorspeller alleen de ernstige scores op de gezinsgerelateerde 
importfactoren worden opgeteld, lijkt er een iets ander, maar wederom niet significant 
patroon te ontstaan (Schema 8.5). Binnen de categorie hoog risico lijkt nu Ernstig 
gezinsverleden de sterkste voorspellende waarde te hebben op Acceptatie vrijwillige 
nazorg (een trend). Er is geen direct en ook geen indirect voorspellende waarde voor 
Recidive. 
 
Vervolgens zijn moderatoranalyses uitgevoerd om de voorspellende waarden van 
Delictverleden (schema 8.6) en Ernstig delictverleden (schema 8.7) te bepalen. In Schema 
8.6 is te zien dat binnen de categorie matig er een voorspellende waarde lijkt te zijn voor 
Acceptatie vrijwillige nazorg (trend). In de categorieën matig en hoog risico, heeft 
Delictverleden een direct voorspellende waarde voor Recidive, maar dit geldt niet voor de 
categorie laag risico. Er is geen indirect voorspellende waarde voor Recidive. 
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Schema 8.5: Moderatoranalyse met Ernstig gezinsverleden als voorspeller voor Acceptatie 
vrijwillige nazorg (accepteren = 1; weigeren = 2) en Recidive (geen=0; wel=1) voor PIJ-
jongeren uit drie leefklimaatcategorieën (laag, matig en hoog risicoprofiel; † p < 0,10) 
 

 
 
 
Schema 8.6: Moderatoranalyse met Delictverleden als voorspeller voor Acceptatie vrijwillige 
nazorg (accepteren=1; weigeren=2) en Recidive (0=geen; 1=wel) voor PIJ-jongeren uit drie 
leefklimaatcategorieën (laag, matig en hoog risicoprofiel), (* p < 0,05; † p < 0,10). 
 

 
 
 
Schema 8.7: Moderatoranalyse met Ernstig delictverleden als voorspeller voor Acceptatie 
vrijwillige nazorg (accepteren=1; weigeren=2) en Recidive (geen=0; wel=1) voor PIJ-
jongeren uit drie leefklimaatcategorieën (laag, matig en hoog risicoprofiel), (* p < 0,05; † p < 
0,10). 
 

 
 
 
In Schema 8.7 staat de moderatoranalyse met Ernstig delictverleden als voorspellende 
variabele. Uit deze moderatoranalyse blijkt een verloop in direct voorspellende waarde 
van Ernstig delictverleden voor Recidive over de drie leefklimaatcategorieën. PIJ-jongeren 
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met een ernstiger delictverleden uit jeugdinrichtingen met een negatief beoordeelde 
leefklimaat (hoog risico) zijn eerder geneigd om te recidiveren (significant). Dit effect is 
iets kleiner in justitiële jeugdinrichtingen uit leefklimaatcategorie matig risico (trend) en 
het kleinst binnen leefklimaatcategorie laag risico.53 Een ernstig delictverleden blijkt geen 
indirecte voorspeller van Recidive. 
 
Tenslotte is middels een moderatoranalyse vastgesteld dat geen van de procedurele 
factoren een indirect voorspellende waarde hebben voor Recidive via Acceptatie (Schema 
8.8).  
 
 
Schema 8.8: Procedurele factoren (Voorbereiding uitstroom, Uitstroomjaar en 
Reclasseringsorganisatie) als voorspeller voor acceptatie vrijwillige nazorg (accepteren=1; 
weigeren=2) en recidive (geen=0; wel=1) voor PIJ-jongeren uit drie leefklimaatcategorieën 
(laag, matig en hoog risicoprofiel), (*p<0,05; †p < 0,10) 
 

 
 
 
Wel blijkt dat de variabele Reclasseringsorganisatie een voorspellende waarde heeft voor 
Acceptatie vrijwillige nazorg, en dat dit effect varieert tussen de leefklimaatcategorieën. 
Binnen de leefklimaatcategorie hoog risico wordt een aanbod voor vrijwillige nazorg van 
het Leger des Heils significant vaker geaccepteerd dan wanneer dit aanbod afkomstig is 
van één van de andere twee reclasseringsorganisaties. Dit effect lijkt iets kleiner voor PIJ-
jongeren binnen justitiële jeugdinrichtingen uit leefklimaatcategorie matig risico (trend). 
Dit effect is afwezig binnen justitiële jeugdinrichtingen uit leefklimaatcategorie laag 
risico.  
 
Uitstroomjaar lijkt eveneens een voorspellende waarde te hebben voor Acceptatie 
vrijwillige nazorg binnen de leefklimaatcategorie hoog risico. De PIJ-jongeren die in 
2009/2010 uitstroomden lijken eerder nazorg te accepteren dan in 2008 (trend).  
 
 
8.3 Besluit 
 
Conform de verwachting blijkt dat in het algemeen PIJ-jongeren met een ernstiger 
delictverleden eerder geneigd zijn om te recidiveren. Een dergelijk verband is niet 

                                                        
53 Als we een model waar 0,02 en -0,30 los worden geschat vergelijken met een model waarbij beide 
regressie coëfficiënten gefixeerd worden om identiek te zijn, dan blijkt het eerste model beter bij de data te 
passen. We baseren ons hier op het verschil in de AIC (∆AIC=5) en (∆BIC=22), twee gangbare model-
vergelijkingsmaten.  
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gevonden voor PIJ-jongeren met een ongunstiger gezinsverleden. Er zijn geen indirect 
voorspellende waarden voor Recidive gevonden vanuit Delictverleden of Gezinsverleden. 
Gezinsverleden heeft wel een voorspellende waarde voor het wel of niet accepteren van 
vrijwillige nazorg. 
 
Zowel de logistische regressieanalyses in SPSS als de moderatoranalyses in Mplus hebben 
laten zien dat Delictverleden als voorspellende factor varieert binnen de 
leefklimaatcategorieën. Delictverleden heeft voorspellende waarde voor Recidive binnen 
de categorieën matig (trend) en hoog risico (significant), maar niet binnen de categorie 
laag risico. Hoewel niet significant, lijkt er binnen de leefklimaatcategorie laag risico een 
verband tussen Nazorg ontvangen en een verkleinde kans op Recidive. 
 
Het belangrijkste doel van de moderatoranalyses was gericht op het identificeren van 
mogelijke indirecte voorspellende effecten op Recidive via de acceptatie van vrijwillige 
nazorg. Slechts eenmaal is een indirect voorspellende waarde voor recidive gevonden, 
althans een trend. Dit is alleen gevonden binnen de categorie matig risico. Het betrof een 
negatief verband wat wil zeggen dat als respondenten vrijwillige nazorg hebben 
geaccepteerd, zij een grotere kans hebben op recidive. Dit is tegengesteld aan de 
verwachtingen en ook tegengesteld aan het positieve verband dat steeds voor de andere 
twee categorieën is gevonden (niet-significant). Mogelijk is hier sprake van een artefact. 
 
De variabele Reclasseringsorganisatie blijkt een verschillende voorspellende waarde te 
hebben voor Acceptatie vrijwillige nazorg, afhankelijk van de leefklimaatcategorieën. Het 
effect is afwezig binnen de categorie laag, aanwezig maar een trend binnen de categorie 
matig en het is een significant effect binnen de categorie hoog risico. 
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Respondent 8 
 
Het leven in de inrichting ging steeds beter volgens respondent 8. Doordat hij vrijheden 
en privileges kon verdienen, kon je steeds meer beslissen hoe je dag eruit ziet. Op een 
gegeven moment kon hij met een groepje naar de stad om daar bijvoorbeeld inkopen te 
doen voor het eten. Zijn PIJ-maatregel heeft hem serieuzer gemaakt en hij is ook 
zelfstandiger geworden: ‘mijn financiën doe ik helemaal in mijn eentje’. Regels op de 
afdeling waren duidelijk. Goed aan die regels vond hij bijvoorbeeld dat nadat je naar je 
kamer gestuurd was, er altijd even iemand kwam om erover te praten wat er nu gebeurd 
was. Met de andere jongeren heeft hij niet erg veel contact, maar ook niet veel vast gehad. 
‘Iedereen ging zijn eigen gang’. Van drugs moet hij niets hebben en hoewel hij van de 
jongeren op de afdeling wel eens het een en ander heeft gehoord, is hij niet van plan deze 
kennis in de praktijk uit te testen. ‘Daar houd ik me buiten’.  Hij heeft veel aan de 
opgelegde maatregel gehad, maar ‘het duurde wel lang’. Al met al was het ‘best oké 
eigenlijk’, zo vat hij zijn tijd in de Justitiële jeugdinrichting samen.  
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9 De perceptie van voormalige PIJ-jongeren op de PIJ-
maatregel 

 
 
Van de uitstroomgroep waren tussen april en september 2011, 63 respondenten nog 
steeds in een nazorgtraject of opnieuw of onder toezicht gesteld bij de reclassering. Dit 
maakt dat zij in principe benaderbaar waren voor een interview. Nadere beschouwing 
leerde dat een meerderheid (n=35) hiervan toch niet benaderbaar bleek, omdat er 
inmiddels geen contact meer was met de reclasseringswerker, of omdat zij waren 
terugverwezen naar het Openbaar Ministerie en teruggezet in detentie (zie Tabel 9.1). 
 
Van de 28 respondenten die wel benaderbaar waren, hebben 15 respondenten 
aangegeven niet mee te willen werken aan een interview (non-respons = 57,1%). De 
meest aangevoerde reden was dat de respondent geen zin of behoefte had aan 
onderzoeken of een interview. Andere redenen waren dat ze niet herinnerd wilden 
worden aan de PIJ-maatregel of het eng vonden om over de PIJ-maatregel geïnterviewd te 
worden. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de respons per doelgroep. 
 
Er zijn in totaal 12 interviews afgenomen met ex-PIJ-jongeren. Dat is een respons van 
42,9%. Alle respondenten zijn man. De jongste respondent was 18 jaar en de oudste 
respondent 27 jaar (gemiddeld 23 jaar). Oorspronkelijk werd beoogd om via interviews 
de perceptie van voormalig ex-PIJ-jongeren op de PIJ-maatregel tussen accepteerders en 
weigeraars te vergelijken, maar dit bleek helaas niet mogelijk vanwege het kleine aantal 
geïnterviewde respondenten (n=12). Daarom wordt in dit hoofdstuk geen onderscheid 
gemaakt tussen accepteerders en weigeraars van vrijwillige nazorg.  
 
 
Tabel 9.1: Overzicht doelgroepen en respons interviews (uitstroomgroep 2008-2010). 
 
