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VOORWOORD

Dit rapport bevat een saaenvatting van het onderzoek ‘De residentiële car

rière van jongeren in de kinderbescherming’. Het onderzoek ia uitgevoerd in

de periode eind 1986 tot medio 1988 onder auspiciën van de Codrdinatiecom

miasie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbeacherming. In de beginfase werd

het onderzoek gesuperviseerd door mw. 3. Junger-Tas. Later werd de supervi

sie waargenomen door Menke Bol.
De onderzoeksgegevens zijn grotendeels verkregen door mondelinge inter

views. Deels ook is op schriftelijke wijze een aantal gegevens verzameld.

De medewerk(st)ers van de tehuizen en de maatschappelijk werk(st)ers van de

begeleidende instanties wil ik bedanken voor hun enthousiaste medewerking

aan deze dataverzameling.
Ook gaat dank uit naar Leonieke Boendermaker, Harjolein van Kampen en

Jacqueline Piederiet voor hun assistentie.

Tot slot wil ik een woord van dank richten aan de begeleidingscommissie

voor de kritische en stimulerende opmerkingen gedurende de afgelopen twee

jaar.

Jan Vissers
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1 INLEIDING

Het initiatief tot het onderzoek ‘De residentiële carrière van jongeren in

de kinderbescherming’ is uitgegaan van de Directie Kinderbescherming (DK8)

van het Ministerie van Justitie. Zij heeft de Coördinatiecommiasie Weten

schappelijk Dnderzoek Kinderbescherming (CWOK) benaderd met een verzoek tot

het verschaffen van meer inzicht in factoren, die verantwoordelijk zijn

voor een lange verblijfsduur van jongeren in door Justitie goedgekeurde

kinderbeacherminga inrichtingen.
Door de overgang - per 1-1-1987 - van de particuliere kinderbeacherminga

inrichtingen van de DKB naar de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is ook laatstgenoemd ministerie

bij het onderzoek betrokken geraakt. Dmdat de DKB de oorspronkelijke op

drachtgeefater is, zal in het navolgende de vraagstelling die geleid heeft

tot dit onderzoek steeds vanuit de DKB beschreven worden. Duidelijk is ech

ter dat deze vraagstelling ook de belangen van de Directie Jeugdbeleid van

het Ministerie van WVC weerspiegelt.

De DKB is van mening dat plaatsing in een kinderbeachermingsinrichting een

tijdelijk zaak behoort te zijn. Zij ziet een tehuiaplaataing als een vorm

van hulpverlening, waarbij voortdurend gestreefd moet worden naar het bie

den van nieuwe perspectieven die een oplossing van meer permanente aard ge

ven. Dit betekent dat een tehuiaplaataing een begin en een eind behoort te

hebben met in het verschiet een toekomstige verblijfplaats anders dan een

tehuis. Deze mening is een uitgangspunt van de DKB voor het beleid ten aan

zien van tehuizen. Een probleem hierbij is dat de DKB weinig inzicht heeft

in factoren die de verblijfsduur in tehuizen bepalen.
De DKB heeft de indruk dat - ook wanneer het om jongeren met gelijksoortige

problemen gaat - tehuizen onderling sterk verschillen voor wat betreft hun

verblijfsduur. De belangstelling van de DKB is in de eerste plaats gericht

op verschillen in verblijfsduur tussen tehuizen.
In de tweede plaats heeft de belangstelling vanuit de DKE voor de ver

blijfsduur van jongeren in tehuizen een aantal pedagogiache redenen. Voor

de meeste tehuisplaatsingen geldt dat hoe langer een plaatsing duurt, hoe

somberder de toekomatverwachtingen zijn voor wat betreft de beëindiging van

de plaatsing en hoe groter de kans is dat het tehuisverblijf negatieve ge

volgen voor een kind heeft. Toch bestaat er zowel in theorie als in prak

tijk weinig overeenstemming over wat in dit opzicht een optimale verblijfs

duur is.
Uit onderzoek blijkt dat een tehuisopname een positieve invloed op een jon

gere kan hebben, mits de opnameduur beperkt is (Fanahel and Shinn, 1978).

Ook is aangetoond dat het therapeutiach effect van een opname verdwijnt of
zelfs negatief kan zijn, wanneer een kind langer dan twee è drie jaar in

een tehuis verblijft (Klüppel en Slijkerman, 1983).
Ten slotte is er nog een derde argument te noemen om de verblijfsduur in

tehuizen te onderzoeken, namelijk: het streven van de DKB naar beheersing
van hoge kosten, die een lange verblijfsduur met zich meebrengt. Residen

tiële plaataingen zijn relatief duur en - zeker als de verblijfsduur naar



verhouding lang is - lijkt de vraag naar de redenen van een dergelijke,
lange verblij fsduur gerechtvaardigd.

Samenvattend kan gesteld worden dat zowel over factoren die verblijfsduur
beïnvloeden als over positieve of negatieve pedagogische effecten en Con-)
terecht gemaakte kosten tot op heden weinig bekend is.
Ten einde meer duidelijkheid te verkrijgen met name omtrent eventuele ver
schillen in verblijfsduur tussen tehuizen is in de periode medio 1985 - me
dio 1986 een statistisch vooronderzoek verricht.
Een belangrijke conclusie van het vooronderzoek was dat het niet goed moge
lijk is tehuizen te onderscheiden op basis van verblijfsduur. Afgezien van
de opvangtehuizen, die zich door een korte verblijfsduur kenaerken, zijn er
tussen de te onderscheiden tehuistypen nauwelijks verschillen in verblijfs
duur te conatateren. Een andere belangrijke conclusie was dat het wel moge
lijk is jongeren en groepen jongeren op basis van verblijfsduur te onder
scheiden en dat het zinvoller is om in een vervolgonderzoek de jongere als
onderzoekseenheid te kiezen bij het opsporen van factoren die van invloed
zijn op de verblijfsduur.
Verder bleek uit het vooronderzoek, dat een tehuisopname vaak niet op zich
zelf staat en veelal deel uitmaskt van een reeks van plaatsingen binnen het
kader van jeugdhulpverlening. Daarom is besloten om in het vervolgonderzoek
ook aandacht te besteden aan eventuele voorgaande plaateingen van jongeren.
De reeks van elkaar npeenvolgende plaataingen in resldentiële en niet-resi
dentiële aettinga wordt vanwege het accent dat ligt op de :er5 dencièle
plaataingen aangeduid met de term ‘reaidentiële carrière’
Het hier gebruikte begrip ‘carrière’ heeft een duidelijk andere inhoud dan
het begrip ‘carrière’ zoals het gebruikt wordt binnen de interactieniati
ache deviantietheorie (zie o.a. Becker, 1968 en Lemert, i9’i en 1972). Bij
de interactionistische benadering gaat het om een beschrijving van deviante
carrières in terac’u van ontwikkelingeatadia, waarbij de nadruk ligt op een
proceamatige beschrijving van delinquent gedrag. Het hier gebruikt carrië
rebegrip ligt meer in het verlengde van het begrip zoals geoperationali
aeerd door Bluaetein e.a. (Barnett, Blumatein en Farrington. 1987). Zij be
spreken het beBrip ‘criminele carrière’ ala de opeenvolging in de tijd van
een aantal misdaden. Deze opeenvolging heeft een bepaalde duur met een be
gin en een einde. Zo ook gaat het hij het begrip ‘residentiële carrière’
om een opeenvolging in de tijd van in dit geval residentiële en niet-reei
dentiële plaatsingen binnen de jeugdhulpverlening. Deze opeenvolging heeft
eveneens een bepaalde duur met in principe een duidelijk beginpunt en een
duidelijk eindpunt.
Door beperkingen in tijd en budget was het binnen het kader van dit onder
zoek niet mogelijk om jongeren in de tijd te volgen. Het onderzoek betreft
een momentopname, waarbij een beeld geschetst wordt van jongeren met een
recent beëindigde tehuisplaataing. Dp het moment dat de tehuiaplaataing
beëindigd wordt, wordt in dit onderzoek ook de residentiëie carrière ala
beëindigd beschouwd. In een aantal gevallen zal dit werkelijk zo zijn en
zal de jongere geen bemoeienis meer hebben met de ras identiële kinderbe
scherming. In een groot aantal gevallen zal het einde van het tahuisver
blijf achter niet samenvallen met het einde van de reaidentiële carrière.
Door het feit dat dit onderzoek vooral kijkt naar de periode dat de jon
gere in het tehuis van onderzoek verbleef (de laatste tehuisplaatsing van
de jongere) kan niet altijd een volledig beeld gegeven worden van zijn re
aidentiële carrière. Bij lezing van dit rapport dient met deze reatrictie
rekening gehouden te worden. Een beter inzicht in de reaidmntiële carrière
zou wellicht gegeven kunnen worden via een longitudinaal opgezet onderzoek,



waarin jongeren vanaf hun eerste contact met de kinderbescherming gevolgd

worden tot aan hun volwassen-zijn.

Alvorens in te gaan op de hoofdatukindeling van dit rapport is het belang

rijk te benadrukken, dat de jongeren die bij het onderzoek hetrokken zijn

allen onder een justitiële kinderbeschermingsmaatregel vallen. De in dit

onderzoek besproken groep jongeren is daarom niet representatief voor de

bevolking van de tehuizen, die voor een groot deel ook uit vrijwillige

plaatsingen bestaat.
Daarnaast moet erop gewezen worden, dat de gegevensverzameling dateert van

voor het moment waarop de verlaging van de meerderjarigheidagrens van toe

passing is geworden. Ook deze verandering maakt dat de groep jongeren die

op dit moment in tehuizen verblijft niet helemaal vergelijkbaar is met de

groep jongeren in dit onderzoek. Met beide bovengenoemde opmerkingen dient

rekening te worden gehouden bij de lezing van de hierna volgende onder

zoeksresultaten.



2 DE OPZET VAN HET ONDEEZOEK

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opzet van het onderzoek. Aller

eerst wordt aandacht besteed aan de doelstelling van het onderzoek. Daarna

worden de onderzoekgroepen besproken en wordt ingegaan op de gebruikte

meetinstrumenten.

2.1 De onderzoeksdoelstelling

Een centrale doelstelling van het onderzoek is die factoren op te sporen

die vsn bepslende invloed zijn op de verblijfsduur van jongeren in tehui

zen en op de duur en het verloop van hun residentiële carrière. Ten aan

zien van de factoren, die mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur en

de duur en het verloop van de residentiële carrière, kan een onderscheid

gemaakt worden in de volgende drie groepen.
a. factoren met betrekking tot de jongere en zijn ouderlijk milieu,

b. factoren met betrekking tot het beleid van en de behandeling in het te

huis;
c. factoren met betrekking tot het beleid van en de begeleiding door de be

geleidende instantie.

De factoren die verondersteld worden de verblijfsduur te beïnvloeden zijn

ingedeeld in een aantal afzonderlijke categorieën. Er wordt echter aange

nomen dat de meeste factoren onderling afhankelijk zijn en dat zij tezamen

de verblijfsduur bepalen. De drie groepen zijn niet los van elkaar te zien.

2.2 De onderzoekgroepen

Binnen het kader van het onderzoek zijn een drietal onderzoekgroepen te on

derscheiden, namelijk de tehuizen, de jongeren en de begeleidende instan

ties. In de hierna volgende subparagrsfen wordt op elk van de groepen nader

ingegaan.

2.2.1 De tehuizen

Bij het onderzoek zijn 43 door Justitie goedgekeurde kinderbeschermingsin

richtingen betrokken. Binnen deze 43 tehuizen zijn volgens een indeling van

Justitie zeven verschillende tehuistypen te onderscheiden. Zie voor deze

indeling tabel 1.
De in tabel 1 gepresenteerde selectie is tot stand gekomen op basis van een

aantal inhoudelijke gronden. Een en ander is in nauw overleg met de Direc

tie Kinderbescherming gebeurd. Er is naar gestreefd de groep van 43 gese

lecteerde tehuizen representatief te doen zijn voor de hele groep van 119

voor het onderzoek in aanmerking komende tehuizen. De tehuizen zijn zoveel

mogelijk gespreid over het hele land. Per type tehuis is zoveel mogelijk

naar evenredigheid een aantal tehuizen geselecteerd. De eerste vier catego



rieèn van tabel 1 - de rijksinricbtingen, de opvangtehuizen, de tehuizen
voor zeer intensieve behandeling en de vakinternaten - zijn echter van
groot belang bij de beschrijving van het plaataingsverleden van jongeren.
Daarom is er voor gekozen om naar verhouding meer tehuizen uit deze catego
rieën in het hoofdonderzoek op te nemen. Ten slotte is ernaar gestreefd
zowel tehuizen met een kleine, gemiddelde als grote capaciteit in de steek
proef op te nemen.

