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1 Aanleiding en vraagstelling 

1.1 Aanleiding 

Waar in 2010 nog 2.263 jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen werden geplaatst, waren dat in 

2016 nog slechts 1.442 jongeren (DJI in getal, 2017). De verwachting is dat tussen 2016 en 2022 

de capaciteitsbehoefte van de Justitiële Jeugdinrichtingen met 15% verder zal afnemen 

(Moolenaar, Decae, Van Tulder, & Diephuis, 2017). Deze kleinere doelgroep kampt met complexe 

problematiek. De verandering van de doelgroep vergt een herziening van de huidige werkwijze in 

de Justitiële Jeugdinrichtingen. Voor deze jongeren is een gedifferentieerde aanpak nodig, waarbij 

rekening wordt gehouden met het juiste niveau van zorg en beveiliging. Daarom is door de Raad 

voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming het advies “Gekanteld perspectief” 

geschreven (RSJ, 2015) en is een rapport verschenen over de Verkenning Invulling 

Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ, 2015). De RSJ geeft in de notitie een voorstel voor een 

stelselwijzing van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's): 

 

Naar het oordeel van de Raad is een ander stelsel van JJI’s gewenst. Zo’n stelsel wordt 

idealiter gekenmerkt door kleinschaligheid, nabijheid van gezin en school en passende 

behandeling, opleiding en beveiliging. Van ‘one size fits all’ naar opvang en behandeling 

‘tailor made’. Dat kan terwijl het onlosmakelijk deel blijft uitmaken van de keten van 

gerechtelijke procedures en beslissingen, van justitiële en aan justitie gelieerde actoren, 

organisaties en (lokale) voorzieningen (p. 4).  

 

Een aantal delinquenten heeft te maken met zodanig ernstige problemen van 

psychosociale en/of psychiatrische aard, dat gespecialiseerde, intensieve behandeling 

nodig is én een hoog niveau van beveiliging ter bescherming van de samenleving en van 

henzelf.  

Een dergelijk niveau van voorzieningen, specialismen en beveiliging zou geboden kunnen 

worden in een centrale landelijke voorziening. Maar ook voor plaatsing in deze centrale 

inrichting moet het uitgangspunt zijn dat gewerkt wordt aan een spoedige overgang naar 

een van de stedelijke of regionale voorzieningen (p. 5). 

 

Het rapport Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd sluit hier grotendeels bij aan. 

Drie bouwstenen worden in dit rapport geconcretiseerd. Ten eerste een efficiënt en effectief 

proces van plaatsing en screening, gericht op het opstellen van een integraal plan van aanpak. 

Ten tweede lokale/regionale plaatsen, waar jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem 

verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming. Tot slot landelijke voorzieningen waarin 

jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en een hogere mate van (fysieke) 

beveiliging krijgen. Deze bouwstenen worden als volgt uitgewerkt:  

 

1. Plaatsing, screening en opstellen integraal plan  

Uitgangspunt voor de plaatsing van jongeren is “lokaal, tenzij…”. De keuze voor plaatsing 

in een centrale, specialistische voorziening (“tenzij”) wordt gemaakt als er sprake is van 

een of meer contra-indicaties: 

a. Delict gerelateerd: ernst van het delict (ernstig geweld en zeden) en delictgeschiedenis 

(aantal en ernst van de delicten) en daaraan gerelateerde verwachting of dit leidt tot 

langdurige vrijheidsbeneming; 
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b. Onderzoeksbelang om niet lokaal te plaatsen (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; 

c. Zorgproblematiek: ernstige verslavingsproblematiek (in combinatie met andere contra-

indicaties) en de noodzaak tot klinische observatie met het oog op veronderstelde 

psychiatrische problematiek. 

Het idee is dat de noodzaak tot verblijf in een centrale voorziening regelmatig wordt 

heroverwogen. Omgekeerd geldt dat plaatsing in een centrale voorziening volgt als een 

jongere zich (herhaaldelijk) niet houdt aan de afspraken die met hem worden gemaakt in 

de kleinschalige voorziening. 

Na plaatsing in de lokale voorziening wordt vervolgens de screening ingezet ten behoeve 

van het opstellen van een integraal trajectplan, dat onder regie van ‘regisseur met de 

beste kaarten’ wordt uitgevoerd. Ten opzichte van de huidige (gemiddelde) werkwijze in 

Netwerk- en Trajectberaden geldt dat een meer nadrukkelijke betrokkenheid van de 

gemeente nodig is (het zijn “hun jongeren”) en ook van lokale (zorg)partners. Daarnaast 

wordt de aanwezigheid van jongeren en ouders gestimuleerd. 

 

2. Lokale/regionale plaatsen  

Lokale/regionale plaatsen maken het mogelijk om de gezonde elementen in het 

leefsysteem van de jongere te continueren. De mogelijkheid bestaat om sneller en 

effectiever met lokale partners tot een integraal plan van aanpak te komen dat aansluit 

bij de lokale voorzieningen. Een lokale plaats bevindt zich dichtbij het netwerk van de 

jongere, zodat ook makkelijker ouders of het netwerk betrokken kunnen worden. Een 

lokale plaats kent een andere manier van beveiliging dan een huidige JJI. Niet elke jongere 

heeft dezelfde mate van beveiliging nodig. De lokale plaatsen bieden andere vormen van 

beveiliging (waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt met relationele beveiliging en 

Elektronische Controle). Een dergelijke lokale plaats kan zich mogelijk bevinden in een 

ander type Jeugdinrichting (door flexibele inkoop van lokale plaatsen in bestaande 

voorzieningen van de jeugdzorg/jeugd-geestelijke gezondheidszorg/jeugd-

gehandicaptenzorg) of een pleeggezin. 

 

3. Centrale voorziening(en)  

Jongeren bij wie sprake is van contra-indicaties worden geplaatst in een landelijke, 

specialistische voorziening. Dit lijkt het meest op de huidige JJI’s. De doelgroep zal vooral 

bestaan uit langverblijvers en kortverblijvers met duidelijke contra-indicaties. Behandeling 

wordt in/door de landelijke voorziening georganiseerd. In de landelijke voorziening(en) 

worden de specialistische expertise en de huidige ‘landelijke bestemmingen’ gebundeld. 

Vanuit de wens om te kunnen overplaatsen bij een stagnerende behandeling is het idee 

om met (minimaal) twee landelijke voorzieningen te gaan werken (p. 4, p. 5). 

 

Binnen de kaders van het jeugdstrafrecht staat de jongere met individuele behoefte aan zorg en 

beveiliging dus centraal. Dat betekent een overgang van ‘one size fits all’ naar meer 

gedifferentieerde zorg die aangrijpt op individuele zorg- en beveiligingsbehoeften van jongeren. 

Het is echter nog niet concreet welke specialisaties binnen een Landelijke Specialistische 

Voorziening (LSV) nodig zijn en hoe/of deze specialisaties geclusterd kunnen worden. Het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) heeft het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi) gevraagd te onderzoeken wat hierover in de (wetenschappelijke) literatuur 

bekend is. Het doel van het onderzoek is te komen tot een wetenschappelijke en inhoudelijke 

onderbouwing voor een indeling en positionering van specialisaties in de Landelijke 

Specialistische Voorzieningen. 
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1.2 Vraagstelling 

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 DJI, 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. 

 

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.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de opzet van het onderzoek aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de bevindingen 

uit de literatuur over de kenmerken van de doelgroep in Justitiële Jeugdinrichtingen en de 

specialisaties die mogelijk nodig zijn in de Landelijke Specialistische Voorzieningen. In hoofdstuk 

4 staan de bevindingen uit de literatuur aangaande de mogelijkheden voor clustering van 

specialisaties in Landelijke Specialistische Voorzieningen. De vraag of er een andere basis voor 

clustering mogelijk is, wordt behandeld in paragraaf 4.1. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies. 
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2 Opzet en methode 

2.1 Literatuuronderzoek  

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

(inter)nationele literatuur, beleidsdocumenten en databanken van interventies. Om tot een 

afbakening van de literatuur te komen zijn vooraf criteria opgesteld. Vier criteria vormden de 

basis van de zoekacties. Er is gezocht naar studies die zich richtten op onderzoek over/bij (1) 

jongeren / adolescenten, (2) gedetineerden of jongeren die verblijven in een instelling, (3) 

internaliserende of externaliserende problemen, en (4) betrekking hebben op (gezondheids)zorg. 

Op basis van deze criteria zijn de elektronische databanken PsychInfo, Pubmed en Cochrane 

gebruikt om een overzicht te krijgen van de relevante literatuur van de afgelopen tien jaar. 

Bijlage 1 geeft een specificatie van de gebruikte zoektermen per databank. Omdat het een 

literatuurscan betreft, met als doel zoveel mogelijk relevante informatie beschikbaar te krijgen, 

zijn geen strikte selectiecriteria aangehouden. Op basis van titel en abstract is bekeken welke 

artikelen mogelijk relevante informatie bevatten over de (achtergrond van) de onderzoeksvragen. 

Een aanvullende kwaliteitseis was dat de artikelen in een (internationaal) peer-reviewed 

tijdschrift gepubliceerd waren; scripties werden bijvoorbeeld niet gedownload.  

Daarnaast is handmatig grijze literatuur gezocht, 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.  

Alleen studies die naar bevinding van de onderzoekers een bijdrage leveren aan het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen, zijn geselecteerd. De gebruikte studies zijn terug te 

vinden in de referentielijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1. Overzicht literatuursearch. * Aanvullende zoekacties op basis van referenties / citerende artikelen 

van de gedownloade artikelen, suggesties van de leescommissie en suggesties van anderen.  

 

Psych Info 

101 downloads 

Cochrane 

14 downloads 

Aanvullende 

zoekacties* 

58 downloads 

Selectie op basis van inhoud artikel en aansluiting bij onderzoeksvragen 

Selectie op basis van zoekcriteria, titel en samenvatting 

PubMed  

93 downloads 

54 gebruikte 

documenten, zie 

referentielijst 
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2.2 Analyse PIJ-Databestand 

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). 

Het gaat om gegevens over eerdere uithuisplaatsingen, abnormale gezinssituatie, 

hulpverleningshistorie, opvoeders, psychiatrische stoornissen, verslaving en incidenten tijdens 

het verblijf in de inrichting. Via de Dienst Justitiële Inrichtingen is dit databestand beschikbaar 

voor onderzoek.1 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, zie 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.  

2.3 Consultatie experts 

Tussentijdse bevindingen van het literatuuronderzoek zijn gepresenteerd aan een zestal experts 

(zie bijlage 2 voor de deelnemers). 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.  

  

                                                             
1 https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Forensisch-Profiel-Justiti%C3%ABle-Jeugdigen-Database 

https://bronnen.zorggegevens.nl/Bron?naam=Forensisch-Profiel-Justiti%C3%ABle-Jeugdigen-Database
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3 Welke specialisaties zijn er nodig binnen de 

Landelijke Specialistische Voorzieningen? 

3.1 Hoe ziet de doelgroep eruit? Welke problematiek 

speelt er in Justitiële Jeugdinrichtingen? 

Het is nodig inzicht te krijgen in de problematiek van jongeren die in de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen geplaatst zullen worden, voordat gekeken kan worden welke specialisaties nodig 

zijn voor deze jongeren. Er zijn vooralsnog geen vastgestelde plaatsingscriteria. Daarom volgen 

we het voorstel van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat jongeren 

lokaal geplaatst zullen worden, tenzij dit onwenselijk is (RSJ, 2015; VIV JJ, 2015). Hierbij staat de 

individuele behoefte aan zorg en beveiliging centraal. Voor sommige jongeren zal plaatsing in 

een landelijke specialistische voorziening nodig zijn.  

