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Samenvatting 

Franken, A., Van den Berg, G., Kerkhof, L., & Assink, M. (2018). Specialisaties in Landelijke Specialistische 

Voorzieningen: Een literatuuronderzoek. WODC / NJI, Den Haag/ Utrecht. 

 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dit onderzoek verricht in opdracht van De afdeling Extern 

Wetenschappelijke Betrekkingen, WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid. De 

probleemstelling van dit onderzoek komt voort uit het rapport Verkenning Invulling 

Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ), dat in november 2015 is aangeboden aan de Tweede 

Kamer (Van Alphen, Drost & Jongebreur, 2015; Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 

nr. 24587-626). Hierin staat de jongere met zijn ondersteuningsbehoefte qua zorg en beveiliging 

centraal. De verkenning legt de focus op continuering van zorg, betrokkenheid van het eigen 

netwerk en lokale samenwerking tussen Dienst Justitiële Inrichtingen, lokale zorgpartners en 

gemeenten. Eén van de bouwstenen uit VIV JJ betreft een Landelijke Specialistische Voorziening 

(LSV), waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. De 

vraag is echter welke specialisaties nodig zijn binnen de LSV en hoe deze specialisaties geclusterd 

zouden kunnen worden. 

Vraagstelling 

Het WODC heeft in een startnotitie de volgende onderzoeksvragen vastgelegd (WODC, mei 2017): 

 

1) Welke specialisaties zijn er nodig binnen de LSV? 

a) Hoe ziet de doelgroep eruit? Welke problematiek speelt er in JJIs? 

b) Uitgaande van de doelgroep, welke specialisaties zijn nodig binnen de LSV? 

c) Welke specialisaties zijn nodig uitgaande van bestaande structuren in het huidige 

systeem? 

 

2) Hoe zouden deze specialisaties geclusterd kunnen worden? 

a) Is clustering op basis van achterliggende problematiek, overlap in symptomen en 

co-morbiditeit mogelijk? 

b) Is clustering op basis van behandeling (overlappende elementen in protocollen) 

mogelijk?  

c) Is een andere basis voor clustering mogelijk? En zo ja welke? 

 

3) Hoe zouden de geformuleerde specialisaties het beste kunnen worden 

gepositioneerd – bijv. aparte afdelingen, specifiek personeel, intern LSV en/of 

extern - en waarom? 

 

In de startnotitie (WODC, mei 2017) wordt verder gespecificeerd dat de nadruk van dit onderzoek 

ligt op het beantwoorden van de eerste twee onderzoeksvragen. Hierbij is gevraagd om vanuit 

wetenschappelijke onderbouwing en met een objectieve blik te kijken naar de benodigde 

specialisaties en mogelijkheden. Ook komt naar voren dat het onderzoek wellicht baat heeft bij 

het gebruiken van theorieën op het gebied van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en 

behandeling van psychiatrische stoornissen.  

Opzet en methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd, gebaseerd op 

(inter)nationele literatuur, beleidsdocumenten en databanken van interventies. Op basis van 

vooropgestelde criteria zijn de elektronische databanken PsychInfo, Pubmed en Cochrane 
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gebruikt om een overzicht te krijgen van de relevante literatuur van de afgelopen tien jaar. 

Daarnaast is handmatig grijze literatuur gezocht (zoals beleidsdocumenten), is op basis van 

citaties aanvullende literatuur gezocht, zijn relevante websites onderzocht met overzichten van 

interventies voor jongeren in een justitiële instelling en zijn studies toegevoegd die door externen 

(zoals experts en de begeleidingscommissie) werden aangeraden.  

De maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is de zwaarste sanctie in het 

jeugdstrafrecht. Van jongeren die deze maatregel kregen opgelegd zijn gegevens vastgelegd in de 

Forensisch Profiel Justitiële Jeugdigen database. In deze database is op geordende wijze 

informatie te vinden vanuit dossierinformatie, afkomstig uit de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). 

In het onderzoeksvoorstel was als mogelijkheid opgenomen om het PIJ-bestand op te vragen en 

de data te analyseren. Er bleken echter al veel onderzoeken en analyses uitgevoerd te zijn op 

basis van deze data. In het rapport ‘15 jaar PIJ-ers in beeld’ (Brand et al., 2013) wordt gebruik 

gemaakt van data uit het PIJ-databestand tussen 1995 en 2010. Bovendien dateert de laatste 

beschikbare informatie over het PIJ-databestand uit 2013, bijvoorbeeld de onderzoeken van 

Hillege en collega’s (2017). Daarom is besloten om de informatie over de PIJ-jongeren uit 

beschikbare rapporten te gebruiken en geen aanvullende analyses uit te voeren op de data van 

het PIJ-databestand.  