Doelgroepen interviews  

Totaal Geïnter-
viewd 

No-
show 

Niet- 
benader-

baar 

Non- 
respons 

Geaccepteerd, opnieuw 
onder toezicht gesteld 

21 2 1 12 6 

Geweigerd, opnieuw onder 
toezicht gesteld 

20 6 0 10 4 

Geaccepteerd, vrijwillige 
nazorg 

21 3 0 13 5 

Gerecidiveerd tijdens 
maatregel54 

1 1 0 0 0 

Totaal 63 12 1 35 15 
 
 
Op basis van de gegevens uit het overzichtsbestand Uitstroomgegevens zijn de 12 
respondenten die zijn geïnterviewd te verdelen in accepteerders (5), weigeraars (6) en 
één respondent uit de categorie Overigen (zie Schema 4.1) omdat hij tijdens de PIJ-
maatregel had gerecidiveerd. Er waren twee respondenten die op basis van het 

                                                        
54 Deze respondent heeft geen aanbod voor nazorg gekregen omdat hij bij beëindiging van de PIJ-maatregel 
onder toezicht is gesteld.  
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overzichtsbestand Uitstroomgegevens gecategoriseerd waren als weigeraar maar tijdens 
het interview vertelden geen aanbod voor nazorg gekregen te hebben. Door het 
retrospectief interviewen is het mogelijk dat de respondent vergeten is dat er een aanbod 
voor nazorg is gedaan.  
 
In Hoofdstuk 3 is beschreven welke procedure is gevolgd bij het contactleggen met deze 
voormalige PIJ-jongeren. Daar is ook een beschrijving te vinden van de procedure die 
tijdens het interview is gehanteerd. Vier interviews zijn door één onderzoeker afgenomen 
en acht interviews zijn door twee onderzoekers afgenomen (in vijf gevallen een 
onderzoeker en een student-assistent). Eén onderzoeker is bij alle interviews  aanwezig 
geweest. De interviews zijn op verschillende plaatsen in Nederland afgenomen. Er zijn 
drie interviews in Rotterdam afgenomen, twee in Tilburg en één in Utrecht, Den Haag, 
Haarlem, Eindhoven, Heerlen, Alkmaar en Hengelo. Tien van de 12 interviews zijn op het 
kantoor van de reclassering afgenomen. Om praktische redenen is het interview in 
Hengelo op het politiebureau afgenomen en het interview in Heerlen bij de respondent 
thuis. Bij twee respondenten was de reclasseringswerker tijdens het interview aanwezig.  
 
Hoewel er geen gegevens over intelligentie van de respondenten beschikbaar waren, 
bleek uit gesprekken met de reclasseringswerkers voorafgaand aan de interviews dat 
enkele respondenten licht verstandelijk beperkt (LVB) waren. Er was één respondent die 
heel duidelijk meer moeite had met het begrijpen en beantwoorden van de 
interviewvragen, in vergelijking tot de andere respondenten. In de beschrijving van de 
interviews wordt hier niet verder op ingegaan.  
 
Interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst (zie bijlage VI). Na wat 
verkennende vragen, werd het leefklimaat gemeten zoals dat door de respondent ervaren 
is tijdens het laatste jaar voor uitstroom. Dit gebeurde met behulp van het Prison Group 
Climate Instrument (PGCI). Na deze meting werd de respondent gevraagd een voorkeur- 
en afkeurkeuze te maken uit vijf foto’s met daarop situaties uit een Justitiële 
jeugdinrichting (photo-elicitation). Dit werd gevolgd door een serie open vragen, 
gestructureerd conform de onderwerpen uit de PGCI, voor de vier leefklimaatindicatoren: 
Groei / Zingeving, Responsiviteit groepsleiders, Atmosfeer, en Repressie. Het interview 
werd afgesloten met een aantal vragen over algemene PIJ-kenmerken.  
 
 
9.1 Prison Group Climate Instrument (PGCI)  
 
De PGCI wordt gescoord op een vijf-punts-schaal. Gemiddeld scoren respondenten net 
boven de 3 op de vier leefklimaatindicatoren, een tamelijk neutrale score (zie Tabel 9.2). 
Op leefklimaatindicator Repressie wordt gemiddeld het hoogst gescoord, hoger dan op de 
andere drie leefklimaatindicatoren. Een hoge score op Repressie staat voor een gesloten 
leefklimaat. Een hoge score op Responsiviteit, Groei en Atmosfeer duidt op een open 
leefklimaat. Omdat de factor Repressie hier het hoogst gescoord is, kan worden gesteld 
dat gemiddeld deze twaalf respondenten het leefklimaat meer als gesloten dan als open 
ervaren hebben. De verschillen zijn echter klein. 
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Tabel 9.2: Gemiddelde scores op vier leefklimaatindicatoren PGCI (1=negatief; 5=positief) 

Leefklimaatindicator Gemiddelde SD Aantal (N) Minimum Maximum 

Responsiviteit 3,33 0,74 12 2,08 4,50 

Groei 3,43 1,11 12 2 5 

Atmosfeer 3,10 0,93 12 1,71 4,43 

Repressie 3,46 0,74 12 2,33 4,44 

 
 
9.2 Photo elicitation 
 
De vijf foto’s die in het interview aan de respondent zijn laten zien,55 tonen verschillende 
situaties in de justitiële jeugdinrichting. Er is aan de respondenten gevraagd aan welke 
situatie tijdens de PIJ-maatregel zij denken bij iedere foto. De antwoorden kwamen 
vrijwel allemaal met elkaar overeen, zoals beschreven in de eerste kolom van Tabel 9.2.  
 
Tabel 9.2: Keuze positieve en negatieve herinneringen uit vijf foto’s 
Foto Positieve 

herinnering 
(Frequentie) 

Negatieve 
herinnering 
(Frequentie) 

1: Een gesprek met de mentor of behandelaar  
2: Onderwijs of school 
3: Samen eten op de groep  
4: Sporten of recreatie 
5: De kamer of cel (time-out) 

- 
3 
1 
6 
2 

6 
1 
- 
1 
2 

 
 
Vervolgens is gevraagd bij welke foto de respondenten de meest positieve herinnering 
hadden (Tabel 9.2). Zes respondenten kozen voor de foto waarop Sporten of recreatie 
werd getoond. De respondenten vonden het lekker om in de buitenlucht te zijn en 
sporten zorgde voor ontspanning. Foto 2 (onderwijs) is door drie respondenten gekozen 
als meest positieve herinnering. Twee van de drie respondenten kozen deze foto vanwege 
de herinnering aan de leuke docent, één respondent koos deze foto omdat hij tijdens het 
onderwijs rust had.  
 
De foto van het gesprek met een medewerker werd door geen enkele respondent gekozen 
als positieve herinnering, maar was wel zesmaal de keuze toen gevraagd werd de meest 
negatieve herinnering van de PIJ-maatregel aan te wijzen. Volgens drie respondenten 
waren de gesprekken zinloos, omdat de mentor of behandelaar niks deed met wat er 
besproken werd of tijdens de gesprekken vragenlijsten moesten worden ingevuld. Twee 
respondenten vonden de gesprekken het minst leuk, omdat zij meestal werden 
aangesproken op fouten en het voelde alsof ze beoordeeld werden. Foto 3 (samen eten op 
de groep) werd door geen enkele respondent als meest negatieve herinnering gekozen, 
maar werd één keer gekozen bij de meest positieve herinneringen.  
 
 

                                                        
55 De foto’s zijn te zien in de Topiclijst van het interview in Bijlage VI.  
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‘Er waren wel een paar goede, die hadden het goede met je voor. Ze kunnen 
je niet alles geven, maar ze deden hun best voor je. Maar er waren ook 
teringlijers, die zaten daar alleen maar om je op je teentjes te lopen.’ 

Respondent: ‘Daar in [naam JJI] heb ik wel met agressie leren omgaan. Van 
die hele goede mentor, hij was zelf ook agressief geweest. Dus van hem heb 
ik veel geleerd.’ 
Interviewer: ‘Daar heb je veel met hem over gepraat?’ 
Respondent: ‘Ja, hij had zelf ook een beetje problemen dus konden we een 
beetje discussiëren. Eigenlijk elke dag. Hij had heel vaak ruzie met zijn 
vrouw. Hij vertelde mij ook gewoon zijn persoonlijke dingen. Het was echt 
een topgozer.’  

9.3 Responsiviteit van groepsleiders 
 
De meningen van de respondenten over de groepsleiders zijn verdeeld en afhankelijk van 
de groepsleider. Er zijn groepsleiders die het goed deden volgens de respondenten, maar 
er zijn ook groepsleiders die niet eerlijk en niet respectvol waren naar de jongeren. Het 
volgende citaat over de groepsleiders is van een respondent die nazorg heeft geweigerd 
(23 jaar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de algemene vraag over welke goede eigenschappen een groepsleider zou moeten 
beschikken geven de respondenten eenduidig antwoord: ‘gewoon luisteren en willen 
helpen.’ De respondenten vinden het belangrijk dat de groepsleiders betrokkenheid 
tonen en niet op de jongeren neerkijken. De ideale groepsleider moet dus vooral praten 
met en luisteren naar de PIJ-jongeren, om een band met elkaar te kunnen opbouwen.   
 
Alle twaalf respondenten kenden wel goede groepsleiders, maar het aantal goede 
groepsleiders waar zij het goed mee konden vinden was beperkt (één of een paar 
groepsleiders). Er was één respondent met een voorkeur voor mannelijke groepsleiding. 
Een andere respondent vond dat de oudere groepsleiding beter waren, vergeleken met de 
jongere groepsleiders. Hieronder is een citaat weergegeven van een respondent die 
nazorg heeft geweigerd (22 jaar) en zijn band met een groepsleider beschrijft: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vraag wat respondenten niet goed vonden aan de groepsleiders werd vooral 
genoemd dat er groepsleiders waren die weinig rekening hielden met de jongeren op de 
leefgroep. Het gaat hen om macht hebben. Althans zo werd dat ervaren door vijf van de 
twaalf respondenten. Eén van de respondenten vond dat alle groepsleiders te laag 
opgeleid waren. De twee citaten hieronder gaan over de groepsleiders en zijn van een 
respondent die nazorg heeft geweigerd (21 jaar): 
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‘De groepsleiding waren de baas zeg maar, dus die bepaalden wat wij keken 
op tv. Dus als het tour de France was, keek dus heel de groep naar de Tour de 
France, ook al interesseert niemand van de jongens dat, interesseerde die 
groepsleiding niet, hun moesten het zien.’ 
  