3.1.1 Jongeren in de huidige Justitiële Jeugdinrichtingen 

Jongeren worden in een Justitiële Jeugdinrichting geplaatst, omdat ze een strafbaar feit hebben 

gepleegd en de rechter daar een straf of maatregel voor heeft opgelegd. Ook kunnen jongeren 

preventief geplaatst worden in Justitiële Jeugdinrichtingen, in afwachting van hun rechtszaak. 

Bijna alle jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen zijn van het mannelijk geslacht (96.7% in 2016). 

Met de invoering van het adolescentenstrafrecht kunnen jongeren tot 23 jaar onder het 

jeugdstrafrecht berecht worden. De populatie bestond in 2016 uit 421 jongeren (jaarlijks 

peilmoment in september), voor 69.5% uit jongeren ouder dan 18, voor 24.9% uit jongeren van 

16 à 17 jaar, en voor 5.7% uit jongeren van 14 à 15 jaar (DJI in Getal, 2012-2016; DJI Infosheet, 

2017). In 2016 bestond de instroom van jongeren voor iets minder dan 50% uit jongeren van 16 à 

17 jaar, voor ongeveer 35% uit jongeren die ouder waren dan 18, voor ongeveer 15% uit jongeren 

die 14 à 15 jaar oud waren en de rest, een kleine minderheid, was 12 à 13 jaar.  

Jongeren kunnen, zoals aangegeven, op drie manieren in een Justitiële Jeugdinrichting 

terechtkomen. Ten eerste kunnen jongeren er tijdens een preventieve hechtenis geplaatst 

worden, dit betreft 40 a 45% van de populatie jongeren in JJI’s. Ten tweede kunnen jongeren 

jeugddetentie opgelegd krijgen, wat geldt voor ongeveer 10% van de JJI-jongeren. Tot slot is er de 

PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) voor jeugdigen bij wie sprake is van een 

ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. Dit geldt voor 45 à 50% van de JJI-jongeren (DJI 

in getal 2012-2016, 2017). De meeste jongeren met een PIJ-maatregel zijn tussen de 14 en 21 jaar 

(Van Alphen, Drost & Jongebreur, 2015). Er gelden drie voorwaarden voor het opleggen van een 

PIJ-maatregel. Er moet sprake zijn van een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en 

de veiligheid van anderen of de algemene veiligheid van personen of goederen moet in het 

geding zijn. Bovendien moet de maatregel in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke 

ontwikkeling van de jeugdige (zie Brand, a’Campo, & Van den Hurk, 2013, p 9., en art. 77s 

Wetboek van Strafrecht).  

Alle jeugdigen komen binnen op een kortverblijfgroep en gaan zo nodig na ongeveer drie 

maanden door naar een langverblijfgroep. In 2016 waren er 183 jongens (7 meisjes) op 

kortverblijfgroepen en 224 jongens (7 meisjes) op langverblijfgroepen. De jongeren die door een 

preventieve hechtenis geplaatst worden, in afwachting van hun rechtszaak, zijn nog niet 

veroordeeld. Ongeveer de helft van deze jongeren verlaat de Justitiële Jeugdinrichting binnen vier 

weken, 35% verblijft er tussen vier weken en drie maanden en ongeveer 15% verblijft er langer 

dan drie maanden. De jongeren die met jeugddetentie of een PIJ-maatregel geplaatst worden, 

zijn al wel veroordeeld, dit gebeurt vrijwel altijd vanuit preventieve hechtenis. De verblijfsduur 

van jongeren die op basis van jeugddetentie geplaatst werden, was gemiddeld ongeveer 100 
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dagen. De verblijfsduur van jongeren die op basis van een PIJ-maatregel geplaatst worden, is 

gemiddeld ongeveer 1.350 dagen (DJI in getal 2012-2016, 2017).  

3.1.2 Doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen, op basis van 

voorstel VIV JJ  

Uit de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ, 2015) komt naar voren dat 

de Landelijke Specialistische Voorzieningen zich vooral zullen richten op (1) voorlopig gehechte 

jongeren met een contra-indicatie voor lokale plaatsing en op (2) jongeren met een langere 

onvoorwaardelijke jeugddetentie of (3) jongeren met een PIJ-maatregel. 

 

Voorlopig gehechte jongeren met een contra-indicatie voor lokale plaatsing 

Drie contra-indicaties worden aangedragen bij het bepalen of lokaal plaatsen mogelijk is. Als aan 

één of meer contra-indicaties wordt voldaan, wordt gekozen voor landelijke plaatsing. De 

genoemde contra-indicaties zijn (VIV JJ, 2015): 

a. Delict gerelateerd: ernst van het delict (ernstig geweld en zeden) en delictgeschiedenis 

(aantal en ernst van de delicten) en daaraan gerelateerde verwachting of dit leidt tot 

langdurige vrijheidsbeneming; 

b. Onderzoeksbelang om niet lokaal te plaatsen (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; 

c. Zorgproblematiek: ernstige verslavingsproblematiek (in combinatie met andere contra-

indicaties) en de noodzaak tot klinische observatie met het oog op veronderstelde 

psychiatrische problematiek (p. 4).  

 

Jongeren met een langere onvoorwaardelijke jeugddetentie 

In vergelijking met jongeren met een PIJ-maatregel is er weinig literatuur beschikbaar over de 

achtergrond van de jongeren met een langere onvoorwaardelijke jeugddetentie. In een 

onderzoek van Bruning en collega’s (2011) naar het jeugdsanctierecht komt naar voren dat het 

voornaamste doel van jeugddetentie is om jongeren te corrigeren, waarbij de strafoplegging een 

verwijt bevat van de jongere en verondersteld wordt dat de straf een afschrikwekkende werking 

zou hebben. Echter, ze voegen ook toe dat er een bescheiden opvoedingsdoelstelling verbonden 

is aan jeugddetentie. Dit moet dan ook voor deze jongeren geregeld zijn. Omdat deze jongeren 

geen PIJ-maatregel opgelegd krijgen, is het aannemelijk dat ze minder zware psychische 

problemen hebben. Echter, uit het onderzoek van Bruning en collega’s (2011) komt ook naar 

voren dat jongeren die ‘uitbehandeld’ zijn mogelijk jeugddetentie krijgen in plaats van een PIJ-

maatregel. Het zou dus kunnen zijn dat een deel van de jongeren met jeugddetentie 

eigenschappen heeft die lijken op de eigenschappen van de PIJ-populatie, terwijl de meeste 

jongeren met jeugddetentie minder zware problematiek heeft. 

 

Jongeren met een PIJ-maatregel 

Gezien hun lange gemiddelde verblijf van ongeveer 1.350 dagen, zullen de PIJ-jongeren een 

belangrijke doelgroep zijn van de Landelijke Specialistische Voorzieningen. Het betreft 45 à 50% 

van de JJI-populatie. Bij deze jongeren is per definitie sprake van een ontwikkelingsstoornis of 

psychische aandoening. Over deze jongeren is in de literatuur meer bekend.  

Het rapport ‘15 jaar PIJ-ers in beeld’ (Brand et al., 2013) gaat over jongeren die tussen 

1995 en 2010 een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel kregen opgelegd. De jongeren met een PIJ-

maatregel worden getypeerd als “een jeugdige met veelal ernstige en meervoudige problemen. 

Het zijn vrijwel altijd jongens, meestal met de Nederlandse nationaliteit en ten tijde van de 

aanvang van de PIJ-maatregel ongeveer 17 jaar oud. PIJ-ers hebben vrijwel allen een historie van 

gewelddadige en andersoortige delicten. Gemiddeld hebben zij vijf geweldsdelicten gepleegd en 
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negen niet-gewelddadige feiten. Veelal begon de delinquentie in de vroege adolescentie. 

Middelengebruik lijkt een belangrijke factor te zijn tijdens het plegen van delicten waarvoor de 

PIJ-maatregel wordt opgelegd.” (p. 7). Daarnaast hebben veel PIJ-jongeren een problematische 

opvoedsituatie gehad en vrijwel alle jongeren hadden eerdere contacten met hulpverlening. Uit 

het rapport komt bovendien naar voren dat de meeste jongere met een PIJ-maatregel meerdere 

typen delicten hebben gepleegd en dat er dus relatief weinig ‘specialisten’ waren. 

Vrijwel alle jongeren met een PIJ-maatregel hadden beperkte empathische vermogens en 

gebrekkig ontwikkelde gewetensfuncties (Brand et al., 2013). Bijna 90% liet zich ook makkelijk 

beïnvloeden door anderen en bijna 90% vertoonde problemen met het onder controle houden 

van agressieve impulsen. Op basis van IQ onderzoek blijkt dat 11% verstandelijk beperkt was 

(IQ < 70), 32% zwakbegaafd (IQ 70<85) en 57% normaal of hoger begaafd (IQ >85). Bij 90% van de 

jongeren waren cluster-B-persoonlijkheidsstoornissen, zoals antisociale, borderline, narcistische 

en theatrale stoornissen, geconstateerd. Alcohol- en/of drugsproblemen kwamen bij ongeveer 

een derde van de jongeren voor. Ook had ongeveer een derde van de jongeren ADHD-

kenmerken, en de helft van deze groep had een formele diagnose hiervoor. Ongeveer 15% van 

de jongeren had last van angst en/of depressie. Ook kwamen bij ongeveer 15% van de jongeren 

autistische en/of psychotische kenmerken naar voren. Bij ongeveer 10% van de jongeren was 

sprake van pedoseksualiteit.  

Deze gegevens zijn in lijn met een ander onderzoek onder 30 jongeren met een PIJ-

maatregel (Addink, Lekkerkerker, & Vermeij, 2016). Hieruit bleek ook dat de jongeren veelal uit 

gezinnen met meervoudige en ernstige problemen kwamen. Ongeveer een derde was onder 

invloed van middelen tijdens het plegen van hun delict. Alle jongeren hadden psychische 

problemen. Het merendeel had problemen met empathie, de gewetensfunctie, impulscontrole, 

en probleeminzicht. Bovendien bleken veel jongeren gemakkelijk beïnvloedbaar. Ongeveer de 

helft ondervond ook een gebrek aan emotionele steun van hun belangrijkste netwerkleden, zoals 

ouders, en problemen met het onderhouden van waardevolle positieve relaties. De jongeren 

hadden gemiddeld tussen hun 12e en 13e levensjaar al delicten gepleegd. Voor gewelddadige 

delicten lag deze leeftijd rond de dertien en veertien jaar. 

3.1.3 Doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen, op basis van 

recidiverisico, zorgbehoeften, en responsiviteit van de jongeren  

In de startnotitie (WODC, mei 2017) is gevraagd om bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen gebruik te maken van onder andere theorieën op het gebied van 

psychopathologie en ontwikkelingspsychologie. Er zijn verschillende theorieën die zich richten op 

delinquente jongeren. De meeste richten zich op het verklaren van deviant gedrag in de 

algemene populatie en sluiten daarmee niet goed aan op de onderzoeksvragen.  