Tabel l.Overzicht van de bij het hoofdonderzoek becrokken tehuizen

type voorziening totaal in steekproef
aantal opgenomen

1. Rijksinrichtingen 3 3
2. Opvangtehuizen 10 4
3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 4 4
4. Vakinternaten 7 4
5. Behandelingstehuizen 25 10
6. Tehuizen voor normale jeugd 57 13
7. Tehuizen voor werkende en studerende normale

jeugd 13 S

119 43

2.2.2 De jongeren

Binnen de 43 in de vorige paragraaf beschreven tehuizen zijn interviews ge
houden met tehuismedewerkers over jongeren. Uiteindelijk zijn 438 van der
gelijke interviews gehouden en zijn 438 jongeren hij het onderzoek betrok
ken (zie tabel 2).
De jongeren moesten, wilden zij voor opname in het onderzoek in aanmerking
komen, aan de volgende criteria voldoen.
Een eerste selectiecriterium was, dat de plaatsing van de jongere beëin
digd aoest zijn. Over verblijfsduur van jongeren kan pas iets gezegd wor
den, wanneer de desbetreffende tehuisopnames beëindigd zijn.
Een tweede selectiecriterium was het soort plaatsing. Alleen de justitie
piaatsingen zijn hij het onderzoek betrokken. Het betreft zowel de civiel
rechtelijko als de strafrechtelijke juatitieplaatsingen.
Een derde selectiecriterium was de verblijfsduur. Het verblijf van de jon
gere moest langer dan ëën maand geduurd hebben. Bij een kortere verblijfa
periode kan over de jongere geen of slechts weinig betrouwbare informatie
verzameld worden. Dit heeft als nadeel dat allerlei korte plaatsingen - zo
als bijvoorbeeld arrestatraffen - niet bij het onderzoek betrokken kunnen
worden.
Een vierde selectiecriterium was de leeftijd. Alleen jongeren van 15 jaar
en ouder zijn in het onderzoek opgenomen. In de eerste plaats is de groep
van jonge kinderen een aparte groep, die moeilijk te vergelijken is met de
groep van oudere kinderen. In de tweede plaats wordt in de 43 geselecteerde
tehuizen 80% van de jongeren met een beëindigde plaatsing aangetroffen in
de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder.



Een vijfde en laatste selectiecriteriun was dat het verblijf van de jongere
niet eerder dan in 1986 beëindigd mocht zijn. Met het oog op een zo be
trouwbaar mogelijke informatie kan niet al te lang in de tijd worden te
ruggegaan.

Tabel 2. Verdeling per type tehuis van het aantal jongeren, waarover met

een tehuismedewerker een interview is gehouden

type tehuis aantal jongeren aantal tehuizen

1. Rijksinrichtingen 45 3
2. Opvangtehuizen 50 4

3. Tehuizen voor zeer intensieve
behandeling 57

4. Vskinternaten 60 4
5. Behandelingstehuizen 105 10
6. Tehuizen voor normale jeugd 90 13
7. Tehuizen voor werkende en studerende

normale jeugd 31 S

438 43

2.2.3 De begeleidende instanties

Uit de groep van 438 jongeren over wie met een tehuismedewerker een inter
view is gehouden is aselect een groep van 60 jongeren gekozen. Over deze 60
jongeren is aanvullende informatie verzameld via interviews met maatschap
pelijk werk(st)ers van hegeleidende instanties.
De betrokken begeleidende instanties werden via schriftelijke en telefoni
sche weg benaderd voor deelname aan het onderzoek. Ondanks het feit dat
vertegenwoordigers van de instanties niet persoonlijk benaderd konden wor
den, was hun medewerking zeer groot. Slechts één instantie wilde geen mede
werking verlenen.
De 60 interviews vonden plaats hij 33 verschillende begeleidende instan
ties. De instanties bevonden zich verspreid over het hele land. Het ging
hierbij om gezinsvoogdij-, voogdij- en gecombineerde gezinsvoogdij/voog
dij-instellingen. Bij de meeste instanties werden een of twee interviews
afgenomen. Bij enkele instanties ging het om drie interviews.

2.3 De meetinstrumenten

Ter meting van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de verblijfs
duur zijn binnen het onderzoek drie vragenlijsten gehanteerd. Hamelijk: een
vragenlijst met betrekking tot het beleid en de methodiek van tehuizen, een
vragenlijst met betrekking tot de jongere en een vragenlijst met betrekking
tot het beleid van en de begeleiding door de begeleidende instantie.
Voorafgaande aan de eigenlijke construcriefase van de meetinstrumenten is
een inventarisatie van mogelijk relevante vragen en factoren gemaakt. Daar
toe is enerzijds de op dit onderzoeksterrein verschenen literatuur geraad



pleegd en zijn de door deze onderzoeken gebruikte vragenlijsten geanaly
seerd. Anderzijds is er een aantal verkennende gesprekken gevoerd met sleu
telfiguren binnen de residentiële kinderbescherming - vertegenwoordigers
van tehuizen, van begeleidende instanties, van het Werkverband Integratie
Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) en van de DKB - en is er overleg geweest
met collega-onderzoekers.
Ter meting van de beleids- en methodiekvariabelen hij de tehuizen bleek
reeds een goed meetinstrument voor handen te zijn. Ter meting van de overi
ge variabelen zijn twee grotendeels nieuwe vragenlijsten opgesteld. Gedeel
telijk is echter ook gebruik gemaakt van een aantal vragen uit de CON-pro
cedure (Mesman Schultz, 1978). De aanvankelijk opgestelde conceptvragen
lij sten hebben na een proces van proefafnames en bijstellingen naar aanlei
ding daarvan hun definitieve vorm gekregen.

2.3.1 Vragenlijst met betrekking tot het beleid en de methodiek van de te
huizen

Ter verzameling van de informatie ten aanzien van het beleid en de metho
diek van tehuizen is gebruik gemaakt ven een door Mesman Schultz (1987)
ontwikkeld meetinstrument. Dit meetinstrument is opgesteld ter evaluatie
van gedifferentieerde hulpverlening aan jongeren. Met behulp van deze vra
genlijst naar kenmerken van tehuizen is getracht een beter beeld te krijgen
van de bij het onderzoek betrokken tehuizen. Naast vragen naar enkele fei
telijke kenmerken van tehuizen bevat de lijst met name vragen naar beleid
en methodiek van tehuizen.
Omdat het evaluatie-instrument zich richt op het soort hulpverlening dat
binnen een tehuis gegeven wordt, zijn afhankelijk van het aantal hulpverle
ningsvormen per tehuis een of meer vragenlij sten ingevuld.
De lijsten zijn schriftelijk ingevuld door een vertegenwoordiger van de di
rectie of van de staf van het tehuis. Uiteindelijk hebben 39 tehuizen de
lijsten geretourneerd. Doot deze 39 tehuizen zijn 96 lijsten ingevuld. Het
aantal teruggestuurde lijsten varieerde van één ingevulde lijst voor de te
huizen met één hulpverleningsvorm tot acht ingevulde lijsten voor één te
huis met scht verschillende hulpverleningsvormen.

2.3.2 Vragenlijst met betrekking tot de jongere

Binnen het onderzoek is de informatie over de jongere en zijn ouderlijk ge
zin niet via de jongere zelf verzameld. De informatie is verzameld via een
tehuismedewerk(st)er die de jongere goed kent.
Globaal zijn met behulp van de vragenlijst een viertal gegevens verzameld:
a. gegevens omtrent het ouderlijk gezin van de jongere;
b. gegevens omtrent de problematiek van de jongere;
c. gegevens omtrent het verblijf in het tehuis;
d. gegevens omtrent de begeleiding vanuit de begeleidende instantie.

In de periode maart-april 1987 zijn 438 interviews afgenomen in de 43 bij
het onderzoek betrokken tehuizen. Het aantal interviews per tehuis varieer
de van slechts één interview in enkele zeer kleine tehuizen tot maximaal
vijftien interviews in de grotere instellingen.
Het grootste deel van de interviews in de tehuizen is door professionele
interviewers van de Dienst Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (DSWO) van de
Rijksuniversiteit Leiden vetricht. Door nauw overleg met de DSWO - onder
andere in de vorm van instructiebijeenkomsten en tussenevaluaties - is zo
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goed mogelijk getracht de kwaliteit van deze interviews te waarborgen. Het

restant van de interviews (N=6l) is door de onderzoekers zelf gedaan. Op

deze wijze konden binnen betrekkelijk korte tijd (2 maanden) alle inter

views worden verricht.

2.3.3 Vragenlijst met betrekking tot het beleid van en de begeleiding door

de begeleidende instantie

Aan de hand van deze vragenlijst zijn bij de maatschappelijk wetk(st)er die

de jongere begeleidt naast enkele gegevens omtrent het beleid van de in

stantie in hoofdzaak gegevens verzameld omtrent het verloop van de begelei

ding van de jongere. Deze vragenlijst en de voorgaande lijst hebben een

aantal onderwerpen gemeenschappelijk. Deze ‘overlap’ is nodig om de ver

schillende visies ten aanzien van bepaalde onderwerpen tussen tehuis en in

stantie te kunnen registreren en vergelijken. Enkele van deze onderwerpen

zijn de reden van de tehuisplaatsing, de problematiek van de jongere en de

evaluatie van de tehuisopname.
Uit de groep van 1438 jongeren over wie met een tehuismedewerk(st)er een in

teniew gehouden is, is aselect een groep van 6D jongeren gekozen. Bij deze

groep is door middel van interviews met maatschappelijk werk(st)ers boven

genoemde informatie verzameld. Vanwege beperkingen in budget en tijd was

het niet mogelijk voor iedere jongere de begeleidend maatschappelijk

werk(st)er te interviewen.



3 DE TEHUIZEN NADER BEKEKEN

Het behulp van een vragenlijst zijn over de bij het onderzoek betrokken te
huizen (zie tabel 1) een aantal gegevens verzameld. Aan de hand van de ver
zamelde informatie wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de

in de steekproef opgenomen tehuizen.
Bij de informatieverzameling is gebruik gemaakt van een meetinstrussent ter
evaluatie van gedifferentieerde hulpverlening aan jeugdigen. Dit meetin
strument is ontwikkeld door Plesman Schultz (1987). Een onderdeel van dit
instrument richt zich op een aantal kenmerken van de methodiek die in de
tehuizen wordt gehanteerd. Het gaat hierbij vooral om die kenmerken op
grond waarvan de in de tehuizen gehanteerd hulpvormen van elkaar kunnen
worden onderscheiden.
Op het onderdeel ‘kenmerken van de methodiek’ wordt een onderscheid gemaakt
in 8 implementatievariabelen en 10 methodiekvarisbelen. Bekeken is of er
tussen de te onderscheiden tehuistypen verschillen aanwezig zijn op deze
iaplementatie- en methodiekvariabelen. Bij de implementatievariabelen gaat
het om het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om een bepaalde vora
van residentiële hulp te geven. Het gaat om variabelen zoals de capaciteit,
het personeel en de gebouwen. De methodiekvariabelen betreffen vooral de
handelingen en de routines die in een tehuis worden uitgevoerd. Hier gaat
het om zaken als de opnameprocedure, de directiviteit en de intensiteit van
de begeleiding.
Op 1et eerste gezicht lijken er tussen de typen tehuizen zoals deze op ba
sis van bovengenoeisde door Justitie gehanteerde indeling onderscheiden kun
nen worden duidelijke verschillen te bestaan. Op 9 van de 18 implementatie

en methodiekvariabelen worden significante verschillen geconstateerd. Deze
significante verschillen blijken echter voornamelijk bepaald te worden door
afwijkende scores van de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen. Wanneer
beide laatstgenoemde categorieën buiten beschouwing worden gelaten, blijken
alle verschillen op één na te verdwijnen. De resterende tehuistypen - de
tehuizen voor zeer intensieve behandeling, de vakinternaten, de behande
lingstehuizen, de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor werkende
en studerende normale jeugd blijken slechts op de variabele aantal opvoe
ders per jongere van elkaar te verschillen.
Het verschil op deze variabele is verklaarbaar uit het feit, dat de tehui
zen op basis van een indeling in A-, 8-, C- of buitencategorieën van Justi
tie een bepaald budget krijgen toegewezen. Tehuizen uit de categorie A
krijgen een hoger budget dan tehuizen uit categorie 8, die weer een hoger
budget krijgen dan tehuizen uit categorie C. De tehuizen uit de buitencate
gorie krijgen het hoogste budget. De rijkainrichtingen, de opvangtehuizen
en de tehuizen voor zeer intensieve behandeling vallen in de buitencatego
rie. De behandelingatehuizen vallen in de A-categorie, de vakinternaten
vormen de 8-categorie en de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor
werkende en atuderende normale jeugd vormen de t-categorie.
Bij een hoger budget kan per jongere meer personeel worden aangenomen.
Deze indeling in A-, 8- en C-categorieën blijkt samen te hangen met de
ernst van de problematiek van de opgenomen jongeren. De ernst van de pro
blematiek van een jongere bepaalt voor een belangrijk deel hoe intensief
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een jongere begeleid moet worden. Een complexere problemetiek vraagt om een
in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht intensievere begeleiding.
Bij de vergelijking van de tehuistypen op de 18 implementatie- en metho
diekvariabelen zijn duidelijke aanwijzingen gevonden voor een onderverde
ling in drie verschillende groepen tehuizen. De rijksinrichtingen en de op
vangtehuizen kunnen in een eerste categorie worden ondergebracht de tehui
zen voor normale jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale
jeugd in een tweede categorie en de tehuizen voor zeer intensieve behande
ling, de vakinternaten en de behandelingstehuizen in een derde categorie.
Uit nadere analyses blijkt dat dit een zinvolle indeling is. In vergelij
king met de indeling in 7 typen worden op meer variabelen significante ver
schillen gevonden. Bovendien blijken de significantieniveaus duidelijk ho
ger te zijn.
De resultaten van een clusteranalyse ondersteunen in grote lijnen de mde
ling in drie categorieën.
Inhoudelijk valt de gevonden driedeling als volgt te beargumenteren. De
eerste categorie - de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen - richt zich
op jongeren met duidelijk delinquent gedrag. Deze categorie kenmerkt zich
door een gesloten karakter. De tweede categorie - de tehuizen voor normale
jeugd en de tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd - neemt jon
geren op bij wie de reden tot tehuisplaatsing veelal is gelegen in een ge
brek aan draagkracht van het verzorgende milieu. De tehuizen bieden vooral
vervangende opvoeding en verzorging. Bij de derde categorie - de tehuizen
voor zeer intensieve behandeling, de behandelingstehuizen en de vakinterna
ten - staat behandeling centraal. De reden voor opname in dit soort tehui
zen is vooral gelegen in gedragsproblemen van de jongeren en bij gevolg de
te zware draaglast voor het verzorgend milieu. Naast verzorging en opvoe
ding moet ook behandeling worden geboden.
Wanneer gekeken wordt naar de ernst van de problematiek van de opgenomen
jongeren dan blijkt deze het meest ernstig te zijn in de eerste categorie
- de rijksinrichtingen en de opvangtehuizen - en het minst ernstig in de
tweede categorie - de tehuizen voor normale jeugd en de tehuizen voor wer
kende en studerende normale jeugd. Binnen de derde categorie blijkt de
ernst van de problematiek van de jongeren in de tehuizen voor zeer inten
sieve behandeling overeen te komen met die van jongeren uit de eerste cate
gorie. De ernst van de problematiek van jongeren in de vakinternaten en in
de behandelingstehuizen blijkt tussen beide extremen in te zitten.