Respondent: ‘En ook de groepsleiding zeg maar, dan stond die op en dan liet 
ie ineens een vette scheet in jouw gezicht en dat moest je dan leuk vinden zeg 
maar. En… als je dan tegen hem zegt…, wat de f*ck flik jij me nou of noem 
maar op… eh…, dan riep hij: minscore hè, minscore. Snap je?’  
Interviewer: ‘Ja, dat is vervelend… En gebeurde dat vaak?’  
Respondent: ‘Ja, dat gebeurde gewoon dagelijks zeg maar. Ok. In het begin is 
dat een keer lachen, maar niet als dat iedere keer gebeurt of zo. En eh…, dat 
deed die dan bij Jan en alleman zeg maar, ….’  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de groepsleiders kwamen PIJ-jongeren tijdens hun verblijf  in de jeugdinrichting in 
aanraking met maatschappelijk werkers, psychologen en gedragsdeskundigen, 
onderwijzers, beveiligingsmedewerkers en geestelijke verzorgers. Slechts twee 
respondenten vonden dat  deze medewerkers een belangrijke rol hadden tijdens het 
verblijf in de jeugdinrichting. Eén respondent had veel steun aan de geestelijk verzorger 
en een andere respondent had een goede band met de beveiligingsmedewerkers.  
 
Open leefklimaatindicatoren Responsiviteit Groepsleiders:  
- Negen van de twaalf jongeren gaven aan dat er tijdens hun verblijf in de JJI ten minste 

één groepsleider is geweest waarmee ze het goed konden vinden.  
- Volgens elf van de twaalf voormalig PIJ-jongeren was het op een respectvolle en 

gelijkwaardige manier behandelen de belangrijkste eigenschap van een goede 
groepsleider.  

 
Gesloten leefklimaatindicatoren Responsiviteit Groepsleiders:  
- Eén respondent vond dat alle groepsleiders ondergeschoold waren.  
- Volgens vijf van de twaalf respondenten waren er groepsleiders die misbruik van hun 

macht maakten.  
 
 
9.4 Groei, leren en zingeving (groei) 
 
Om te horen of de respondenten ‘groei’ hebben ervaren, zijn vragen gesteld over de 
behandeling, het dagprogramma en het onderwijs. Over het algemeen vonden de 
respondenten dat het na de PIJ-maatregel beter met hen ging dan voorafgaand aan de PIJ-
maatregel. Er was één respondent (25 jaar) die na de PIJ-maatregel meer drugs is gaan 
gebruiken, daarnaast zei hij het volgende over het leren tijdens de PIJ-maatregel:  
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‘Je lakens werden schoon gewassen, dat gebeurde iedere week, je eten 
kwam. Al die dingen die je moet leren om zelfstandig te worden die 
gebeuren daar allemaal automatisch. Dat zijn allemaal standaard-, 
basisdingen die je moet leren. Ik heb die eigenlijk niet geleerd. Wat ik zou 
moeten leren is dus dat. Voor jezelf zorgen, geld verdienen, eten maken, 
eten koken, op tijd zorgen dat je je kamer aan kant heb, weet je wel.’  
  

‘Je komt daar binnen en het was in het begin goed duidelijk van eh…, waar 
aan gewerkt moest worden zeg maar. Alleen dat was zoveel, dat ze maar 
steeds een paar dingen pakte zeg maar, en daar begonnen we aan. En zo 
langzamerhand leerde ik steeds meer, alleen na 2,5 jaar wist ik het wel.’  
  

‘Op een gegeven moment, moet je gewoon meelopen met de rest. Je moet 
toch een behandelplan hebben. Of je het er nu mee eens bent of niet. Het 
maakt niet uit, als je geen behandelplan hebt kunnen ze je niet behandelen. 
En ze kunnen je PIJ ook niet stoppen. Op een gegeven moment zeg je maar 
ja en amen. Dus dan speel je maar een beetje het spelletje mee.’  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De behandeling 
Er was één respondent die volgens hem niks had geleerd tijdens de behandeling in de 
justitiële jeugdinrichting. Wel vertelde hij therapieën succesvol te hebben afgerond, maar 
hij was vooral bezig met het verkrijgen van verlof. De overige elf respondenten wisten 
tijdens het interview wel wat ze moesten leren tijdens de PIJ-maatregel. Enkele 
voorbeelden die de respondenten moesten leren tijdens de behandeling waren omgaan 
met gevoelens en agressie, lichaamsverzorging en leren terugkeren in de maatschappij. 
Eén respondent vertelde dat er tijdens de behandeling over het delictverleden werd 
gepraat, maar twee respondenten vertelden dat er tijdens hun behandeling nooit over de 
gepleegde delicten werd gepraat.  
 
Zes respondenten vonden de behandeling te lang duren. Een respondent die nazorg 
geweigerd had (21 jaar) zei over de behandeling het volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast was er een respondent die nazorg geweigerd had en het tijdens de PIJ-
maatregel niet eens was met het behandelplan (25 jaar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het dagprogramma 
Vier van de twaalf respondenten vonden het dagprogramma goed, zij vonden het fijn om 
een structuur te hebben en soms kregen zij de vrijheid om zelf te kiezen wat zij wilden 
doen tijdens het dagprogramma. Sporten is wat zeven van de twaalf respondenten het 
leukste onderdeel van het dagprogramma vonden. Hierbij werd voetbal het vaakst 
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‘Ja…soms had ik iets van oké… heb wel eens zin in wat anders. Maar soms, 
ja was het toch gewoon wel leuk. Op vrijdagmiddag gingen we de laatste 
twee uur altijd voetballen met drie groepen.’  
  

‘Ik werd er schijtziek van omdat het elke dag hetzelfde was. Je wist wat je 
op een gegeven moment elke dag ging doen. Dat wordt ook saai. Je wilt wat 
anders doen. Maar we trainden veel en de trainingen werden ons ook 
afgepakt, omdat ze zeiden dat het te gevaarlijk werd. En toen werd het 
saaier hè.’  
  

genoemd, maar ook een tafeltennistoernooi of fitnessen werden als leukste activiteiten 
ervaren. Hieronder volgt een citaat over het dagprogramma van een respondent die 
nazorg accepteerde (23 jaar): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een later stadium tijdens de PIJ-maatregel kregen respondenten de mogelijkheid om 
mee te doen aan activiteiten buiten de muren van de justitiële jeugdinrichting. Eén 
respondent vertelde dat hij buiten mocht joggen of mountainbiken en samen met 
anderen een boot aan het maken was. Deze respondent vertelde dat hij op die momenten 
in de natuur zijn frustratie kwijt kon en zich kon ontladen waarbij er geen hek om hem 
heen stond.  
 
Drie van de twaalf respondenten noemden het dagprogramma eentonig of saai. Eén 
respondent (23 jaar) die minder positief over het dagprogramma was, vertelde dat hij op 
een gegeven moment moest stoppen met de activiteit die hij het leukst vond: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderwijs 
Binnen de justitiële jeugdinrichtingen zijn verschillende mogelijkheden om onderwijs te 
volgen, maar volgens twee respondenten waren de opleidingskeuzes beperkt. Eén 
respondent had alleen de mogelijkheid om de opleiding ‘Handel en Verkoop’ te volgen, de 
andere respondent kon kiezen uit Houtbewerking of Metaal. Daarentegen was er ook een 
respondent die tijdens zijn PIJ-maatregel in een jaar havo 4 en 5 heeft gehaald, buiten de 
inrichting, want binnenshuis wordt doorgaans alleen lager niveau onderwijs aangeboden. 
 
Vijf van de twaalf respondenten vonden het onderwijs makkelijk, relaxt of onder hun 
niveau. Zij hebben certificaten of diploma’s gehaald tijdens de PIJ-maatregel. Diploma’s 
lassen, heftruck, VRC (veiligheid in de bouw) of ICT werden behaald. Uit de interviews 
bleek dat niet alle respondenten de justitiële jeugdinrichting met een diploma verlieten. 
De volgende citaat is van een respondent (20 jaar) die tijdens het verblijf in de justitiële 
jeugdinrichting geen diploma’s heeft gehaald: 
 
 
 



 91 

Respondent: ‘We hadden er één die was nogal goed in de sfeer verzieken, 
maar die is op een gegeven moment weggegaan.’  
Interviewer: ‘En dat veranderde de groep wel?’  
Respondent: ‘Ja, hij had ook ADHD en zo dus, dat was echt een heel erge 
druktemaker. Toen hij wegging was het op een gegeven moment veel 
rustiger. Dan kon je bijvoorbeeld ook gewoon een keer rustig een film 
kijken, want zo vaak was het zo van dan zit je film te kijken en dan heb je 
hem door de groep aan het stuiteren.’ 

Respondent: ‘Je had school inderdaad, dan zat je in een hok en dan kon je 
kaarten. De leraar zat gewoon in zijn hok met de deur op slot en dan kon je 
kaarten.’  
Interviewer: ‘Dus als je het hebt over iets geleerd hebben, niet qua school?’ 
Respondent: ‘Nee. Helemaal niet voor school. Ik kan heel goed kaarten.’  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Open leefklimaatindicatoren Groei: 
- Vijf van de twaalf respondenten noemden ‘omgaan met agressie’ als één van de 

belangrijkste leerpunten tijdens de PIJ-maatregel. Daarnaast werd het uiten van 
gevoelens vaak genoemd.  

- Zeven respondenten vonden sporten het leukste onderdeel van het dagprogramma. 
De redenen hiervoor waren dat zij er hun agressie en frustratie in kwijt konden en het 
een samenbindende factor was.  

- Acht van de twaalf respondenten gaven aan dat het op het moment van het interview 
beter met hen ging dan vóór de PIJ-maatregel. Drie van hen noemden (een onderdeel 
van) de behandeling als factor die daaraan heeft bijgedragen.  

 
 
Gesloten leefklimaatindicatoren Groei: 
- Over de opleidingen in de jeugdinrichting waren de respondenten minder positief. 

Het niveau van de school werd als laag ervaren en de jeugdinrichtingen konden niet 
altijd een gepaste opleiding bieden aan PIJ-jongeren die een hoger niveau hadden.  

- Elf van de twaalf respondenten vertelden zich wel eens of vaak te vervelen. In het 
weekend, wanneer er weinig georganiseerd wordt, komt dit het meest voor.  

 
 
9.5 Atmosfeer, tussen jongeren onderling 
 
De leefgroep 
Het leven op de groep werd zowel positief als negatief ervaren door de respondenten. Zes 
van de twaalf respondenten hadden positieve herinneringen aan de leefgroep. Er was een 
huiselijke sfeer op de leefgroep, het voelde als thuis en er was altijd wel iemand om mee 
te praten. De sfeer op de groep is afhankelijk van de jongeren en groepsleiders, zo 
vertelde één respondent die nazorg had geaccepteerd (23 jaar) hierover:   
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‘Iedereen komt voor elkaar op. Je zit in hetzelfde schuitje. Je hebt niets te 
verliezen. Ik was wel zo, als iemand problemen had stond ik altijd achter 
hem.’   
  