Er 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. Het Risk-Need-Responsivity-

model (RNR; Andrews & Bonta, 2010; Andrews et al., 1990; Bonta & Andrews, 2007) is gebaseerd 

op drie principes die beïnvloeden welke behandeling en begeleiding past bij jongeren. Het 

risicoprincipe schrijft voor dat de intensiteit van behandeling moet aansluiten bij het risico op 

recidive. Jongeren met een hoger recidiverisico hebben intensievere behandeling en begeleiding 

nodig dan jongeren met een laag risico op recidive. Het geven van heel intensieve begeleiding bij 

jongeren met een laag recidiverisico kan zelfs recidiveren in de hand werken. Volgens het 

behoefteprincipe moeten interventies zich richten op de veranderbare risicofactoren die 

samenhangen met recidive van probleem- of crimineel gedrag (ook wel dynamische factoren / 

criminogene behoeften genoemd). Voorbeelden hiervan zijn problemen op school en omgang 

met delinquente vrienden. Tot slot schrijft het responsiviteitsprincipe voor dat interventies moeten 
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aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van jongeren. Hierbij valt te denken aan de 

motivatie, leerstijlen en intellectuele capaciteiten van de jongeren.  

Het RNR-model biedt de mogelijkheid om vanuit het recidiverisico, de zorgbehoeften en 

de responsiviteit van de jongeren te onderzoeken welke jongeren tot de doelgroep van de 

Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren en welke specialismen hiervoor nodig zijn. 

Verschillende (meta)studies laten zien dat interventies die gestoeld zijn op de RNR-principes 

aanzienlijk effectiever zijn in het terugdringen van recidive dan andere interventies (zie 

bijvoorbeeld Andrews, Zinger, Hoge, Bonta, Gendreau, & Cullen, 1990; Dowden & Andrews, 

1999a, 1999b; Koehler, Lösel, Akoensi, & Humphreys, 2012), ook bij jongeren in Justitiële 

Instellingen is dit aangetoond (Brogan, Haney-Caron, NeMoyer, & DeMatteo, 2015). Hoewel de 

drie principes in samenhang beoordeeld moeten worden, komen ze hieronder een voor een aan 

de orde. 

 

Het risicoprincipe stelt dat de jongeren met de grootste kans op recidive de meest intensieve hulp 

en begeleiding nodig hebben en dat jongeren met een lagere kans op recidive juist profiteren van 

minder intensieve hulp. Om hoog-risicojongeren goed te kunnen identificeren, zijn instrumenten 

voor risicotaxatie nodig waarin de juiste risicofactoren worden gemeten en gewogen. In het 

algemeen is bekend dat de recidivekans met name wordt bepaald door een opeenstapeling van - 

en interactie tussen - individuele risicofactoren voor recidive (e.g., Loeber, Farrington, 

Stouthamer-Loeber, & White, 2008; Prinzie, Hoeve, & Stams, 2008) die aanwezig zijn in 

verschillende domeinen (Rutter, Tizard, & Whitmore, 1970). Het is echter minder duidelijk welke 

risicofactoren vooral leiden tot een hoge recidivekans bij de delinquente jongeren.  

 

Volgens het behoefteprincipe moet een behandeling aansluiten op zorgbehoeften van jongeren. 

De zorgbehoeften van jongeren in Justitiële Instellingen zijn de dynamische factoren die 

samenhangen met (het verminderen van de kans op) recidive. Tegenover het voorzien in 

zorgbehoeften staat het afschrikken van jongeren door middel van (zware) straf. Een 

reviewstudie laat zien dat de kans op recidive vooral vermindert door het behandelen van 

zorgbehoeften (met resocialisatie als doel), aanzienlijk meer dan door afschrikken door 

strafoplegging (Wartna, Alberda, & Vereij, 2013). Het is belangrijk om criminogene behoeften te 

verminderen en om de geestelijke gezondheid te bevorderen als dat nodig is (Barendregt et al., 

2012). Het verbeteren van de geestelijke gezondheid moet dan wel aansluiten bij het 

verminderen van criminogene behoeften en aanvullend zijn op de behandeling van andere 

criminogene behoeften (McCormick, Peterson-Badali, & Skilling, 2017). Het is niet zo dat alle 

psychische problemen de kans op recidive verhogen (Van Marle, Hempel, & Buck, 2010), niet alle 

psychische problemen hebben dan ook prioriteit als het doel is om recidive te voorkomen. 

Er zijn complexe zorgbehoeften die vragen om een specialistische behandeling. De 

zorgbehoeften worden (voornamelijk) bepaald door de risicofactoren voor (ernstig en persistent) 

crimineel gedrag, die aanwezig zijn bij jongeren en die te veranderen zijn in behandeling. Het 

RNR-model schrijft voor dat het aanpakken van deze dynamische (=veranderbare) risicofactoren 

voor crimineel gedrag een voorwaarde is voor effectiviteit van behandeling. De risicofactoren die 

niet (meer) te beïnvloeden zijn worden statische factoren genoemd, bijvoorbeeld geslacht en 

(opvoedings-)ervaringen in het verleden. Van de dynamische risicofactoren zijn sommige 

moeilijker en anderen makkelijker te beïnvloeden. Als er veel dynamische risicofactoren zijn of 

als deze moeilijk te beïnvloeden zijn, dan is specialistische zorg waarschijnlijk nodig.  

In internationale literatuur zijn verschillende dynamische criminogene risicofactoren 

geïdentificeerd waarop behandeling zich kan richten. Deze kunnen ingedeeld worden in vijf 

domeinen (Van Domburgh, De Ruiter, Doreleijers, 2004). Het eerste domein van dynamische 

risicofactoren is het gezin en de familie van jongeren. Verschillende factoren in het gezin dragen 

bij aan de kans op delinquentie en/of recidive. Enkele voorbeelden zijn slechte verhoudingen 
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binnen het gezin, middelengebruik van de ouders, een gebrek aan structuur en controle van de 

ouders. Het tweede domein zijn de sociale contacten van jongeren. Zo dragen delinquente 

vrienden bij aan het vertonen van risicogedrag, net als het deel uitmaken van een bende. Ook de 

kwaliteit van de buurt waarin een jongere woont speelt een rol bij recidive. Het derde domein is 

de dagbesteding van de jongere. De afwezigheid van structuur en het ineffectief besteden van 

vrijetijd verhogen de kans op recidive. Het niet hebben van werk ook, voornamelijk bij 

vermogensdelicten. Ten vierde het domein middelengebruik. Hierbij gaat het om 

middelengebruik in zijn algemeenheid, maar ook om het plegen van delicten onder invloed van 

middelen. Tot slot is er het domein persoonsgebonden kenmerken, dat onderverdeeld is in 

persoonlijkheidskenmerken, psychopathologie, opleiding/intelligentie en cognities. Van de 

persoonskenmerken is een antisociale persoonlijkheid een voorspeller van meer recidive, net als 

een hoge mate van impulsiviteit. Van de psychopathologie speelt het hebben van een 

gedragsstoornis of een antisociale persoonlijkheidsstoornis een rol in de recidivekans, net als 

ADHD en het hebben van psychopathische trekken. Ook kunnen angst of stressklachten de kans 

op recidive verhogen, terwijl depressieve klachten deze kans lijken te verlagen. Een laag 

opleidingsniveau hangt samen met een verhoogde kans op recidive, hoewel nog onduidelijkheid 

bestaat over de aard van dit verband. Het hebben van antisociale cognities lijkt de kans op 

recidive ook te verhogen.  

In het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) zijn de risico- en 

beschermende factoren ondergebracht in tien domeinen (Van der Put, et al., 2011). Dit is een 

samenhangend pakket van instrumenten voor screening, signalering en risicotaxatie bij jongeren. 

De tien domeinen zijn dag- en vrijetijdsbesteding (zoals vrijetijdsbesteding binnen een vereniging 

of problematische vrijetijdsbesteding), school (zoals spijbelen en schoolprestaties), werk (zoals 

interesse in een baan, contact met collega’s), relaties (zoals antisociale vrienden, positieve relaties 

met volwassenen), gezinssituatie (zoals beloning en bestraffing van gedrag, conflict binnen het 

gezin), alcohol- en drugsgebruik en gokken (zoals de mate hiervan, de belemmeringen hierdoor), 

geestelijke gezondheid (zoals slachtoffer zijn van verwaarlozing of getuige zijn van huiselijk 

geweld), attitude (zoals accepteren van de verantwoordelijkheid van eigen gedrag en het 

respecteren van eigendom van anderen), agressie (zoals frustratietolerantie en impulsiviteit), en 

tot slot vaardigheden (zoals omgaan met anderen en omgaan met gevoelens). Het gebruiken van 

het LIJ kan helpen bij het bepalen welke zorgbehoeften aansluiten bij de risicofactoren die 

behandeld moeten worden om het recidiverisico te verminderen. 

 

Het responsiviteitsprincipe stelt dat behandeling alleen maar effectief kan zijn als deze aansluit bij 

de eigenschappen en beperkingen van jongeren. Hierbij valt te denken aan de motivatie, 

leerstijlen en intellectuele mogelijkheden van jongeren, maar ook aan jongeren die problemen 

hebben waarvoor specialistische zorg nodig is zoals bij ernstige psychische problematiek.  

Een belangrijk aspect van responsiviteit is de motivatie van jongeren. Bij veel jongeren die 

landelijk geplaatst worden is mogelijk sprake van een gebrekkige motivatie, gedefinieerd als de 

bereidheid om te veranderen (zie bijvoorbeeld het Tussenrapport VIV JJ; Souverein et al., 2017). 

Ook leeftijd kan de responsiviteit beïnvloeden. Zo blijkt uit onderzoek onder jongeren uit de 

Verenigde staten (Van der Put, et al., 2012) dat de leeftijd van jongeren invloed heeft op de 

behandelbaarheid van een aantal dynamische factoren. Bij adolescenten neemt het belang van 

dynamische risicofactoren af naarmate zij ouder werden. Ook zijn risicofactoren in het gezin 

belangrijker aan het begin van de adolescentie, terwijl later in de adolescentie factoren rondom 

de attitude, relaties en school sterker samenhangen met recidive (Van der Put, et al., 2012). 

Hoewel onbekend is hoe deze resultaten uit de Verenigde Staten zich laten generaliseren naar de 

Nederlandse jeugd, hebben jongeren in de late adolescentie wellicht andere (specialistische) 

behandeling nodig dan in de vroege adolescentie. Uit gesprekken met de expertgroep komt 

echter naar voren dat het van belang is om ook bij jonge adolescenten niet te licht in te zetten. 
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Volgens de experts lijkt het soms beter om bij jongeren vroeg wat zwaarder in te zetten om ze 

“wakker te schudden”, waarna ze hopelijk open staan voor lichtere behandeling.  

Ook kan gekeken worden naar de eigenschappen die ervoor zorgen dat gangbare 

behandelingen minder goed of niet aansluiten bij jongeren. Als jongeren vanwege hun 

eigenschappen en beperkingen geen aansluiting kunnen vinden bij gangbare behandelingen dan 

hebben ze wellicht meer baat bij specialistische behandeling. Op basis van de beschikbare 

erkende interventies kunnen een aantal eigenschappen aangewezen worden die mogelijk van 

invloed zijn op deze aansluiting. Deze eigenschappen kunnen gezien worden als complicerende 

factoren, wat niet betekent dat alle jongeren met deze eigenschappen direct specialistische zorg 

nodig hebben. Als de complicerende factoren van jongeren ervoor zorgen dat ze niet de 

gangbare behandeling kunnen ontvangen die ze eigenlijk nodig hebben, dan is specialistische 

zorg op dat gebied wellicht nodig.  