4 VERBLIJFSDUUR EN RESIDENTIELE CARRIERE

Voor alle jongeren die bij het onderzoek betrokken zijn ia de verblijfaduur
van de meeat recente tehuiaplaataing vaatgeateld. Het ging hierbij steeds
om afgesloten tehuisopnames. De gemiddelde verblijfsduur van deze jongeren
blijkt 16,7 maanden te zijn. Dit cijfer is hoger dan de cijfers uit het
vooronderzoek (Vissers, 1987) en uit het Jaarverslag 1985/1986 van de Di
rectie Kinderbescherming. Hier werden namelijk gemiddelden van respectieve

lijk 13,0 en 11,9 maanden gevonden. Bij het huidige onderzoek zijn echter
verblijfsduren van korter dan één maand buiten beschouwing gelaten.
De groep jongeren is op een continuüm geplaatst lopend van korte, via mid
dellange naar lange verblijfsduur. Bij een verdeling in drie gelijke sub-
groepen kwamen de volgende grenzen naar voren: voor een kort verblijf 1 tot
en met 6 maanden, voor een middellang verblijf langer dan 6 maanden maar
korter dan 1,5 4 2 jaar en voor een lang verblijf langer dan 1,5 4 2 jaar
(zie tabel 3). Deze grenzen blijken vrij goed overeen te komen met de gren
zen zoals deze in de praktijk van de hulpverlening op meer inhoudelijke
gronden worden gehanteerd voor een kort, een middellang of een lang ver
blijf. Zo wordt voor kortdurende hulpverlening - zoals opvang, crisisinter
ventie en observatie - meestal een maximum termijn van 6 maanden aangehou
den. Voor verdere hulpverlening wordt een termijn van 6 maanden tot ander
half 4 twee jaar optimaal geacht. Een verblijf dat langer dan deze termijn
duurt wordt over het algemeen als te lang en niet meer optimaal beschouwd.

Tabel 3. Verblijfsduur van de bij het onderzoek betrokken jongeren

verblijfsduur aantal jongeren 1 Zcumulatief

0- 3maanden 70 16 16
3 -Gmaanden 58 13 29
6- 9maanden 53 13 42
9 - 12 maanden 46 10 52
1 - 1,5 jaar 53 13 65
1,5 - 2 jaar 65 14 79
2 - 3 jaar 48 ii 90
3 - 4 jaar 19 5 95
4 - 5 jaar 9 2 97
5 jaar en ouder 14 3 100

435 100

Het verblijf in een tehuis vormt vaak een onderdeel van een reeks van op
eenvolgende plaatsingen (elk met een eigen duur) die een jongere in de kin
derbescherming meemaakt. De plaatsingen van de jongeren in het onderzoek
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hebben overwegend een residentieel karakter, maar daarnaast is sprake ven
niet-residentiële plaatsingen.
Deze reeks van opeenvolgende plaatsingen in residentièle en niet-residen
tiële settings, die een jongere achtereenvolgens meemaakt en die een be
paalde duur heeft, wordt vanwege het accent dat ligt op de residentiële
plaatsingen aangeduid met de term ‘residentiële carrière’.
Kijken we neer het aantal opeenvolgende plaatsingen per jongere dan blijkt
elke jongere gemiddeld 3,8 naal een versthillende plaatsing meegemaakt te
hebben. Sommige onderzoekers - waaronder Bastiaansen (1976) en Van der
Ploeg (1979) - hebben in het verleden ook gekeken naar plaatsingen van
jongeren in de kinderbescherming. Zij beperken het begrip plaatsing echter
tot tehuisplaatsingen en hebben het in het algemeen alleen over het resi
dentiële plaetsingsverleden, d.w.z. dat de meest recente tehuisplaatsing
daarbij niet is inbegrepen. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar wisse
lingen met een niet-residentieel karakter en is bij het aantal residentiële
plaatsingen ook steeds de laatste tehuispleatsing meegeteld. Hiermee dient
tekening gehouden te worden, wanneer vergelijkingen gemaakt worden tussen
de cijfers uit dit onderzoek en cijfers uit genoemde of soortgelijke onder
zoeken.
Zoals gezegd kan binnen de wisselingen een onderscheid gemaakt worden in
tesidentiële plaatsingen en niet-residentiële plaatsingen. De onderzoeks
jongeren blijken gemiddeld 2,4 maal een tehuisplaatsing gehad te hebben.
Dit cijfer is inclusief de plaatsing in het tehuis van onderzoek. Verdet
blijkt bij de jongeren gemiddeld 1,4 maal sprake te zijn van een niet-resi
dentiële plaatsing.
De duur van de residentiële carrière kan op twee manieren worden gedefi
nieerd. Enerzijds kan de duur van de carrière gelijkgesteld worden aan de
duur van de justitiële maatregel. Anderzijds kan de duur van de carrière
gelijkgesteld worden aan de som van de duur van de justitiële maatregel en
de duur van de vrijwillige hulpverlening.
De duur van de justitiële maatregel is voor 405 jongeren bekend. De duur
van de eraan voorafgaande vrijwillige hulpverlening is slechts voor 60 van
die 405 jongeren bekend. De duur van de vrijwillige hulpverlening is name
lijk bepaald via interviews met maatschappelijk werk(st)ers van de begelei
dende instanties. In totaal werden 60 van die interviews uitgevoerd.
De gemiddelde duur van de justitiële maatregel blijkt 33,7 maanden te zijn.
Als minimum waarde wordt 1,4 maanden gevonden, als maximum waarde 184,4
maanden (ruim 15 jaar!).
Kijken we naar de 60 jongeren van wie bekend is of er hij hen sprake is ge
weest ven vrijwillige hulpverlening en zo ja hoe lang die hulp gemiddeld
geduurd heeft. In ruim de helft van het aantal gevallen (N=35; 58,3%)
blijkt er voor het uitspreken van de kinderbeschermingsmaatregel sprake te
zijn geweest van vrijwillige hulpverlening. Over de aard yen de hulpverle
ning valt nog het volgende te zeggen. In 21 gevallen (60,0%) was sprake van
ambulante hulpverlening, in 6 gevallen (17,1%) van residentiële hulpverle
ning en in 8 gevallen (22,9%) van een combinatie van beide. Gemiddeld
blijkt de op vrijwillige basis geboden hulp 28,8 maanden te duren. Als mi
nimum voor de huipverleningsduur op vrijwillige basis wordt 1 maand gevon
den, als maximum 120 maanden.
Ten slotte is nagegaan in hoeverre binnen het begrip residentiële carrière
een wisselingenaspect en een duurespect te onderscheiden zijn. Bekijken we
de correlatie tussen de duur van de maatregel en het aantal wisselingen,
dan blijkt deze niet erg hoog te zijn (r=0,26). Daarnaast blijkt dat wan
neer er een feccoranalyse wordt toegepast op een aantal duurvariabelen en
een aantal wisselingenveriabelen er duidelijk twee factoren te onderschei
den zijn. De ene factor hangt samen met de duur. De andere factor hangt



samen met het aantal wisselingen. Beide especten blijken een aparte beteke

nis te hebben. Binnen het verdere onderzoek zullen daarom twee carrièreaco

res gehanteerd worden: een score voor de duur en een score voor het aantal
wisselingen.
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S VERBLIJFSDUUR EN TENUISFACTOREN

Er blijken niet veel verschillen te bestaan tussen de typen tehuizen wat

betreft verblijfsduur (zie tabel 4). De verschillen worden vooral bepaald

door de opvangrehuizen (2,9 maanden) en de tehuizen voor werkende en stude

rende normale jeugd (7,9 maanden) met een korte verblijfsduur. De rijksin

richtingen, de tehuizen voor zeer intensieve behandeling, de vskinternaten,

de behandelingstehuizen en de tehuizen voor normale jeugd verschillen niet

duidelijk van elkaar. De verblijfsduur varieert er van 1,5 tot 2 jaar.

Wordt er binnen de tehuistypen naar de afzonderlijke tehuizen gekeken, dan

blijken er ook hier per type tussen tehuizen nauwelijks verschillen te be

staan.

Tabel 4. Gemiddelde verblijfsduur (in maanden) per type tehuis

type tehuis gemiddelde
verblij fsduur

1. Rijksinrichtingen 18,1

2. Dpvangtehuizen 2,9

3. Tehuizen voor zeer intensieve behandeling 14,8
4. Vakinternaten 23,4

5. Behandelingstehuizen 18,6

6. Tehuizen voor normale jeugd 21,3

7. Tehuizen voor werkende en studerende normale jeugd 7,9

16,6

Duidelijker zijn de verschillen qua verblijfsduur tussen de hulpverlenings
typen. Dbservatie- en opvanggroepen hebben een korte gemiddelde verblijfs

duur (3,4 maanden). Gezinshuizen hebben een lange gemiddelde verblijfsduur
(61,8 maanden) .Behandelingsgroepen, kamertrainingscentra, traditionele
leefgroepen en leefgroepen naar gezinsmodel hebben een middellange ver

blijfsduur van 1,5 â 2 jaar (zie tabel 5).
De gevonden verblijfsduren zijn in overeenstemming met de verblijfsduren
die gezien de per hulpverleningsvorm gestelde doelen verwacht mogen wor
den. Het doel van een observatie- of opvanggroep is veelal om na een rela

tief korte opnameperiode te komen met een advies omtrent de verdere behan
deling van de jongere. Een gezinshuis heeft meer het karakter van een

pleeggezin en vaak is het de bedoeling dat de jongere er gedurende lange
tijd verblijft. De verwezenlijking van de doelstellingen van de resterende
hulpverleningsvormen vereist veelal een middellange opnameperiode.
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Tabel 5. Gemiddelde verblijfsduur (in maanden) per type hulpverlening

type hulpverlening gemiddelde
verblij fsduur

obaervatie 3,4
behandeling 13,]
opvang 3,4
kamertraining 11,5
gezinahuis 41,8
traditionele leefgroep 17,5
gezinsmodel leefgroep 15,0

12,8

Op grond van bovengenoemde cijfers zou men kunnen concluderen dat de hulp
verlening binnen de tehuizen nog niet zo slecht functioneert, omdat de ge
vonden gemiddelde verblijfsduren vrij dicht in de buurt zitten van de ter
mijnen die optimaal geacht worden voor een bepaald verblijf. De gevonden
cijfers hebben echter nogal een grote spreiding. Dit wil zeggen dat binnen
de tehuizen en binnen de hulpverleningsvormen veel jongeren een verblijfs
duur hebben die veel korter of veel langer is dan optimaal geacht wordt.
Zowel van de afwijkend korte als van de afwijkend lange verblijfsduur moet
in de meeste gevallen gezegd worden dat ze vanuit pedagogisch oogpunt ver
werpelijk zijn.
De verblijfsduur in een tehuis blijkt langer te zijn naarmate een jongere
binnen één instelling meer hulpverleningsvormen heeft doorlopen. Hoe vaker
een jongere binnen één tehuis van hulpverleningsvorm wisselt des te langer
is de duur van het verblijf in dat tehuis. Dit houdt echter niet in dat
tehuizen met een gedifferentieerder hulpaanbod een langere gemiddelde ver
blijfsduur hebben. De tehuizen voor zeer intensieve behandeling hebben
bijvoorbeeld het grootste aantal verschillende hulpverleningavormen, ter
wijl hun verblijfsduur iets onder het algemene gemiddelde ligt.
Een verblijf dat door het tehuis duidelijk als succesvol wordt beschouwd
blijkt gemiddeld van middellange duur te zijn (16,4 maanden). Een niet suc
cesvol verblijf duurt duidelijk korter (12,8 maanden) en een ten dele ge
slaagd verblijf duidelijk langer (21,] maanden). Deze gegevens worden on
dersteund door het onderzoek ‘Jongeren tussen wal en schip’ (Wouda e.a.
198]a) . In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen jongeren die
op reguliere wijze worden uitgeplaatst (plaatsing gelukt) en jongeren die
op een of andere wijze uitvallen (plaatsing mislukt). De regulier beëindig
de plaatsingen duren gemiddeld 20 maanden, de niet volgens plan beëindigde
plaatsingen gemiddeld 10,7 maanden. Uit de gegevens mag overigens niet wor
den afgeleid dat een kort verblijf steeds ongunstiger moet worden beschouwd
dan een lang verblijf. Kort verblijf en lang verblijf zijn relatieve be
grippen die gekoppeld dienen te worden aan een bepaalde optimale verblijfs
duur bij een bepaald type hulpverlening.
Daarom is ook gekeken naar het percentage gelukte plaatsingen per type
hulpverlening. De observatie- en opvanggroepen blijken een zeer hoog per
centage gelukte plaatsingen te hebben (81% respectievelijk 90%). De behan
delingsgroepen en de traditionele leefgroepen hebben daarentegen een vrij