Respondent: ‘Van de 12 man is het gesplitst door drie. Je hebt de zwarte 
personen, je hebt de meelopers, en je hebt de gemene jongens, de afpersers, 
de overlevers.’  
Interviewer: ‘En daar hoorde jij bij?’  
Respondent: ‘Ja, ik wilde altijd de sterkste zijn. Vocht ik met de hand, lukt 
dat niet, vocht ik met stoelen. Ik moest winnen….’  
  

 

Zes van de twaalf respondenten waren minder positief over de leefgroep. De 
voornaamste reden daarvoor was dat de jongeren teveel op elkaars lip zaten en dat ze 
constant rekening moesten houden met anderen. Er waren twee respondenten niet 
tevreden over de fysieke omgeving van de leefgroep (het gebouw was in slechte staat of 
het was benauwd door slechte ventilatie).  
 
Contact tussen PIJ-jongeren onderling 
Over het contact met de PIJ-jongeren op de leefgroep waren alle respondenten positief. 
Negen van de twaalf respondenten vonden het gezellig op de leefgroep. De jongeren 
hadden respect voor elkaar, de jongeren hadden een band met elkaar of ze probeerden er 
het beste van te maken. Eén respondent (22 jaar) vertelde hierover: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de leefgroepen waren ook wel eens subgroepen te onderscheiden. Twee van de 
twaalf respondenten vertelden dat jongeren in de groep met dezelfde nationaliteit elkaar 
opzochten, zij onderscheidden de groep in negers, blanken en Marokkanen. Daarnaast 
waren er twee respondenten die vertelden dat zij tijdens de PIJ-maatregel juist andere 
culturen hebben leren respecteren. Er waren ook respondenten die vertelde dat er 
hiërarchie was op de groep, één respondent (22 jaar) vertelde hierover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angst 
Vijf respondenten waren wel eens bang op de leefgroep. Zij waren bang voor de toekomst 
(het terugkeren in de maatschappij) of dat er fouten werden gemaakt bij het verkrijgen 
van proefverlof. Er was één respondent die op de leefgroep het liefst meerdere truien 
over elkaar heen droeg, omdat hij bang was voor fysiek geweld op de groep. Dit kwam 
onder andere door een incident, waarbij een jongere die hij als maatje beschouwde, flipte 
en als een dolle met een potlood in het gezicht van een groepsgenoot ging steken. 
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‘Praten, gewoon praten. Sigaretje roken en praten. Over waarom doe je dat 
en wat speelt er in je hoofd, snap je? Niet straffen en laten wegrotten. Het 
wordt alleen maar erger. Hoe meer je een hond in zijn kooi stopt, hoe 
agressiever die hond wordt. Hoe minder eten die krijgt, hoe gekker die 
wordt.’  
  

Open leefklimaatindicatoren voor Atmosfeer: 
- Zes respondenten waren (redelijk) positief over de groep. Er was een huiselijke sfeer, 

een respondent was niet anders gewend dan leven in een leefgroep of dat de 
respondent zich niet veel van de andere groepsgenoten aantrok. 

 
Gesloten leefklimaatindicatoren voor Atmosfeer: 
- Vier van de twaalf respondenten vonden het vervelend om op een groep te wonen. 

‘Het was met hangen en wurgen af en toe. Je zit zo op elkaars lip’, zo verwoordde één 
van de respondenten de gezamenlijke opvatting.  

- Zeven van de twaalf jongeren geven aan tijdens het verblijf in de Justitiële 
Jeugdinrichting iets geleerd te hebben wat niet mag. Hierbij werd vaak het naar 
binnen smokkelen van goederen, in het bijzonder (soft)drugs genoemd.  

- De respondenten die hebben aangegeven wel eens bang te zijn geweest in de 
leefgroep geven aan dat ze vooral bang waren voor agressie van andere jongeren op 
de groep. Eén respondent zegt dat hij bang was voor fouten bij verlofaanvragen door 
bureaucratie en lange procedures.  

 
 
9.6 Repressie, straffen en maatregelen (afwezigheid van structuur) 
 
Regels 
De regels binnen de justitiële jeugdinrichting waren duidelijk en vanzelfsprekend volgens 
de respondenten. Regels die de respondent goed vonden waren de veiligheidsregels, de 
klachtenregeling, de regels voor het verkrijgen van privileges en de normen en waarden 
op de leefgroep. Eén respondent vond de regels tijdens het verblijf in de justitiële 
jeugdinrichting nutteloos en lapte de regels aan zijn laars, want thuis of op straat kende 
hij geen regels. Ondanks dat vertelde hij dat de regels in de justitiële jeugdinrichting hem 
structuur bood en daar was hij achteraf blij om. Vier van de twaalf respondenten vonden 
de regels onzinnig of nutteloos. De regels die zij hierbij noemden waren visiteren na 
bezoek of kleine regeltjes (bij warm weer niet in bloot bovenlijf lopen of dat brood niet 
met de handen mocht worden gegeten).  
 
Straf 
Met uitzondering van één respondent hebben alle twaalf respondenten wel eens straf 
gekregen. De straffen waren vaak het wegsturen naar de kamer maar ook verblijf in de 
isoleercel of het intrekken van verlof. De respondenten kregen straf voor het 
binnensmokkelen van een telefoon, blowen, stelen, het hebben van een mes op de kamer, 
vechten of het aanvallen van een groepsleider. De respondenten begrepen wel waarvoor 
ze straf kregen, maar ze waren het er niet in alle gevallen mee eens. Zes van de twaalf 
respondenten die wel eens in een isoleercel hebben gezeten waren negatief over het 
straffen. De isoleercel werd dan ook als een zware straf ervaren. Een respondent (22 jaar) 
gaf het volgende antwoord op de vraag welke straf wel gepast is binnen een justitiële 
jeugdinrichting: 
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‘Ik had grote mond, en dan sprongen ze met elkaar op en dan sloegen ze me 
helemaal in elkaar. En dan zeiden ze: we moesten hem met gepast geweld 
onder bedwang houden. Maar wat wil ik doen, als ik in handboeien 
helemaal naakt zit? En dan nog met brandslang op mij spuiten en alles, en 
dan gewoon lachen.’ 

‘Het ergste hoe het bij mij was gegaan toen kwam er, denk aan die mensen 
van de ME, die kwamen mijn kamer binnen rennen en drukten me met die 
schilden tegen de muur. De leiding pakte me toen bij mijn enkel, en dat ging 
allemaal op die manier, en toen lag ik met die handboeien om. Ze tilden me 
aan die handboeien, dus dan werd ik zo omhoog getild. Dat deed heel veel 
pijn en toen had ik mijn pols gebroken. En dat was alleen omdat ik, hoe ging 
dat ook weer, ik had een aansteker op mijn kamer. En ik wilde niet dat ze bij 
mij op mijn kamer gingen controleren.’ 

 
Het opleggen van de straffen is afhankelijk van de groepsleiders. Sommige groepsleiders 
waren ‘relaxt’, want zij zagen overtredingen wel eens over het hoofd en legde niet direct 
een straf op. Aan de andere kant waren er volgens de respondenten ook groepsleiders die 
erg snel een straf oplegden. Deze respondenten werden om kleine dingen naar hun kamer 
gestuurd. In het interview is ook gevraagd hoe het opleggen van de straffen verliep. Er 
waren twee respondenten die het krijgen van een straf als heftig hebben ervaren. Een 
respondent (22 jaar) vertelde over het straffen:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere respondent (20 jaar) vertelde hoe het ging toen hij naar de isoleercel werd 
gebracht, waarbij hij zijn pols brak: 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Open leefklimaatfactoren Repressie: 
- Regels die tot doel hadden de veiligheid te waarborgen worden over het algemeen als 

positief ervaren.  
- Alle twaalf respondenten hadden de mogelijkheid om bezoek te ontvangen. De meest 

frequente bezoekers waren (één van beide) ouders.  
 

Gesloten leefklimaatfactoren Repressie:  
- Drie van de twaalf respondenten vonden dat naleving van de regels en de 

rechtvaardigheid van het handhaven van de regels afhankelijk is van de groepsleider 
die op dat moment op de groep staat.  

- Twee van de twaalf respondenten vonden dat er groepsleiders waren die anderen 
voortrokken of de regels willekeurig toepassen. Aan de andere kant zijn er ook 
groepsleiders die consequent en rustig de regels handhaven. 

- Elf van de twaalf respondenten hebben tijdens het verblijf in de jeugdinrichting wel 
eens straf gekregen. Een paar respondenten vonden dat de groepsleiding soms erg 
snel een staf oplegden.  
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‘Als ik gewoon de juiste begeleiding en hulp had gehad, was het misschien 
wel een heel andere kant op gegaan en had het met mij misschien een stuk 
beter gegaan.’ 

 
9.7 Nazorg, directeurkeuzes, en rapportcijfer. 
 
Vrijwillige nazorg 
Voor de respondenten die nazorg hebben geaccepteerd was de mogelijkheid om hulp te 
krijgen de voornaamste reden om akkoord te gaan met nazorg. Het gaat hierbij om een 
extrinsieke motivatie voor nazorg. Daarnaast was er één respondent die nazorg had 
geaccepteerd vanwege de druk van zijn moeder en de reclasseringswerker. In dit geval 
was er meer sprake van externe motivatie om nazorg te accepteren (Menger & Krechtig, 
2008). Uit de interviews blijkt dat meer respondenten nazorg accepteren vanuit 
extrinsieke motivatie dan vanuit andere motivatievormen.  
 
De voornaamste reden voor het weigeren van nazorg is dat de jongeren geen hulp willen, 
omdat ze al zoveel ervaring met hulp hebben. Er was één respondent die tijdens het 
proefverlof een slechte ervaring had opgedaan met de reclassering en om die reden 
nazorg weigerde. Aan de respondenten is gevraagd of zij wederom zouden weigeren 
wanneer zij opnieuw een aanbod voor nazorg zouden krijgen. Daarop was het antwoord 
dat de meeste respondenten alsnog zouden weigeren, op één respondent na. Deze 
respondent (21 jaar) verwoordde dit als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen het einde van ieder interview is de vraag gesteld: “Wat zou je doen als je directeur 
van een justitiële jeugdinrichting was?” De verschillende antwoorden die op deze vraag 
zijn gegeven zijn weergegeven in Schema 9.2. Uit dit schema is geen eenduidige tip voor 
een directeur van een jeugdinrichting te geven, maar wel zijn het opmerkingen van 
ervaringsdeskundigen die de moeite waard lijken om te onthouden.   
 