Zoals beschreven in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI2 zijn er 

verschillende contra-indicaties, ofwel complicerende factoren voor behandelingen van jongeren 

in justitiële instellingen. De contra-indicaties verschillen per interventie. Voorbeelden hiervan zijn: 

een laag IQ (<50 voor Brains4Use; <70 voor Agressieregulatie op Maat, In Control! en Leren van 

Delict; < 85 voor Tools4U), ernstige psychopathologie zoals psychose (Agressieregulatie op maat, 

Brains4Use, Leren van Delict), ernstig trauma (Agressieregulatie op maat), specifieke 

psychopathologie wat heeft bijgedragen aan het plegen van het delict (Tools4U), een primaire 

verslaving/sterke afhankelijkheid van drugs (Agressieregulatie op maat, Tools4U), onvoldoende 

beheersing van de Nederlandse taal (Brains4Use, Leren van Delict, Tools4U), een verhoogd risico 

op geweld tegen personen (Tools4U), automutilerend gedrag (Agressieregulatie op maat), het 

ontkennen van het delict waarvoor de jongere is veroordeeld (Leren van Delict), of een 

gebrekkige motivatie (Brains4Use). Ook zijn sommige behandelingen niet geschikt voor jongeren 

die bepaalde delicten hebben gepleegd, zoals zedendelicten (Leren van Delict).  

 

Door een goede risico-, behoefte,- en responsiviteitstaxatie kan, zoals voortvloeit uit het RNR-

model, worden vastgesteld voor welke specifieke zorgbehoeften, met welke intensiteit, en op 

welke manier behandeling nodig is. Twee mogelijkheden om op basis van het RNR-model te 

onderzoeken welke jongeren tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen 

behoren worden hieronder uitgewerkt. Ten eerste wordt uitgewerkt of op basis van de 

levensloop van jongeren, ook wel longitudinale profielen genaamd, ingeschat kan worden welke 

jongeren tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren. Ten tweede 

wordt uitgewerkt of eenzelfde inschatting kan worden gemaakt op basis van de huidige 

eigenschappen en het gedrag van de jongeren.  

 

Doelgroep op basis van longitudinale profielen 

Het dual-taxonomy model van Moffitt (1993; 2006) deelt jongeren in op basis van hun algemene 

ontwikkeling en de ontwikkeling van delinquentie gedurende hun levensloop, dus op basis van 

longitudinale profielen. Hoewel het slechts één van de vele belangrijke theorieën over de 

ontwikkeling van delinquentie is, kan dit model wellicht helpen bij het definiëren van de 

doelgroep van Landelijke Specialistische Voorzieningen. Door te kijken hoe een goede risico-, 

behoefte,- en responsiviteitstaxatie (op basis van het RNR-model) aansluit bij wat we weten over 

de ontwikkeling van jongeren (longitudinale profielen), ontstaat een beeld van de jongeren die 

mogelijk tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren.  

Volgens het dual-taxonomy model (Moffitt, 1993; 2006) zijn er twee typen jongeren die 

antisociaal en delinquent gedrag vertonen. De eerste groep wordt ook wel life-course persistent 

                                                             
2 https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies 
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genoemd en bestaat uit ongeveer 5% van de algemene populatie. Ze worden gekenmerkt door 

een vroeg begin met zulk gedrag, al tijdens de kindertijd. Ze beginnen met dit gedrag omdat ze 

nadelige ervaringen hebben gehad tijdens hun jonge jaren, zoals neurologische problemen, en/of 

problemen binnen het gezin. Deze kinderen krijgen steeds meer ervaring met antisociaal en 

delinquent gedrag vanaf de kindertijd en gedurende de adolescentie en blijven hier veelal mee 

doorgaan na de adolescentie. De tweede groep wordt ook wel adolescent-limited genoemd en 

vertoont antisociaal en delinquent gedrag voornamelijk tijdens de adolescentie. Dit doen ze in 

een poging (in hun ogen) meer volwassen gedrag te vertonen. Deze laatste groep omvat een 

groot deel van de adolescenten en wordt dan ook als de norm gezien (Moffitt, 1993; 2006).  

Recentere studies onderschrijven het bestaan van deze twee groepen, maar geven ook 

aan dat aanvullende groepen te vinden zijn. Twee belangrijke groepen zijn de ‘recovery’ groep en 

de ‘late onset’ groep (zie de review van Piquero, 2008). De recovery groep bestaat uit jongeren die 

tijdens/na de adolescentie minder delinquent gedrag vertonen. Deze groep wordt ook wel de 

‘low-level chronic offenders’ genoemd. Dit is omdat ze minder delinquent gedrag vertonen, maar 

wel een verhoogde kans hebben om dit gedrag te blijven vertonen. Zo was een kwart (Moffitt, 

Caspi, Harrington, & Milne, 2002) tot een derde (Jennings, Rocque, Fox, Piquero, & Farrington, 

2016) van deze groep jongeren voordat ze 26 jaar waren alsnog veroordeeld. Bovendien hadden 

ze ook later (toen ze 48 jaar waren) nog problemen met hun geestelijke gezondheid en een 

verhoogde kans op (partner)geweld (Jennings et al., 2016). De ‘late onset’ groep begint pas tegen 

het einde van de adolescentie met delinquent gedrag, maar blijft dit ook na de adolescentie 

vertonen (El Sayed, Pacheco, & Morris, 2016; Piquero, 2008).  

Het recidiverisico is op basis van het dual-taxonomy model (Moffitt, 1993; 2006) het 

grootst bij de life-course persisters, omdat zij gedurende hun levensloop antisociaal gedrag blijven 

vertonen. Hoewel een deel van hen, de ‘low chronic offenders’, minder delinquentie zal vertonen 

na de adolescente, blijft ook deze groep een hogere kans hebben op recidive. De jongeren die al 

in de kindertijd zijn begonnen met delinquentie hebben, in vergelijking met jongeren die in de 

adolescentie zijn begonnen, meer intensieve hulp en begeleiding nodig.  

In termen van het behoefteprincipe hebben verschillende studies gekeken hoe 

zorgbehoeften (i.e. dynamische risicofactoren) van jongeren met een life-course persistent profiel 

(inclusief de low chronic groep) verschillen van jongeren met een adolescent-limited profiel van 

delinquent gedrag. Assink en collega’s (Assink, Van der Put, Hoeve, De Vries, & Stams, 2015) 

hebben op basis van een meta-analyse onderzocht wat (effecten van) risicofactoren zijn voor 

persistent delinquent gedrag. Jongeren met een life-course-persistent profiel verschilden het 

meest van jongeren met een adolescent-limited profiel in het vertonen van agressief gedrag en 

het gepleegd hebben van meer delicten (i.e., een meer crimineel verleden, wat een statische 

factor is). Daarnaast bleken life-course persisters meer problematisch alcohol en drugs te 

gebruiken, meer seksueel deviant gedrag te vertonen (op jonge leeftijd starten; meer 

verschillende partners; en vaker onveilige seks), minder positieve sociale relaties te hebben 

(voornamelijk antisociale/ delinquente vrienden), meer te kampen met emotionele en 

gedragsproblemen (zoals gedragsstoornis, ADHD, depressie, emotionele problemen) en meer 

problemen te hebben met school/werk (zoals absenties, geen werk hebben). De verschillen 

tussen eigenschappen van de gezinnen van de jongeren (crimineel verleden van de familie, ruzie 

met ouders, etc.) waren relatief klein. Een studie onder Zweedse jongvolwassenen (18-25) in de 

gevangenis liet een vergelijkbaar beeld zien (Hofvander, Anckarsäter, Wallinius, & Billstedt, 2017). 

In vergelijking met jongeren die in de adolescentie begonnen met gewelddadig gedrag hadden 

jongeren die hier in de kindertijd al mee begonnen een hogere kans op stemmingsstoornissen, 

psychose, obsessieve compulsieve stoornis, en op het gebruiken van meerdere of bijzondere 

typen drugs. Bovendien hadden ze een verhoogde kans op persoonlijkheidsproblematiek, 

voornamelijk het ontwikkelen van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en meerdere 

persoonlijkheidsstoornissen tegelijk. Ook kwam co-morbiditeit van stoornissen vaker voor. 
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Samengevat lijkt een profiel van life-course persistent delinquent gedrag samen te hangen met 

meer complexe, diverse, en langdurige problematiek.  

Er is niet veel bekend over het verschil in responsiviteit van jongeren met een life-course 

persistent en adolescent-limited profiel. Wel hebben jongeren met een life-course persistent profiel 

vaker last van neurologische problemen (Moffitt, 1993; 2006), wat invloed kan hebben op welke 

behandelingen aansluiten bij deze jongeren. Op individuele basis moet worden ingeschat welke 

eigenschappen de responsiviteit beïnvloeden.  

 

Doelgroep op basis van eigenschappen en gedrag van jongeren 

Ook op basis van eigenschappen en gedrag is een inschatting te maken van de jongeren die tot 

de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren. Verschillende 

onderzoeken hebben gekeken naar welke jongeren een verhoogde kans hebben op recidive, 

welke jongeren specialistische zorg nodig hebben en bij welke jongeren reguliere zorg wellicht 

niet aansluit. Door gebruik te maken van een goede risico-, behoefte,- en responsiviteitstaxatie 

op basis van het RNR-model kan op basis van eigenschappen en gedrag een inschatting worden 

gemaakt welke jongeren mogelijk tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen behoren. 

Van belang voor het inschatten van het recidiverisico is het gegeven dat eigenschappen 

van jongeren recidive kunnen voorspellen (zie Barendregt, Van der Laan, Bongers, & Van 

Nieuwenhuizen, 2012). De kans op recidive is groter bij jongeren met een lage intelligentie, met 

een moeilijk temperament (Farrington, 2003), met een inconsistente opvoeding, verwaarlozing of 

scheiding van ouders (Henry, Caspi, Mofitt, & Silva, 1996), met slechte academische 

vaardigheden, en met een lage binding met school (Loeber, Slot, & Stouthamer-Loeber, 2008; 

Smith, 2006). Ook het omgaan met delinquente leeftijdsgenoten en het ondervinden van sociale 

afwijzing door leeftijdsgenoten zijn risicofactoren voor recidive (Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, 

Farrington, & Wikström, 2002).  

Onder Nederlandse jongeren met een PIJ-maatregel is recidive ook onderzocht (o.a. 

Mulder, 2010). Een groot deel van de jongeren met een PIJ-maatregel recidiveert, 79,9%. Voor 

ernstige recidive was dit percentage 62.9%. Deze jongeren zijn in te delen in vier subgroepen 

(Mulder, Vermunt, Brand, Bullen, Van Marle, 2012). De eerste twee subgroepen waren jongeren 

die gewelds- en vermogensdelicten pleegden en jongeren die alleen vermogensdelicten 

pleegden. Deze twee groepen jongeren hadden de hoogste kans om te recidiveren. De groep 

jongeren die voornamelijk ernstige geweldsdelicten pleegden hadden daarna de hoogste kans op 

recidive. De groep jongeren die voornamelijk zedendelicten pleegden had het laagste 

recidiverisico. Mogelijk heeft een deel van de groep jongeren die zedendelicten pleegden, met 

o.a. antisociale vrienden en problemen met autoriteit, toch een verhoogde kans op recidive (zie 

Mulder, 2010).  

Onlangs heeft een studie de jongeren met een PIJ-maatregel opnieuw gegroepeerd op 

basis van criminogene factoren, waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens van meer jongeren 

en zowel jongens als meisjes zijn onderzocht (Hillege, Brand, Mulder, Vermeiren, & Van 

Domburgh, 2017; Hillege, Mulder, Brand, van Domburgh, & Vermeiren, in ontwikkeling). Er zijn 

zeven groepen jongeren geïdentificeerd met hun eigen risicofactoren en behoeften (Hillege et al., 

2017), van deze groepen is recidive onderzocht (Hillege et al., in ontwikkeling). De eerste groep 

recidiveerde het meest, deze jongeren hadden voornamelijk problemen met hun antisociale 

identiteit en psychopathologie. De tweede groep jongeren had daarna de hoogste kans op 

recidive, ze werden gekenmerkt door problemen rond empathie en geweten. De derde groep, 

met een vlak profiel, had hierop volgende het hoogste recidiverisico. Ze hadden in lichte mate 

problemen op alle vlakken, maar nergens specifieke of heel grote problemen. De vierde groep, 

jongeren die voornamelijk problemen hadden met middelengebruik, hadden daarna het hoogste 

recidiverisico. Hierop volgde de vijfde groep, die door problemen in het gezin van herkomst 
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gekenmerkt werd. De zesde en zevende groepen werden gekenmerkt door seksuele problemen, 

al dan niet in combinatie met cognitieve en sociale problemen. Jongeren in deze twee groepen 

lieten een lagere kans op recidive zien. Meisjes bleken verdeeld over de groepen, geen 

afzonderlijke groep meisjes werd geïdentificeerd. 