laag percentage gelukte plaatsingen (48% respectievelijk 45%). De kamer
trainingscentra en de gezinshuizen nemen met 59% respectievelijk 67% geluk
te plaatsingen een middenpositie in. Hieruit blijkt dat bepaalde korte
plaatsingen - namelijk die plaatsingen die binnen het kader van observatie
en opvang tot stand komen - over het algemeen juist erg succesvol zijn.
Hierbij dient wel te worden vermeld dat het gemakkelijker is om een obser
vatie- of een opvangperiode succesvol af te sluiten dan om een behande
lingsperiode succesvol af te ronden. Observatie- en opvangdoelen zijn rela
tief gemakkelijk te realiseren. Behandelingsdoelen zijn daarentegen veel
moeilijker te verwezenlijken.
Een mislukte plaatsing duurt over het algemeen kort omdat zij vaak vroeg
tijdig afgebroken wordt. De belangrijkste oorzaken van dit vroegtijdig af
breken zijn het weglopen van de jongere, het plegen van een delict en het
gebruik van alcohol of drugs door de jongere. Een verklaring voor het ver
schil in verblijfsduur tussen een geheel geslaagde en een ten dele geslaag
de plaatsing is wellicht de volgende. Over het algemeen zal sneller duide
lijk zijn wanneer een plaatsing vruchten afwerpt. Daarom kan zo’n plaatsing
eerder beëindigd worden. Bij een plaatsing die niet helemaal optimaal ver
loopt zal het moeilijk te bepalen zijn wanneer de plaatsing beëindigd moet
worden. Vaak heeft men nog het idee dat er vooruitgang geboekt kan worden.
Pas wanneer een kans op verdere verbetering niet meer aanwezig wordt ge
acht, zal het verblijf beëindigd worden. Zo’n plaatsing zal daarom over het
algemeen langer duren.
Kijken we binnen de verschillende hulpverleningsvormen naar de gelukte,
deels gelukte en mislukte plaatsingen dan blijkt ook hier dat de mislukte
plaatsingen duidelijk korter duren dan de gelukte en deels gelukte plaat
S ingen.
Bovengenoemde gegevens worden ondersteund door de samenhang die gevonden
wordt tussen de evaluatie van het tehuisverblijf en de verblijfsduur. Van
een gunstig verblijf wordt gesproken wanneer de jongere zich houdt aan de
regels van het tehuis, goede relaties met de groepsleiders heeft, geschikt
is voor een verblijf in het tehuis, goed heeft meegewerkt, het verblijf
goed ervaren heeft en er tijdens het verblijf duidelijk op vooruit is ge
gaan. Van een ongunstig verblijf is sprake wanneer genoemde kenmerken niet
van toepassing zijn. Een als gunstig geëvalueerd verblijf blijkt samen te
gaan met een lange tot middellange verblijfsduur, een als ongunstig geëva
lueerd verblijf met een korte verblijfsduur. Wanneer er per hulpverleninga
vorm afzonderlijk naar het verband tussen de verblijfsduur en de verblijf-
score gekeken wordt, wordt over het algemeen eenzelfde samenhang geconsta
teerd.
Wanneer een jongere in een tehuis wordt opgenomen, wordt slechts in een ge
ring aantal gevallen (een derde deel) iets afgesproken over de verwachte
duur van het verblijf. Voor twee derde deel van de jongeren wordt geen en
kele afspraak over een verblijfstermijn gemaakt. Wanneer er wel afspraken
over de te verwachten verblijfstermijn gemaakt zijn blijkt de uiteindelijke
verblijfsduur korter te zijn (14,6 maanden) dan wanneer er geen afspraken
zijn gemaakt (17,5 maanden).
De mate van contact tussen vertegenwoordigers van het tehuis en de ouders
blijkt duidelijk samen te hangen met de verblijfsduur in het tehuis. Aan
dacht is besteed aan schriftelijke, telefonische en persoonlijke contacten
tussen tehuis en ouders. Opvallend is dat in een groot aantal gevallen
nooit sprake is geweest van schriftelijk, telefonisch of persoonlijk con
tact tussen tehuis en ouders. Het ontbreken van deze contacten kan slechts
gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat een aantal jongeren geen
ouders of ouderfiguren meer heeft.
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De gevonden verbanden duiden er mogelijk op dar een frequenr contacr russen
ouders en tehuis de verblijfsduur in een tehuis kan bekorten. Het gaat
hierbij echter niet alleen om de kwantiteit van de contacren. Zoals uit an
der onderzoek (o.a. Fanshel en Shinn, 1978 en Jenkins en Norman, 1972)
blijkt, is met name ook de kwaliteit van de contacten tussen tehuis en ou
ders van belang.
Gedeeltelijk echter moeten de gevonden verbanden verklaard worden door het
feit dat in de beginfase van een tehuisplaatsing over het algemeen van een
frequent contact sprake is en door het feit dat bij een lange opnameduur de
frequentie van de contacten duidelijk afneemt - met name wanneer de plaat
sing langer dan twee jaar duurt (zie opnieuw Fanshel en Shinn, 1978). Bo
vendien zal een frequent contact tussen ouders en jongere vaak het gevolg
zijn van de positieve mogelijkheden in het ouderlijk milieu.
Er blijkt geen verband te bestaan tussen de intensiteit van de behandeling
in een tehuis en de verblijfsduur van een jongere. Wel is er sprake van een
verband tussen de frequentie van de evaluatiegesprekken met betrekking tot
de behandeling van de jongere en de verblijfsduur. Er blijkt een duidelij
ke, negatieve samenhang te bestaan tussen de frequentie van de evaluatiemo
menten en de verblijfsduur. Een hoge evaluatiefrequentie gaat samen met een
korte verblijfsduur, een lage evaluatiefrequentie met een lange verblijfs
duur. Dit verband komt overeen met het eerder besproken verband dat gevon
den wordt tussen de contactfrequentie van tehuis en ouders en de verblijfs
duur. Dok voor deze samenhang geldt de daar gemaakte kanttekening dat het
gevonden verband deels verklaard wordt door een hoge evaluatiefrequentie in
de beginfase van de plaatsing en een afnemende evaluatiefrequentie bij een
lang voortduren van de plaatsing. Bovendien lijkt er een verband te bestaan
met het verloop van de plaatsing. Bij een gunstig verlopende plaatsing kan
over het algemeen volstaan worden met een minder frequente evaluatie.
Ter afsluiting van deze paragraaf nog een opmerking over de plaats waar da
jongere na het tehuisverblijf terecht komt en het verband tussen deze ver
volgplaats en de verblijfsduur. De meeste jongeren (29,9%) blijken na het
tehuisverblijf op kamertraining of zelfstandige kamerbewoning terecht te
komen. Dit is gezien de samenstelling van de onderzoekgroep - jongeren van
15 jaar en ouder - niet verwonderlijk. Dok gaan veel jongeren weer terug
naar huis (28,8%). Een vrij grote groep jongeren (15,7%) blijft aangewezen
op residentiële hulpverlening en komt in een ander tehuis terecht. Van de
resterende groep komt 7,4% in een pleeggezin terecht, 5,4% hij familie,
4,9% loopt weg en gaat zwerven en 7,9% vindt een nog andere vervolgplaats.
Jongeren die uiteindelijk in een pleeggezin terecht komen blijken gemid
deld het langst in een tehuis te verblijven (26,3 maanden). Dit is in over
aenstesssing met resultaten uit Amerikaans onderzoek (Fanahel en Shinn,
1978). Dit onderzoek constateerde voor dit soort jongeren eveneens een zeer
lange verblijfsduur. Blijkbaar vergt een voorbereiding op een plaatsing in
een pleeggezin veel tijd. Dit gaat in het bijzonder op voor deze leeftijds
groep, waarvoor het moeilijk is kandidaat-pleeggezinnen te vinden. Dok bij
tehuisplaatsingen met als uiteindelijk doel het realiseren van zelfstandige
kamerbewoning of kaaertraining blijkt de verblijfsduur lang te zijn (23,3
maanden). Wellicht dat hij dit laatste het feit dat van plaatsgebrek in
kamertrainingscentra vaak sprake is een rol speelt. Daardoor kan het ver
blijf langer duren dan strikt noodzakelijk is vanuit pedagogisch oogpunt.
Jongeren die weglopen en gaan zwerven verblijven het kortst in het tehuis
(6,3 maanden). Het gaat hierbij steeds om voortijdig afgebroken, mislukte
plaatsingen. Bij terugplaatsing in het oorspronkelijke gezin, plaatsing bij
familie of een vervolgplaatsing in een ander tehuis, is sprake van een mid
dellange verblijfsduur die varieert van 13,1 tot 15,8 maanden.



6 VERBLIJFSDUUR, GARRIERE EN JONGERENEAGTOREN

De verblijfsduur blijkt tussen jongens en meisjes nsuwalijks te verschil
len. De jongens blijven gemiddeld 17,0 masnden in het tehuis tegen de meis
jes gemiddeld 15,9 maanden. Van der Ploeg (1975) constateerde voor de meis
jes eenzelfde gemiddelde verblijfsduur (16 maanden). De jongens in zijn on
derzoek hadden daarentegen een aanzienlijk langere verblijfsduur (26 maan
den). Ook wat betreft de duur van de maatregel en wat betreft het aantal
wisselingen worden in het huidige onderzoek nauwelijks verschillen gevonden
tussen jongens en meisjes. Bij jongens duurt de maatregel geaiddeld 34,7
maanden bij meisjes gemiddeld 31,7 maanden. Jongens hebben gemiddeld 3,7
wisselingen meisjes gemiddeld 3,9. Jongens worden gemiddeld iets vaker (2,5
maal) in een tehuis geplaatst dan meisjes (2,1 maal). Meisjes maken echter
gemiddeld meer niet-residentiële plaatsingen mee: meisjes gemiddeld 1,7
maal tegen jongens gemiddeld 1,2 maal. Deze cijfers wijken opnieuw af van
die van Van dar Ploeg (1975). Hij constateerde namelijk dat meisjes duide
lijk meer tehuiaplaataingen achter de rug hadden dan jongens: 2,2 maal ver
sus 1,8 maal.
Wat betreft de verblijfsduur in een tehuis, de maatregelduur en het aantal
wisselingen blijken tussen etnische groepen geen significante verschillen
te bestaan. Toch zijn er naast enige overeenkomsten enkele verschillen aan
te wijzen. De groep van Turkse jongeren blijkt goed overeen te komen met de
groep van Nederlandse jongeren. De verblijfsduur in een tehuis is vrijwel
hetzelfde: voor Nederlandse jongeren 16,9 maanden voor Turkse jongeren 18,4
maanden. Dok de maatregelduur verschilt nauwelijks (35,4 respectievelijk
34,4 maanden) evenals het aantal wisselingen (3,7 respectievelijk 3,8 wis
selingen; zie tabel 6).
De andere etnische groepen verschillen duidelijk van de Nederlandse en
Turkse jongeren. Door afwijkende scores vallen de volgende groepen op. Ma
rokkaanse en Surinaamse jongeren hebben over het algemeen een korte ver
blijfsduur in een tehuis (10,1 respectievelijk 13,2 maanden) en een korte
maatregelduur (17,2 respectievelijk 23,0 maanden), maar hebben veel wisse
lingen (beide groepen 4,2 maal). In relatief korte tijd maken deze jongeren
veel kortdurende plaataingen mee. Deze jongeren blijken met name in de op
vangtehuizen en de rijksinrichtingen terecht te komen. Jongeren uit landen
ten noorden van de Middellandse Zee (Portugal, Spanje, Italië, Joegoslavië
en Griekenland) verblijven over het algemeen lang in een tehuis (24,9 maan
den), maar hebben een korte maatregelduur (28,6 maanden) en weinig wisse
lingen (3,1 maal). Jongeren uit Westeuropese landen (anders dan Nederland)
verblijven het langst in een tehuis (26,3 maanden), hebben een lange maat
regelduur (36,9 maanden) en hebben veel wisselingen (4,2 maal; zie tabel
6).
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Tabel 6. Etnische achtergrond, gemiddelde verblijfsduur (in maanden), ge
middelde maatregelduur (in maanden) en aantal wisselingen. Tussen
haakjes is steeds het aantal jongeren vermeld.

etniciteit gemiddelde gemiddelde aantal
verblij fsduur maatregelduur wisselingen

Nederlands 16,9 (331) 35,4 (314) 3,7 (314)
Surinaams 13,2 ( 27) 23,0 ( 25) 4,2 ( 25)
Turks 18,4 ( 9) 34,3 ( 9) 3,8 ( 9)
Marokkaans 10,1 ( 20) 17,2 ( 17) 4,2 ( 17)
Antilliaans 9,1 ( 10) 24,8 ( 8) 3,6 ( 8)
Indonesisch/Moluks 15,3 ( 10) 43,9 ( 10) 6,5 ( 10)
landen ten noorden van de
Middellandse Zee 24,9 ( 8) 28,6 ( 8) 3,1 ( 8)

anders 26,3 ( 19) 36,9 ( 16) 6,2 ( 16)