 
Schema 9.2. De directeurkeuzes van de ervaringsdeskundige (n=12) 
Resp. Wat zou je veranderen in de justitiële jeugdinrichting als je de directeur 

was? 
1 ‘De samenstelling van de groepsleiders en het uiterlijk van het gebouw 

veranderen.’ 
2 ‘Meer contact met de buitenwereld tijdens de PIJ-maatregel.’ 
3 ‘Meer therapie, meer individuele gesprekken en meer activiteiten.’ 
4 ‘Meer op cel verblijven dan in de leefgroep, net zoals in volwassenendetentie. Je 

hebt niet het gevoel vast te zitten. Voor mij had het misschien beter gewerkt als ze 
meteen korte metten hadden gemaakt. Dan had ik zoiets van: hier wil ik nooit 
meer komen. Hier krijg je alles binnen. Je kon zelfs van binnen een McDonalds 
bestellen.’  

5 - De vraag is niet gesteld bij deze respondent - 
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6 ‘Weet niet. Ik was gewoon blij als ik naar buiten mocht, rest kon me niet schelen.’ 
7 ‘Het personeel. Er moet meer aandacht besteed worden aan het personeel. Zowel 

aan het personeelstekort als aan opleidingen.’ 
8 ‘Dat dingen als proefverlof sneller geregeld worden, want ik heb het begin van het 

schooljaar gemist omdat mijn proefverlof niet in orde was.’ 
9 ‘Is niet mijn zaak.’ 
10 ‘Er moet eerst heel goed gekeken worden naar wat goed is voordat een besluit 

genomen moet worden wanneer een straf wordt gegeven.’ 
11 ‘Dat is een moeilijke vraag. Ik zou het niet weten’ 
12 ‘Meer vrijheid, veel meer vrijheid, een kind moet zijn jeugd hebben.’ 

 
 
Tot slot is de vraag gesteld wat de respondent voor rapportcijfer geven aan hun verblijf in 
een Justitiële jeugdinrichting. Een gemiddelde is niet te berekenen omdat niet iedereen 
een cijfermatig antwoord gaf, en soms werden meerdere cijfers gegeven voor de 
verschillende jeugdinrichtingen waar zij verbleven hebben. Wel duidelijk is dat voormalig 
PIJ-jongeren heel verschillend terugkijken op hun verblijf in een jeugdinrichting, want de 
rapportcijfers die werden gegeven lopen uiteen van 4,5 tot 8+. 
 
 
9.8 Besluit 

 
In dit hoofdstuk is de perceptie van 12 voormalige PIJ-jongeren op het verblijf in de 
justitiële jeugdinrichting beschreven. Zij vertelden daarover in een face-to-face interview, 
waarbij het Prison Group Climate Instrument (PGCI) als leidraad is gebruikt. 
Respondenten scoorden vrij neutraal op 36 stellingen waarmee de vier 
leefklimaatindicatoren kunnen worden gemeten. Het hoogst scoorden zij op de 
leefklimaatindicator Repressie. Dat indiceert dat de respondenten het leefklimaat meer 
negatief dan positief hebben ervaren, maar de verschillen zijn klein. 
 
Via photo-elicitation bleek dat de respondenten vaak positieve herinneringen hebben aan 
momenten van Recreatie en/of Sport in de jeugdinrichting. Negatieve herinneringen zijn 
nogal eens gerelateerd aan gesprekken met de mentor of behandelaar, onder het motto 
“Daar heb je niks aan”.  
 
Over de responsiviteit van de groepsleiders waren de respondenten zeker niet alleen 
negatief. Er zijn zowel goede als slechte groepsleiders. Slechte groepsleiders houden 
weinig rekening met de jongeren en maken de indruk dat zij het leuk vinden om macht te 
hebben. De ideale groepsleider toont betrokkenheid, praat met en luistert naar de 
jongeren. 
 
De respondenten waren ook zowel positief als kritisch in reactie op de vragen over de 
leefklimaatindicator Groei, leren en zingeving. Zij vonden vaak dat het na de PIJ-
maatregel beter met hen ging dan voorafgaand aan de PIJ-maatregel. De meeste 
respondenten hebben tijdens de behandeling leren omgaan met agressie. Maar het duurt 
te lang. Met leuke activiteiten waren de respondenten positief over het dagprogramma, 
maar zonder activiteiten werd het soms als eentonig en saai ervaren.  
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Over de leefklimaatfactor Atmosfeer wordt gezegd dat het op de leefgroep wel gezellig 
was, maar soms ook lastig om met zijn allen zo dicht op elkaar te leven. Bijna alle 
respondenten vertelden dat er een goede band was tussen de jongeren onderling op de 
leefgroep, maar er waren ook verschillende groepen en een strakke hiërarchie.  
 
Wat betreft de gesloten leefklimaatfactor Repressie werd gezegd dat de regels en straffen 
doorgaans duidelijk waren voor de respondenten. Het opleggen van de straffen is 
afhankelijk van de groepsleiders. De respondenten die wel eens naar een isoleercel waren 
gestuurd waren negatiever over het straffen binnen de jeugdinrichting.   
 
Respondenten lijken nazorg vooral te accepteren vanuit extrinsieke motivatie, meer dan 
vanuit andere motivatievormen. Men kan de praktische hulp wel gebruiken. Dat lijkt 
overeen te komen met de kwantitatieve resultaten met betrekking tot het voorspellen 
van acceptatie van vrijwillige nazorg. Jongeren die vanuit een achtergrond met meer 
ongunstige gezinsfactoren uitstromen uit de PIJ-maatregel, zullen waarschijnlijk meer 
hulp behoeven omdat ze vanuit hun thuissituatie op dit gebied  weinig te verwachten 
hebben.  
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Respondent 9 
 
Er is maar weinig gerichtheid op de delicten in de instelling volgens respondent 9. Van 
onderwijs moest hij niet veel hebben: ‘ik kom hier niet om te werken, ik kom hier voor 
therapie’.  Die therapie stelt volgens de jongere maar weinig voor. Ook over de 
groepsleiding is hij vrij negatief. ‘Ze kijken in rapporten naar je delictgedrag. Ze kijken 
naar je verhaal en niet naar wie je bent’. Uiteindelijk heeft hij vrijwillige nazorg 
geaccepteerd zodat de begeleider ‘met dingen kan helpen’.  
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10  Conclusie en discussie 
 
 
Aanleiding, verwachtingen en opzet 
Sinds 1 januari 2008 krijgen jongeren na beëindiging van de PIJ-maatregel een aanbod 
voor vrijwillige nazorg. Twee jaar later lijkt ruim de helft van de PIJ-jongeren dit aanbod 
te accepteren (Homburg et al., 2010). In het hier gepresenteerde onderzoek is gekeken 
naar welke factoren acceptatie van vrijwillige nazorg kunnen voorspellen. Het 
belangrijkste uitgangspunt hierbij was de verwachting dat het accepteren van nazorg 
vaker voor zal komen na een verblijf in een justitiële jeugdinrichting met een relatief 
positief leefklimaat.  
 
Met dit onderzoek is geprobeerd meer zicht te krijgen op het belang van het leefklimaat 
als succesfactor van de PIJ-maatregel. Daartoe zijn geregistreerde gegevens verzameld 
over alle jongeren waarvan de PIJ-maatregel in 2008, 2009 of 2010 is beëindigd. Omdat 
acceptatie van nazorg ook samen kan hangen met de kenmerken waarmee jongeren de 
jeugdinrichting binnenkomen, is eveneens gekeken naar importfactoren. Ook 
meegenomen zijn enkele indicatoren voor probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de 
tenuitvoerlegging van de PIJ-maatregel, als maat voor hoe de jongeren zich gedroegen. 
Daarnaast is er gecontroleerd voor factoren die mogelijk om andere redenen de 
acceptatie van vrijwillige nazorg beïnvloeden, zoals de gevolgde procedure bij het 
aanbieden. Naast dit kwantitatieve deel kende dit onderzoek ook een, kleiner, kwalitatief 
deel waarin interviews zijn afgenomen met voormalig PIJ-jongeren. Tijdens de interviews 
zijn voornamelijk vragen gesteld met betrekking tot het leefklimaat tijdens het verblijf in 
de justitiële jeugdinrichting.  
 
Een tweede verwachting in dit onderzoek was dat PIJ-jongeren die nazorg accepteren 
minder vaak en minder snel zullen recidiveren, deels vanwege de ontvangen nazorg en 
deels vanuit een positiever ervaren leefklimaat. Daarom zijn voor de hele 
onderzoeksgroep gegevens verzameld met betrekking tot recidive in het eerste half jaar 
na uitstroom.  
 
Er zijn zeven onderzoeksvragen opgesteld, grafisch weergegeven in Schema 10.1. De 
onderzoeksvragen waarbij een significant verband is gevonden zijn dikgedrukt in Schema 
10.1. Daarnaast is een meer uitgebreid cijfermatig overzicht van de resultaten per 
onderzoeksvraag in Tabel 10.1 weergegeven, met daarbij een tekstuele toelichting. Dit 
overzicht en de toelichting zijn samen in een grijs blok afgedrukt om aan te geven dat 
deze gedetailleerde samenvatting van de resultaten niet noodzakelijkerwijs gelezen hoeft 
te worden voorafgaand aan de meer beschouwelijke discussie van de resultaten. 
 
Acceptatie van vrijwillige nazorg 
Analyses over de hele onderzoeksgroep lieten zien dat acceptatie niet significant vaker 
voorkwam bij respondenten uit een jeugdinrichting met een positief leefklimaat. Alleen 
importfactoren met betrekking tot een ongunstig gezinsverleden bleken een 
voorspellende waarde te hebben voor het accepteren van nazorg. Dit is het sterkst 
gevonden voor de variabele verwaarlozing. Een steeds terugkerende bevinding in de 
analyses was dat nazorg vaker wordt geaccepteerd wanneer dit wordt aangeboden door 
het Leger des Heils, in plaats van door één van de twee andere reclasseringsorganisaties. 
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Dit verband lijkt er echter niet te zijn voor justitiële jeugdinrichtingen met een laag risico. 
Dat bleek uit de analyses over de drie leefklimaatcategorieën. 
 
Recidive 
Conform Mulder (2010), bleek ook in dit onderzoek dat delictverleden voorspellend is 
voor recidive. Er is geen verband gevonden met het wel of niet accepteren van vrijwillige 
nazorg. Analyses lieten wel een rangorde zien in de voorspellende waarde van 
delictverleden op recidive voor de drie leefklimaatcategorieën. Delictverleden bleek het 
sterkst en significant voorspellend voor recidive binnen de leefklimaatcategorie hoog 
risico. Een minder sterk en net niet significant effect werd gevonden binnen de categorie 
matig risico. Het effect was afwezig binnen de categorie laag risico.  
 