Tussentijdse bevindingen van het literatuuronderzoek zijn gepresenteerd aan een zestal 

experts. Op basis van deze presentatie is van gedachten gewisseld over de bevindingen. Hierbij 

werd stilgestaan bij hoe de experts de verdeling tussen lokale en landelijke voorzieningen zagen, 

welke afdelingen zij nodig achtten, wat hun visie was op de bevindingen van het onderzoek en 

welke overige suggesties ze wilden aandragen. De uitkomsten van deze gedachtewisseling zijn 

verwerkt in het rapport.   

Doelgroep Landelijke Specialistische Voorzieningen 

Er vanuit gaande dat de jongeren met het meest complexe profiel de doelgroep is van de 

Landelijke Specialistische Voorzieningen is het mogelijk de voorlopige doelgroep te beschrijven. 

De doelgroep is op drie manieren gedefinieerd, op basis van (1) criteria uit het VIV JJ rapport, (2) 

criteria gebaseerd op longitudinale profielen en (3) profielen gebaseerd op eigenschappen en 

gedrag van jongeren. Bij de laatste twee definities van de doelgroep is gekozen om vanuit het 

Risk Needs Responsivity model (RNR; Andrews & Bonta, 2010; Andrews, Bonta, & Hoge, 1990; 

Bonta & Andrews, 2007) in te schatten welke jongeren tot de doelgroep van de Landelijke 

Specialistische Voorzieningen behoren. Dus op basis van het recidiverisico en de behoeften en 

responsiviteit van de jongen. Hoewel er geen onderzoek is naar de overlap op basis van deze 

definities, lijken de drie groepen inhoudelijk op elkaar.  

De voorlopige doelgroep is als volgt omschreven. Het betreft jongeren die veelal 

opgroeien in een omgeving met meer problemen en zich al gedurende langere tijd met 

delinquentie bezighouden. Tijdens de adolescentie hebben ze veel psychische en 

ontwikkelingsproblemen. De jongeren met een hoger recidiverisico hebben ernstige gewelds- en 

vermogensdelicten gepleegd en een grotere delict-geschiedenis. De zorgproblematiek die 

aansluit bij een hoger recidiverisico bij de PIJ-jongeren is voornamelijk rondom een antisociale 

identiteit, psychopathologie, problemen met geweten en empathie, en verslavingsproblematiek. 

Bovendien is het mogelijk dat jongeren die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij gangbare 

behandelingen aangewezen zijn op specialistische plaatsing. Hierbij valt te denken aan jongeren 

met ernstige psychopathologie, LVB-jongeren en jongeren bij wie geen motivatie is om mee te 

werken aan behandeling. Op basis van het VIV JJ rapport (2015) worden hier jongeren aan 

toegevoegd die in Landelijke Specialistische Voorzieningen zitten vanwege onderzoeksbelang 

(zoals media-gevoeligheid en het niet samen plaatsen van daders) en/of een (dringende) 

beveiligingsnoodzaak voor de maatschappij (recidive, vluchtgevaar, et cetera), het slachtoffer 

en/of de verdachte zelf.  
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Specialisaties 

De (inter)nationale literatuur geeft geen uitsluitsel over de specialisaties die nodig zijn binnen de 

Landelijke Specialistische Voorziening. Veel van deze jongeren kunnen mogelijk specialistisch 

opgevangen worden in landelijke bestemmingen van de huidige Justitiële Jeugdinrichtingen. 

Echter, het redeneren vanuit de bestaande structuur brengt het risico met zich mee dat 

vernieuwende opties over het hoofd worden gezien. Het is belangrijk om op de eerste plaats te 

redeneren vanuit de aard en ernst van de problematiek die de basis vormt voor de zorgvraag en 

zorgbehoeften van jongeren, in plaats van te redeneren op basis van alleen eigenschappen van 

jongeren. Gegeven de aard en ernst van de problematiek kan het wel zijn dat met bepaalde 

eigenschappen rekening gehouden moet worden (bijvoorbeeld geslacht, of intelligentie) om een 

behandeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij een jongere.  

 

Hieronder volgt een overzicht van welke jongeren uit de doelgroep mogelijk geplaatst kunnen 

worden in de huidige afdelingen.  

 

Individueel Traject Afdeling (ITA)  

• Jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en 

psychopathologie.  

• Jongeren met voornamelijk problemen rond empathie en geweten.  

• Jongeren die landelijk geplaatst worden vanwege media beperkingen. 

 

Very Intensive Care (VIC) 

• Jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en 

psychopathologie.  

• Jongeren met voornamelijk problemen rond empathie en geweten.  