16,7 (434) 33,8 (407) 3,8 (407)

Bepaalde etnische groepen blijken duidelijk in negatieve zin af te wijken.
Het gaat vooral om die jongeren die in relatief korte tijd veel verschil
lende tehuisplastsingen meemaken. Het betreft met name Marokkaanse en Suri
naamse jongeren en in iets mindere mate jongeren van Antilliaanse en van
Indonesisch/Molukse afkomst.
Jongeren die het gewone bssisonderwijs gevolgd hebben blijken gemiddeld
korter in een tehuis te verblijven dan jongeren met speciaal basisonder
wijs: 15,6 versus 21,3 maanden. Ook de duur van de justitiële maatregel
blijkt bij jongeren met gewoon basisonderwijs korter te zijn dan bij jonge
ren met speciaal basisonderwijs; 30,7 versus 41,0 maanden. Daarnaast blij

ken jongeren met speciaal basisonderwijs iets vaker een tehuisplmatsing mee

te maken dan jongeren met gewoon basisonderwijs: 2,6 versus 2,2 maal.
Met betrekking tot de ten tijde van het tehuisverblijf gevolgde opleiding
kan het volgende gezegd worden. Jongeren met een hoog opleidingsniveau
(VWO/HAVO/MAVO/MEAO) verblijven over het algemeen lang in een tehuis en
hebben een vrij lange maatregelduur, maar hebben een klein aantal wisse

lingen. Jongeren met een lager opleidingsniveau hebben over het algemeen

een kortere verblijfsduur in een tehuis en een kortere maatregelduur, maar

hebben een groot aantal wisselingen.
Bij een interne schoolopleiding blijkt de verblijfsduur korter te zijn dan

bij een externe schoolopleiding: 16,5 respectievelijk 21,3 maanden. Uit de

ze cijfers blijkt, dat het volgen van een interne schoolopleiding over het

algemeen niet leidt tot een langere verblijfsduur.
Wanneer de belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de kant van

de jongere delinquent gedrag betreft (diefstal, geweldpleging, inbraak, be

roving, alcohol- of druggebruik, e.d.) dan blijkt de verblijfsduur evenals

de msatregelduur kort tot middellang te zijn en het aantal wisselingen vrij

groot. Wanneer de belangrijkste aanleiding gedragsproblemen thuis of op

school, leermoeilijkheden of problemen in de relationele en emotionele

sfeer betreft dan blijkt de verblijfsduur evenals de mastregelduur middel

lang tot lang te zijn en het aantal wisselingen gering.
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Ook is gekeken naar het aantal problemen van de kant van de jongere dat
heeft meegespeeld bij de beslissing tot de tehuisplaatsing. Het aantal pro
blemen per jongere geeft een indicatie van de ernst van de problematiek:
hoe meer problemen des te ernstiger de problematiek. Ernstige problematiek
blijkt samen te gaan met een korte verblijfsduur, een naar verhouding korte
maatregelduur en met veel wisselingen , met name veel residentiële plaat
singen. Minder ernatige problematiek gaat samen met een lange verblijfs
duur, een lange maatregelduur en weinig wisselingen respectievelijk tehuis
plaatsingen. Dit laatste is in overeenstemming met bevindingen van Zandberg
(1987). Ook hij constateerde dat jongeren met gemiddeld de minst ernstige
problematiek bij aanmelding gemiddeld het langst in - in dit geval klein
schalige - residentiële voorzieningen verblijven. Ook zijn er parallellen
met het onderzoek van Van der Ploeg (1975). Deze auteur kwam tot de conclu
sie dat jongeren met minder ernstige problematiek voor de tehuizen een
dankbaarder groep zijn om mee te werken. Vandaar dat ze over het algemeen
wat langer in de tehuizen verblijven.
Ten aanzien van de belangrijkste aanleiding tot de tehuisplaatsing van de
kant van de ouders blijken er geen verschillen op te treden. Bij de ene
probleemcategorie is de verblijfsduur niet duidelijk langer dan bij de an
dere probleemcategorie. Ook is gekeken naar het aantal problemen van de
kant van de ouders als indicatie voor de ernat van de ouderproblematiek. In
tegenstelling tot bij de problematiek van de jongere blijkt er geen aprake
te zijn van een duidelijke samenhang tussen het aantal problemen van de
kant van de ouders en de verblijfsduur, de maatregelduur of het aantal wis
selingen.
Naarmate de gezinasituatie van jongeren meer verstoord is - er is sprake
van een onvolledig gezin en de jongere heeft al meer gezinasituaties achter
de rug - is de kans op een lange verblijfaduur, een lange maatregelduur en
veel wisselingen groter. Met name wanneer er voor de jongere geen gezin
meer functioneert is de verblijfsduur in een tehuis lang (25,3 maanden), de
maatregelduur lang (55,4 maanden) en het aantal wisselingen groot (4,4
maal; zie tabel 7).

Tabel 7. Verblijfsduur, maatregelduur en aantal wisselingen naar situatie
aan het hoofd van het gezin. Tussen haakjes is vermeld het aantal
jongeren

wie staan er aan het verblijfsduur maatregelduur aantal
hoofd van het gezin? (in maanden) (in maanden) wisselingen

natuurlijke vader en moeder 14,2 (133) 25,5 (123) 3,3 (123)
natuurlijke moeder en niet-
natuurlijke vader 18,0 ( 95) 31,1 ( 94) 3,9 ( 94)

natuurlijke ouder alleen 14,2 (118) 30,2 (107) 4,0 (107)
niet-natuurlijke ouderfiguren 20,7 ( 49) 52,2 ( 48) 4,0 ( 48)
geen ouderfiguren 25,3 ( 37) 55,4 ( 33) 4,4 ( 33)

16,7 (432) 34,7 (405) 3,8 (405)

Een extreem lange verblijfsduur in een tehuis gekoppeld aan een extreem
lange maatregelduur en veel wiaaelingen (met name veel tehuiaplaataingen)
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moet vooral verklaard worden uit het feit dat er voor de jongere geen ge

zinaaituatie meer bestaat waarop bij/zij kan terugvallen. Deze jongeren ko

men vaak terecht in gezinshuizen of leefgroepen ingericht naar gezinsmodel

en op begeleide of zelfstandige kamerbewoning en zijn min of meer permanent

aangewezen op residentiële hulpverlening of opvang in een pleeggezin totdat

zij zelfstandig kunnen wonen.
Wanneer er binnen het gezin sprake is van een duidelijke verstoring van de

gezinsrelaties, blijkt de kans op een korte verblijfsduur en een naar ver

houding korte maatregelduur groter te zijn. De verstoring van de gezinare

laties kan beschouwd worden als een indicatie van de problemen die in een

gezin spelen. Het gevonden verband kan daarom als volgt uitgelegd worden:

hoe meer problemen er zijn binnen het gezin, des te korter zijn de ver

blijfsduur en de maatregelduur.
Voorts blijkt er sprake te zijn van een duidelijk verband tussen de bezoek-

frequentie van de ouders aan hun kinderen in het tehuis en de verblijfsduur

in het tehuis. Een korte verblijfsduur blijkt samen te gaan met veel te-

huisbezoek van de ouders, een lange verblijfsduur met weinig tahuisbezoek.

Hieruit kan afgeleid worden dat bij een frequent contact tussen ouders en

jongere de verblijfsduur kort kan zijn. Jongeren zouden in dat geval snel

ler naar het thuiamilieu kunnen terugkeren. Fanshel en Shinn (1978) en

Jenkins en Norman (1972) bevestigen dit verband tussen bezoekfrequentie en

verblijfsduur. Zij vestigen echter ook de aandacht op de kwaliteit van het

contact. Het contact moet niet alleen frequent plaats vinden ook de kwali

teit van de contacten moet goed zijn.

Het gevonden verband tussen bezoekfrequentie en verblijfsduur dient echter

voor een deel door twee andere factoren verklaard te worden. Enerzijds

blijkt in de beginfase van een tehuisplaatsing over het algemeen frequent

bezoek plaats te vinden. Anderzijds blijken jongeren bij lange tehuisplaat

singen na verloop van tijd beduidend minder bezoek te ontvangen. Uit het

onderzoek van Fanshel en Shinn (1918) blijkt dit eveneens. Een opnameduur

van meer dan twee jaar blijkt het contact tussen jongere en ouders duide

lijk negatief te beïnvloeden Met het stijgen van d cpnamoduur blijkt de

bezoekfrequencie te dalen.
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7 VERBLIJFSDUUR, CARRIERE EN BEGELEIDINGSFACTOREN

Jongeren die via justitiële plaatsingskanalen - voogdij/gezinavoogdij-in
stellingen, kinderrechter, Raden voor de Kinderbescherming en officieren
van Justitie - zijn geplaatst hebben over het algemeen een kortere ver
blijfsduur dan jongeren die via nier-justitiële kanalen zijn geplaatst:
15,9 respectievelijk 23,1 maanden. Ook de duur van de maatregel is bij
niet-justitiële kanalen langer: 44,1 respectievelijk 33,7 maanden. Het aan
tal wisselingen is bij de justitiële plaatsingskanalen iets groter dan bij
de niet-justitiële: 3,8 respectievelijk 3,4 wisselingen.
Bastiaansen (1976) legde in zijn onderzoek eveneens een verband tussen type
plaarsingskanaal en verblijfsduur. Hij constateerde voor de justitiële ka
nalen een duidelijk langere verblijfsduur dan voor de niet-justitiële kana
len. Bastiaansen betrok in zijn onderzoek echter naast justitiële plaat
singen ook vrijwillige plaatsingen, terwijl in dit onderzoek alleen naar
justitiële plaataingen wordt gekeken. Het onderscheid naar plaatsingskanaal
blijkt bij Sastisansen samen te vallen met het onderscheid naar type plaat
sing (justitieel versus vrijwillig). Het gaat bij hem dan ook veel meer om
het verschil tussen justitiële en vrijwillige plaatsingen. Hierbij blijken
de justitiële plaatsingen duidelijk langer te duren dan de vrijwillige.
Verder is gekeken naar het verband tussen verblijfsduur enerzijds en con
tactfrequentie tussen tehuis en instantie en contactfrequentie tussen jon
gere en instantie anderzijds. De gevonden verbanden komen overeen met die
welke geconstateerd zijn tussen verblijfsduur en contactfrequentie tussen
ouders en tehuis en tussen verblijfsduur en contactfrequentie tussen jonge
re en ouders.
Bij veel contact tussen tehuis en instantie blijkt de verblijfsduur over
het algemeen kort te zijn. En hoe vaker er sprake is van allerlei contac
ten tussen jongere en begeleider des te korter is de verblijfsduur.
Ook hier geldt weer dat de gevonden verbanden een aanwijzing zijn voor het
feit dat veel contact enerzijds tussen tehuis en instantie en anderzijds
tussen jongere en instantie de verblijfsduur in een tehuis kunnen bekorten.
De verbanden worden echter opnieuw deels bepaald door een hoge contactfre
quentie in de beginfase van een tehuisplaatsing en deels veroorzaakt door
het feit dat met het toenemen van de verblijfsduur de mate van contact af
neemt.
De verschillen per soort maatregel wat betreft verblijfsduur blijken vooral
bepaald te worden door de maatregel preventieve hechtenis met een erg korte
verblijfsduur (2,9 maanden) en de maatregel strafrechtelijke ondertoezicht
stelling met een vrij korte verblijfsduur (12,7 maanden). Tussen de overige
maatregelsoorten bestaan nauwelijks verschillen. De verblijfsduur varieert
er van 17,0 maanden tot 25,5 maanden (zie tabel 8).
Daarnaast bestaan er duidelijke verschillen tussen de maatregelsoorten wat
betreft de duur van de maatregel. Opnieuw vallen de jongeren met in het
laatste tehuis de maatregel preventieve hechtenis op door een relatief kor
te maatregelduur (9,4 maanden). Door een lange maatregelduur vallen op de
voogdijmaatregel (76,4 maanden) en de maatregelen Jeugd-TBR en plaatsing
in een inrichting voor buitengewone behandeling (45,6 maanden). Naar ver
houding kort is de maatregelduur bij een strafrechtelijke ondertoezicht
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stelling (23,4 msanden) en bij toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbe

scheraing (22,9 maanden).
Dok het aentsl wisselingen blijkt per soort maatregel duidelijk te ver

schillen. Bij preventieve hechtenis (2,0 maal) en bij toevertrouwing aan de

Raad voor de Kinderbescheraing (2,6 maal) is het aantal wisselingen gering.

Dit is niet verwonderlijk omdat dit soort maatregelen vaak aan het begin

van een kindarbeschermingscarrière staan. Bij een voogdijmaatregel (4,5

maal) en hij een Jeugd-TER of een plaatsing in een inrichting voor buiten

gewone behandeling (4,3 maal) is het aantal wisselingen groot (zie tabel

8).