 
Schema 10.1: Onderzoeksvragen  

 
 
 
Gezinsgerelateerde factoren en acceptatie vrijwillige nazorg 
Oorspronkelijk werd verwacht dat jongeren die met veel negatieve recidive-
voorspellende factoren de justitiële jeugdinrichting zijn ingegaan vaker nazorg zouden 
weigeren. Uit de analyses bleek het omgekeerde verband. PIJ-jongeren die nazorg 
accepteerden hadden vaker ouders die afwezig waren, of mishandelende of 
verwaarlozende ouders. De meest plausibele verklaring voor deze samenhang lijkt te zijn 
dat PIJ-jongeren met een ongunstige gezinssituatie geen hulp van thuis kunnen 
verwachten en daarom bij beëindiging van de PIJ-maatregel eerder genoodzaakt zijn hulp 
van een reclasseringsorganisatie te accepteren. Dit komt overeen met de bevindingen in 
het onderzoek van Homburg et al. (2010) dat PIJ-jongeren vrijwillige nazorg accepteren 
om praktische redenen, maar ook omdat zij behoefte hebben aan hulp op immaterieel 
vlak. Onder praktische redenen wordt hulp bij het zoeken van woning, werk of opleiding 
en hulp bij het onderhouden en regelen van financiën en verzekeringen. De redenen op 
immaterieel vlak zijn volgens de PIJ-jongeren ‘iemand om mee te praten’ of ‘er niet alleen 
voor staan’ (Homburg et al., 2010). Het accepteren van nazorg hangt overigens ook 
samen met ernstige mishandeling door anderen. 
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Tabel 10.1: Cijfermatig overzicht van de in dit onderzoek gevonden resultaten ten aanzien van factoren die 
samenhangen met en voorspellend zijn voor (OR) acceptatie van vrijwillige nazorg en recidive.  

Onafhankelijke factoren 

Afhankelijke factoren 
Acceptatie  
(wel/niet) 

Recidive 
(wel/niet) 

Samenhang OR Samenhang OR 

Importfactoren 
[1,43†; Acceptatie; Matig ] [1,69*; Recidive, Ernstig] Delictverleden 

- Aantal keren (niet-)geweldd. delictgedrag 
- Aantal keren gewelddadig delictgedrag 

- Leeftijd bij 1e (niet-)geweldd. delictgedrag 
- Leeftijd bij 1e gewelddadig delictgedrag 

- Delictsituatie, relationeel 
- Problemen met autoriteit 

[1,33*; Acceptatie, Matig risico] Gezinsverleden  
- Ouders weinig/zeer weinig aanwezig of bereikbaar 

- Consistentie van opvoeding 
- Criminaliteit van de opvoeders 

- Ernstige verwaarlozing door ouders/opv. 
- Matig/ Ernstig mishandeling door ouders 

- Geweld in het gezin 
- Overige importfactoren 

- Ernstige mishandeling door anderen 
- Leerproblemen 

- Verslavingsproblematiek drugs 
- Ontwikkeling persoonlijkheidsstoornissen 

 
- Probleemgedrag tijdens PIJ-maatregel 

- Leefklimaat 
Nazorg ontvangen 

- Procedurele factoren (controlevariabelen): 
- Voorbereiding uitstroom  

- Proefverlof  
- Procedure aanbod  

- Reclasseringsorganisatie  
- Uitstroomjaar  

** 
 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
 
 

** 
** 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 

 
 
* 
 

** 
** 
** 

 
1,16† 

 
 
 
 
 

 
1,14* 

 
 
 

3,04** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3,02* 

 
** 
** 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ng 
ng 
ng 
ng 
ng 

 
1,32

* 

 
NB  dikgedrukt = significant; †= 0,05 < p < 0,10; * = p < 0,05 ; ** = p < 0,01; ng = niet getoetst; OR = Odd’s Ratio; [0,00] = significante 
voorspelling Acceptatie / Recidive, binnen matig risico of ernstig risico. 

 
Tekstuele toelichting bij Tabel 10.1 
 
In dit onderzoek is eerst gekeken welke onafhankelijke factoren (zie linkerkolom Tabel 10.1) samenhang 
vertoonden met het wel of niet accepteren van vrijwillige nazorg en met recidive. Vervolgens is gekeken 
naar de voorspellende waarde van de factoren die samenhang lieten zien voor Acceptatie vrijwillige 
nazorg en voor Recidive. 
 
Zoals te zien in de meest linker kolom van Tabel 10.1 (buiten de kolom met onafhankelijke variabelen), 
geldt dat PIJ-jongeren die nazorg accepteerden vaker ouders hadden die afwezig waren, of 
mishandelende of verwaarlozende ouders hadden (onderzoeksvraag 1). Het accepteren van nazorg hangt 
ook samen met ernstige mishandeling door anderen. In dezelfde kolom is te zien dat er geen enkel 
verband is gevonden met Probleemgedrag tijdens het eerste jaar van de PIJ-maatregel (onderzoeksvraag 
2). Ook bleek er geen samenhang met de leefklimaatcategorieën (onderzoeksvraag 3). Een aantal 
procedurele factoren hingen, conform de verwachtingen, wel significant samen met het accepteren van 
nazorg. Voor deze variabelen is daarom gecontroleerd in de regressieanalyses. 
 
In de tweede kolom van rechts van Tabel 10.1 is te zien dat het ontvangen hebben van nazorg niet 
samenhangt met recidive (onderzoeksvraag 5). Wel werd samenhang aangetoond tussen delictverleden 
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en recidive. Meer specifiek blijken PIJ-jongeren die vaker niet-gewelddadige delicten hebben gepleegd 
vaker gerecidiveerd te hebben en dat geldt ook als zij jonger waren bij het plegen van het eerste niet-
gewelddadige delict.   
 
Het accepteren van nazorg wordt voorspeld door ongunstige gezinsfactoren en met name door 
verwaarlozing. Dit is te zien in de derde kolom van rechts van Tabel 10.1. Jongeren die voorafgaand aan 
de PIJ-maatregel in ernstige mate zijn verwaarloosd door hun ouders hebben een drie keer zo grote kans 
om nazorg te accepteren. Als het Leger des Heils nazorg aanbiedt is de kans op acceptatie ook drie keer 
zo groot als dat een andere reclasseringsorganisatie dat doet.  
 
Een ongunstig gezins- en delictverleden heeft een kleine voorspellende waarde voor het accepteren van 
nazorg binnen de categorie matig risico. In Tabel 10.1 is dit te zien aan de code tussen blokhaken in de 
meest linkerkolom. Dergelijke effecten zijn niet gevonden voor de andere twee categorieën. 
 
Conform de verwachting is gebleken dat een hogere somscore op delictverleden voorspellend is voor 
recidive. PIJ-jongeren met een ernstig delictverleden hebben een iets grotere kans (1,32; zie de meest 
rechter kolom van Tabel 10.1) om te recidiveren (onderzoeksvraag 7). De ontvangen nazorg bleek 
daarbij geen voorspeller voor recidive.  
 
Delictverleden bleek voorspellend voor recidive binnen de leefklimaatcategorieën matig (1,43; trend) en 
ernstig risico (1,69*), maar niet voor de categorie laag risico. Binnen de categorie laag risico lijkt het er 
bovendien op dat ontvangen nazorg recidive reduceert, maar dit is niet significant (onderzoeksvraag 6). 

 
 
In dit onderzoek bleek verwaarlozing de sterkste voorspellende importfactor voor 
acceptatie. Er is een drie keer zo grote kans dat jongeren die voorafgaand aan de PIJ-
maatregel in ernstige mate zijn verwaarloosd door hun ouders nazorg zullen accepteren, 
vergeleken met jongeren die niet zijn verwaarloosd. Het lijkt logisch dat deze jongeren bij 
uitstroom geen hulp of steun van de ouders verwachten, wat de behoefte aan nazorg 
vergroot. Bij verwaarlozing laten ouders immers iets na wat ze zouden moeten doen, dit 
wordt ook wel passieve mishandeling genoemd. Dat kan zijn op het gebied van 
lichamelijke zorg, emotionele steun of stimulering bij het onderwijs. Een aantal factoren 
die de kans op verwaarlozing vergroten zijn ouders met een lage opleiding, grote 
gezinnen (met meer dan drie kinderen), alleenstaande ouders en ouders die fysiek of 
mentaal niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Het kind krijgt het gevoel dat hij of 
zij er als mens niet toe doet en kan zich niet fysiek of emotioneel hechten aan de ouders 
(Euser, 2009; Salmelainen, 1996). Het illustreert de grote complexiteit van de 
problematiek van sommige jongeren en tegelijk ook de grote opgave voor Justitiële 
jeugdinrichtingen om hier een behandelplan tegenover te stellen, waarbij tevens de 
ouders van de jongeren worden betrokken (RSJ, 2008).  
 
Voorspellingen afhankelijk van leefklimaat jeugdinrichting 
De voorspellende waarde van delictverleden op recidive laat een significante 
rangordening over de drie leefklimaatcategorieën zien. Delictverleden bleek het sterkst 
en significant voorspellend voor recidive binnen de leefklimaatcategorie hoog risico. Een 
minder sterk en net niet significant effect werd gevonden binnen de categorie matig 
risico. Het effect was afwezig binnen de categorie laag risico. Dat is in overeenstemming 
met de meta-analyse van Lipsey (2009), waaruit blijkt dat jeugdige delinquenten die een 
meer therapeutisch leefklimaat ervaren minder recidiveren. Het lijkt erop dat justitiële 
jeugdinrichtingen met een positiever leefklimaat een sterkere invloed hebben op het 
tegengaan van de criminogene effecten van delictverleden. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat behandeling in jeugdinrichtingen met een positiever leefklimaat tot meer 
resultaat leidt, bijvoorbeeld omdat de behandelmotivatie van jongeren groter is dankzij 
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een meer responsieve groepsleiding (Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 
2008). Van een kwalitatief positief leefklimaat wordt verwacht dat er meer vanuit het 
Risks-Needs-Responsivity model (RNR-model) wordt gewerkt, wat behandelmotivatie doet 
toenemen (Andrews & Bonta, 2006). 
 
Een verschil in behandelmotivatie ligt mogelijk ook ten grondslag aan de volgende 
bevinding. Alleen binnen de positieve leefklimaatcategorie lijkt het erop dat de kans op 
recidive met tweederde reduceert als nazorg is ontvangen. Dat geldt alleen voor de PIJ-
jongeren die nazorg accepteerden en dat nazorgtraject ook volledig doorlopen hebben. Er 
wordt hier met nadruk gesteld dat het erop lijkt dat een dergelijk effect bestaat, want 
voor deze categorie is weliswaar een substantieel effect gevonden, maar dit effect is niet 
significant. Het is daarom slechts speculatief, maar mogelijk hebben respondenten in 
jeugdinrichtingen met een positief leefklimaat meer behandelmotivatie, waardoor zij ook 
meer profiteren van het nazorgtraject. Het kan zijn dat zij meer openstaan voor 
hulpverlening omdat zij dankzij het positievere leefklimaat meer vertrouwen hebben in 
hulpverleners en / of in zichzelf. Uit de literatuur is bekend dat dit relevant is om 
ontvankelijk te zijn voor hulp (Marshall & Burton, 2010).  
 