Ook binnen de groep meisjes met een PIJ-maatregel is recidive onderzocht (Van der Put, 

Deković, Hoeve, Stams, Van der Laan, & Langewouters, 2014). Ongeveer 65% van de meisjes had 

een lage kans op recidive, de overige 35% had een hoge kans op recidive. De meisjes met een 

verhoogde kans op recidive hadden vaker delinquente ouders, waren vaker slachtoffer van 

misbruik en/of waren vaker veelplegers.  

Ook is er kennis over recidive van jongeren die geen primaire psychiatrische stoornis 

hebben. Mogelijk is er een groep jongeren die wel een hoge recidivekans hebben, maar bij wie 

geen primaire psychiatrische of verslavingsproblematiek aanwezig is, blijkt uit Belgisch 

onderzoek (zie Christiaens, Geluyckens, Enhus, & Dumontier, 2009). Bij deze jongeren zal de 

nadruk minder hoeven te liggen op het behandelen van psychiatrie of verslavingsproblematiek 

en meer op het behandelen van andere dynamische risicofactoren.  

 

Van belang voor het toepassen van het behoefteprincipe is dat de groepen PIJ-jongeren ook 

onderling in hun zorgbehoeften verschillen van elkaar (Hillege et al., 2017). De jongeren die 

gekenmerkt werden door hun antisociale identiteit en psychopathologie (10,8%) hadden ook 

bovengemiddelde problemen met hun gezin van herkomst, middelengebruik, geweten en 

empathie, en cognitieve en sociale vaardigheden (in vergelijking met de gemiddelde PIJ-jongere). 

De jongeren die gekenmerkt werden door problemen rond empathie en geweten (19,6%) hadden 

ook bovengemiddelde problemen met antisociaal gedrag en een meer problematisch delict 

verleden (meer delicten, gewelddadiger en/of op jongere leeftijd begonnen). De jongeren die 

door problemen in het gezin van herkomst gekenmerkt werden (14.3%) hadden ook 

bovengemiddelde problemen met hun geestelijke gezondheid. De jongeren die gekenmerkt 

werden door problemen met middelengebruik (14.3%) hadden ook bovengemiddelde problemen 

met hun sociale netwerk (o.a., lage kwaliteit, weinig emotionele steun, weinig coöperatief gedrag 

en problemen met autoriteiten, ADHD) en een meer ernstige delict-geschiedenis. De jongeren 

gekenmerkt door seksuele problemen (7%) hadden ook meer problemen met hun geestelijke 

gezondheid. De jongeren gekenmerkt door seksuele problemen in combinatie met cognitieve en 

sociale problemen (10.4%) hadden ook bovengemiddelde problemen met hun geestelijke 

gezondheid en een meer problematische delict-geschiedenis. De jongeren met een vlak profiel 

(21.1%) hadden bovengemiddelde problemen met hun sociale netwerk. Het vraagt kennis en 

kunde van professionals in de Landelijke Specialistische Voorzieningen om aan te kunnen sluiten 

op zulke zorgbehoeften.  

Over hoe de hiervoor onderscheiden groepen verschillen in hun responsiviteit is niet veel 

bekend. Problemen met geestelijke gezondheid komen bovengemiddeld voor bij de groepen 

jongeren met seksuele problemen, antisociale identiteit en geestelijke gezondheidsproblemen, 

met problemen in het gezin en de jongeren met seksuele en cognitieve problemen. Problemen 

met cognitieve en sociale vaardigheden kwamen bovengemiddeld voor bij jongeren met een 

antisociale identiteit en geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren met seksuele en 

cognitieve problemen. Mogelijk heeft dit impact op de mate waarin deze jongeren responsief zijn 

naar (opgelegde) interventies/behandelingen. Dit moet in meer detail onderzocht worden. Op 

individuele basis moet worden ingeschat welke eigenschappen de responsiviteit beïnvloeden.  

3.1.4 Samenvatting doelgroep  

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om de doelgroep van de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen te bepalen op basis van de literatuur, is deze doelgroep op drie manieren 

gedefinieerd. Op basis van drie profielen ontstaat een beeld van de doelgroep van de Landelijke 
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Specialistische Voorzieningen. Er vanuit gaande dat de jongeren met het meest complexe profiel 

tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren, omdat deze iets voor 

hen kunnen of moeten bieden, is het mogelijk een voorlopige doelgroep van de Landelijke 

Specialistische Voorzieningen te beschrijven. Voorgaand is de doelgroep 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. Hoewel er geen 

onderzoek is naar de overlap op basis van deze definities, lijken de drie groepen inhoudelijk op 

elkaar. We doen dan ook de aanname dat deze groepen jongeren de doelgroep zijn van de 

Landelijke Specialistische Voorzieningen.  

Op basis van bovenstaande analyse zullen jongeren in de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen problemen hebben die complex zijn en vaak in samenhang voorkomen. 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 vermogens-delicten gepleegd en een meer ernstige delict-geschiedenis. De 

problemen die horen bij een hoger recidiverisico onder PIJ-jongeren hebben voornamelijk te 

maken met 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 niet lokaal geplaatst kunnen worden vanwege 

verschillende redenen. Bijvoorbeeld het onderzoeksbelang om niet lokaal te plaatsen (zoals 

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

beveiligingsnoodzaak voor de maatschappij (vluchtgevaar, et cetera), het slachtoffer en/of de 

verdachte zelf.  

3.2 Uitgaande van de doelgroep, welke specialisaties 

zijn nodig binnen de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen? 

Er vanuit gaande dat de jongeren op basis van de eerder genoemde kenmerken de doelgroep 

zijn van de Landelijke Specialistische Voorzieningen, welke specialisaties zijn dan op landelijk 

niveau nodig? De (inter)nationale literatuur geeft weinig tot geen aanwijzingen over de 

specialisaties die noodzakelijk zijn. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke 

eigenschappen van de jongeren die, uitgaande van de doelgroep, mogelijk in de Landelijke 

Specialistische Voorzieningen komen. Dit overzicht staat los van een eventuele clustering van de 

jongeren op afdelingen. Wel biedt het overzicht houvast voor de vraag welke kennis en kunde 

nodig is in de Landelijke Specialistische Voorzieningen. In Hoofdstuk 4 zal gekeken worden naar 

mogelijke clustering van jongeren. 

 

Binnen de doelgroep zijn hoofdzakelijk twee groepen jongeren te onderscheiden. Ten eerste de 

jongeren die opgroeien onder moeilijke omstandigheden en die relatief veel ervaring hebben 

met delinquentie, deze groep lijkt op de jongeren met een PIJ-maatregel. Ten tweede zijn er 

jongeren die om andere redenen landelijk geplaatst worden. Voor beide groepen jongeren zijn 

(specialistische) voorzieningen nodig. 
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Uit de gegevens van jongeren met een PIJ-maatregel weten we dat hierin enkele groepen te 

onderscheiden zijn met complexe problemen die in combinatie met elkaar voorkomen (Hillege et 

al., 2017):  

• Jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en 

psychopathologie.  

• Jongeren met voornamelijk problemen rond empathie en geweten.  

• Jongeren met voornamelijk problemen met middelengebruik.  

• Jongeren met voornamelijk problemen in het gezin van herkomst.  

• Jongeren met voornamelijk seksuele problemen.  

• Jongeren met seksuele problemen in combinatie met cognitieve en sociale problemen.   

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

nergens specifiek heel grote problemen. 

 

Ook zijn er jongeren die om andere redenen mogelijk tot de doelgroep van de Landelijke 

Specialistische Voorzieningen behoren. Het is van belang deze groepen niet uit het oog te 

verliezen wanneer wordt nagedacht over de doelgroep van de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen en welke specialisaties nodig zijn om in hun behoeften te voorzien. Dit betekent 

niet dat voor elk van deze groepen jongeren een aparte specialisatie nodig is. Het is wel van 

belang om in de bejegening en de aanpak in de behandeling van deze jongeren adequaat aan te 

sluiten op de specifieke kenmerken. Het gaat om de volgende kenmerken: 

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

psychosociale ontwikkeling. Deze jongeren vallen wellicht buiten de PIJ-populatie en 

zitten dan vast op basis van jeugddetentie. Hoewel ongeveer 10% van de populatie vastzit 

op basis van jeugddetentie, is onbekend wat in het algemeen hun overige problemen zijn.  

• 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.  

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

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

met ernstige psychopathologie, verslavingsproblematiek, jongeren die de Nederlandse 

taal onvoldoende beheersen, met een verhoogd risico van geweld tegen personen of 

zichzelf, met gebrekkige motivatie, jongeren die hun delict ontkennen en/of 

zedendelinquenten. Het gaat hier dan wel om jongeren met een hoge recidivekans en/of 

bijzondere behandelbehoeften.  

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

volgens het RNR-model intensievere behandeling noodzakelijk is.  

 

Een mogelijke aanvulling is dat er een behoefte kan zijn om jongeren met extremistische 

denkbeelden landelijk te plaatsen. Hoewel dit bij volwassenen al wel gebeurt, is er ook discussie 

over (zie Geelhoed, 2017). 

• Mogelijk jongeren met extremistische denkbeelden. 

 

Tot slot lijken jongere adolescenten, in vergelijking met oudere adolescenten, meer baat te 

hebben bij het behandelen van specifieke dynamische risicofactoren en lijken andere factoren 

voor hen een meer belangrijke rol te spelen. Gezien het toenemen van de leeftijd van 

gedetineerden, is dit een kenmerk om rekening mee te houden.  

• Mogelijke specialisaties of aparte aandacht voor jongere adolescenten.  
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3.3 Welke specialisaties zijn nodig uitgaande van 

bestaande structuren in het huidige systeem? 
 

3.3.1  Welke specialisaties zijn aanwezig, zijn ze nodig? 

De bestaande structuren in het huidige systeem bieden verschillende specialisaties, zoals te 

vinden is op de website van DJI3. Een overzicht van instellingen met de verschillende afdelingen is 

te vinden in Tabel 1. Op deze afdelingen is plaats voor jongeren met bepaalde zorgbehoeften.  

Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen is er een Individueel Traject Afdeling (ITA). 

Groepsongeschikte jongeren, die door hun gedrag het veilige leefklimaat in de groep negatief 

beïnvloeden, kunnen hier terecht. Jongeren met ernstige psychische problematiek kunnen naar 

de Very Intensive Care (VIC) afdeling. De Forensische observatieafdeling is bedoeld voor klinische 

observatie voor Projustitia rapportage en onderzoek voor PIJ verlengingsadviezen. De 

Forensische observatie en begeleiding afdeling (FOBA) is bedoeld voor crisisplaatsingen. De 

Ernstige Seksuele Problematiek (ESP) afdeling is voor obsessieve zedendelinquenten. Ook voor 

de jongeren met bijzondere behoeften zijn afdelingen. Zo is er de landelijke bestemming Licht 

Verstandelijk Beperkten (LVB) of de afdeling LVB met Very Intensive Care. Deze laatste afdeling 

richt zich op jongeren met zowel LVB als ernstige psychiatrische problematiek. Ook is er een 

meisjesafdeling.  

