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Voorwoord

In dit eerste rapport van het onderzoek `Capaciteitsproblemen residentiële jeugd
hulpverlening' wordt verslag gedaan van een eerder dit jaar gehouden schriftelij-
ke enquête inzake de inrichtingsplaatsingen van 12- tot 17-jarige OTS- en voog-
dijpupillen in de tweede helft van 1988.

Een woord van dank aan de kinderrechters en medewerk(st)ers van Raden
voor de Kinderbescherming, voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen die hun mede-
werking aan de enquête verleenden, is hier zeker op zijn plaats. Dankzij die me-
dewerking kan de response op deze enquête redelijk goed worden genoemd.
Slechts uit een klein aantal arrondissementen werden geen enquêteformulieren
met betrekking tot OTS-pupillen terug ontvangen.

Aan dit eerste deel van het onderzoek werden belangrijke bijdragen geleverd
door Ad Essers, Nikol Mertens en Carlijn Verwers, allen medewerkers van het
WODC. Rob Vane en in het bijzonder Marianne Sampiemon waren verantwoor-
delijk voor het persklaar maken van deze tekst.

De speciaal ten behoeve van dit onderzoek ingestelde begeleidingscommissie
fungeerde als een nuttig klankbord voor de onderzoekers. Voor de samenstelling
van de begeleidingscommissie wordt verwezen naar bijlage 1.

Aparte vermelding verdient Chris Spindler, medewerker van de Directie Jeugdbe-
scherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie. Hij droeg er in belang-
rijke mate toe bij dat de enquête binnen betrekkelijk korte tijd de deur uit kon
en bij de juiste plaatsende instanties terechtkwam.
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Samenvatting en slotbeschouwing

Alweer enige tijd geleden is door de kinderrechters aandacht gevraagd voor het
verschijnsel 'moeilijk plaatsbare jongeren' en daarmee verband houdende capaci-
teitsproblemen in bepaalde jeugdinrichtingen. De kinderrechters zijn bezorgd
over de afname van plaatsingsmogelijkheden voor de gedragsmatig moeilijkste
jeugdigen. Teneinde een eerste indruk van deze problematiek te krijgen heeft het
WODC, mede daartoe aangemoedigd door de Projectgroep structuurplan capaciteit
justitiële inrichtingen, in het voorjaar van 1989 een schriftelijke enquête gehouden
onder plaatsende instanties: kinderrechters, voogdij-instellingen en Raden voor de
Kinderbescherming. De enquête was gericht op alle justitiële plaatsingen (met
uitzondering van strafrechtelijke plaatsingen) van jeugdigen van 12 jaar en ouder
in de tweede helft van 1988.

In de enquête is onder meer gevraagd of de inrichting van plaatsing overeen
kwam met de inrichting van eerste voorkeur, waarom dat eventueel niet zo was,
of er alternatieven overwogen zijn en wat de belangrijkste plaatsingsredenen wa-
ren. Van de 1256 enquêteformulieren zijn er 890 terug gekomen, waarvan er 808
bruikbaar waren voor verwerking. De response is redelijk te noemen.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van de enquête in het
kort weergegeven. Ook wordt een eerste beschrijving gegeven van de bestaande
problematiek, zoals die uit de enquête naar voren is gekomen. Alvorens dat te
doen, moet op een belangrijke beperking van deze enquête worden gewezen. De
enquête heeft betrekking op daadwerkelijk gerealiseerde plaatsingen. Voorgeno-
men plaatsingen die vanwege capaciteitsproblemen en/of de gedragsmatige pro-
blemen van betrokken jongeren niet tot stand zijn gekomen, konden in de enquê-
te niet worden opgenomen. Over de omvang van die groep en de aard van de
problemen kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan. De tweede fase van
het onderzoek zal daarin meer inzicht moeten verschaffen. Het in dit rapport
geschetste beeld van het verschijnsel moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee
samenhangende capaciteitsproblemen in bepaalde typen inrichtingen is daarom
noodgedwongen niet volledig. Om die reden wordt in de ondertitel van dit rap-
port gesproken van een eerste verkenning.

Enkele plaatsingsgegevens

Ruim de helft (58%) van de plaatsingen had betrekking op jongens, het aandeel
van de meisjes bedroeg 42%. Met ruim de helft van het totaal (51%) waren de
15- en 16-jarigen het sterkst vertegenwoordigd.

Van alle plaatsingen geschiedde 81% op last van de kinderrechter in het kader
van een ondertoezichtstelling (OTS), 18% door een voogdij-instelling en 1% door
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Raden voor de Kinderbescherming: _De_ verdeling over de, verschillende typen
inrichtingen was als volgt:
justitie-inrichtingen :23%
landelijke voorzieningen: 20%
regionale voorzieningen : 57%

In een grote meerderheid (81%) van de gevallen kwam de inrichting waar ge-
plaatst, is overeen met de inrichting die de voorkeur had van de plaatsende in-
stantie. Verreweg de meeste jongeren konden terecht in de inrichting die gekozen
was. Tussen de diverse typen inrichtingen (it. _.1 zich in dit opzicht kleine ver-
schillen voor. In de justitie-inrichtingen, waar het probleem van de `moeilijke
plaatsbaren' volgens de verwachting het sterkst zou spelen, was 78% van de
plaatsingen overeenkomstig de voorkeur, in de landelijke voorzieningen bijna
86% en in de regionale voorzieningen 81%. Een en ander is te zien in het vol-
gende overzicht.

In het overzicht is aangegeven in welke typen inrichtingen de jongeren zijn
geplaatst (rijen) en waar de voorkeur van de plaatsers naar uitging (kolommen).
Aan de aantallen op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder zijn steeds
aantallen toegevoegd. Deze hebben betrekking op de plaatsingen in de desbetref-
fende typen inrichtingen, waarbij de oorspronkelijke voorkeur van de plaatsers
uitging naar een andere inrichting in dezelfde categorie inrichtingen (bij de bepa-
ling van het percentage plaatsingen overeenkomstig de voorkeur zijn deze aantal-
len buiten beschouwing gelaten).

voorkeur plaatsers

just. inr. land. voorz. reg. voort. onbekend totaal

geplaatst

- just. inrichting 148 + 19 10 11 2 190
- land. voorziening 3 138 + 9 10 1 161
- reg. voorziening 15 10 370 + 62 - 457

totaal 185 167 453 3 808

Uit het overzicht laat zich afleiden dat 37 jongeren niet in de justitie-inrichting
zijn geplaatst die de voorkeur genoot. Dat is 20% van het totaal aantal voorgeno-
men plaatsingen in justitie-inrichtingen. Daarvan kwam de helft terecht in een an-
dere justitie-inrichting, zodat die plaatsingen niet helemaal 'anders' uitpakten.

Negenentwintig jongeren werden niet geplaatst in. de in eerste instantie uitge-
kozen landelijke voorziening. Dat is ruim 17% van het aantal voorgenomen plaat-
singen. Uiteindelijk kwam minder dan een derde van hen terecht in een andere
landelijke voorziening.

Drieëntachtig jongeren konden niet geplaatst worden in de regionale voorzie-
ning die de. voorkeur genoot. Dat is ruim 18% van het aantal voorgenomen plaat-
singen in regionale voorzieningen. Drie kwart van hen werd geplaatst in een an-
dere regionale voorziening.

Uit het overzicht wordt ook duidelijk dat 23 jongeren in een justitie-inrichting
zijn geplaatst, terwijl een, ander: type inrichting: de bedoeling: was. Irr• landelijke
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voorzieningen zijn 14 jongeren geplaatst, hoewel een andersoortige voorziening
de voorkeur genoot. In regionale voorzieningen zijn 25 jongeren geplaatst, terwijl
plaatsing in een justitie-inrichting of een landelijke voorziening de voorkeur van
de plaatser had.

Plaatsingsredenen

De volgende problemen zijn genoemd als reden voor plaatsing in een inrichting:

Tabel 1: Plaatsingsredenen (in %)

reden %

gedragsproblemen thuis 49
pedagogische onmacht ouder(s) 39
relatieproblemen tussen jongere en ouders 32
weglopen/zwerven 27
delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal) 22
gedragsproblemen op school 21
problemen in vorig tehuis 20
leermoeilijkheden/spijbelen 11
relatieproblemen tussen ouders onderling 9
psychiatrische problematiek 9
verwaarlozing door ouders 8
incestproblematiek 7
alcohol/drugproblemen 6
delictgedrag (ernstig: geweld, zware vermogensdelicten) 5
mishandeling door ouders 3
anders 26

Kijken we naar de afzonderlijke typen inrichtingen, dan blijkt er sprake van
accentverschillen. De volgende problemen zijn verhoudingsgewijs vaker genoemd
als reden voor plaatsing in een justitie-inrichting:
-licht delictgedrag (36%);
-weglopen/zwerven (40%);
-problemen in vorig tehuis (34%);
-gedragsproblemen op school (25%);
-psychiatrische problematiek (15%);
-alcohol/drugproblemen (13%);
-ernstig delictgedrag (11%).