Tabel 8. Verblijfsduur (in maanden), maarregelduur (in maanden) en aantal

wisselingen naar soort kinderbeschermingsmaatregel

soort maatregel verblijfsduur maatregelduur aanral
wisselingen

aanvankelijk vrijwillig
geplaatst 20,7 37,3 3,0

civielrechtelijke ots 17,0 33,7 4,0

strafrechtelijke ots 12,7 23,4 4,0

voogdijmaatregel 25,5 76,4 4,5

toevertrouwing aan de Raad
voor de Kinderbescherming 21,6 22,9 2,6

preventieve hechtenis 2,9 9,4 2,0

jeugd-TER of plaatsing in
inrichting voor buitengewone
behandeling (PIBE) 20,0 45,6 4,3

16,8 34,9 3,8

Bij de maatregelsoorren strafrechtelijke ondertoezichrstelling. preventieve

hechtenis en Jeugd-TER of plaatsing in een inrichting voor buitengewone be

handeling gaat het bijna uitsluitend om tehuisplaacsingen. Bij de catego

rieën aanvankelijk vrijwillig geplaatst, civielrechtelijke ondertoezicht

stelling, voogdijmaatregel en toeverrrouwing aan de Raad voor do Kinderbe

scheraing gast het in de ene helft van de gevallen om residentiële plaat

singen en in de andere helft van de gevallen om niet-residentiëls plaatsin

gen.
Wat betreft het opleidingsniveau van dc maatschappelijk werk(st)ers, die de

jongeren begeleiden kan een tweedeling gemaakt worden. In 80% van de geval

len heeft de begeleider alleen een hogere beroepsopleiding - meestal hbo-

maatschappelijk werk - afgerond. In de rest van de gevallen (20%) is sprake

van een hbo-opleiding gevolgd door een voortgezette opleiding (vo) maat

schappelijk werk.
Het verschil wat betreft opleidingsniveau blijkt te resulteren in een ver

schil wat betreft de verblijfsduur in een tehuis en wat betreft de duur van

de maatregel. Bij een begeleider met alleen een hbo-opleiding is de ver

blijfsduur over het algemeen kort: 12,9 maanden. Bij hoger opgeleiden is de

verblijfsduur duidelijk langer: 22,3 maanden. Bij een hbo-opleiding wordt
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een korte maatregelduur (46,5 maanden) geconstateerd, hij een hogere oplei
ding een lange maatregelduur (85,7 maanden).
Tussen de werkervaring -van begeleiders en de verblijfsduur in een tehuis
blijkt geen sprake te zijn van een samenhang. Een meer ervaren maatschap
pelijk werk(st)er blijkt de verblijfsduur in een tehuis niet te kunnen be
korten. Wel bestaat er een duidelijk verband tussen de maatregelduur en het
aantal jaren werkervaring. Hoe groter de werkervaring van de begeleiders
des te langer is de duur van de maatregel. Het gevonden verband blijkt een
voudig verklaard te kunnen worden uit het feit, dat medewerkers die al lang
werken jongeren lang kunnen begeleiden en dat medewerkers die nog maar kort
werken jongeren slechts kort kunnen begeleiden.
Shapiro (1976) kwam met betrekking tot het opleidingsniveau en de werkerva
ring van begeleiders tot tegengestelde resultaten. Volgens deze onderzoeker
zouden veel werkervaring en een hogere opleiding de verblijfsduur in een
tehuis in belangrijke mete kunnen bekorten.
Wanneer er wisselingen in de begeleidingssituatie optreden dan blijkt met
het toenemen van het aantal begeleiders de duur van de maatregel toe te ne
men. Ook hier lijkt het gevonden verband in ieder geval gedeeltelijk te
kunnen worden verklaard door het feit, dat bij een lange begeleidingsperio
de de kans op allerlei wisselingen in de begeleidingssituatie groter is.
In een derde deel van de gevallen blijkt er ten aanzien ven de begeleiding
van de jongere door de begeleider geen duidelijk werkplan te zijn opge
steld. In de resterende gevallen is wel sprake van een duidelijk werkplan.
Wanneer er sprake is van een werkplsn blijkt de verblijfsduur korter te
zijn dan wanneer er geen sprake is vsn een werkplan. 0e maatregelduur
blijkt eveneens korter te zijn. Bovendien is het aantal wisselingen klei
ner.
Tussen de begeleiding van de ouders vanuit de begeleidende instantie en de
maatregelduur wordt een duidelijk negatief verband geconstateerd. Een zelf
de negatief verband wordt geconstateerd tussen de begeleiding van de ouders
en het aantal wisselingen. Beide verbanden duiden erop, dat een goed con
tact tussen begeleider en ouders samengmst enerzijds met een korte duur van
de maatregel en anderzijds met een geringer aantal wisselingen. De maat
schappelijk werk(st)er kan een sleutelfunctie vervullen bij het maken en
het onderhouden van contacten tussen jongere, ouders en tehuis. Bij fre
quent en goed contact tussen ouders en maatschappelijk werk(st)er wordt de
mogelijkheid van een snelle terugplaatsing vergroot en zal de verblijfsduur
kort kunnen zijn. Deze bevindingen worden ondersteund door Shapiro (1976)
en Knorth (1984)
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S VERBLIJFSDUUR, CARRIERE EN ACUTERGRONDFkCTORflJ: COMPLEXE VERBANDEN

Bij de verbanden die tot nu toe besproken zijn ging het steeds om de ssmen
hsng tussen de verblijfsduur, de msacregelduur of het santsi wisselingen en
één schtergrondvsrisbele. Niet san de orde is hierbij gekomen de vrasg in
hoeverre schtergrondvsrisbelen onderling ssmenhsngen noch de vraeg wst hun
relatieve invloed op de verblijfsduur of de carrière van een jongere is.
Met behulp van een aantal afsluitende analyses is getracht deze vragen te
beantwoorden.
Nagegaan is welke combinatie van factoren het best de verblijfsduur, de
maatregelduur en het aantal wisselingen van jongeren verklaart.
De verblijfsduur in een tehuis blijkt in belangrijke mate bepaald te worden
door manipuleerbare factoren die samenhangen met het beleid van en de be
handeling in het tehuis, zoals de evaluatiefrequentie van de behandeling
van de jongere in het tehuis, de contactfrequentie tussen tehuis en instan
tie, de evaluatie van het tehuisverblijf, het aantal doorlopen hulpverle
ningsvormen en de contactfrequentie tussen tehuis en ouders. Daarnaast
wordt een rol gespeeld door enkele factoren die bij de opname vastliggen en
die verband houden met de jongere en zijn ouderlijk milieu, zoals de ernst
van de problematiek van de jongere, de leeftijd van de jongere en de ernst
van de problematiek van de ouders.
De verblijfsduur van jongeren in tehuizen lijkt voor een deel te beïnvloe
den door wijzigingen aan te brengen in het beleid van en de behandeling in
de tehuizen. Voor een belangrijk deel wordt de verblijfsduur in tehuizen
echter ook bepaald door de kenmerken van jongeren. Bovendien kunnen de ge
noemde tehuisfactoren vaak niet los gezien worden van de kenmerken van de
betrokken jongeren. Er zal vaak sprake zijn van een wisselwerking tussen
deze kenmerken van jongeren en de tehuisfactoren. Toch lijkt het erop dat
met name een frequente evaluatie van de behandeling van de jongere en een
betere regeling van de contacten van het tehuis met de ouders en met de be
geleidende instanties een bijdrage kunnen leveren san de verkorting van de
verblijfsduur.
De duur van de maatregel en het aantal wisselingen in die periode worden
voornamelijk bepaald door bij de opname vastliggende factoren die met de
jongere en zijn ouderlijk milieu samenhangen, zoals de normaliceit van de
gezinssituatie, de leeftijd van de jongere, de kwaliteit van de gezinsre
laties en de ernst van de problematiek van jongere en ouders. Slechts op
indirecte wijze - via de verblijfsduur in tehuizen - zijn tehuisfactoren
van invloed op deze twee carrière-aspecten.
De invloed van hegeleidingsfactoren op verblijfsduur, maatregelduur of aan
tal wisselingen blijkt niet zo belangrijk te zijn.
Verder is getracht een beeld te krijgen van de onderlinge samenhang tussen
de verblijfsduur, de maatregelduur, het aantal wisselingen en de belang
rijkste achtergrondvariabelen. Op basis van de onderlinge samenhang tussen
de genoemde variabelen valt globaal een onderscheid te maken in een drietal
groepen jongeren.
In de eerste plaats valt een groep te onderscheiden met jongeren die over
het algemeen weinig tehuisplaatsingen meemaken en die na een korte tot mid
dellange opnameperiode weer naar huis terugkeren of zelfstandig gaan wonen.
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Over het algemeen hebben zij geen lange carrière. Hun problematiek is voor

al van psychosociale aard en over hun tehuisverblijf wordt meestal gunstig

geoordeeld. Deze jongeren zijn vooral terug te vinden in de vakincernaten

en de behandelingstebuizen en in iets mindere mate in de tehuizen voor nor

male jeugd. Vaak bevinden zij zich in traditionele leefgroepen of in leef-

groepen naar gezinsmodel. Bij deze groep jongeren is vaak sprake van een

civielrechtelijke ondertoezichtstelling. Met betrekking tot dejongeren uit

deze eerste groep kan gesteld worden dat in het algemeen niet gesproken kan

worden van probleemgevallen. Zij blijken door de huidige reaidentièle voor

zieningen vrij goed geholpen te kunnen worden. De opname in het kinderbe

achermingscircuit is kort en het tehuisverblijf en de carrière verlopen

meestal gunstig. In de ogen van justitie (en WC) zijn dit waarschijnlijk

ideale kinderbeschermingaj ongeren.

Met de tweede groep die te onderscheiden valt lijkt op het eerste gezicht

ook niet veel aan de hand te zijn. In deze groep bevinden zich jongeren

die relatief weinig tehuisplaatsingen meemaken, maar bij wie de tehuis

plaatsingen vaak extreem lang duren (langer dan 2 è 3 jaar). De lange ver

blijven worden vaak gunstig beoordeeld. Over het algemeen hebben deze jon

geren een erg lange carrière. De problematiek van deze jongeren is vooral

situationeel van aard. De jongeren zelf hebben naar verhouding weinig pro

blemen. Wel komen deze jongeren vaak uit ongunstige gezinssituaties, waar

door ze niet meer naar huis terug kunnen. Vaak ook hebben deze jongeren he

lemaal geen gezin meer. De jongeren functioneren over het algemeen goed in

de tehuizen en geven er vrij weinig problemen. Ook deze jongeren worden

voor het grootste gedeelte teruggevonden in de vakinternaten, de behanda

lingstehuizen en de tehuizen voor normale jeugd. Zij bevinden zich binnen

deze tehuizen met name in de gezinshuizen, in de leefgroepen naar gezinsmo

del en in de kamertrainingsgroepen. Vaak zijn deze jongeren al op vrij jon

ge leeftijd (onder 12 jaar) met de residentiële kinderbescherming in aanra

king gekomen. Bij deze jongeren is vaak sprake van een voogdijmaatregel.

Zoals gezegd lijkt er aan deze tweede groep niet al te veel problematisch

te zijn. De jongeren geven namelijk niet veel problemen en hun verblijf

wordt meestal als gunstig beschouwd. De verblijven in de verschillende re

sidentièle voorzieningen zijn echter van zo’n lange duur dat gevreesd moet

worden voor allerlei negatieve effecten. De kans op hospitalisatiever

schijnselen is erg groot. De vraag is ook hoe deze jongeren later in de

maatschappij zullen functioneren. Bovendien drukken deze jongeren zwaar op

het budget van justitie.
Voor deze jongeren lijkt het van belang - bij afwezigheid van de mogelijk

heid van terugplaatsing in het eigen gezin of van zelfstandig wonen - reeds

in een vroege fase van de hulpverlening te streven naar alternatieven met

meer toekomst, zoals plaatsing in een pleeggezin of realisering van een of

andere vorm van begeleid zelfstandig wonen.

De laatste te bespreken groep jongeren geeft de meeste en de minst gemak

kelijk te behandelen problemen. Het gaat hierbij om jongeren die erg veel

tehuisplaatsingen meemaken en met name in de beginfase van hun carrière

veel kortdurende plaatsingen hebben. Over het algemeen hebben zij een lange

carrière of staan zij aan het begin van een lange carrière. Deze jongeren

lopen vaak weg uit het tehuis. Vaak ook is dit soort jongeren niet meer in

een tehuis te handhaven. Er is meestal sprake van een ernstige en complexe

gedragaproblematiek. Delictgedrag speelt een belangrijke rol en is vaak de

directe aanleiding tot de tehuisplaatsing. Over het tehuisverblijf wordt

vaak ongunstig geoordeeld. De plaatsingen mislukken vaak. Over het algemeen

komen deze jongeren op wat latere leeftijd (vanaf 13 â 14 jaar) met de re

sidentiële kinderbescherming in aanraking. Deze jongeren zijn vooral terug

te vinden in de opvangtehuizen en de rijksinrichtingen en in iets mindere
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mate in de tehuizen voor zeer intensieve behandeling. Bij deze groep jonge
ren is vaak sprake van een strafmaatregel.
De problematiek van de-jongeren uit deze derde groep is zeer ernstig. De
jongeren zijn vaak niet meer te behandelen. Vaak blijkt de problematiek te
zwaar voor de huidige kinderbeschermingsvoorzieningen. Ook de eindstations
in de kinderbescherming - de rijksinrichtingen, de opvsngtehuizen en de te
huizen voor zeer intensieve behandeling - weten met dit soort jongeren dik
wijls geen raad. Een groot gedeelte van deze jongeren lijkt voorbestemd om
in aanraking te komen met het volwessenenstrsfrecht en een criminele car
rière tegemoet te gaan.
Bij deze groep jongeren lijken de grenzen van de residentiële jeugdhulpver
lening bereikt (zie ook Wouds e.a. 1987a).
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9 BELEIDSAANBEVELINGEN