Een wel significante en in de analyses steeds terugkerende bevinding was dat de kans 
behoorlijk veel groter was dat jongeren nazorg accepteerden als dit werd aangeboden 
door het Leger des Heils, in plaats van door andere reclasseringsorganisaties. Om dit 
verschil te verklaren is nagegaan of er verschillen zijn in problematiek van de PIJ-
jongeren die begeleid worden door de drie reclasseringsorganisaties. De Stichting 
Verslavingszorg GGZ (SVG) blijkt, niet verrassend, vaker jongeren met 
verslavingsproblematiek te begeleiden. Tussen Reclassering Nederland en Leger des 
Heils is weinig verschil gevonden. Wellicht dat een verschil in motto tussen deze 
reclasseringsorganisaties doorwerkt in de praktijk. Het motto van Reclassering 
Nederland is ‘Naar een veiliger samenleving’, en bij het Leger des Heils werken ze met 
meerdere slogans die allemaal gericht zijn op hulpverlening, onder het motto ‘‘Ieder 
mens telt’ (de Jonge, 2011).56 Mogelijk trekt de aanpak van het Leger des Heils ook 
jongeren die minder openstaan voor hulpverlening over de schreef om toch nazorg te 
accepteren. Dit zou ook een verklaring kunnen zijn voor de bevinding dat er geen ‘leger 
des Heils effect’ wordt gevonden voor de categorie jeugdinrichtingen met een positief 
leefklimaat. Het kan zijn dat jongeren die uitstromen uit een jeugdinrichting met een 
positief leefklimaat meer openstaan voor hulpverlening, waardoor het verschil tussen 
aanbod vanuit de verschillende reclasseringsorganisatie komt te vervallen. 
 
Terzijde: Niet-gewelddadig delictverleden voorspelt recidive sterker dan gewelddadig. 
Uit de analyses blijkt dat jongeren die, voorafgaand aan de PIJ-maatregel, vaker niet-
gewelddadige delicten hebben gepleegd, en jonger waren toen ze dat voor het eerst 
deden, vaker recidiveren. Dit komt overeen met de resultaten van het onderzoek naar 
jongeren die van 1995 tot 2005 een PIJ-maatregel hebben opgelegd gekregen (Mulder, 
2010). De hier gehanteerde uitstroomgroep zal mogelijk voor een deel overlappen met de 
respondenten uit het onderzoek van Mulder. Eerder Nederlands onderzoek heeft ook 
laten zien dat het op jonge leeftijd vertonen van heimelijk antisociaal gedrag 
(vermogensdelicten) net zo sterk of sterker recidive voorspelt dan openlijk 
confrontationeel of gewelddadig antisociaal gedrag (Donker, Smeenk, van der Laan & 

                                                        
56 Zie www.Reclassering.nl en www.LegerdesHeils.nl (en de reclasseringstak van het Leger des Heils 
www.JeugdzorgenReclassering.nl), allen geraadpleegd op 12 december 2011. 
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Verhulst, 2003). Dit hangt mogelijk samen met een sterkere invloed van een verminderde 
morele ontwikkeling, wat meer bij vermogensdelicten past dan bij geweldsdelicten. 
 
Perceptie van voormalig PIJ-jongeren op de PIJ-maatregel 
Over het algemeen kan niet gezegd worden dat de twaalf voor dit onderzoek 
geïnterviewde voormalige PIJ-jongeren louter negatief oordelen over hun verblijf in een 
justitiële jeugdinrichting. Respondenten hebben bijvoorbeeld vaak positieve 
herinneringen aan sport en recreatie terwijl individuele gesprekken met de mentor of 
behandelaar eerder als negatieve herinneringen worden bestempeld onder het motto 
“Daar heb je niks aan”.  Gevraagd naar een rapportcijfer, worden scores van 4,5 tot 8+ 
genoemd. 
 
Over de responsiviteit van de groepsleiders waren de respondenten zeker niet alleen 
negatief. De ideale groepsleider toont betrokkenheid, praat met en luistert naar de 
jongeren. Zij vonden vaak dat het na de PIJ-maatregel beter met hen ging dan 
voorafgaand aan de PIJ-maatregel. Maar het duurt ze te lang. Bijna alle respondenten 
vertelden dat er een goede band was tussen de jongeren onderling op de leefgroep, maar 
er waren ook verschillende groepen en een strakke hiërarchie. Het opleggen van de 
straffen is afhankelijk van de groepsleiders. De respondenten die wel eens naar een 
isoleercel waren gestuurd waren negatiever over het straffen binnen de jeugdinrichting.   
 
Toekomstig onderzoek naar het beter begrijpen van succes-, en dus ook faalfactoren van 
de PIJ-maatregel kan wellicht meer dan het hier gepresenteerde onderzoek profiteren 
van grootschaliger kwalitatieve dataverzameling. Interviews met voormalig PIJ-jongeren 
zijn een bron van ervaringsdeskundigheid gebleken. Zeker niet onbelangrijk daarbij is het 
feit dat uit de hier opgedane ervaring bleek dat voormalig PIJ-jongeren bereid waren en 
het zelfs wel fijn vonden om over hun ervaringen tijdens de PIJ-maatregel te praten (al 
duurde het hen wel vaak wat te lang). De afwezigheid van vragen naar hoe het allemaal 
met hen mis was gelopen werd daarbij ook gewaardeerd. 
 
Uit de reacties op de foto’s, die bij het interview zijn gebruikt, bleek dat een substantieel 
deel van de respondenten echt negatieve herinneringen heeft aan de individuele 
gesprekken met bijvoorbeeld de mentor of een behandelaar. Verwonderlijk omdat tijdens 
de interviews nogal eens voorbeelden werden gegeven van ogenschijnlijk veel akeligere 
situaties dan een één-op-één gesprek in een kamertje met een bureau. Maar ook 
belangrijk omdat steeds meer onderzoek laat zien dat effectiviteit van behandeling van 
daders zeker ook bepaald wordt door de kwaliteit van de therapeutische werkalliantie en 
van het leefklimaat waarin de behandeling plaatsvindt (Marshall & Burton, 2010), naast 
het gebruik van specifieke technieken. De ontwikkeling daarvan moet overigens niet 
onderschat worden, gezien het complicerende gedwongen kader waarin het plaatsvindt 
(Ross, Polaschek & Ward, 2008). Toekomstig onderzoek zou bijvoorbeeld via interviews 
met voormalig PIJ-jongeren, meer inzicht kunnen verschaffen in de blijkbaar aanwezige 
obstakels in de Justitiële jeugdinrichtingen voor de ontwikkeling van die voor een 
effectieve behandeling zo belangrijke factoren. 
 
Bedenkingen bij de operationalisatie van leefklimaat 
Er zijn vier redenen waarom enige voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van 
de resultaten met betrekking tot het leefklimaat. Ten eerste werd bij de analyses over de 
leefklimaatcategorieën het aantal respondenten telkens ruwweg door drie gedeeld (laag, 
matig of hoog risico jeugdinrichtingen), waardoor per categorie een relatief klein aantal 
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respondenten overbleef. Dat maakt dat de kans op het vinden van een significant effect 
binnen die analyses kleiner wordt. Ten tweede is om te bepalen in welke 
leefklimaatcategorie een respondent moest worden ingedeeld, steeds uitgegaan van de 
jeugdinrichting waar een respondent verbleef tijdens het laatste jaar voorafgaand aan 
proefverlof of (als er geen sprake was van proefverlof) voorafgaand aan beëindiging van 
de PIJ-maatregel. Uit het rapport naar het complete verloop van de tenuitvoerlegging bij 
30 PIJ-jongeren (Addink et al, 2010) bleek echter dat er vaak sprake is van 
overplaatsingen tussen jeugdinrichtingen. De keuze voor de jeugdinrichting waar de 
respondent het laatste jaar intramuraal verbleef, is ingegeven door de verwachting dat 
het laatste verblijf het meeste invloed op het wel of niet accepteren zal hebben gehad. 
Deze verwachting kon in dit onderzoek echter niet worden getoetst. De derde reden is 
dat in dit onderzoek leefklimaat is geoperationaliseerd aan de hand van de 
risicobeoordelingen uit de rapporten van Inspectie Jeugdzorg et al. (2007). Voor een deel 
van de respondenten viel het laatste jaar intramuraal verblijf in 2008, 2009 of 2010. Dat 
maakt dat de situatie waarmee respondenten te maken hadden, veranderd zou kunnen 
zijn ten opzichte van het rapport uit 2007. Overwegingen hierbij zijn eerder besproken in 
hoofdstuk 2. Wellicht nog belangrijker is dat het beter zou zijn geweest wanneer er per 
respondent informatie beschikbaar was geweest over de mate waarin de respondenten 
het leefklimaat zelf heeft ervaren. Dat zal tenslotte niet voor alle respondenten gelijk zijn. 
De vierde reden is dat de beoordelingen gebaseerd zijn op vier risicogebieden die 
weliswaar een heel grote overlap kennen, maar niet exact gelijk zijn aan de indicatoren 
van een positief leefklimaat (van der Helm, 2011). 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de operationalisatie van de kwaliteit van het  
leefklimaat in dit onderzoek zeker niet optimaal was. Des te opmerkelijker is het 
misschien wel dat uit dit onderzoek is gebleken dat er een gedifferentieerd beeld ontstaat 
in de voorspelling van recidive vanuit delictverleden als er vergeleken wordt tussen de 
leefklimaatcategorieën. Een vergelijkbaar gedifferentieerd beeld is ook gevonden voor de 
reclasseringsorganisatie die de nazorg aanbiedt, en, hoewel niet significant, lijkt er ook 
een verschil te zijn in het effect van ontvangen nazorg binnen de leefklimaatcategorieën. 
 