Bij de landelijke voorzieningen ziet een dergelijk :,fitje er als volgt uit:
-licht delictgedrag (32%);
-gedragsproblemen op school (35%);
-gedragsproblemen thuis (56%);
-problemen in vorig tehuis (18%);
-leermoeilijkheden/spijbelen (18%).

Bij de regionale voorzieningen is `relatieproblemen tussen jongere en ouders'
(38%) naar verhouding vaker genoemd. Daarentegen zijn zowel `licht als ernstig
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delictgedrag' en 'gedragsproblemen op-school' en `gedragsproblemen thuis' aan-
zienlijk minder vaak genoemd.

Moeilijk plaatsbaar

Op basis van de enquête kan het verschijnsel 'moeilijk plaatsbare jongeren' op
verschillende wijzen beschreven of aangeduid worden.

Niet geplaatst in inrichting van voorkeur
Ten eerste hebben we kunnen vaststellen dat i9% van de plaatsingen niet over-
eenkomstig de eerste voorkeur geschiedde. Dat wil zeggen dat in de tweede helft
van 1988 152 justitiepupillen van 12 jaar en ouder niet terecht konden in de ge-
kozen inrichting. Bij 21 jongeren ging de oorspronkelijk bedoelde plaatsing niet
door, omdat hulpvraag en hulpaanbod niet op elkaar aansloten. In die gevallen
zou gesproken kunnen worden van een verkeerde keuze door de plaatsende in-
stantie. Of er in die gevallen sprake was van 'moeilijk plaatsbaar', staat niet zon-
der meer vast. Dat is wel het geval bij de 93 jongeren, twee derde van het totaal,
die niet overeenkomstig de eerste voorkeur werden geplaatst als gevolg van
plaatsgebrek in de gekozen inrichting.

In een kwart (24%) van deze 152 gevallen ging de voorkeur uit naar plaatsing
in een specifieke justitie-inrichting (zie eerste kolom van het overzicht op p. 2), in
19% van de gevallen naar een bepaalde landelijke voorziening (zie tweede kolom
overzicht) en in 55% naar een specifieke regionale voorziening (zie derde kolom
overzicht). Uiteindelijk is ruim de helft (59%) van deze jongeren geplaatst in een
qua categorie vergelijkbare inrichting als waar de oorspronkelijke voorkeur naar
uitging.

Wanneer we de drie categorieën inrichtingen beschrijven in termen van'zwaar-
der' en 'lichter', waarbij de justitie-inrichtingen als de 'zwaarste' en de regionale
voorzieningen als de 'lichtste' worden beschouwd, dan zien we dat enerzijds 28
jongeren geplaatst zijn in 'lichtere' inrichtingen dan oorspronkelijk de bedoeling
was, maar anderzijds ten minste 33 jeugdigen in 'zwaardere' inrichtingen dan be-
doeld door de plaatsers. Met andere woorden, wetende dat vooral wegens plaats-
gebrek jongeren in een andere inrichting worden geplaatst dan de bedoeling is,
doet zich de opmerkelijke situatie voor dat er jongeren als gevolg van plaatsge-
brek in een 'lichtere' inrichtingen geplaatst worden en andere jongeren om de-
zelfde reden in een 'zwaardere' inrichting. Zij bezetten als het ware elkaars plaat-
sen en houden daarmee (een deel van) de plaatsings- en capaciteitsproblemen in
stand.

Plaatsgebrek en wachttijden
De cijfers met betrekking tot het al dan niet overeenkomstig de voorkeur kunnen
plaatsen, lijken niet direct aanleiding te geven tot grote ongerustheid. Immers, de
overgrote meerderheid van de jongeren komt op de juiste plek terecht. Daar
komt nog bij dat het probleem van niet overeenkomstig de voorkeur kunnen
plaatsen niet gerelateerd kan worden aan bepaalde categorieën inrichtingen. Er
zou derhalve geconcludeerd kunnen worden dat de capaciteitsproblemen en het
fenomeen 'moeilijk plaatsbaar' in omvang niet al te groot is.

4



De situatie is echter minder rooskleurig dan zo op het eerste gezicht lijkt. De
meeste jongeren worden weliswaar geplaatst in de oorspronkelijk gekozen inrich-
ting, maar daar gaat dikwijls veel tijd overheen. Van alle plaatsingen overeen-
komstig de voorkeur kon ruim 28% niet binnen een redelijke termijn (in de ogen
van de plaatsers) gerealiseerd worden. Bij plaatsingen in de justitie-inrichtingen
en in de landelijke voorzieningen was dat zelfs 38%. Maken we bij de justitie-in-
richtingen onderscheid naar de verschillende typen inrichtingen binnen deze cate-
gorie, dan zien we grote verschillen. Van alle plaatsingen overeenkomstig de
voorkeur in de inrichtingen voor zeer intensieve behandeling (ZIB's), kon 64%
niet binnen een redelijke termijn worden gerealiseerd. Bij de rijksinrichtingen
voor behandeling was dit 61% en bij Alexandra 52%. Het zijn de opvanginrich-
tingen, in het bijzonder de particuliere inrichtingen, waar de plaatsingen (let wel:
de gerealiseerde plaatsingen) op betrekkelijk korte termijn konden worden be-
werkstelligd.

Tussen het moment dat besloten wordt tot plaatsing en de eigenlijke plaatsing
zitten gemiddeld 75 dagen. Plaatsingen in rijksinrichtingen voor behandeling en
ZIB's komen echter pas na langere tijd tot stand: respectievelijk 95 en 114 dagen.
In Alexandra bedraagt het gemiddelde zelfs 136 dagen. Sommige plaatsingen ko-
men dus niet dan na lange tijd tot stand.

Het verschijnsel 'moeilijk plaatsbaar' en vooral ook de capaciteitsproblemen bij
bepaalde inrichtingen (denk bijvoorbeeld aan de ZIB's) wordt daarom beter uit-
gedrukt door de vaak lange periodes tussen besluit tot plaatsing en daadwerkelij-
ke plaatsing dan uitsluitend door het aantal jongeren dat elders wordt geplaatst.
Er zijn dus zeker problemen, zij het niet bij alle inrichtingscategorieën in dezelf-
de mate.

Resteert de vraag of de lange periodes tussen plaatsingsbesluit en daadwerkelij-
ke plaatsing in alle gevallen als problematisch moet worden beschouwd. Uit de
enquête komt naar voren dat in een kleine meerderheid van de gevallen waarin
niet binnen redelijke termijn geplaatst kan worden in de inrichting van voorkeur,
geen pogingen worden gedaan elders te plaatsen. Hieruit kan een tweeledige con-
clusie kunnen worden getrokken. Enerzijds kan het zo zijn dat de nood (nog) niet
dermate hoog gestegen is dat niet gewacht kan worden tot er plaats is in de
gekozen inrichting. Anderzijds is het natuurlijk ook mogelijk dat men slechts de
gekozen inrichting en geen andere geschikt acht voor de betrokken jeugdige. Dat
een aantal jongeren in een andere inrichting is geplaatst, dan wel dat bij andere
jongeren wel pogingen zijn ondernomen om elders te plaatsen, zou kunnen bete-
kenen dat de problematiek van deze jongeren geen verder uitstel zou dulden.
Voor een deel van deze (laatste) veronderstelling is wel enige ondersteuning in
het onderzoeksmateriaal te vinden (zie onder).

Problematiek van de jongeren
Dat het verschijnsel 'moeilijk plaatsbare jongeren' niet uitsluitend een kwestie is
van plaatsgebrek en dus van kwantitatieve capaciteitsproblemen bij bepaalde in-
richtingen, wordt duidelijk als gekeken wordt naar plaatsingsredenen, de psycho-
sociale problematiek die de aanleiding vormt voor de plaatsing in een inrichting.
Uit de enquête komt naar voren dat bij jongeren die in een andere inrichting
worden geplaatst dan die welke de voorkeur had van de plaatsende instantie,
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bepaalde problemen naar verhouding vaker als plaatsingsreden wordengenoemd.
Dat geldt in zeer sterke mate voor:
-weglopen/zwerven
-verwaarlozing door ouders

In minder sterke mate geldt dat ook voor:
-gedragsproblemen op school
-problemen in vorig tehuis
-psychiatrische problematiek
-incestproblematiek

Ook de meeste van de overige problemen zijn verhoudingsgewijs vaker genoemd
bij deze jongeren. Het `moeilijk plaatsbare' krijgt zo ook een meer kwalitatieve
component.