 

Tabel 1.  

Overzicht van de specialisaties in de huidige jeugdinrichtingen.  
 

 Rijks Justitiële Jeugdinrichting Particuliere Jeugdinrichtingen 

 De 

Hartel-

borgt  

Den Hey-

Acker  

De Hunner-

berg  

Het 

Keerpunt  

Juvaid  JJI 

Lelystad 

Teylinger

-eind  

-Forensische observatie - - - - - - Ja 

-Forensische observatie en 

begeleiding afdeling (FOBA) 

Ja - - - - - - 

-Very Intensive Care (VIC) Ja - - - - - - 

-Licht Verstandelijk Beperkt 

(LVB) 

- - - - - Ja - 

-Licht Verstandelijk Beperkt 

met Very Intensive Care (LVB-

VIC) 

- - - - - Ja - 

-Ernstige Seksuele 

Problematiek (ESP) 

- Ja - - - - - 

-Individueel Traject Afdeling 

(ITA) 

- Ja - Ja - - - 

-Meisjes - - Ja - - - - 

 

Deze afdelingen lijken allemaal aan te sluiten bij de (meest prominente) zorgbehoeften van de 

doelgroep. Het is wel belangrijk om een inschatting te maken van de grootte van de afdelingen. 

Het gaat om relatief kleine groepen jongeren (in totaal ongeveer tussen de 85 en 95 jongeren). In 

Tabel 2 staat een overzicht van de bezetting in de afgelopen jaren. In 2016 was deze tussen de 

                                                             
3 https://www.dji.nl/justitiabelen/jongeren-in-detentie/straffen-en-maatregelen/index.aspx (dd. 18 oktober 2017) 

https://www.dji.nl/justitiabelen/jongeren-in-detentie/straffen-en-maatregelen/index.aspx
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72% en de 94%, alleen op de ITA waren gemiddeld meer plekken onbezet. In 2016 was de 

gemiddelde bezetting van de ITA 45%. 

Het antwoord op de vraag of alle afdelingen nodig zijn hangt onder andere af van de 

clustering van problematiek die mogelijk is, zoals wordt besproken in hoofdstuk 4. Bovendien 

bestaat de kans dat een deel van de doelgroep lokaal geplaatst wordt. In het tussenrapport 

Monitor Proeftuinen VIV JJ (2017) is bijvoorbeeld te lezen dat kleinschalige voorzieningen mogelijk 

ook LVB-jongeren kunnen opvangen. De lokale voorzieningen zullen dan wel meer ingericht 

moeten worden op specialistische doelgroepen (zie tussenrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ, 

2017). Tot slot is het onduidelijk of meisjes in Landelijke Specialistische Voorzieningen geplaatst 

zullen worden. 

 

Tabel 2.  

Overzicht van de gemiddelde bezetting van specialistische afdelingen in 2015, 2016 en 2017 t/m 

augustus, in absolute aantallen en percentages.  
 

 Totaal 

plaatsen 

2015  

bezet/leeg 

2016  

bezet/leeg 

2017 t/m augustus 

bezet/leeg 

     

Forensische observatie 8 5.6 / 2.4 

70.0% 

6.7 / 1.3 

83.8% 

4.4 / 3.6 

55.0% 

Forensische observatie en 

begeleiding afdeling (FOBA) 

10 8.9 / 1.1 

89.0% 

9.1 / 0.9 

91.0% 

8.6 / 1.4 

86.0% 

Very Intensive Care (VIC) 15 14.1 / 0.9 

94.0% 

12.8 / 2.2 

85.3% 

14.0 / 1.0 

93.3% 

Licht Verstandelijk Beperkt 

(LVB) 

16 14.4 / 1.6 

90.0% 

15.0 / 1.0 

93.8% 

15.4 / 0.6 

96.3% 

Licht Verstandelijk Beperkt 

met Very Intensive Care 

(LVB-VIC) 

18 12.2 / 5.8 

67.8% 

16.8 / 1.3 

93.3% 

18.0 / 0 

100.0% 

Ernstige Seksuele 

Problematiek (ESP) 

16 13.0 / 3.0 

81.3% 

14.9 / 1.1 

93.1% 

13.8 / 2.2 

86.3% 

Individueel Traject Afdeling 

(ITA) 

16 8.9 / 7.1 

55.6% 

7.2 / 8.8 

45.0% 

10.8 / 5.2 

67.5% 

Meisjes 10-18 6.8 / 11.2 

37.8% 

7.2 / 2.8 

72.0% 

10.8 / 5.6 

65.9% 

Totaal  109-117 83.9/33.1 

71.7% 

89.7/19.4 

82.2% 

95.8/19.6 

83.0% 

 

  



  

 

 15 februari 2018 22 

3.3.2 Zijn aanvullende specialisaties nodig? 

Hieronder volgt een inschatting van welke van de in paragraaf 3.2 onderscheiden groepen 

jongeren mogelijk geplaatst kunnen worden in de huidige afdelingen. Het blijkt dat veel van de 

jongeren uit de doelgroep kunnen worden opgevangen in de aanwezige specialisaties. 

 

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. 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. 

 

Er blijven enkele groepen over, op basis van de indeling in paragraaf 3.2. Op basis van literatuur 

is het niet mogelijk een inschatting te maken hoe deze groepen het beste opgevangen kunnen 

worden. Wel zullen de Landelijke Specialistische Voorzieningen er rekening mee kunnen houden 

dat sommige jongeren met onderstaande eigenschappen aangewezen zijn op hun behandeling 

en begeleiding. 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 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.  
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• 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.  

 

Twee voorstellen voor afdelingen volgen uit de gesprekken met de expertgroep. Een 

specialistische afdeling om jongeren met voornamelijk verslavingsproblematiek te begeleiden 

heeft volgens de expertgroep meerwaarde. Ook geeft de expertgroep aan dat het wenselijk is dat 

de screening en diagnostiek uitgevoerd wordt met een hoge kwaliteit, zodat gerichter behandeld 

kan worden. De proeftuin met een afdeling screening en diagnostiek lijkt positieve resultaten te 

boeken (Souverijn et al., 2017).  

• Een afdeling voor verslavingsproblematiek. 

• Een afdeling screening en diagnostiek. 
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4 Hoe zouden deze specialisaties geclusterd 

kunnen worden? 

4.1 Is clustering op basis van problematiek, overlap in 

symptomen en co-morbiditeit mogelijk? 

Binnen de gestelde doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen kan worden 

gekeken naar een mogelijke clustering van groepen jongeren op basis van problematiek, overlap 

in symptomen en co-morbiditeit. Vanuit de (inter)nationale literatuur is er weinig kennis over de 

clustering van verschillende groepen jongeren in justitiële instellingen. Een andere basis voor 

clustering is het voorstel zoals omschreven in de startnotitie van het WODC ‘wetenschappelijke 

onderbouwing specialisaties in Landelijke Specialistische Voorzieningen’. Ook is het mogelijk te 

kijken naar overlap in symptomen en co-morbiditeit van de groepen jongeren met een PIJ-

maatregel, die eerder zijn gedefinieerd (zie hoofdstuk 3).  

 

In de startnotitie van het WODC ‘wetenschappelijke onderbouwing specialisaties in Landelijke 

Specialistische Voorzieningen’ worden clusteringen voorgesteld. Dit voorstel is het resultaat van 

de themasessies die zijn uitgevoerd door de advieswerkgroep LSV, ingesteld door DJI. Gesteld 

wordt dat afdelingen nodig zijn met o.a.:  

- Basisinstroom t.b.v. stabiliseren, observeren, screening en diagnostiek 

- Reguliere afdeling 

- Forensische observatie  

- Ernstige seksuele problematiek 

- Licht Verstandelijk Beperkt  

- Verslavingszorg  

- Intensieve zorg (psychiatrie) 

- Crisis  

- Individueel traject  

- Resocialisatie 

De werkgroep LSV heeft de volgende mogelijke combinaties benoemd: 

- Jongeren met intensieve zorg en jongeren met een licht verstandelijke beperking; 

- Jongeren met intensieve zorg en jongeren met een ernstige seksuele problematiek; 

- Jongeren in een individueel traject en in de intensieve zorg; 

- Meiden en jongeren op een observatie of crisisafdeling. 

 

Er zijn verschillende groepen geïdentificeerd binnen de PIJ-jongeren (Hillege et al., 2017), zie 

hoofdstuk 3. Hoewel deze groepen van elkaar verschillen in problematiek, is er tevens overlap. 

De jongeren met voornamelijk problemen met hun antisociale identiteit en psychopathologie 

hebben ook bovengemiddeld problemen met 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 andere groepen worden ingezet. Wel is het belangrijk om 

in de gaten te houden dat deze jongeren ook lagere cognitieve en sociale vaardigheden hebben, 

waardoor ze wellicht minder goed met andere jongeren geplaatst kunnen worden.  

Expertise op het gebied van antisociale identiteit, psychopathologie, problemen met gezin 

van herkomst, middelengebruik, geweten en empathie, en cognitieve en sociale vaardigheden 

kan ingezet worden om drie andere groepen te helpen. Ten eerste de jongeren met voornamelijk 

problemen met empathie en geweten, deze jongeren hebben ook bovengemiddeld problemen 

met antisociaal gedrag. Ten tweede de groep met voornamelijk problemen in het gezin van 
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herkomst, die hebben ook bovengemiddeld problemen met psychopathologie. Ten derde de 

groep jongeren met voornamelijk problemen met middelengebruik. Deze groep scoort maar iets 

hoger op middelengebruik dan de jongeren met antisociale identiteit en psychopathologie.  

Twee van de drie overgebleven groepen hebben voornamelijk seksuele problemen. Een 

van deze groepen heeft ook problemen met cognitieve en sociale vaardigheden. Op basis van 

deze problematiek is het wellicht mogelijk om ze samen te plaatsen. De laatste groep heeft een 

vlak profiel, met vooral problemen in hun sociale netwerk. Hoewel jongeren in de 

middelengebruiksgroep ook problemen met hun sociale netwerk hebben, heeft de vlakke groep 

juist een beneden gemiddelde score in middelengebruik. Wellicht is het mogelijk om de jongeren 

die problemen hebben met middelengebruik te plaatsen bij de jongeren met een vlak profiel 

nadat ze behandeld zijn voor hun problemen met middelengebruik, zodat ze gezamenlijk 

behandeling kunnen ontvangen gericht op het verbeteren van hun sociale netwerk.  

Tot slot is er de groep jongeren die mogelijk landelijk geplaatst worden 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. 

 

Samengevat levert de (inter)nationale literatuur nog weinig kennis over clustering van jongeren 

met zorgbehoeften in zorgvoorzieningen die al dan niet specialistisch van aard zijn. De jongeren 

die tot de doelgroep van de Landelijke Specialistische Voorzieningen behoren hebben veel 

problemen tegelijkertijd. Het is dan ook de vraag wat de voor- en nadelen zijn van clustering van 

specialisaties, gezien het feit dat een groot deel van de PIJ-jongeren zeer zware problematiek 

heeft. De jongeren met seksuele problematiek hebben wellicht wel andere expertise nodig, 

aangezien in de expertgroep naar voren kwam dat deze jongeren veelal niet geaccepteerd 

worden door de andere jongeren. Tot slot is er een groep jongeren met weliswaar relatief minder 

problemen, maar die om andere redenen mogelijk niet lokaal geplaatst kunnen worden. Deze 

groep heeft wellicht andere voorzieningen en behandeling nodig die meer aansluit bij hun 

recidiverisico en zorgbehoeften.   