Andere methodologische kanttekeningen 
Uit het onderzoek van Homburg et al. (2010) bleek dat PIJ-jongeren (N=147) vaker 
vrijwillige nazorg hadden geaccepteerd (59%) dan geweigerd (41%). Dit is in 
tegenspraak met de resultaten in dit onderzoek, waarbij PIJ-jongeren (N=357) vaker 
nazorg hebben geweigerd (55,2%) dan geaccepteerd (44,8%). Dit verschil zou verklaard 
kunnen worden door verschillen in de onderzoeksgroep en in de operationalisatie van 
acceptatie van nazorg. Wel overeenkomstig was de bevinding dat nazorg vaker werd 
geaccepteerd in 2009 en 2010, vergeleken met 2008. Ook de resultaten met betrekking 
tot de reclasseringsorganisatie waaruit de nazorg is geregeld waren overeenkomstig. Een 
aanbod voor nazorg van het Leger des Heils werd vaker geaccepteerd dan een aanbod 
van een andere reclasseringsorganisatie.  
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen. Waarschijnlijk het 
belangrijkste effect op de uitkomsten is de sterke reductie in het aantal respondenten 
waarover analyses konden worden berekend als gewerkt werd met gegevens uit de FPJ-
database. Hierdoor ontbraken in de meeste analyses een derde van de totale populatie 
PIJ-jongeren waarvan de maatregel eindigde in 2008, 2009 of 2010. Dat heeft in ieder 
geval de power van de analyses met gegevens uit de FPJ-database sterk verminderd 
waardoor verbanden minder snel significant blijken. Een hele belangrijke kanttekening 
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hierbij is dat de PIJ-jongeren in de FPJ-database niet representatief bleken voor de totale 
onderzoekspopulatie. Het belangrijkste verschil was dat de jongeren waarvan de dossiers 
niet in de FPJ-database zijn vertegenwoordigd, significant vaker nazorg weigerden 
vergeleken met de PIJ-jongeren die wel in de FPJ-database staan. De verklaring hiervoor 
zou ermee te maken kunnen hebben dat de dossiers van deze jongeren vaker te weinig 
informatie bevatten om te kunnen worden weggezet in de FPJ-database. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld als jongeren niet hebben willen meewerken aan de pro Justitia rapportage. 
Het is te verwachten dat jongeren die eerder niet wilden meewerken vaker een aanbod 
voor nazorg weigeren. 
 
In dit onderzoek is geen enkel verband gevonden met Probleemgedrag tijdens het eerste 
jaar van de PIJ-maatregel (onderzoeksvraag 2). Heel verwonderlijk is dit niet. De FPJ-lijst 
scoort indicatoren voor probleemgedrag alleen voor het eerste jaar van de PIJ-maatregel. 
Het is mogelijk dat de mate waarin een PIJ-jongere probleemgedrag vertoont fluctueert 
over de tijd, bijvoorbeeld in reactie op teleurstelling bij een verlenging van de PIJ-
maatregel of door angst en onzekerheid voor uitstroom. De samenhang met acceptatie 
vrijwillige nazorg wordt waarschijnlijk sterker als probleemgedrag wordt gemeten in de 
periode vlak vóór uitstroom. Belangrijker nog is dat meermalen meten de mogelijkheid 
biedt om gerichter onderzoek te doen naar de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens 
de uitvoering van de PIJ-maatregel. Uit gesprekken met DJI blijkt dat er al wel geruime 
tijd voornemens zijn om in de toekomst probleemgedrag tijdens de PIJ-maatregel op 
meerdere momenten te scoren.  
 
In verband met de beperkte uitvoeringstijd is geen dossieronderzoek gedaan, maar 
gebruik gemaakt van beschikbare gegevens bij DJI. Dit maakt dat bij dit onderzoek voor 
enkele items gekozen moest worden of er gebruik gemaakt zou worden van de oude, dan 
wel de nieuwe scoringsmethodiek. Bij het FPJ-item ‘Verslavingsproblematiek, alcohol’ is 
gekozen voor de scoringsmethodiek uit 2010.  Deze nieuwe methodiek wordt 
tegenwoordig standaard gehanteerd. Gevolg is wel dat bij een onderzoek met de opzet 
zoals hier gepresenteerd, dergelijke nieuwe items veel missing values hebben, namelijk 
voor de respondenten wiens dossiers nog met de oude methodiek zijn gescoord.  In dit 
onderzoek heeft dat ertoe geleid dat enkele items niet meegenomen konden worden in de 
analyses (bv de items mbt verslaving aan alcohol). De FPJ-items ‘overeenstemming over 
voorwaarden’ en ‘schending van afspraken’ konden in dit onderzoek helaas niet worden 
meegenomen omdat zij pas in 2010 aan de FPJ-lijst zijn toegevoegd. Voor toekomstig 
onderzoek is het daarom raadzaam hier vooraf kennis van te nemen. 
 
Recidive is in dit onderzoek geoperationaliseerd als het ontvangen van vroeghulp bij 
inverzekeringstelling. Hiervoor is gekozen omdat op deze wijze van alle respondenten 
recidivegegevens verzameld konden worden. Nadeel van deze maat voor recidive is dat 
het ontvangen van vroeghulp aangeeft dat een respondent verdacht wordt van een 
strafbaar feit, maar niet perse dat hij of zij hier ook schuldig aan is. Zoals besproken in 
hoofdstuk 2, komen voormalig PIJ-jongeren sneller als verdachte in het vizier van de 
politie dan doorsnee burgers. Het zou daarom goed zijn als in de toekomst de 
onderhavige analyses nogmaals zouden kunnen worden uitgevoerd met gegevens van de 
WODC-recidivemonitor.  
 
Koppeling van de databronnen is veelal gebeurd via het TULP-systeem van DJI. In een 
recent rapport van DJI (2011) staat dat er in de jaren 2008, 2009 en 2010 in totaal 669 
PIJ-jongeren zijn uitgestroomd. Dat zijn er 175 meer dan in het overzichtsbestand 
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Uitstroomgegevens geregistreerd staan voor de zelfde uitstroomjaren (N=494). Navraag 
bij DJI leerde dat het verschil vooral verklaard kan worden uit het aantal PIJ-jongeren dat 
in deze periode tijdelijk gedetineerd is, een klein deel is ontvlucht of onttrokken. De 
uitstroom van deze groep is van tijdelijke aard, omdat de tenuitvoerlegging van de PIJ-
maatregel weer vervolgd wordt zodra het individu weer in beeld is. Hieruit blijkt dat het 
raadzaam is contact op nemen met de verantwoordelijke instantie bij het gebruik en 
interpreteren van door hen gepubliceerde cijfers.  
 
In dit onderzoek zijn interviews afgenomen met voormalig PIJ-jongeren die onder 
toezicht van de reclassering stonden. Er zijn in totaal slechts 12 interviews afgenomen, 
minder dan in eerste instantie was beoogd. Een reden hiervoor is dat er minder 
voormalig PIJ-jongeren onder toezicht stonden dan verwacht was. Respondenten die een 
werkstraf opgelegd hebben gekregen konden niet benaderd worden, omdat deze 
respondenten niet door een reclasseringswerker begeleid worden. Daarnaast bleek dat 
veel voormalig PIJ-jongeren die in het CVS geregistreerd staan als zijnde onder 
toezichtgesteld, toch niet benaderbaar bleken voor dit onderzoek. Reclasseringswerkers 
melden bijvoorbeeld dat het contact met de respondenten was verbroken of dat een 
respondent opnieuw in detentie zat. Dit maakt dat bij toekomstig onderzoek het 
raadzaam is hierover niet te grote verwachtingen te hebben. 
 
Tijdens de interviews is retrospectief gevraagd naar de periode in de justitiële 
jeugdinrichting. Mogelijk kunnen respondenten zich niet alle gebeurtenissen even goed 
meer herinneren, of wordt hun herinnering gekleurd vanuit de huidige lang niet 
rooskleurige situatie waarin respondenten zich nogal eens bevinden. In het interview is 
door middel van vragen naar algemene kenmerken uit de referentieperiode geprobeerd 
het ophalen van herinneringen te faciliteren, maar of dit goed gelukt is, kon in dit 
onderzoek niet worden nagegaan. 
 
 
Tot besluit 
 
Voor alle jongeren die na 1 juli 2011 een delict hebben gepleegd waarvoor zij een PIJ-
maatregel opgelegd krijgen, is nazorg in het laatste jaar verplicht gesteld. In dit 
onderzoek is een voorzichtige (want niet significante) aanwijzing gevonden dat de kans 
op recidive substantieel afneemt als het nazorgtraject volledig doorlopen wordt na 
uitstroom uit een jeugdinrichting met een positief leefklimaat. Het zou de moeite waard 
zijn in omvangrijker onderzoek na te gaan of dit verband echt bestaat. Het invoeren van 
verplichte nazorg lijkt een goede ontwikkeling. Reclasseringsorganisaties zullen wel meer 
te maken krijgen met PIJ-jongeren die geen behoefte hebben aan nazorg, er geen 
vertrouwen in stellen of ronduit negatief ten opzichte van hulpverlening staan. In dit 
onderzoek zijn deze categorieën vertegenwoordigd in de groep weigeraars. 
 
De oorspronkelijke opzet van dit onderzoek was erop gericht inzicht te krijgen in de 
mogelijke succesfactoren van de PIJ-maatregel. In de huidige opzet is dit verschoven naar 
het voorspellen van de acceptatie van vrijwillige nazorg, gebaseerd op het idee dat er een 
relatie bestaat tussen succesfactoren en acceptatie. Uit de resultaten is enige voorzichtige 
ondersteuning te halen voor dit idee. Acceptatie van nazorg bleek primair gerelateerd aan 
negatieve gezinsfactoren, waarmee jongeren de PIJ-maatregel in komen, en waardoor ze 
waarschijnlijk hulpbehoevend zijn als de maatregel wordt beëindigd. Recidive was 
primair gerelateerd aan het delictverleden. De voorspellende waarden van 
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gezinsverleden en delictverleden lijken er niet meer te zijn als de jongeren tijdens het 
laatste jaar voor uitstroom verbleven in een jeugdinrichting met een positiever 
leefklimaat. Mogelijk is het wegvallen van die voorspellende waarden het gevolg van de 
aanpak in deze inrichtingen. Potentiële succesfactoren moeten naar ons idee daarom 
vooral binnen deze categorie inrichtingen worden gezocht. 
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Respondent 10 
 
Respondent 10 woont al vanaf zijn vroege tienerjaren in inrichtingen, tehuizen en andere 
opvang. Hij is nu 20 en leeft van een Wajong-uitkering. In een Justitiële jeugdinrichting 
moet je altijd op je hoede zijn, zegt hij. Alleen op de eigen kamer is er mogelijkheid om 
een beetje te ontspannen. Daar zat hij dan ook vaak, met als extra voordeel dat ze hem 
niet konden straffen met het naar zijn kamer sturen.  
Hij is niet onder de indruk van de geboden behandeling of het dagprogramma: ”Het is 
gewoon tijd uitzitten.” Anderen waren soms op school wel in staat aan het werk te gaan, 
en zich helemaal af te schermen van alle rumoer en gedoe. Dat bewondert hij, zelf kan hij 
het niet. Hij heeft niet meer dan de basisschool afgemaakt. Hij heeft heftige incidenten 
meegemaakt in de inrichting. ‘Vrienden bestaan niet’, dat is wat je daar leert, en 
manipuleren leer je er ook. Een aanbod voor vrijwillige nazorg heeft hij niet gehad.  
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