Ter afsluiting

Op grond van het voorgaande kunnen we tot een voorlopige kwantificering ko-
men van 'moeilijk plaatsbaar'. In percentages uitgedrukt zijn dat de 19% die is
geplaatst in een andere inrichting dan gewenst en de 28% die niet dan na langt
wachten kon worden geplaatst. Van alle plaatsingen kan dus bijna de helft als
'moeilijk' worden beschouwd. Dat betekent overigens nog niet dat in al die geval-
len sprake zou zijn van een zeer problematische situatie.

De inrichtingen waarbij de problemen het sterkst spelen, zijn de ZIB's en
Alexandra, de rijksinrichtingen voor behandeling en ook wel, zij het in mindere
mate, de landelijke voorzieningen (met name de specifieke behandelingsinrichtin-
gen).

Daarnaast zijn jongeren moeilijk plaatsbaar als gevolg van de bij hen gesigna-
leerde problemen. De voor hen aangewezen opvang in bepaalde inrichtingen kan
niet of niet snel genoeg worden gerealiseerd. De jongeren die 'i berhaupt' niet
geplaatst konden worden, zijn dan nog niet eens bij de beschouwingen betrokken.
In de enquête kon deze groep niet worden opgenomen, omdat is uitgegaan van
daadwerkelijke plaatsingen. Of deze groep bestaat en om hoeveel jongeren het
gaat, is vooralsnog onbekend. De tweede fase van het onderzoek zal daarover
meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Een voorlopige conclusie op basis van de in dit rapport gepresenteerde resulta-
ten van de eerder gehouden enquête luidt dat ten aanzien van het meerduidige
verschijnsel 'moeilijk plaatsbare jongeren' gesproken kan worden van reële pro-
blemen.

Vastgesteld moet worden dat een deel van de capaciteitsproblemen wordt ver-
oorzaakt door plaatsing van jongeren in 'verkeerde' inrichtingen. Daarbij moet
worden gedacht aan plaatsingen in 'zwaardere' inrichtingen dan strikt noodzake-
lijk is en ook 'zwaarder' dan oorspronkelijk door de plaatser bedoeld was. Zorg-
vuldiger plaatsingsprocedures waarmee dergelijke 'verkeerde' plaatsingen worden
voorkomen, zouden kunnen bijdragen aan een verlichting van de capaciteitspro-

1 Dat wil zeggen volgens de plaatsers niet'binnen een redelijke termijn.

6



blematiek. Het gaat daarbij echter om een qua omvang nog betrekkelijk gering
probleem.

Als mogelijke oplossing van genoemde problemen valt wellicht meer te ver-
wachten van uitbreiding van de capaciteit van met name bepaalde justitie-inrich-
tingen (de ZIB's en Alexandra). Er moet dan wel duidelijkheid zijn over de ge-
volgen van het lange wachten op een plaats in een inrichting. Wat betekent dat
voor de jongeren in termen van moeilijk en/of delictgedrag dat zij in de tussen-
tijd eventueel ten toon zullen spreiden? In hoeverre verkleint een 'verlate' op-
name de kans op succesvolle behandeling in de inrichting? Slechts als dergelijke
gevolgen zich zouden manifesteren, wordt capaciteitsuitbreiding gerechtvaardigd.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Van de zijde van de kinderrechters is alweer enige jaren geleden aandacht ge-
vraagd voor het fenomeen 'moeilijk plaatsbare jongeren' en de daarmee verband
houdende capaciteitsproblemen binnen bepaalde categorieën (particuliere) jeugd
inrichtingen. Bij de kinderrechters bestond bezorgdheid over de afname van
plaatsingsmogelijkheden voor de gedragsmatig moeilijkste jongeren die onder een
justitiële maatregel vallen. Medio 1987 resulteerde dat in de oprichting van het
Centraal Meldingspunt Particulier. Het Centraal Meldingspunt Particulier had tot
doel de omvang van de groep moeilijk plaatsbare jongeren op wie een kinder-
beschermingsmaatregel van toepassing is, in kaart te brengen. Daarnaast zou het
Centraal Meldingspunt Particulier duidelijk kunnen maken ten aanzien van welke
voorzieningen plaatsgebrek bestaat. De toelichting bij de brief van de Staatssecre-
taris van Justitie d.d. 11 juni 1987 zegt hierover het volgende: 'Hierdoor zal be-
vorderd worden dat moeilijk plaatsbare jongeren toch zo spoedig mogelijk naar
een geschikte voorziening kunnen worden doorverwezen'.

Toen bleek dat het Centraal Meldingspunt Particulier niet echt functioneerde
en de problemen bleven bestaan, vroeg de Werkgroep Kinderrechtspraak van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in 1988 opnieuw aandacht voor het
probleem van de moeilijk plaatsbare jongeren. Zo werd onder meer het WODC
verzocht de problemen door middel van onderzoek nader in kaart te brengen.

12 Doelstelling van het onderzoek

Het WODC besloot begin 1989 in te gaan op voornoemd verzoek en formuleerde
de volgende centrale doelstelling voor het onderzoek:
-Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen die

zich voordoen bij de plaatsing in het kader van een maatregel van jeugdigen in
inrichtingen en in de behoefte bij kinderrechters aan specifieke (al dan niet ge-
sloten) residentiële voorzieningen.

Vervolgens is als vraagstelling naar voren gebracht:
-Welke problemen doen zich voor bij de plaatsing van justitiepupillen in inrich-

tingen?

Daarbij is een aantal nadere toespitsingen aangebracht:
-Kunnen jeugdigen terecht in de voor hen aangewezen inrichtingen?
-Worden er meer alternatieven overwogen?
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-In welke mate worden de- plaatsars geconfronteerd met door inrichtingen: ge-
hanteerde wachtlijsten?

-Hoe lang duurt het alvorens een jeugdige daadwerkelijk in de gekozen inrich-
ting terechtkomt?

-Waar komt de jeugdige terecht als er geen plaats blijkt te zijn in de aanvanke-
lijk uitgekozen inrichting?

In samenhang met het voorgaande zijn ook nog de volgende vragen gesteld:
=In hoeverre spelen de aldus vastgestelde problemen in het bijzonder voor een

bepaalde categorie jeugdigen (specifieke ;ftijdscategorie, plaatsingsredenen
enz.) en/of bepaalde-typèn inrichtingen (bijvoorbeeld inrichtingen voor zeer in-
tensieve behandeling (ZIB's) of vakinternaten)?

-In hoeverre bestaat er een verband tussen gesignaleerde problemen en plaat-
singsprocedures (te denken valt aan de taakverdeling tussen kinderrechter en
hulpverlener/(gezins)voogd)?

-Functioneert de voorrangsregeling voor justitiepupillen naar wens?

Het voorgaande maakt duidelijk dat het `moeilijk plaatsbare' in de aanduiding
'moeilijk plaatsbare jongeren' tweeledig kan worden opgevat. Jongeren kunnen
`moeilijk plaatsbaar' Zijn, omdat er voor hen geen of onvoldoende plaats is, dan
wel omdat er geen geschikte voorzieningen zijn. Het probleem betreft vooral de
beschikbare (specifieke) capaciteit. Maar jongeren kunnen ook 'moeilijk plaats-
baar' zijn, omdat hun (psychosociale) problematiek zodanig (ernstig) is dat er
geen geschikte voorzieningen zijn, of omdat zij zich in die voorzieningen niet
kunnen handhaven, dan wel dat de voorzieningen de jongeren niet aan kunnen,
niet vast kunnen houden. Het gaat dan met name om de inhoudelijke, individuele
problemen van de desbetreffende jongeren. De eerste opvatting kan worden gety-
peerd als meer 'kwantitatief van aard, de tweede als meer 'kwalitatief. Uiteraard
kunnen beide niet los van elkaar worden gezien.

13 Aanpak van het onderzoek

Gekozen is voor een gefaseerde aanpak van het onderzoek. De eerste fase, waar-
van in dit rapport verslag wordt gedaan, bestond uit een eerste, voorlopige pei-
ling van de omvang van de problemen. Een schriftelijke enquête onder kinder-
rechters, voogdij-instellingen en Raden voor de Kinderbescherming naar aanlei-
ding van alle inrichtingsplaatsingen, met uitzondering van strafrechtelijke plaatsin-
gen, in de maanden juli t/m december 1988 van justitiepupillen in de leeftijd van
12 t/m 17 jaar zou een eerste aanduiding van (vooral de kwantitatieve) proble-
matiek moeten opleveren. In de tweede fase van het onderzoek zou vervolgens
meer gericht gekeken kunnen worden naar specifieke problemen en daarmee ook
een meer kwalitatieve inschatting van de problemen kunnen opleveren.