 

Forensische observatie afdeling / Forensische observatie en Begeleidingsafdeling 

• Jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en 

psychopathologie.  

• Jongeren met voornamelijk problemen rond empathie en geweten.  

 

Ernstige Seksuele Problematiek (ESP)  

• Jongeren met voornamelijk seksuele problemen, al dan niet in combinatie met cognitieve 

en sociale problemen.   

 

Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) / LVB met Very Intensive Care 

• Jongeren die vanwege hun beperkende eigenschappen en mogelijkheden minder of geen 

baat hebben bij de gangbare behandelingen. Dit zijn bijvoorbeeld LVB-jongeren. Het gaat 

hier dan wel om jongeren met een hoge recidivekans en/of bijzondere 

behandelbehoeften. 

 

Meisjesafdeling 

• De groep meisjes. Een deel van de meisjes heeft een hoog recidiverisico, waardoor 

volgens het RNR-model een meer intensieve behandeling noodzakelijk is. 

 

De afdelingen zijn nu deels gebaseerd op de problematiek van de jongeren, het is wellicht ook 

mogelijk om afdelingen in te delen vanuit de behoeften van de jongeren. Zo lijken zowel jongeren 

op de ITA als jongeren met ernstige psychische problemen behoefte te hebben aan een 

individuele aanpak en begeleiding. Hoewel bij de ene afdeling groepsongeschiktheid centraal 
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staat en bij de andere afdeling de psychische problemen, is het voor te stellen dat ze op een 

vergelijkbare afdeling geplaatst kunnen worden als de juiste expertise aanwezig is. Door deze 

clustering kan expertise gebundeld worden. Hier kunnen bijvoorbeeld jongeren die zowel 

groepsongeschikt zijn als ernstige psychische problematiek van profiteren. 

Uit de gesprekken met de expertgroep komen twee voorstellen voor afdelingen naar 

voren. Ten eerste, een specialistische afdeling om jongeren met voornamelijk 

verslavingsproblematiek te begeleiden. Ten tweede geeft de expertgroep aan dat het wenselijk is 

dat de screening en diagnostiek met hoge kwaliteit wordt uitgevoerd, zodat meer gericht 

behandeld kan worden. De proeftuinen met een afdeling screening en diagnostiek lijken ook 

positieve resultaten te boeken (Souverijn et al., 2017). Mogelijke aanvullende afdelingen zijn:  

• Verslavingsproblematiek. 

• Screening en diagnostiek. 

 

Er blijven enkele groepen over die wel in het rapport als belangrijk worden geïdentificeerd, maar 

niet of minder goed in de huidige specialistische afdelingen opgevangen kunnen worden zijn. Op 

basis van de op dit moment beschikbare literatuur is het niet goed mogelijk om handvatten te 

formuleren voor de opvang van deze groepen in het systeem. Wel kan gesteld worden dat 

Landelijke Specialistische Voorzieningen er rekening mee kunnen houden dat jongeren met 

onderstaande eigenschappen behandeld en begeleid moeten worden. Sommige groepen 

jongeren zullen wellicht intensievere behandeling en begeleiding nodig hebben, terwijl andere 

jongeren hier misschien minder behoefte aan hebben. De groepen jongeren die niet of minder 

goed in de huidige specialistische afdelingen opgevangen kunnen worden zijn:  

• Jongeren met voornamelijk problemen met middelengebruik.  

• Jongeren met voornamelijk problemen in het gezin van herkomst.  

• Jongeren met een vlak profiel, met in lichte mate problemen op alle vlakken maar 

nergens specifiek heel grote problemen. 

• Jongeren met een hoog recidiverisico, die verder weinig problemen hebben met hun 

psychosociale ontwikkeling.  

• Jongeren die in Landelijke Specialistische Voorzieningen zitten vanwege 

onderzoeksbelang (zoals media-gevoeligheid en het niet samen plaatsen van daders) 

en/of een (dringende) beveiligingsnoodzaak voor de maatschappij (recidive, vluchtgevaar, 

et cetera), het slachtoffer en/of de verdachte zelf.  

Mogelijk moet ook rekening worden gehouden met deze groepen:  

• Jongeren met extremistische denkbeelden. 

• Jongere adolescenten, rekening houdend met hun specifieke zorgbehoeften.  