4.2 Is clustering op basis van behandeling 

(overlappende elementen in protocollen) mogelijk? 

In bijlage 3 is een verkenning te vinden van mogelijke clustering op basis van behandeling. Hier 

staat een overzicht van de basismethodiek en interventies die in de Justitiële Jeugdinrichtingen in 

Nederland worden aangeboden. Uit deze verkenning komt naar voren dat de meeste 

behandelingen zich richten op specifieke doelgroepen en problematiek en dat er geen duidelijke 

clustering voorgesteld kan worden op basis van overlappende elementen in de behandeling.  

Er komen echter wel een aantal andere bevindingen uit de verkenning. Onafhankelijk van 

hoe afdelingen geclusterd zijn kunnen individuele behandelingen aangeboden worden, mits de 

nodige expertise aanwezig is op een afdeling of binnen een Landelijke Specialistische 

Voorziening. Bij groepsbehandeling voor specifieke doelgroepen is de groepsgrootte van die 

doelgroepen van belang. Voor jongeren met ernstige seksuele problematiek en voor meisjes 

bestaan groepsinterventies. In Tabel 2 is te zien dat de gemiddelde bezetting van beide groepen 

niet heel groot is. Gemiddeld zijn er tussen de zeven en elf meisjes en tussen de dertien en 

vijftien jongens met ernstige seksuele problematiek. Bovendien is het belangrijk dat binnen deze 

twee groepen de groep niet te homogeen is, zodat deelnemers elkaar kunnen confronteren en 

de kans kleiner is dat deelnemers ongewenst gedrag van elkaar overnemen (Dishion & Dodge, 

2005). Echter is er ook veel twijfel of groepstherapie wel effectief is, soms lijkt het zelfs ineffectief 
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te zijn (zie De Vries, Hoeve, Assink, Stams & Asscher, 2015). Het is van belang een afweging te 

maken of de mogelijke voordelen van groepsbehandeling opwegen tegen mogelijke nadelen.  
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5 Samenvatting en Conclusies 

De kleiner wordende doelgroep binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen kampt met complexe 

problematiek. De verandering van de doelgroep vergt een herziening van de huidige werkwijze in 

de Justitiële Jeugdinrichtingen. De populatie bestond in 2016 uit 421 jongeren, waarvan 40% á 

45% met een PIJ-maatregel geplaatst was (DJI in Getal, 2012-2016; DJI Infosheet, 2017). Voor de 

jongeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen is een gedifferentieerde aanpak nodig, waarbij 

rekening wordt gehouden met het juiste niveau van zorg en beveiliging. Dat betekent een 

overgang van ‘one size fits all’ naar meer gedifferentieerd aanbod dat aangrijpt op individuele 

zorg- en beveiligingsbehoeften van jongeren. De in 2015 uitgevoerde Verkenning Invulling 

Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) heeft drie bouwstenen voor het stelsel van Justitiële 

Jeugdinrichtingen geïdentificeerd: opstellen integraal plan, lokale plaatsen en centrale 

voorzieningen.  

Dit onderzoek gaat over één van de bouwstenen uit de VIV JJ, namelijk over de centrale 

voorzieningen. Dit worden ook wel Landelijke Specialistische Voorzieningen (LSV) genoemd, 

waarin jongeren met een specifiek profiel specialistische zorg en beveiliging krijgen. Dit 

onderzoek gaat in op de vraag welke specialisaties nodig zijn binnen de Landelijke Specialistische 

Voorzieningen en hoe deze specialisaties geclusterd zouden kunnen worden. 

Het onderzoek betreft een literatuuronderzoek op basis van relevante rapporten (zoals 

Vreugdenhil et al., 2004; NJI, 2010), beleidsdocumenten en een scan van (inter)nationaal erkende 

richtlijnen en relevante (overzichts-)artikelen. Tussentijdse bevindingen zijn besproken met een 

expertgroep. Een voorziene analyse van data uit het PIJ-databestand is vervangen door een 

studie naar reeds uitgevoerde analyses op basis van het PIJ-databestand. De reden hiervoor is 

dat er deze database de afgelopen jaren niet is ge-update en er al veel relevante analyses zijn 

uitgevoerd op deze data.  

5.1 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. 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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5.2 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, op basis van de indeling in paragraaf 3.2. 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.  

5.3 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.  

5.4 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. 

Uit de gesprekken met de expertgroep kwam ook naar voren dat het leefklimaat erg 

belangrijk is, net als de gebouwelijke voorziening waarin de jongeren terecht zullen komen. Deze 

factoren kunnen bijdragen aan het behandelklimaat en invloed hebben op welke jongeren 

samen geplaatst kunnen worden. Een studie over Nederlandse jongeren in residentiele Justitiële 

Jeugdzorg (Van der Helm, Van Tol, & Stams, 2013) noemt vier factoren die van belang zijn: 

ondersteuning, groei, repressie en sfeer. Steun hangt samen met positieve relaties en acceptatie 

van de jongere, terwijl verkeerd gedrag wordt afgekeurd. Medewerkers moeten er daadwerkelijk 

zijn voor de jongere en niet slechts vanuit kantoor hun werk uitvoeren. Ook afspraken nakomen 

en eerlijk zijn, zijn onderdeel van het creëren van steun. Ook groei is belangrijk, wat wordt 

samengevat als “zingeving, perspectief en de omstandigheden in de instelling die het voor de 

jongeren vergemakkelijken om te leren en zich voor te bereiden op een goed leven binnen en 

buiten de instelling, al dan niet samen met het steunend netwerk” (p. 11). Repressie omvat “de 

mate en eerlijkheid van controle door de pedagogisch medewerkers, de hoeveelheid regels en de 

handhaving ervan, de aanwezige privacy en verveling onder de jongens“ (p. 12). Sfeer “geeft de 
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mate weer waarin structuur, veiligheid en vertrouwen tussen de jongeren gekoesterd wordt door 

zowel de fysieke als sociale omgeving binnen de instelling”, waaraan toegevoegd kan worden dat 

uit veel onderzoek blijkt dat “goede voeding, een opgeruimde en schone omgeving met 

voldoende frisse lucht en bewegingsvrijheid nodig zijn voor geestelijk welbevinden van jongeren 

en medewerkers.” (p. 13).   

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. 
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7 Bijlagen 

Bijlage 1: Zoekstrategieën databases 

PsychInfo: database doorzocht op 6 september 2017 

Gebruikte zoektermen:  

(Psychopathology OR Psychiatric disorder* OR Mental health OR Mental disorder* OR

 Internalizing problem* OR Externalizing problem*) 

 In abstract 

AND 

(inmates OR detention OR correction facilities OR residential OR incarcerated OR detainees 

OR prison* OR jail) 

 In abstract 

AND  

(youth OR adolescen* OR juvenile) 

AND  

(Correctional health care OR care access OR health services OR treatment OR mental health 

services OR care provision OR health delivery) 

 

In totaal 1446 tekstuele resultaten sinds 2007. Hiervan zijn op basis van titel en abstract 101 

gedownload.  

 

PubMed: database doorzocht op 20 september 2017 

Gebruikte zoektermen:  

 

(Psychopathology OR Psychiatric disorder* OR Mental health OR Mental disorder* OR

 Internalizing problem* OR Externalizing problem*) 

 In title/abstract  

AND 

(inmates OR detention OR correction facilities OR residential OR incarcerated OR detainees 

OR prison* OR jail) 

 In title/abstract 

AND  

(youth OR adolescen* OR juvenile) 

 

AND  

(Correctional health care OR care access OR health services OR treatment OR mental health 

services OR care provision OR health delivery) 

 

In totaal 547 tekstuele resultaten sinds 2007. Hiervan zijn op basis van titel en abstract 93 

gedownload.  

 

Cochrane: database doorzocht op 20 september 2017 

Gebruikte zoektermen:  

(Psychopathology OR Psychiatric disorder* OR Mental health OR Mental disorder* OR

 Internalizing problem* OR Externalizing problem*) 

 In title, abstract, keywords 

 

AND 
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(inmates OR detention OR correction facilities OR residential OR incarcerated OR detainees 

OR prison* OR jail) 

 In title, abstract, keywords 

AND  

(youth OR adolescen* OR juvenile) 

 

AND  

(Correctional health care OR care access OR health services OR treatment OR mental health 

services OR care provision OR health delivery) 

 

In totaal 104 tekstuele resultaten sinds 2007. Hiervan zijn op basis van titel en abstract 14 

gedownload.  
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Bijlage 2: Deelnemers expertgroep 

 

Helma Blankman - Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen 

Marieke Claes    - Hoofd behandeling bij JJi Lelystad Intermetzo 

Dick Kroon - Manager behandelzaken en observatie Forensisch Centrum Teylingereind 

Eva Mulder - Programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd 

Jolien Nellestein - Selectiefunctionaris bij Dienst Individuele Zaken 

Irma van der Veen - Directeur stichting 180  
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Bijlage 3: Toelichting clustering o.b.v. behandeling 

 

Verkenning clustering op basis van behandeling (overlappende elementen in 

protocollen) 

De hieronder genoemde basismethodiek en interventies zijn te vinden op de website van de 

kennis en netwerkorganisatie 180 (www.180.nl) en/of de databank effectieve jeugdinterventies 

van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI, https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-

Jeugdinterventies). Achter de interventie staat vermeld hoe de erkenning is volgens de Databank 

Effectieve Jeugdinterventies (november 2017), als deze informatie beschikbaar was.  

Zowel YOUTURN als Work-Wise worden door alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland 

aangeboden. Door de basismethodiek YOUTURN leren jongeren verantwoordelijker te denken en 

zich te gedragen. Deze methode wordt uitgevoerd onder begeleiding van pedagogisch 

medewerkers, docenten en andere professionals. De rechter beoordeelt hoeveel van de vijf fasen 

van YOUTURN een jongere moet doorlopen. De eerste drie fases vinden plaats binnen de 

inrichting, de laatste twee daarbuiten. In Fase 1 leren medewerkers de jongere kennen, wordt 

informatie ingewonnen over de jongere en wordt een perspectiefplan opgesteld. De jongere 

krijgt ondertussen een mentor toegewezen en neemt deel aan het dagprogramma. In Fase 2 

nemen jongeren deel aan het dagprogramma en leren ze vaardigheden. Bovendien zijn er 

groepsbijeenkomsten van TOPs! (waarvan de effectiviteit momenteel wordt onderzocht), die 

positief denken en gedrag stimuleren. Deze groepsbijeenkomsten worden geleid door trainers en 

leggen de basis voor verdere specifieke behandeling van de jongere. In Fase 3 vinden interventies 

plaats en staat de persoonlijke ontwikkeling van de jongere centraal. In deze fase wordt elke vier 

maanden een perspectiefplan opgesteld. Tijdens Fase 4 is er een scholings- en 

trainingsprogramma. Minimaal 26 uur per week hebben jongeren activiteiten die zich hierop 

richten. Tijdens Fase 5 is er nazorg. De reclassering van de gemeente ontvangt alle relevante 

informatie over de jongere. Een tweede interventie die landelijk wordt aangeboden in JJI-

instellingen is Work-Wise (de effectiviteitserkenning voor deze interventie is inmiddels verlopen). 

Deze interventie werkt met een Individuele Trajectbegeleider en heeft als doel dat jongeren een 

opleiding afmaken, een baan vinden en die behouden.  