De keuze voor een gefaseerde aanpak werd enerzijds ingegeven door de be-
hoefte enig idee te krijgen van de omvang van de problematiek, teneinde het
maken van keuzes voor de tweede fase van het onderzoek te vergemakkelijken.
Anderzijds zouden de uitkomsten van een op korte termijn uit te voeren enquête
van enig nut kunnen zijn voor de Projectgroep Structuurplan capaciteit justitiële in-
richtingen (Projectgroep Greven). Deze projectgroep, ingesteld in november 1988
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door de Staatssecretaris van Justitie, had tot taak een studie te maken van het te
verwachten aanbod voor justitiële inrichtingen - waaronder de jeugdinrichtingen -
in de jaren 1990-1994 en te komen tot een raming van de benodigde inrichtings-
capaciteit. Rapportage van de Projectgroep stond gepland voor medio 19892, zo-
dat de eerste fase van het onderzoek in het voorjaar zijn beslag moest krijgen.

1.4 Beperkingen

In tegenstelling tot de eerste fase is de tweede fase van het onderzoek niet
retrospectief, maar prospectief van aard. Daarmee kunnen bepaalde praktische
problemen die onmiskenbaar aan de schriftelijke enquête vastzitten, worden
ondervangen. Zo bleven bijvoorbeeld in de enquête de niet-gerealiseerde plaat-
singen (dat wil zeggen gevallen waarin wel gepoogd is een jongere in een inrich-
ting geplaatst te krijgen, maar die zonder resultaat bleven) buiten beeld; het ging
immers om daadwerkelijk gerealiseerde plaatsingen (overigens zonder dat dat
hoeft te betekenen dat de plaatsingen allemaal geschieden in de tevoren uitgeko-
zen inrichting; ook plaatsingen in inrichtingen die niet de eerste voorkeur geno-
ten, zijn nagetrokken). In de tweede fase van het onderzoek zullen alle pogingen
tot plaatsing op de voet worden gevolgd; dus ook de pogingen die niet tot een in-
richtingsplaatsing leiden.

1.5 De enquête

Voor de enquête is uitgegaan van alle bij de Directie Jeugdbescherming en Re-
classering van het Ministerie van Justitie bekende inrichtingsplaatsingen van justi-
tiepupillen van 12 jaar en ouder in de tweede helft van 1988.

Voor elke inrichtingsplaatsing in die periode is een vragenlijst gestuurd naar de
desbetreffende plaatsende instantie: de kinderrechters voor plaatsingen in het ka-
der van een ondertoezichtstelling (OTS), de voogdij-instellingen voor plaatsingen
in het kader van een voogdijmaatregel en de Raden voor de Kinderbescherming
voor plaatsingen in het kader van een voorlopige toevertrouwing aan de Raad
voor de Kinderbescherming. In geval van kinderrechterplaatsingen zijn de formu-
lieren in de meeste gevallen doorgezonden naar de medewerk(st)ers van de ge-
zinsvoogdij-instellingen, die de plaatsingen uiteindelijk hebben voorbereid en
geregeld. Men zou kunnen zeggen dat de taak van de kinderrechter zich in zulke
gevallen beperkt tot de uiteindelijke toetsing en fiattering van de voorstellen van
de gezinsvoogden. Zij komen (pas) in actie als al het voorwerk reeds is gedaan.
Van problemen met wachtlijsten e.d. horen zij niet altijd en dikwijls pas achteraf.
Het doorsturen van de vragenlijsten aan de betrokken gezinsvoogden lag daarom
ook in de lijn der verwachtingen.

In de enquête werd gevraagd naar de datum waarop besloten werd te plaatsen,
of de inrichting van plaatsing overeenkwam met de inrichting van eerste voor-

2 Voorzieningenbeleid delinquentenzorg en jeugdinrichtingen: 1990-1994. Rapport van de
Projectgroep structuurplan capaciteit justitiële inrichtingen, Ministerie van Justitie,-.
augustus 1989.

11



keur, of er op redelijke -termijn:gepIaat'st-konworden,'-waarom er eventueel-niet
in de inrichting van eerste voorkeur werd geplaatst, of er alternatieven overwogen
en geprobeerd zijn, wat de belangrijkste plaatsingsredenen waren en of er be-
hoefte bestond aan speciale voorzieningen (zie bijlage 2 voor de gehanteerde vra-
,genlijst). Het ging erom de onmiddellijke voorgeschiedenis van de plaatsingen te
achterhalen.

Aangezien voor iedere :plaatsing een vragenlijst is verzonden, zijn er in een
aantal geválíen'rn'eer vragenlijsten de deur uitgegaan voor een en dezelfde pupil.
Dit betrof dan uiteraard jeugdigen die,in die periode van een half jaar meer dan
één keer :in een inrichting waren ;geplaatst.

Zoals gezegd, betekent de gekozen werkwijze dat niets bekend is over jongeren
die ondanks allerlei pogingen uiteindelijk niet geplaatst zijn.

In een aantal gevallen is ten onrechte ,een vragenlijst uitgegaan in de zin dat de
directe voorgeschiedenis van de plaatsing niet kon worden achterhaald. Het ging
in die gevallen om plaatsingen van vó6r juli 1988, die aanvankelijk in vrijwillig
kader hadden plaatsgevonden. Als :gevolg van een maatregel van kinderbescher-
ming, uitgesproken in •detweede helft van 1988, was de plaatsing omgezet in een
justitiële plaatsing en daarmee ook in de 'registratie van de Directie Jeugdbe-
scherming en Reclassering' terechtgekomen. Van een (nieuwe) plaatsing was dus
geen sprake, het ging 'om'een voortzetting van een reeds bestaande situatie. Vra-
genlijsten die pop `een dergelijke situatie betrekking hebben, zijn niet bij de ver-
werking betrokken.

16 -Response

In totaal zijn 1256 vragenlijsten verzonden. In het volgende overzicht is aangege-
ven aan welke plaatsende instanties -de vragenlijsten werden toegestuurd en te-
vens hoede response was:

plaatsende instantie aantal vragenlijsten retour

Raad voor de Kinderbescherming 8 8 100,0
voogdij-instelling 205 159 77,6
kinderrechter 1043 723 69,3

totaal 1,256 890 70,9

De enigszins magere response van de zijde van -de kinderrechters (gezinsvoogdij-
instellingen) moet vrijwel in zijn geheel worden toegeschreven aan het feit dat
van de aan de kinderrechters in de arrondissementen Alkmaar, Haarlem, Roer=
mond en Rotterdam geen formulieren zijn tehigontvangen3. Deze arrondissemen-
ten waren te zamen goed voor 25,4% van alle kinderrechterplaatsingeh. Zouden
we deze arrondissementen buiten beschouwing laten, dan kou de response van de

3 Navraag leerde dat om volstrekt onduidelijke redenen de 37 vragenlijsten voor de
kinderrechter in Haarlem:daar nooit zijn. aangekomen.
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kinderrechters (en dus ook van de gezinsvoogdij-instellingen) bijzonder goed kun-
nen worden genoemd (92,9%). De consequenties van het ontbreken van gegevens
uit een aantal arrondissementen lijken vooralsnog beperkt. Alhoewel een van de
grootste arrondissementen, Rotterdam, ontbreekt, lijkt het niet aannemelijk dat
de teneur van de uitkomsten van de enquête er anders uit zouden hebben gezien.
Het op basis van de enquête verkregen beeld moet zeker representatief geacht
worden. Wel zal, waar het kwantificering van bepaalde problemen of ontwikkelin-
gen betreft, een bepaalde vermenigvuldigingsfactor moeten worden gehanteerd
teneinde een volledig beeld te krijgen van de landelijke situatie.

Niet alle vragenlijsten waren bruikbaar voor verwerking. Hiervoor spraken we
al van de vrijwillige plaatsingen die waren omgezet in justitiële plaatsingen. In
die gevallen ging het dus niet om een echte (nieuwe) plaatsing. In enkele ander
gevallen was de voogdij- of OTS-plaatsing voorbereid door de Raad voor de Kin-
derbescherming. Kinderrechter of (gezins)voogd wist in zo'n geval weinig of niets
van de voorgeschiedenis en kon de vragenlijst daarom niet invullen.

Uiteindelijk bleken 808 vragenlijsten geschikt voor verwerking. Daarvan hebben
er 7 betrekking op plaatsingen door Raden voor de Kinderbescherming, 146 op
plaatsingen door voogdij-instellingen en 655 op plaatsingen door kinderrechters.
Overigens, bij een aantal ingezonden enquêteformulieren kunnen vraagtekens
worden gezet ten aanzien van de betrouwbaarheid van een deel van de verstrekte
informatie. In zulke gevallen is afgezien van verwerking van die delen van de vra-
genlijst. Dergelijke problemen lijken zich met name te hebben voorgedaan bij de
vraag naar het moment waarop tot plaatsing in een inrichting is besloten. Het
vermoeden bestaat dat een aantal respondenten deze vraag heeft opgevat als een
vraag naar het moment van plaatsing.