Op basis van hun problematiek zijn binnen het onderzoek drie groepen jonge
ren te onderscheiden.
In de eerste plaats is er een groep te onderscheiden met jongeren die over
wegend een psychosociale problematiek hebben. De problemen van deze jonge
ren liggen op individueel gebied (b.v. identiteitsvorming en zelfstandig
heidswording) , in de relationele sfeer (bv. conflicten met ouders) en op
sociaal terrein (bv. huisvesting). Jongeren met dit soort problemen hebben
ovet het algemeen weinig tehuisplaatsingen. De plaatsingen zijn vaak van
middellange duur. De opvang en de behandeling van de jongeren uit deze
groep lijken gezien de vrij korte opnameduur en gezien het succes van de
plaatsingen goed te verlopen. De huidige residenriële kinderbeschermings
voorzieningen lijken vooral gericht op en toegerust voor deze categorie
jongeren. Over het algemeen zal het voor jongeren uit deze groep daarom
niet moeilijk zijn om een juiste plek te vinden.
In de tweede plaats kan een groep onderscheiden worden met jongeren, bij
wie overwegend sprake is van situationele problematiek. De problemen van
deze groep liggen niet zozeer bij de jongeren zelf, maar vinden veel meer
hun oorzaak in allerlei omgevingsfactoren. Deze jongeren hebben vaak geen
gezin meer of hebben een ongunstige gezinasicuatie, waarop ze niet meet te
rug kunnen vallen. Vaak zijn deze jongeren te jong om op eigen benen te
staan. Vaak ook hebben zij te weinig bagage om op latere leeftijd zelfatan
dig te wonen. Bijgevolg zijn zij aangewezen op langdurige opvang en bege
leiding. Over het algemeen verblijven deze jongeren lang in tehuizen en
hebben zij een lange carrière.
In eerste instantie lijkt voor deze jongeren een plaatsing in een pleeg
gezin de meest aangewezen oplossing. Zo’n pleeggezinplaatsing zou dan reeds
in een vroege fase - op jonge leeftijd - gerealiseerd moeten worden, hoewel
ook voor de oudere jeugd in principe een plaatsing in een pleeggezin tot de
mogelijkheden moet behoren.
Uit het onderzoek blijkt echter dat een pleeggezinplaatsing voor deze pro
bleemcategorie weinig wordt uitgeprobeerd. Zeker wanneer een pleeggezin-
plaatsing een keer mislukt is, wordt maar zelden nogmaals een pleeggezin
plaataing uitgeprobeerd. De mogelijkheid van een pleeggezinplaatsing zou
vaker overwogen moeten worden, ook wanneer er eerder zo’n plaatsing mislukt
is.
Daarnaast is voor deze jongeren het gezinshuis een goed alternatief. Zeker
wanneer het jongeren betreft die een wat gerichtere begeleiding behoeven.
Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van deze tweede groep inderdaad
in de gezinshuizen terecht komt.
Ten slotte komt een groot deel van de jongeren uit deze groep in aanmerking
voor kamertraining of begeleide kamerbewoning. Het onderzoek geeft echter
aanwijzingen voor het feit dat de behoefte aan plaatsen in kamercraininge
centra groter is dan de huidige capaciteit. Hierdoor kan de doorstroming in
de tehuizen stagneren en kunnen jongeren langer dan nodig beslag leggen op
bepaalde residentiële voorzieningen. Nader onderzoek moet leren of er in
derdaad sprake is van een ondercapaciteit. Indien er een gebrek is aan ka
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mertrainingsplaataen zal het aantal mogelijkheden voor kamertraining duide

lijk uitgebreid moeten worden.
Bovendien zouden de mogelijkheden van begeleid zelfstandig wonen verkend

moeten worden. Veel van de jongeren uit deze groep zijn aan echt zelfstan

dig wonen vaak nog niet toe. Een vorm van zelfstandig wonen waatbij in een

geringe mate van begeleiding is voorzien, lijkt voor deze groep een oplos

sing te kunnen bieden.
In de derde plaats is er een groep af te grenzen waarin zich jongeren be

vinden met overwegend gedragamatige problematiek. Deze jongeren worden ook

wel aangeduid met de term ‘trouble-makers’ . Zij kenmerken zich door aller

iei delinquent gedrag, zoals diefstal, geweldpleging en vandalisme. Zij

hebben vaak een lange kinderbeachermingsgeschiedenis met veel tehuisplaat

singen achter de rug en komen uiteindelijk veelal in de eindstations van de

residentiële kinderbeacherming terecht - eerst in de opvangtehuizen en la

ter in de tehuizen voor zeer intensieve behandeling en in de rijksinrich

tingen. Deze tehuizen hebben bij uitstek de verantwoordelijkheid voor jon

geren met een ernstige gedragsmatige problematiek. Deze tehuizen kunnen

echter de hulpvraag in kwantitatief opzicht - gezien de grote wachtlijsten

- duidelijk niet aan. Dit maakt dat het wenaelijk is dat het hulpaanbod ten

aanzien van jongeren uet ernstige gedragsproblematiek verruimd wordt.

Verder blijkt dat - gezien het feit dat veel plaatsingen in de tehuizen

voor zeer intenaieve behandeling en in de rijksinrichtingen mislukken -

niet altijd de juiste hulpverlening geboden kan worden. Ook in kwalitatief

opzicht kan men de hulpvraag vaak niet aan. De problematiek blijkt vaak

zelfs te zwaar voor de zwaarste kinderbeschermingsvoorzieningen. De grenzen

van de huidige residentiële hulpverlening lijken voor deze groep bereikt.

Een groot deel van deze jongeren vindt in de huidige kinderbeschermings

voorzieningen geen juiste plek Het is daarom wenselijk dat ook het hulp-

aanbod in kwalitatief opzicht wordt uitgebreid. In ieder geval zou de moge

lijkheid van een dergelijke uitbreiding onderzocht moeten worden.

Binnen de groep ‘trouble-makers’ blijkt het mogelijk te zijn nog een sub

groep te onderscheiden. In deze groep bevinden zich jongeren die np vril

late leeftijd - op 14-, 15- è 16-jonge leeftijd - voor het eerst wet de

kinderbescherming in aanraking komen. Het gaat hierbij om jongeron met vrij

ernstige problematiek, die veelal na het plegen van een delict en na con

tact met de politie in een tehuis voor besloten opvang terecht komen. Deze

jongeren blijken vddr dit eerste contact met de justitiële kinderbescher

ming - voor zover met behulp van dit onderzoek kan worden asgegaan - over

het algemeen op generlei wijze hulpverlening ontvangen te hebben. In deze

groep blijken opvallend veel Marokkaanse jongeren te zitten.

De eerste confrontatie met de kinderbescherming is voor deze jongeren een

harde. Vaak ligt bij de plaatsing in een opvangtehuis de nadruk op straf en

is er weinig of geen plaats voor hulpveniening. Gezien de complexiteit van

de problematiek van deze jongeren is het niet aannemelijk dat het probleem-

gedrag van de ene op de andere dag ontstaan is. Daarom dient onderzocht te

worden waarom deze categorie jongeren zo lang voor de hulpverlening verbor

gen blijft. In het algemeen lijkt de hulp te laat te komen om nog enig suc

ces te hebben. Deze jongeren komen uiteindelijk vaak terecht in de rijks-

inrichtingen en zetten hun carrière voort in het volwassenen strafrecht.

De problemen van deze groep zouden reeds in een vroege fase aan de orde ge

steld moeten worden. Bij zo’n vroege interventie zou het accent minder op

de straf en meer op de hulpverlening gelegd kunnen worden.

De grote oververtegenwoordiging van Harokkaanse jongeren verdient extra

aandacht. Nader onderzoek naar de problematiek van deze jongeren is ge

wenst.
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Het onderzoek geeft indicaties voot het feit, dat de behandelplannen van de
tehuizen evenals de werkplannen van de begeleidende instanties over het al
gemeen weinig systemati-sth zijn. Vaak zijn beide plannen niet schriftelijk
vastgelegd. De plannen zouden meer gestructureerd en veel meet schriftelijk
vastgelegd moeten zijn. In ieder geval zouden in een behandelplan en in een
werkplan afspraken opgenomen dienen te worden omtrent:
a. de gestelde behandeldoelen;
b. de wijze waarop men de behandeldoelen wil verwezenlijken;
c. de verwachte duur van het verblijf.

Vaak bestaat er onduidelijkheid over het feit wat er in een bepaalde situatie een optimale verblijfsduur is. Bekeken zou moeten worden of het moge
lijk is pet hulpverleningsdoel en per hulpverleningsvorm te komen tot de
vaststelling van een richtlijn voor de plaatsingsduur. Voor een jongere die
met een bepaald hulpverleningsdoel of in een bepaalde hulpverleningavorm
wordt opgenomen zou die richtlijn in principe de streefduur voor de opnamemoeten zijn. Deze richtlijn ten aanzien van de plaatsingsduur zou standaardopgenomen moeten worden in het vast te etellen behandelplen respectievelijkwerkplan (zie hierboven).

Uit het onderzoek blijkt dat - gezien de problematiek van de kinderen diein de tehuizen worden opgenomen - de budgetten over het algemeen op eenjuiste wijze over de verschillende tehuiatypen verdeeld worden. Tussen behandelingstehuizen en vakinternaten blijkt echter een verschil in toegekendbudget te bestaan - een behandelingstehuia valt in de A-categorie, een vakinternaat in de B-categorie - terwijl hiervoor noch gezien de toegepastemethodiek noch gezien de ernat van de problematiek aanleiding is. Het zoudaarom wellicht zinvol zijn de vakinternaten in te passen in de groep behandelingatehuizen en hun budget aan te passen aan dat van de behandelingstehuizen.

Door de TWRV (1984) is voorgesteld om tehuisplaatsingen in ieder geval tegen het einde van de veronderstelde plaataingsduur en verder ten minstejaarlijks of halfjaarlijks te toetsen in het licht van de wenselijkheid vaneen eventuele voortzetting van de plaatsing. Deze toetsing is door Justitieverplicht gesteld en is een taak van de begeleidende instantie. Er dient optoegezien te worden dat aan deze periodieke jaarlijkse of halfjaarlijksetoetsing minimaal voldaan wordt. Een frequentere toetsing is eigenlijk gewenst. Het feit dat jongeren met gemiddeld de minst ernstige problematiekvaak erg lang beslag leggen op plaatsen in residentiële voorzieningen benadrukt de wenselijkheid van bovengenoemde periodieke toetsing om te bepalenof een jongere al dan niet op verdere tehuisopvoeding aangewezen is.Laatstgenoemde constatering wordt onderschreven door het onderzoek kleinschaligheid (Zandberg, 1987).
In dit verband moet ook genoemd worden de evaluatiefrequentie van de behandeling van de jongere in het tehuis. De behandeling van de jongere in hettehuis dient regelmatig geëvalueerd te worden. Ook wanneer er over het algemeen geen aanleiding voor een frequente evaluatie is in verband met hetweinig problematische functioneren van een jongere, dient regelmatig evaluatie plaats te vinden met het oog op de mogelijkheden van een eventuelebeëindiging van de plaatsing

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de hulpverleningstypen die in hetresidentiële veld te onderscheiden zijn duidelijke verschillen worden geconstateerd op de toegepaste methodiek. Doordat— tehuizen of instellingenvaak meer typen hulpverlening aanbieden, blijkt het moeilijk om voor deze
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tehuizen of instellingen als geheel te komen tot een duidelijke karakteri

sering van de toegepaste methodiek. Door per tehuis of per instelling een

gemiddelde op de methodiekvariabelen te bepalen wordt niet steeds een goed

inzicht gegeven in h:in uethodiek. Hieruit kan ook verklaard worden dat de

verschillen tussen de typen tehuizen op de methodiekvariabelen niet zo

groot zijn.
Bij het zoeken naar een geschikte plek in de residentiële jeugdhulpverle

ning voor een jongere is het daarom niet altijd juist om op de gangbare

type-indeling van tehuizen af te gaan. In een verwijsgids zou per tehuis

of per instelling duidelijk de eventuele interne differentiatie in hulp

verlening aangegeven moeten worden. Bij da beschrijving van deze interne

differentiatie zou het meetinstrument van Mesman Schultz (1987) een goed

hulpmiddel kunnen zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met wat minder problemen duidelijk

langer in tehuizen verblijven dan jongeren met wat ernstiger probiemetiek.

Laatstgenoemde jongeren blijken vaak in een vroegtijdig stadium het tehuis

te verlaten. Vaak is er sprake van weglopen door de jongeren, vaak ook is

er sptske van wegsturen door het tehuis omdat de jongere niet meer te hand

haven is. Deze situatie is overigens al in 1975 door Van der Ploeg gesigna

leerd en is meet recentelijk nog door Wooda e.a. (l9SJs) aan de orde ge

steld.
Het lijkt erop dat in de tehuizen vooral verder gewerkt wordt met die jon

geren die gunstig reageren op het tehoisverblijf. Doordat deze jongeren

over het algemeen weinig aandacht vragen, verblijven zij vaak langer dan

noodzakelijk in een tehuis. Een wat gerichtere aandacht voor deze groep zou

wellicht hun verblijfsduur kunnen bekorten.

De moeilijke categorie ‘zwerft’ vaak van tehuis naar tehuis zonder een

juiste plek te vinden. Dit duidt erop dat de residentiële kinderbescher

ming over het algemeen te weinig ingesteld is op de categorie jongeren met

veel gedrsgsproblemen en te veel gericht is op de niet gedragsmoeilijke

jeugd. Een verschuiving in het residentiële hulpssnbod ten gunste van de

gedregsmoeilijke jeugd zou daarom gewenst zijn.