Er zijn een aantal aanvullende groepsprogramma’s voor jongeren in Justitiële 

Jeugdinrichtingen. TOPs!, al eerder genoemd, richt zich op het verminderen van antisociaal en 

delinquent gedrag door het trainen van sociale vaardigheden, moreel redeneren en omgaan met 

boosheid. Hierdoor leren jongeren positieve oplossingen te kiezen. Aanvullende 

ouderbijeenkomsten horen ook bij deze interventie, zodat jongeren het geleerde ook thuis 

kunnen inzetten. In Control! (erkenning is verlopen) bestaat ook voor het grootste deel uit 

groepsbijeenkomsten (18x), daarnaast zijn er individuele bijeenkomsten (3x). Jongeren leren 

agressieregulatie- en ontspanningstechnieken en krijgen sociale vaardigheidstraining. Ze leren 

opkomende woede bij zichzelf te herkennen en te beheersen. De LVB-variant van deze training is 

geschikt voor jongeren met een IQ tussen 75 en 80, gecombineerd met problemen in de sociale 

aanpassing. Deze aangepaste interventie heeft meer bijeenkomsten, namelijk 21, drie individuele 

bijeenkomsten en twee bijeenkomsten in tweetallen.  

Ook zijn er verschillende individuele interventies. Brains4use (goed onderbouwd) richt zich 

op jongeren met ernstige problemen in middelengebruik en een hoog recidiverisico. 

Terugdringen van middelengebruik is een doel, net als inzicht krijgen in de problematiek. Ook 

creëren jongeren een netwerk en vrijetijdsbesteding die ondersteunend is aan niet-gebruiken. 

Ouders worden één of twee keer betrokken, door een voorlichting over middelengebruik. De 

interventie is geschikt voor jongeren met een IQ vanaf 50, maar niet voor jongeren zonder 

motivatie of met ernstige psychiatrische problematiek (zoals psychose). Leren van Delict (goed 

onderbouwd) richt zich op jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben om recidive 

http://www.180.nl/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies
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van vergelijkbare delicten te voorkomen. Door inzicht te krijgen in de eigen delict-keten en door 

het verminderen van irrationele gedachten, vijandige attributies en cognitieve vertekeningen 

leren jongeren alternatief gedrag om recidive te voorkomen. Bovendien leren ze 

verantwoordelijkheid te nemen over (de gevolgen van) hun eigen gedrag en breiden ze hun 

mogelijkheden uit van gedrags- en sociaal-probleemoplossende vaardigheden. De interventie is 

geschikt voor jongeren met een IQ vanaf 70, of lager mits jongeren een relatief goed sociaal 

aanpassingsvermogen hebben. Deze interventie is niet geschikt voor jongeren die hun delict 

ontkennen. Van de interventie Sociale Vaardigheden op Maat (effectief volgens eerste aanwijzingen) 

wordt in ieder geval de eerste module, Motiveren en terugvalpreventie, individueel aangeboden. 

Jongeren leren zich beter te handhaven in verschillende sociale situaties. De training 

Agressieregulatie op maat (effectief volgens eerste aanwijzingen) is voor jongens en meisjes met 

een IQ vanaf 70. Jongeren worden getraind om agressief gedrag in het heden en in de toekomst 

te verminderen.  

Andere interventies richten zich zowel op de jongere als hun familie. Zo is er 

Multidimensionele familietherapie (MDFT, effectief volgens sterke aanwijzingen). De hoofddoelen 

zijn dat de jongere minder delicten pleegt en verslavingsgedrag afleert. Een andere 

gezinstherapie is de Relationele Gezinstherapie (RGT, goed onderbouwd). Het doel van RGT is het 

verminderen van de gedragsproblemen waaronder het plegen van delicten. Deze interventie kan 

worden ingezet als de jongere in afzienbare tijd terugkeert naar huis. Ook is er de Forensische 

Ambulante Systeem Therapie (FAST, goed onderbouwd) voor jongeren die (ernstig) antisociaal 

en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. De interventie richt zich op persoonsfactoren, 

gezinsfactoren en op systeemfactoren buiten het gezin. Doel van de interventie is het doen 

afnemen van antisociaal/delinquent gedrag, waardoor de jongere (opnieuw) thuis kan wonen. 

Een tweede doel is het verminderen van de (kans op) recidive van antisociaal gedrag. Deze 

interventie kan worden ingezet vanaf twee maanden voor de jongere de instelling verlaat.  

Ook zijn er interventies voor specifieke doelgroepen. Zo is er voor meisjes de interventie 

Solide Basis voor de Toekomst (goed onderbouwd). Het doel van de interventie is het verbeteren 

van het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties. Hierdoor worden meisjes weerbaarder 

en meer zelfsturend. Contra-indicaties zijn een IQ lager dan 80, niet in staat zijn om de 

schriftelijke oefeningen uit te voeren, groepsongeschikt zijn en verslaving. Voor jeugdige 

kindmisbruikers (soloplegers) is er Out of the Circle (goed onderbouwd). Deze interventie heeft 20 

groepsbijeenkomsten van 90 minuten en 10 logboekbijeenkomsten met de groep van 60 

minuten. De interventie duurt minimaal 23 weken. Eerst krijgen jongeren inzicht in de seksuele 

geweldscirkel. Daarna leren ze gedragsalternatieven en het herkennen van risico’s. Ouders 

worden ook een aantal keer betrokken. De interventie wordt afgesloten met een 

systeemgesprek.  

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (2016) heeft een programma voor 

volwassenen met problematisch middelengebruik en (een hoog risico op) delictgedrag. De 

behandeling bestaat uit vier fasen. Ten eerste het opbouwen van motivatie, waaronder motivatie 

om te stoppen met delinquent gedrag. Ten tweede het trainen en aanleren van vaardigheden 

zoals het verbeteren van zelfcontrole en autonomie en inzicht verkrijgen in de eigen 

problematiek. Het derde deel betreft het verbeteren van gelegenheden en omstandigheden, 

zoals het werken aan terugvalpreventie of het betrekken van het systeem van de cliënt. Tot slot is 

er verminderen van trek en afname van psychopathologie belangrijk. Ook maakt het programma 

onderscheid in drie fasen. In de instroomfase staan onder andere motivatie, delict analyse, het 

instellen van medicatie en het opstellen van behandeldoelen centraal. In de therapeutische 

veranderfase staat de behandeling door een multidisciplinair team centraal. Tijdens de 

resocialisatie-fase staat de terugkeer en terugvalpreventie centraal. Het is onbekend in hoeverre 

deze behandeling te generaliseren is naar jongeren. 
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Uit het onderzoek 30 jongeren met een PIJ (2016) in drie instellingen kwamen ook andere 

factoren aan het licht die mogelijk belangrijk zijn voor clustering en behandeling. Zo bleken de 

leefgroep en het mentorgesprek erg belangrijk voor de instellingen. Sommige instellingen maakten 

gebruik van externe organisaties voor trainingen tegen middelengebruik. Ook werden non-

verbale therapieën, of vaktherapieën ingezet. Deze bestaan bijvoorbeeld uit muziek, drama, 

creatieve of psychomotore therapie (PMT), waarvan PMT het meest werd ingezet. Zowel bij 

jongeren met lagere en hogere (verbale) intelligentie lijkt deze therapie gepast. Echter, geen van 

deze non-verbale therapieën is erkend als effectieve interventie. Ook werd in één van de drie 

instellingen een andere vorm van agressie regulatie training ingezet, het Equip programma 

(erkenning is verlopen). Hierbij werden jongeren met antisociaal en/of delinquent gedrag 

gemotiveerd om elkaar te helpen en elkaar positief gedrag te leren. Deze interventie wordt 

echter niet ingezet als er sprake is van contra-indicaties zoals sterk antisociaal of verhard gedrag. 

Bij het verwerken van trauma werd door één instelling Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) ingezet. Twee instellingen maakten gebruik van Cognitieve Gedragstherapie 

(CGT). Medicatie was bij één jongere als behandeling ingezet. Bij andere jongeren was medicatie 

wel geïndiceerd, maar werd dit geweigerd door jongeren.  

 

Clustering op basis van behandeling 

De basismethodiek YOUTURN richt zich op alle jongeren, de andere interventies richten zich 

voornamelijk op specifieke problemen. De jongeren hebben vaak meerdere complexe 

problemen. De huidige interventies richten zich veelal op specifieke problemen, er komt geen 

duidelijke clustering op basis van behandeling naar voren. Ook de internationale literatuur biedt, 

voor zover bekend, geen aanknopingspunten voor mogelijke clustering op basis van 

behandeling. Clustering op basis van behandeling lijkt dan ook lastig. Wel kunnen enkele 

overwegingen worden meegenomen.   

De behandelingen hebben allemaal hun specifieke contra-indicaties die het moeilijker 

maken voor jongeren om de behandeling te volgen. Mogelijk moet voor jongeren die vanwege 

zulke complicerende factoren niet mee kunnen doen aan interventies een oplossing worden 

gezocht. Wellicht kunnen ze wel aan andere vormen van behandeling mee doen. Sommige 

complicerende factoren kunnen na behandeling mogelijk afnemen, waarna jongeren wel kunnen 

deelnemen aan de gangbare behandelingen. Voor sommige contra-indicaties, zoals een laag IQ 

of ernstige psychopathologie bestaan op dit moment ook al afdelingen.  

Onafhankelijk van hoe afdelingen geclusterd worden kunnen individuele behandelingen 

aangeboden worden, mits de expertise aanwezig is op een afdeling. De behandeling van 

middelenafhankelijkheid en comorbiditeit is bijvoorbeeld complex. Zo lijkt een combinatie van 

CGT en samenhangende programma’s van interventies (multimodale programma’s) bij 

volwassenen effectief te zijn bij het voorkomen van recidive van delinquentie en terugval in 

middelengebruik (Greeven & Bosma, 2012). Een combinatie van middelenafhankelijkheid en 

schizofrenie, borderline persoonlijkheidsstoornis en/of posttraumatische stressstoornis zou 

mogelijk beter gelijktijdig behandeld kunnen worden, is gebleken bij volwassenen (Kerkmeer, 

Blanken, & De Klerk, 2003). Echter, de combinatie van middelengebruik en van angst- en 

stemmingsstoornissen of een antisociale persoonlijkheidsstoornis zou na elkaar kunnen 

gebeuren, in ieder geval bij volwassenen (Kerkmeer et al., 2003). Als deze vormen van 

behandeling ook bij jongeren / jongvolwassenen aanslaan, is het mogelijk goed om jongeren met 

verslavingsproblematiek en comorbide stoornissen dit aan te bieden. Als de expertise niet overal 

te bieden is, is het mogelijk noodzakelijk afdelingen te creëren waar zulke expertise aanwezig is.  

Bij groepsbehandeling is de groepsgrootte belangrijk. Voor jongeren met ernstige 

seksuele problematiek en voor meisjes bestaan groepsinterventies. In Tabel 2 is te zien dat de 

gemiddelde bezetting van beide groepen niet heel groot is. Gemiddeld zijn er tussen de 7 en 11 

meisjes en tussen de dertien en vijftien jongens met ernstige seksuele problematiek. Bovendien 
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is het belangrijk dat binnen deze twee groepen de groep niet te homogeen is, zodat deelnemers 

elkaar kunnen confronteren en de kans kleiner is dat deelnemers ongewenst gedrag van elkaar 

overnemen (Dishion & Dodge, 2005). Echter is er ook veel twijfel of groepstherapie wel effectief 

is, soms lijkt het zelfs ineffectief te zijn (zie De Vries, Hoeve, Assink, Stams & Asscher, 2015). Er 

moet dus een afweging gemaakt worden of de mogelijke voordelen van groepsbehandeling 

opwegen tegen mogelijke nadelen. 