De 808 plaatsingen betroffen 717 jongeren. Zoals gezegd zijn sommige jonge-
ren meer keren in een inrichting geplaatst in de tweede helft van 1988 (zie onder-
staand overzicht).

aantal jongeren aantal plaatsingen tweede helft 1988

639 1 plaatsing
66 2 plaatsingen
11 3 plaatsingen

1 4 plaatsingen

1.7 Indeling rapport

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van alle plaatsingen, waarna in de
drie daarop volgende hoofdstukken afzonderlijk zal worden ingegaan op (niet-
strafrechtelijke) plaatsingen in rijksinrichtingen, particuliere opvanginrichtingen
en ZIB's (hoofdstuk 3), de landelijke voorzieningen (hoofdstuk 4) en de regionale
voorzieningen (hoofdstuk 5).
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2 Inrichtingsplaatsingen in juli t/m december 1988

2.1 Geslacht en leeftijd

Bij de 808 inrichtingsplaatsingen in de tweede helft van 1988 waarover in dit rap-
port wordt geschreven, ging het in 469 gevallen (58%) om jongens en in 339 ge-
vallen (42%) om meisjes.

De leeftijdsverdeling bij de jongens en de meisjes is vrijwel hetzelfde. Het gaat
om betrekkelijk weinig 12-jarigen en relatief veel 15- en 16-jarigen. De leeftijds
verdeling voor de gehele groep is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Leeftijd geplaatste jongeren

leeftijd n %

12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar

49
97

108
197
218
139

6,1
12,0
13,4
24,4
27,0
17,2

totaal 808 100

22 Plaatsende instantie

Tabel 3 geeft een overzicht van de plaatsende instanties.

Tabel 3: Plaatsende instanties

plaatsende instantie n %

voogdij-instelling
kinderrechter
Raad voor de Kinderbescherming

146
655

7

18,1
81,1
0,9

totaal 808 100

De verdeling komt vrijwel overeen met die van de enquête als geheel (zie hoofd-
stuk 1). De grootste categorie wordt gevormd door de kinderrechter- of OTS-
plaatsingen. Dat is het geval bij zowel de jongens als de meisjes, alsook bij de
verschillende leeftijdscategorieën. Er kan niet gesproken worden van speciale
trends, of het zou moeten zijn dat de plaatsingen in het kader van een voorlopige
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'toevertrouwing aan de'Raad voorde Kinderbescherming'verhoudingsgewijs meer
voorkomen bij de 12- en 13-jarigen. Het gaat echter om een zeer gering aantal
van dit type plaatsingen, waardoor verschillen al snel groot lijken.

2.3 Inrichtingen

In tabel 4 is aangegeven waar de 8ó8 plaatsingen geschiedden. In dat overzicht is
het volgende onderscheid aangebracht: justitie-inrichtingen, landelijke voorzienin-
gen en regionale voorzieningen. Tot de justitie-inrichtingen worden gerekend: de
rijksinrichtingen 'voor opvang en behandeling, de particuliere inrichtingen voor
opvang en de ZIB's. De landelijke voorzieningen zijn de onder het Ministerie van
WVC ressorterende inrichtingen, die als zodanig zijn bedoeld in het protocol van
overdracht van inrichtingen op het terrein van de kinderbescherming van het
Ministerie van Justitie naar het Ministerie van WVC, te weten een tweetal inrich-
tingen op levensbeschouwelijke grondslag, twaalf vakinternaten en vergelijkbare
internaten en zes specifieke behandelingstehuizen. Tot deze categorie is ook een
tweetal AWBZ-inrichtingen met een analoge landelijke bestemming gerekend.
Voor het overige gaat het om inrichtingen met een regionale bestemming.

Tabel 4: Inrichtingen waar geplaatst is

type inrichting

justitie-inrichtingen
landelijke voorzieningen
regionale voorzieningen

totaal

n %

190 23,5
161 19,9
457 56,6

100

2.4 Plaatsing wel en nièt overeenkomstig voorkèttr

Het merendeel van de plaatsingen gèschieddé overeenkomstig de voorkeur van
dë plaatsende instanties. Dat wil zéggën dat de jongeren terechtkwamen in de
gekozen inrichtingen (zie tábél 5).

Tabel 5: Plaatsing overè nkbmstig voorkeur

wel/nièt volgens vobrkeui n %

ja 656' 81,2
na 152 18;8`

totaal 808 100

De vèi•houding wel én niet ó'verèènkoinstig de voorkeur geplaatst was bij de
jongens en meisjes gelijk. Ook tussen de verschillende leeftijdscategorieën deden
zich op dit punt geen verschillen van betekenis voor.

Plaatsing overeenkomstig de voorkeur betekent overigens niet dat de plaatsin-
gen altijd even vooFspcedig'vérliépen in de z'i'n'- dat ér ook óniniddëllijk geplaatst
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kon worden. Van de 656 plaatsingen overeenkomstig de voorkeur kon bijna drie
kwart (72,4%) binnen een (naar de mening van de plaatsers) redelijke termijn
worden gerealiseerd. Voor de meisjes ligt dat percentage iets gunstiger (75,3%)
dan voor de jongens (70,3%), maar echt groot is het verschil niet. Ten aanzien
van de verschillende leeftijdscategorieën kan worden opgemerkt dat bij de oudste
leeftijdsgroep (16- en 17-jarigen) het percentage 'direct plaats' iets lager ligt
(69,1%), maar ook hier zijn de verschillen gering.

In de overige 181 (27,6%) gevallen was er niet onmiddellijk plaats. Voor een
aantal plaatsers was dat reden nog andere inrichtingen te proberen. Dat gebeurde
in 88 (48,6%) van genoemde 181 gevallen, zonder dat dat overigens succes had.
Bij de jongens gebeurde dat verhoudingsgewijs iets vaker (50,9%) dan bij de
meisjes (44,9%), alhoewel wederom niet gesproken kan worden van een aanzien-
lijk verschil. Opmerkelijk genoeg werden bij 12- en 13-jarigen vaker pogingen ge-
daan elders te plaatsen dan bij 14- en 15-jarigen en 16- en 17-jarigen: respectieve-
lijk 67,7%, 48,2% en 42,9%.

152 (18,8%) jongeren werden geplaatst in een andere inrichting dan die welke
de voorkeur van de plaatsende instantie genoot. Het niet doorgaan van de plaat-
sing in de inrichting van voorkeur werd voornamelijk veroorzaakt door plaatsge-
brek: in 93 (61,6%) van de gevallen was er geen plaats in de gekozen inrichting.
In 13,9% van de gevallen bleek het hulpaanbod van de gekozen inrichting bij na-
der inzien niet aan te sluiten bij de problematiek van de jongere in kwestie. In de
overige gevallen lag er een andere reden aan het niet doorgaan van de plaatsing
ten grondslag of was het niet duidelijk waarom de plaatsing niet is doorgegaan.

In een meerderheid (59,2%) van de gevallen waar geplaatst is in andere inrich-
tingen dan die welke de voorkeur genoten van de plaatsende instanties, zijn nog
andere inrichtingen geprobeerd; dikwijls zelfs meer inrichtingen. In tabel 6 wordt
een overzicht gegeven van het aantal pogingen (gemiddeld aantal pogingen 2,4).

Tabel 6: Aantal andere inrichtingen geprobeerd

aantal inrichtingen n %

1 andere inrichting 67 37,6
2 andere inrichtingen 43 24,1
3 andere inrichtingen 22 12,3
4 andere inrichtingen 16 9,0
5 of meer andere inrichtingen 30 16,8

totaal 178 100

Het overzicht heeft overigens niet alleen betrekking op plaatsingsgeschiedenissen
in een andere inrichting dan die welke in eerste instantie de voorkeur genoot,
maar ook op die gevallen waar uiteindelijk wel in de inrichting van eerste voor-
keur is geplaatst, maar waar dit als gevolg van plaatsgebrek enige tijd op zich liet
wachten. Hierbij dient te worden aangetekend dat in werkelijkheid waarschijnlijk
zelfs nog meer pogingen zijn gedaan. Aangenomen mag worden dat niet van alle
pogingen schriftelijke aantekeningen zijn gemaakt, waardoor die bij het invullen
van de enquête buiten beschouwing zijn gelaten (bijvoorbeeld als gevolg van het
feit dat de respondent zich de pogingen niet meer kon herinneren, of omdat het
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om tamelijk informele -pogingen ging die de -respondent zelf niet als werkelijke
pogingen heeft beschouwd).