Wanneer er voor de jongere nog een gezinssitustie functioneert dient het

perspectief op terugkeer naar deze gezinssitustie zorgvuldig verkend te

worden. Wanneer terugkeer maar enigszins mogelijk is, dienen contacten tus

sen ouders en jongere en tussen ouders en tehuis zoveel mogelijk gestimu

leerd te worden. Opbouw van de oudercontacten dient al bij de opnsmepro

cedore te beginnen. Ouders moeten zoveel mogelijk bij de opname en bij de

verdere behandeling betrokken worden.

In een eerdere fase van de hulpverlening zou bekeken moeten worden of het

niet mogelijk is de jongere zoveel mogelijk binnen de eigen gezinssitostie

te laten functioneren door het toepsssen van hometraining (voor jonge kin

deren) of door het realiseren van dagbehandeling.

Wanneer het perspectief op terugkeer naar de thuissituatie echter duide

lijk afwezig is en wanneer de contacten met de ouders uiterst moeizaam ver

lopen. lijkt het zinvoller om de contscten met de ouders af te breken. In

een aantal gevallen zal het juist beter zijn om te werken aan een losma

kingsproces tussen ouders en jongere vanwege de negatieve invloed van de

ouders op de jongere. De energie kan in die gevallen beter gestoken worden

in het werken ssn een oplossing voor de jongere met meer toekomstperspec

tief.

De begeleidend maatschappelijk werk(st)er blijkt een sleutelfunctie te kun

nen vervullen bij het opbouwen en in stand houden van contacten tussen eo
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ders en jongere en tussen ouders en tehuis. Met het oog op een snelle te
rugplaatsing naar de thuissituatie dient de begeleidend maatschappelijk
werk(st)er dit soort tontacten zoveel mogelijk te stimuleren. Bovendien
moet hij/zij waar nodig het thuisfront ondersteunen en begeleiden.
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10 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

In dit onderzoek is via een surveymethode een groot aantal gegevena verza
meld over jongeren die met de justitiële kinderbescherming in aanraking
zijn gekomen. Door terug te kijken in de tijd is er getracht een beeld te
construeren van de residentiëie carrière van jongeren. De hier toegepaate
methode heeft echter zijn beperkingen. Een beter onderzoek naar de residen
tiële carrière van jongeren zou longitudinaal van opzet moeten zijn. Hierin
zouden jongeren vanaf hun eerste contact met de kinderbescherming over een
groot aantal jaren tot aan hun volwassenheid (of eventueel nog verder) ge
volgd moeten worden.
Zon onderzoek zou ook antwoord kunnen geven op de vraag hoe tehuisjonge
ren later terecht komen en hoe zij op langere termijn in de maatschappij
functioneren. Bovendien zou bekeken kunnen worden in hoeverre een residen
ciële carrière in de kinderbescherming gevolgd wordt door een criminele
carrière in het volwassenenstrafrecht en vooral in hoeverre niet.

Jongere en ouders zijn in feite de belangrijkste betrokkenen bij een te
huisplaatsing. In dit onderzoek zijn echter alleen gegevens verzameld via
medewerk(st)ers van tehuizen en via maatschappelijk werk(st)ers van bege
leidende instanties. In verder onderzoek zou aandacht besteed moeten worden
aan de visie van de jongere en aan de visie van de ouders.

Bij dit onderzoek zijn alleen justitieplaatsingen betrokken. Een vergelij
kend onderzoek onder vrijwillige plaatsingen zou veel duidelijk kunnen ma
ken over eventuele verschillen en overeenkomsten tussen beide soorten
plaatsingen.

Uit gesprekken met maatschappelijk werk(st)ers is gebleken dat het - gezien
de hoeveelheid te begeleiden jongeren (de caseload) - vaak onmogelijk is om
aan alle jongeren en aan alle aspecten van de begeleiding voldoende aan
dacht te schenken. De meest urgente gevallen lijken de meeste aandacht en
de meeste tijd te krijgen. Jongeren met wie het naar verhouding goed gaat
krijgen veel minder aandacht. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of meer
problematische jongeren inderdaad meer aandacht krijgen dan minder proble
matische jongeren en of de caseload van een zodsnige omvang is dat van een
goede begeleiding vaak geen sprake kan zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de moeilijkste groep - de ‘trouble-makers’ -

in de beginfase van hun residentiële carrière vaak veel kortdurende plaat
singen hebben. Het zou zinvol zijn om te onderzoeken in hoeverre de proble
men die de jongeren in een latere fase in de tehuizen geven door deze snel
le opeenvolging van kortdurende plaatsingen in de beginfase van hun car
rière worden veroorzaakt.
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BIJLAGE T: De samenstelling van de begeleidingscommissie

Voorzitter: prof. Dr. J.D. van der Ploeg (Rijksuniversiteit Leiden, Codr
dinatiecommissie)

Leden: drs. J.W.J. Hermans (Observatiehuis Beukenrode - Doorn)
drs. R.A. Maliepaard (WIJN)
drs. K. Nesman Schultz (Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening,
Rijksuniversiteit Leiden)
J.R. Nieukerke (Jongenshuis Hoenderloo - Hoenderloo)
C.G.N. Paauw (Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Wel
zijn, Volksgezondheid en Cultuur)
drs. W.C.N. Theunissen (Directie Kinderbescherming van het Ni
nisterie van Justitie)

Secretaris: mw. K. Zandvliet (Coördinstiecommissie)
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BIJLAGE II: Deelnewende tehuizen

Rijksinrichting voor jongens ‘OP de Berg’ - Amersfoort
Rijksinrichting voor joogeos ‘Overberg’ - Overberg
Rijksinrichting voor jongens ‘Den Engh’ - Den Dolder
Rijksinrichting voor jongens ‘De Hunerberg’ - Nijmegen
Orthopedagogisch centrum ‘Alexsndrs’ (hiervan de besloten opvsnggroep ‘Net

Kompss’) - Almelo
Dpvsngcentrum ‘Het Poortje’ - Groningen
‘Het Keerpunt’ - Csdier en Keer
‘Nederlsndsch Nettrsy’ - Eefde
‘De Merke’ - Rekken
Drthopedsgogisch Centrum ‘Ottho Gerhard Heldring’ - Zetten
‘De Dreef’ - Wspenveld
‘Jongenshuis Hoenderloo’ - Hoenderloo
‘Huize St. Joseph’ - Csdler en Keer
‘Kinderdorp Neerbosch’ - Nijmegen
‘Jeugddorp De Glind’ - De Glind
‘Mans Regina’ - Stevensheek
‘Absheuvel’ - Nunstergeleen
‘Observstie- en behsndslingscentrum ‘Beukenrode’ - Doorn
‘Stichting Jongerenhulp, -Dpvsng en - Begeleiding’ (SJOB) - Venlo
Orthopedsgogirch Instetuut ‘Lievenehove - Oosterhout
‘Augus t Hermsnn Franekehuis Rotterdam
Jeugdcentrum ‘De Vliert’ - ‘s Hertogenbosch
‘De Widdonck’ - Heythiwsen
Orthopedagogisch Centrum ‘Kennemerland’ (OCK) - Ssntpoort
‘Rijnstroom’ - Alphen s/d Rijn
‘Huize Nartijn’ - Assen
‘In den Nieuwenhof’ - Maastricht
‘Klein Bethlehem’ - Heel
Jeugdhuis ‘De Schuilhoeve’ - Ocootebroek
Kinderhuis ‘Hid Hero Hiem’ Bolswsrd
‘Huize van Stnijen’ - Schagerbrug
Kinderhuis ‘Westlsnd’ - Amsterdsm
‘Zwolse Jeugdhuizen’ - Zwolle
Jeugdhuis ‘Trompendsal’ - Hilversum
‘Antonio/Rsdboud’ - Deneksmp
‘De Sprsnkel’ - Veldhoven
‘Koningin Emms Kinderhuis’ - Heerlen
‘Vereeniging Kinderzorg’ - Middelburg
‘Verhulst’ - Amsterdam
‘Banstraat’ - Amsterdam
‘Nieuw Veldzicht’ - Apeldoorn
Huize ‘Alto Viste’ - Bosch en Duin
‘De Driesprong’ - Drachten
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BIJLAGE III: Deelnemende begeleidende instanties

Stichting voor Jeugd en Gezin, Almelo/Enschede
Stichting vonr Jeugd en Gezin, Alkmaar
Stichting voor Jeugd en Gezin, Amersfoort
11110, Amsterdam
Pro Juventute, Amsterdam
Stichting voor Jeugd en Gezin, Amsterdam
Stichting voor Jeugd en Gezin, Arnhem
Stichting voor Jeugd en Gezin, Bergen op Zoom/Roosendsal
Stichting voor Jeugd en Gezin, Delft
Humanitas, Den Haag
Pro Juventute, Den Haag
Pro Juventute, Dordrecht
Stichting Jeugdhulpverlening, Eindhoven/Helmond
Stichting voor Jeugd en Gezin, Eindhoven
Stichting voor Jeugd en Gezin, Gouda
Stichting voor Jeugd en Gezin, Groningen
Stichting voor Jeugd en Gezin, Haarlem
Stichting Jeugdbelangen, Heerlen
R.K. Vereniging voor Kinderbescherming, ‘s-Hertogenbosch
Stichting voor Jeugd en Gezin, Leeuwarden
Stichting Jeugdbelangen, Maastricht/Sittard
Stichting voor Jeugd en Gezin, Maastricht
Stichting voor Jeugd en Gezin, Nijmegen
Stichting Begeleiding Jongeren en hun Milieu, Roermond
Humanitas, Rotterdam
Pro Juventute, Rotterdam
Vereniging Kinderzorg, Rotterdam
Numanitas, Utrecht
Stichting de Opbouw, Utrecht
Stichting voor Jeugd en Gezin, Utrecht
Stichting voor Jeugd en Gezin, Venlo
Stichting Begeleiding Jongeren en hun Milieu, Weert
Stichting voor Jeugd en Gezin, Zwolle

45



GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Barnett, A. , A. Blumstein en 0. Farrington
Probabilistic models of youthfull criminal carreers.
Criminology, Vol. 25, 1987, blz. 83-107.

Bastiaansen, J.C.A.
Het plaatsen van jeugdigen in tehuizen.
Roermond, Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg, 1976.

Bastiaansen, J.C.A. en A. Felling
Justitieel en vrijwillig geplaatste jeugdigen in tehuizen.
Jeugd en Samenleving, 6e jrg. 1976, blz. 688-700.

Becker, H.S. Outsiders
Studies in the sociology of deviance.
New York, Free Press, 1968.

Faushel, 0. and EB. Shinn
Children in foster care: a longitudinal investigation.
New York, Columbia University Press, 1978.

Interdepartementale Werkgroep Ambulante en Preventieve Voorzieningen voor
hulpverlening aan jeugdigen (IWAPV). Tussen droom en daad. Eindrapport.
Rijswijk, Ministeries van WVC, Justitie en 0&W, 1984.

Interdepartementale Werkgroep Residentiële Voorzieningen voor Jeugdigen
(IWRV). Interimrapport II.
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1980.

IWRV. Eindrapport.
Den Haag, Staatsuirgeverij, 1984.

Jenkins, S. and E. Norman
Filial deprivation and foster care.
New York, Columbia University Press, 1972.

Klüppei, J.E.J. en A.J.M. Slijkerman
Gebruik en beleving van kindertehuizen. Hoe beleven jeugdigen met psycho-
sociale problemen de tehuissituarie?
Wageningen, Landbouwhogeschool, Vakgroep Psychologie, 1983.

Lemert, EM.
Social Pathology.
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1951.

Lemert, EM.
Human deviance, social problems and social control.
Englewood Cliffa, Prentice Hall, 1972 (2d. ed.)

47



Mesman Schultz, f4.
De CON-procedure, een methode om voor kinderbeschenningspupillen een ad

vies te bepalen.
Den Haag, CWOK, 1978.

Mesman Schultz, K. , f4. Dapla en f4. Nelen

Evaluatie van gedifferentieerde hulpverlening aan jeugdigen.

Leiden, LISBON, 1987.

Pleegzorg in perspectief. Een interdepartementale beleidsnota over pleeg-

zorg in het kader van de jeugdhulpverlening.

Den HaaL, Ministerie van Justitie en Ministerie van Welzijn, Volksgezond

heid en Cultuur, 1983.

Ploeg, J.D. van der
Isolement, angst en agressie. Een sociaal psychologisch onderzoek naar de

randfiguur in de inrichtingsgroep.

Alphen aan den Rijn, Samson, 1975.

Ploeg, J.D. van der
Elfhonderd jeugdigen in tehuizen.

Utrecht, WIJN, 1979.

Shapiro, D.
Agencies and foscer children.

New York, Columbia University Press, 1976.

Verslag 1985/1986. Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie.

Den Haag, 1987.

Wouda, PL., J.D. van der Ploeg en f4. Smit

Jongeren tussen wal en schip 1.

Leiden, WDJ/Vakgroep klinische en orthopedagogiek, l987a.

Wouda, P.L., f4. Smit, J.D. van der Ploeg en M.J.G.I. Vethappen

Jongeren tussen wal en schip II.

Leiden, WDJ/Vakgroep klinische en orthopedagogiek, l987b.

Zandberg, Tj. en P.M.H. Naaijer

Kenmerken van kleinschaligheid.

Den Haag, CWDK, Ministerie van Justitie, 1987.

68