Clustering 

De kleiner wordende doelgroep maakt dat het nodig is om mogelijke clustering van groepen 

jongeren te overwegen. Bovendien hebben deze jongeren complexe problematiek met veel 

overlap en is bekend dat de meeste jongere met een PIJ-maatregel meerdere typen delicten 

plegen (Brand et al., 2013). De subgroepen die zijn geïdentificeerd binnen de PIJ-jongeren (Hillege 

et al., 2017) zijn mogelijk te clusteren op basis van problematiek en co-morbiditeit. Hoewel de door 

Hillege en collega’s geïdentificeerde groepen van elkaar verschillen in problematiek, is er ook 

overlap. De jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en 

psychopathologie hebben ook bovengemiddeld problemen in hun gezin van herkomst, 

middelengebruik, geweten en empathie, en cognitieve en sociale vaardigheden. De expertise die 

nodig is om deze problemen te behandelen kan ook bij drie andere groepen worden ingezet: 

jongeren met voornamelijk problemen met empathie en geweten, voornamelijk 

gezinsproblemen en voornamelijk psychopathologie. Het is belangrijk om in de gaten te houden 

dat de jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en psychopathologie 
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ook minder (sterke) cognitieve en sociale vaardigheden hebben, waardoor ze wellicht minder 

goed met andere jongeren geplaatst kunnen worden.  

Clustering op basis van behandeling is lastig, omdat er op dit terrein weinig studies zijn 

gedaan onder de populatie jongeren in justitiële instellingen. De basismethodiek YOUTURN richt 

zich op alle jongeren, terwijl andere interventies zich voornamelijk richten op specifieke 

problemen. De jongeren hebben vaak meerdere complexe problemen. De huidige interventies 

richten zich veelal op specifieke problemen, waardoor geen duidelijke clustering in 

behandelingen voor de hand ligt. Ook de internationale literatuur biedt, voor zover bekend, geen 

aanknopingspunten voor mogelijke clustering in behandelingen. Wel kunnen enkele 

overwegingen worden aangedragen. Zo zijn individuele behandelingen niet zozeer afhankelijk 

van de afdeling, maar wel van de expertise die aanwezig is op die afdelingen. Voor jongeren die 

vanwege contra-indicaties niet mee kunnen doen aan gangbare behandelingen moeten 

(tijdelijke) alternatieven worden gezocht. Hoewel er twijfel is over de effectiviteit van 

groepsbehandelingen (zie o.a. De Vries et al., 2015) is het voor groepsbehandeling nodig dat 

meerdere jongeren met hetzelfde profiel samen de behandeling volgen. Dit geldt vooral voor de 

groep meisjes en de groep jongens met seksuele problematiek.  

Tot slot 

De (wetenschappelijke) literatuur biedt onvoldoende kennis om te kunnen bepalen welke 

jongeren tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren en welke 

specialisaties hier nodig zijn. Het verdient aanbeveling kennis en ervaring uit de praktijk van de 

Justitiële Jeugdinrichtingen en Kleinschalige Voorzieningen voor justitiële jeugd te benutten voor 

het beantwoorden van deze vraagstukken. Dat vraagt ook om verder onderzoek in de praktijk. 

Het uitgangspunt moet in elk geval zijn, dat de individuele jongere centraal staan, en dat 

op basis van gedegen screening en diagnostiek (waaronder in elk geval grondige risico-, 

behoefte-, en responsiviteitstaxatie) besloten wordt wat het beste is voor de jongere. Om de 

zware doelgroep, die bestaat uit jongeren met complexe, overlappende en uiteenlopende 

zorgbehoeften te kunnen bedienen, zal voldoende expertise aanwezig moeten zijn in de 

Landelijke Specialistische Voorzieningen. 

Tijdens de expertgroep bijeenkomst, die naar aanleiding van de eerste bevindingen van 

dit onderzoek is georganiseerd, kwam bovendien naar voren dat er goed moet worden gekeken 

naar wat nu werkt. Hierover is veel praktijkkennis, maar gedegen wetenschappelijk 

experimenteel effectiviteitsonderzoek is nog niet ruimschoots beschikbaar. Bovendien sluiten de 

huidige specialistische afdelingen aan bij de behoeften van personeel. Het personeel kan zich 

richten op een specifieke doelgroep en zich ontwikkelen op het behandelen van juist deze groep. 

Een deel van het antwoord van de onderzoeksvragen is pas te beantwoorden nadat 

ruimere ervaring is opgedaan met jongeren die lokaal of landelijk geplaatst zijn. Om zo goed 

mogelijk te leren van de ervaring, lijkt het verstandig om een overzichtelijke en up-to-date 

database bij te houden om behandelvoortgang, het (recidive-)risico, aanwezige risicofactoren, en 

andere relevante gegevens van jongeren voortdurend te kunnen monitoren. Hierdoor zullen 

analyses op recente data mogelijk zijn en is het mogelijk om kennis te genereren over 

succesfactoren in het behandelen en plaatsen van justitiële jeugd. 

 