2.5 Plaatsingsredenen

In de enquête is aan de plaatsende instanties gevraagd maximaal drie redenen
voor de plaatsing in de inrichting aan te geven. Daartoe is een lijst met mogelijke
redenen voorgelegd. Daarnaast konden de respondenten nog andere redenen
aangeven (mits het maximum van drie niet werd overschreden). In tabel 7 is aan-
gegeven in welke mate de diverse redenen voor plaatsing zijn genoemd.

Tabel 7: Plaatsingsredenen (n = 808)

reden

gedragsproblemen thuis
pedagogische onmacht ouder(s)
relatieproblemen tussen jongere en ouders
weglopen/zwerven
delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal)
gedragsproblemen op school
problemen in vorig tehuis
leermoeilijkheden/spijbelen
relatieproblemen tussen ouders onderling
psychiatrische problematiek
verwaarlozing door ouders
incestproblematiek
alcohol/drugproblemen
delictgedrag (ernstig. geweld, zware vermogensdelicten)
mishandeling door ouders
anders

n %

397 49,1
313 38,7
259 32,1
221 27,4
175 21,7
170 21,0
158 19,6
90 11,1
75 9,3
71 8,8
64 7,9
61 7,5
51 6,3
37 4,6
24 3,0

207 25,6

Een aantal van de genoemde plaatsingsredenen komt verhoudingsgewijs meer
voor bij jongens, andere meer bij meisjes. Bij jongens lijkt het te gaan om meer
concrete gedragingen, bij de meisjes meer om gezinsproblematiek. Bij jongens
zijn de volgende plaatsingsredenen verhoudingsgewijs vaker genoemd dan bij
meisjes:
-gedragsproblemen thuis (54,8% tegen 41,4%);
-gedragsproblemen op school (27,9% tegen 11,5%);
-problemen in vorig tehuis (22,4% tegen 15,7%);
-licht delictgedrag (32,4% .tegen 6,8%);
-ernstig delictgedrag ( 7,2% tegen 0,9%).

Bij meisjes wordt vaker melding gemaakt van:
-weglopen en/of zwerven (36,7% tegen 20,7%);
-relatieproblemen tussen jongere en ouder(s) (39,9% tegen 26,4%);
-incestproblematiek (16,0% tegen 1,5%).

Sommige plaatsingsredenen lijken enigszins leeftijdgebonden. Veel plaatsingspro-
blemen worden in toenemende mate genoemd naarmate het om oudere leeftijds-,
categorieën gaat:
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-problemen in het vorig tehuis;
-weglopen en/of zwerven;
-licht delictgedrag;
-ernstig deictgedrag.

Voor andere problemen geldt het omgekeerde; zij worden minder vaak genoemd
naarmate het om oudere leeftijdscategorieën gaat:
-gedragsproblemen thuis;
-gedragsproblemen op school;
-pedagogische onmacht ouders;
-verwaarlozing door de ouders.

De overige plaatsingsredenen lijken minder leeftijdgebonden. Bij dit alles dienen
we ons te bedenken dat het hier om een (door ons in de enquête aangeboden)
definiëring door de plaatsers gaat. Het lijkt niet ondenkbaar dat bepaalde pro-
blematische situaties bij jongere kinderen eerder gedefinieerd worden in termen
van 'pedagogische onmacht van de ouders' dan bij oudere kinderen het geval zal
zijn; bij de oudere kinderen zal misschien de voorkeur worden gegeven aan 'ge-
dragsproblemen thuis' als omschrijving. Met andere woorden, de genoemde plaat-
singsredenen sluiten elkaar niet onderling uit, enige overlap zal er zeker zijn.

2.6 Speciale voorzieningen

Bij 309 (38,2%) van de 808 plaatsingen waren volgens de plaatsende instanties
speciale voorzieningen als besloten of gesloten opvang, speciaal regiem, of specia-
le behandeling noodzakelijk. Bij de meeste van deze plaatsingen (80,5%) werd
hierin voorzien, aldus de plaatsende instanties. Waar dat niet gebeurde, was dat
voornamelijk het gevolg van plaatsgebrek.
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3 Justitie-inrichtingen

Van de 808 inrichtingsplaatsingen in de tweede helft van 1988 betroffen er 190
plaatsingen in justitie-inrichtingen. Daarbij waren de volgende typen inrichtingen
betrokken (tabel 8) (voor een opsomming van de afzonderlijke inrichtingen zie
tabel 1 van bijlage 3):

Tabel 8: Plaatsingen in justitie-inrichtingen

type inrichting n %

ZIB's 53 27,9
particuliere opvanginrichtingen' 81 42,6
rijksinrichtingen voor opvang 33 17,4
rijksinrichtingen voor behandeling 23 12,1

totaal 190 100

' inclusief behandelingsplaatsingen in Alexandra

3.1 Geslacht en leeftijd

In justitie-inrichtingen worden verhoudingsgewijs minder meisjes geplaatst. Het
aandeel van meisjes in de plaatsingen in justitie-inrichtingen bedraagt 30%. Hun
aandeel in alle plaatsingen bedraagt 42% (zie paragraaf 2.1). De verdeling naar
de verschillende typen justitie-inrichtingen ziet er als volgt uit:

Tabel 9: Type inrichting en geslacht

type inrichting

ZIB's
particuliere opvanginrichtingen
rijksinrichting voor opvang
rijksinrichting voor behandeling

totaal

jongens meisjes
n % n %

34 64,2 19 35,8
58 71,6 23 28,4
18 54,5 15 45,5
23 100,0 - 0,0

133 70,0 57 30,0

Niet alleen de verdeling naar geslacht, ook de leeftijdsverdeling bij plaatsingen in
justitie-inrichtingen is enigszins anders. Het aandeel van de 12- en 13-jarigen is
geringer (9,5% tegen 18,1%), dat van de 14- en 15-jarigen wat groter (42,1%
tegen 37,8%). (Voor de meisjes geldt dat in sterkere mate dan voor de jongens.)
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Tabel 10 laat zien dat dat-niet- in alle typen inrichtingen hergevallis. Anders dan-,
in de particuliere sector ligt in de rijkssector het accent sterker op de oudste leef-
tijdscategorie.

Tabel 10: Leeftijd en type inrichting

ZIB's part. opv. rijksopv. rijksbeh.
leeftijd n % n % n % n %

12-13 jaar
14-15 jaar
16-17 jaar

8
23
22

15,1
43,4
41,5

7
38
36

8,6
46,9
44,4

1
11
21

3,0
33,3
63,6

2
8

13

8,7
34,8
56,6

totaal 53 100 81 100 33 100 23 100

32 Plaatsende instantie

Het overgrote deel van de plaatsingen in justitie-inrichtingen geschiedde op last
van de kinderrechter in het kader van een OTS: 159 (83,7%). Daarnaast ging het
16 maal (8,4%) om een OTS-pupil, waarbij het een plaatsing betrof in het kader
van voorlopige hechtenis, dan wel ging het in eerste instantie om voorlopige
hechtenis, waarbij nog tijdens de detentieperiode een OTS werd uitgesproken. In
het laatste geval wijzigde zich derhalve de verblijfstitel. Opmerkelijk is het grote
aantal plaatsingen van OTS-pupillen in de particuliere en rijksinrichtingen voor op-
vang, zonder dat er sprake was van voorlopige hechtenis: 73 OTS-pupillen wer-
den in een dergelijke inrichting geplaatst. In 21 gevallen ging het daarbij om een
correctieplaatsing.

In de overige 15 (7,9%) gevallen werd geplaatst door een voogdij-instelling. In
vergelijking met alle inrichtingsplaatsingen is het aandeel van de kinderrechter-
plaatsingen groter, namelijk 92,1% tegen 81,1%.

33 Plaatsing wel en niet overeenkomstig voorkeur

3.3.1 Plaatsing in justitie-inrichting overeenkomstig voorkeur

In tabel 11 kunnen we zien dat het merendeel van de plaatsingen in justitie-in-
richtingen overeenkomstig de voorkeur van de plaatsende instanties was.

Tabel 11: Plaatsing overeenkomstig voorkeur

wel/niet volgens voorkeur n %

ja 148 77,9
nee 42 22,1

totaal 190 100

Het percentage plaatsingen waarbij geplaatst is in de inrichting die aanvankelijk
de voorkeur genoot, is- bij, de justitie-inrichtingen een: fractie,- lager; dan het- in.
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paragraaf 2.4 vermelde percentage voor alle inrichtingen (81,2%). Bij de ZIB's is
het hoger (84,9%) en bij de particuliere en rijksinrichtingen voor opvang duide-
lijk lager (64,8%). Alle plaatsingen in rijksinrichtingen voor behandeling kwamen
overeen met de wensen van de plaatsende instanties.

Hoewel een meerderheid van de jongeren in de 'juiste' inrichting terechtkwam,
ging daar dikwijls enige tijd overheen. In 38,5% van de gevallen was er volgens
de respondenten niet direct of binnen redelijke termijn plaats in de uitgekozen
inrichting. Dat is zonder meer een hoger percentage dan we hebben kunnen zien
in paragraaf 2.4 voor alle plaatsingen te zamen: 27,6%.

Hierbij dient aangetekend te worden dat het percentage wordt geflatteerd door
de particuliere en rijksinrichtingen voor opvang. Bij deze categorie justitie-inrich-
tingen, Alexandra uitgezonderd, was slechts in 5,1% van de gevallen niet direct of
binnen redelijke termijn plaats. Bij de ZIB's was in 64,4% van de gevallen niet
direct plaats; bij Alexandra bedroeg dit percentage 52,4% en bij de rijksinrichtin-
gen voor behandeling 60,9%. Tussen het moment dat besloten werd tot plaatsing
en de daadwerkelijke plaatsing, zaten gemiddeld 79 dagen. De verschillende ty=
pen inrichtingen laten echter grote variaties zien:
rijksinrichtingen voor opvang : 24 dagen (max. 417 dagen)
particuliere inrichtingen voor opvang: 28 dagen (max. 258 dagen)
rijksinrichtingen voor behandeling : 95 dagen (max. 109 dagen)
ZIB's : 114 dagen (max. 348 dagen)

Alexandra spande de kroon met een gemiddelde van 136 dagen (max. 920 da-
gen!). Bij deze berekeningen is uitgegaan van de vragenlijsten die op dit punt
enigszins een betrouwbare indruk maakten (n= 144).

Een aantal plaatsers heeft, toen bleek dat er niet onmiddellijk plaats was in de
'inrichting van voorkeur', nog andere inrichtingen geprobeerd. Dat gebeurde in
56,2% van de gevallen, maar zonder succes. Dergelijke pogingen werden overi-
gens verhoudingsgewijs vaker ondernomen als het ging om plaatsing in een rijks-
inrichting voor behandeling.

3.3.2 Plaatsing in justitie-inrichting maar niet overeenkomstig voorkeur

Tweeënveertig (22,1%) jongeren zijn in een justitie-inrichting geplaatst, die oor-
spronkelijk niet beoogd was door de plaatsende instanties. De in eerste instantie
bedoelde inrichtingsplaatsingen gingen niet door, voornamelijk wegens plaats-
gebrek (64,3%), of omdat het hulpaanbod van de bedoelde inrichtingen bij nader
inzien niet bleek aan te sluiten op de problematiek van de betrokken jeugdigen
(7,2%). Tabel 12 laat zien naar welk type inrichting de voorkeur van de plaatseis
in eerste instantie uitging.

Van de 19 keer dat een justitie-inrichting de eerste voorkeur genoot, betrof dat
acht maal een ZIB. Van hen kwamen er twee alsnog in een (andere) ZIB terecht,
de overige zes niet.
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Tabel 12: Type inrichting van eerste.-voorkeur

type inrichting n %

(andere) justitie-inrichting 19 45,2
landelijke voorziening 10 23,8
regionale voorziening 11 26,2
onbekend 2 4,8

totaal 42 100

Het voorgaande betekent dat ten minste 21 (50%) jongeren in een justitie-inrich-
ting geplaatst zijn, terwijl een landelijke of regionale voorziening was bedoeld. Bij
de acht jongeren die in een van de ZIB's werden geplaatst zonder dat dat ook de
eerste voorkeur was, gebeurde dit naar verhouding nog iets vaker: bij zes van hen
(75%) genoot plaatsing in een landelijke of regionale voorziening de eerste voor-
keur. In de volgende hoofdstukken zullen we zien dat ook het omgekeerde is
gebeurd: jeugdigen die in een landelijke of regionale voorziening zijn geplaatst,
waar eigenlijk een justitie-inrichting was bedoeld.

In de helft van de gevallen dat in een andere inrichting werd geplaatst dan die
van eerste voorkeur, zijn nog andere inrichtingen geprobeerd (gemiddeld 2,7 po-
gingen). In tabel 13 wordt een overzicht gegeven van het aantal pogingen. Dit
overzicht omvat ook de pogingen die gedaan zijn voor jeugdigen, die uiteindelijk
toch in de inrichting van eerste voorkeur zijn geplaatst.

Tabel 13: Aantal andere inrichtingen geprobeerd

aantal inrichtingen n %

1 andere inrichting 17 35,4
2 andere inrichtingen 9 18,7
3 andere inrichtingen 6 12,5
4 andere inrichtingen 4 8,3
5 of meer andere inrichtingen 12 25,0

totaal 48 100

Een vergelijking van deze gegevens met die in tabel 7 (alle plaatsingen) sugge-
reert dat bij de jongeren die uiteindelijk in een justitie-inrichting worden ge-
plaatst, vaker meer pogingen tot plaatsing in andere inrichtingen worden gedaan.
Binnen deze categorie geldt dat in het bijzonder voor de jongeren die uiteindelijk
in een ZIB of een rijksinrichting voor behandeling zijn geplaatst.

3.3.3 Voorkeur voorjustitie-inrichting, maar plaatsing in andere (justitie-)in-
richting

Bij 35 jongeren ging de voorkeur van de plaatsende instanties uit naar plaatsing
in een bepaalde justitie-inrichting. Tabel 14 laat zien welke specifieke justitie-
voorzieningen werden beoogd.
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Tabel 14: Voorkeur voor justitie-inrichting, alwaar niet is geplaatst

type inrichting n %

ZIB's 20 57,1
particuliere en rijksinrichtingen voor opvang 7 20,0
rijksinrichtingen voor behandeling 8 22,9

totaal 35 100

Voornamelijk wegens plaatsgebrek, maar bij de particuliere en rijksinrichtingen
voor opvang ook nog wel eens, omdat het hulpaanbod van de inrichting niet zou
aansluiten bij de problematiek van de jeugdige, gingen die voorgenomen plaatsin-
gen niet door.

Uiteindelijk zijn 19 (54,3%) jongeren wel in een van de andere justitie-inrich-
tingen geplaatst : 3 (8,6%) jeugdigen kwamen terecht in een landelijke voorzie-
ning en 11 (31,4%) jongeren in een regionale voorziening.

3.4 Plaatsingsredenen

In tabel 15 is aangegeven in welke mate de diverse redenen voor plaatsing zijn
genoemd.

Tabel 15: Plaatsingsredenen (n= 190)

reden

gedragsproblemen thuis
weglopen/zwerven
delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal)
pedagogische onmacht ouder(s)
problemen in vorig tehuis
gedragsproblemen op school
relatieproblemen tussen jongere en ouders
psychiatrische problematiek
alcohol/drugproblemen
delictgedrag (ernstig: geweld, zware vermogensdelicten)
leermoeilijkheden/spijbelen
verwaarlozing door ouders
incestproblematiek
relatieproblemen tussen ouders onderling
mishandeling door ouders
anders

n %

90 47,4
77 40,5
68 35,8
65 34,2
64 33,7
47 24,7
44 23,2
28 14,7
24 12,6
21 11,1
20 10,5
16 8,4
13 5,9
10 5,3
5 2,6

40 21,1

Ten opzichte van de plaatsingsredenen genoemd in paragraaf 2.5 voor de groep
als geheel, doen zich een aantal duidelijke verschillen voor. Zo worden `licht de-

Deze 19 jongeren maken uiteraard deel uit van de 42 jongeren die in paragraaf 3.3.2
zijn besproken als zijnde geplaatst in een justitie-inrichting, maar niet overeenkomstig,,.,
de voorkeur.
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lictgedrag','weglopen/zwerven-en.`problemen in-vorig-tehuis' aanzienlijk vaker
genoemd. Dat geldt ook, zij het in minder sterke mate, voor_`gedragsproblemen
op school', 'psychiatrische problematiek', 'alcohol/drugproblemen' en 'ernstig de-
lidgedrag'. Daarentegen worden 'relatieproblemen tussen jongere en ouders' en
'relatieproblemen tussen de ouders onderling' minder vaak als plaatsingsreden ge~
noemd.

De jongeren die geplaatst zijn in de rijksinrichtingen voor opvang, onderschei-
den zich op een aantal punten van de jongeren die in de andere typen justitie-in-
richtingen zijn geplaatst. Plaatsingsredenen als 'weglopen/zwerven', 'alcohol/
drugproblemen', 'psychiatrische problematiek', 'relatieproblemen tussen jongere
en ouders' en 'incestproblematiek' worden aanmerkelijk vaker genoemd. Bij jon-
geren die in een rijksinrichting voor behandeling zijn geplaatst, zijn zowel 'ge-
dragsproblemen thuis' als 'licht delictgedrag' verhoudingsgewijs vaker genoemd
als plaatsingsreden. Bij de meisjes die in Alexandra zijn geplaatst, tenslotte, zijn
'gedragsproblemen op school' en 'licht zowel als ernstig delictgedrag' duidelijk
minder vaak genoemd, maar 'weglopen/zwerven' daarentegen meer.

3S Speciale voorzieningen

De plaatsende instanties achtten bij 166 (87,4%) van de 190 plaatsingen in justi-
tie-inrichtingen speciale voorzieningen in de vorm van besloten of gesloten op-
vang, speciaal regiem, of speciale behandeling noodzakelijk. Dat percentage is
meer dan twee keer zo hoog als dat vermeld in paragraaf 2.6 bij alle plaatsingen.
Bij verreweg de meeste plaatsingen (91%) werd daarin voorzien. Waar dat niet
gebeurde, was dat voornamelijk het gevolg van plaatsgebrek, waardoor plaatsing
in de oorspronkelijk bedoelde inrichting niet doorging.
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4 Landelijke voorzieningen

Van de 808 inrichtingsplaatsingen in de tweede helft van 1988 hadden er 161 be-
trekking op plaatsingen in landelijke voorzieningen. Voor zover onderscheid kan
worden aangebracht, gaat het om plaatsingen in de volgende typen inrichtingen
(zie tabel 16) (voor een opsomming van de afzonderlijke inrichtingen zie tabel 2
van bijlage 3):

Tabel 16: Plaatsingen in landelijke voorzieningen

type inrichting n %

vakinternaten en vergelijkbare inrichtingen 88 54,7
specifieke behandelinrichtingen' 72 44,7
inrichtingen op levensbeschouwelijke grondslag 1 0,6

totaal 161 100

' inclusief twee AWBZ-inrichtingen

4.1 Geslacht en leeftijd

In landelijke voorzieningen worden naar verhouding weinig meisjes geplaatst:
16,8%. Dat is aanzienlijk minder dan hun aandeel van 42% in alle plaatsingen
(zie paragraaf 2.1).

Bij de leeftijdsverdeling zien we dat het aandeel van de 12- en 13-jarigen nau-
welijks afwijkt (16,1%), dat van de 14- en 15-jarigen wat groter is (47,2%) en van
de 16- en 17-jarigen wat kleiner (36,6%). Bij de specifieke behandelinrichtingen
ligt het accent wat meer op de 16- en 17- jarigen dan bij de vakinternaten, maar
van een groot verschil kan niet gesproken worden.

42 Plaatsende instantie

De meeste plaatsingen in de landelijke voorzieningen geschiedden door de kin-
derrechter in het kader van een OTS: 139 (86,3%). De overige 21 (13%) werden
geplaatst door een voogdij-instelling en één door een Raad voor de Kinderbe-
scherming in het kader van een voorlopige toevertrouwing. In vergelijking met de
plaatsingen in justitie-inrichtingen is het aandeel van plaatsingen door voogdij-in-
stellingen twee keer zo groot.
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43 Plaatsing wel en niet overeenkomstig voorkeur

4.3.1 Plaatsing in een landelijke voorziening overeenkomstig voorkeur

In tabel 17 kunnen we zien dat het merendeel van de plaatsingen in de landelijke
voorzieningen overeenkomstig de voorkeur van de plaatsende instanties was.

Tabel 17: Plaatsing overeenkomstig voorkeur

wel/niet volgens voorkeur n %

ja •138 85,9
nee 23 14,3

totaal 161 100

Het percentage plaatsingen waarbij geplaatst is in de inrichting die aanvankelijk
de voorkeur genoot, is bij de landelijke voorzieningen een fractie hoger dan het
in paragraaf 2.4 vermelde percentage voor alle inrichtingen: Hoewel de meeste
jongeren in de 'juiste' inrichting terechtkwamen, ging daar dikwijls enige tijd
overheen. In 37,7% van de gevallen was er volgens de plaatsers niet direct of bin-
nen redelijke termijn plaats in de gekozen inrichting. Net als bij de justitie-inrich-
tingen is dat een duidelijk hoger percentage dan we hebben kunnen zien in para-
graaf 2.4 voor alle plaatsingen te zamen: 27,6%. Tussen het moment dat besloten
werd tot plaatsing en de daadwerkelijke plaatsing, zaten gemiddeld 72 dagen.
Voor de vakinternaten kwam dat overeen (gemiddeld 72 dagen, maximum 470
dagen) met de specifieke behandelinrichtingen (gemiddeld 72 dagen, maximum
273 dagen). Bij deze berekening is uitgegaan van 131 vragenlijsten.

Een aantal plaatsers heeft, toen bleek dat er niet onmiddellijk plaats was in de
'inrichting van voorkeur', nog andere inrichtingen geprobeerd. Dat gebeurde in
48,1% van de gevallen, maar-zonder succes.

4.3.2 Plaatsing in een landelijke voorziening maar niet óvëréenkómstig voor-
keur

Drieëntwintig (14,3%) jongeren zijn in een landelijke voorziening geplaatst, die
oorspronkelijk niet was beoogd door de plaatsende instanties. De in eerste in-
stantie bedoelde inrichtingsplaatsingen gingen niet door, voornamelijk wegens
plaatsgebrek (56,5%), of omdat het hulpaanbod van de bedoelde inrichtingen bij
nader inzien niet bleek aan te sluiten op-de-problematiek van de betrokken jeug-
digen (30,4%). Tabel 18 laat zien naar welk type inrichting de voorkeur van de
plaatsers in eerste instantie uitging.

Het overzicht in tabel 18 maakt duidelijk dat drie (13%) jongeren in een lande-
lijke voorziening terecht zijn gekomen, terwijl een justitie=inrichting bedoeld was:
Een tiental jongeren (43,5%) kwam in een landelijke voorziening terecht, waar

eigenlijk een regionale voorziening was bedoeld.



Tabel 18: Type inrichting van eerste voorkeur

type inrichting n %

justitie-inrichting 3 13,0
(andere) landelijke voorziening 9 39,1
regionale voorziening 10 43,5
onbekend 1 4,3

totaal 23 100

In ruim de helft (56,5%) van de gevallen dat in een andere inrichting werd ge-
plaatst dan die van eerste voorkeur, zijn nog andere inrichtingen geprobeerd (ge-
middeld 1,9 pogingen). In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van het aantal
pogingen. Dit overzicht omvat ook de pogingen die gedaan zijn voor jeugdigen
die uiteindelijk toch in de inrichting van eerste voorkeur zijn geplaatst.

Tabel 19: Aantal andere inrichtingen geprobeerd

aantal inrichtingen n %

1 andere inrichting 20 52,6
2 andere inrichtingen 10 26,3
3 andere inrichtingen 3 7,9
4 andere inrichtingen 3 7,9
5 of meer andere inrichtingen 2 5,3

totaal 38 100

Een vergelijking van deze gegevens met die in tabel 7 (alle plaatsingen) en vooral
ook met die in tabel 13 (plaatsingen in justitie-inrichtingen) laat zien dat bij jon-
geren die in een landelijke voorziening worden geplaatst, verhoudingsgewijs min-
der pogingen tot plaatsing in andere inrichtingen worden gedaan.

4.3.3 Voorkeur voor landelijke voorziening. maar plaatsing in andere (lande-
lijke) inrichting

Bij 31 jongeren ging de voorkeur van de plaatsende instanties in eerste instantie
uit naar plaatsing in een bepaalde landelijke voorziening, vooral naar specifieke
behandelingsinrichtingen (64,5%).

Vooral wegens plaatsgebrek, maar in een aantal gevallen ook wel, omdat het
hulpaanbod van de inrichting niet zou aansluiten bij de problematiek van de
jeugdige, gingen die voorgenomen plaatsingen niet door. Uiteindelijk zijn negen
(29%) jongeren wel in een van de andere landelijke voorzieningen geplaatste; tien

Deze acht jongeren behoren uiteraard tot de groep van 23 jongeren die in paragraaf
4.3.2 zijn besproken als zijnde geplaatst in een landelijke voorziening, maar niet over-
eenkomstig de voorkeur.
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(32,2%) jeugdigen kwamen terecht irreenf;justit-ie--inrichting en twaalf(38,7%) - -- ==_
jongeren in een regionale voorziening.

4.4 Plaatsingsredenen

In tabel 20 is aangegeven om welke redenen de jongeren in de landelijke voor-
zieningen zijn geplaatst.

Tabel 20: Plaatsingsredenen (n= 162)

reden

gedragsproblemen thuis
pedagogische onmacht ouder(s)
gedragsproblemen op school
delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal)
relatieproblemen tussen jongere en ouders
weglopen/zwerven
leermoeilijkheden/spijbelen
problemen in vorig tehuis
relatieproblemen tussen ouders onderling
delictgedrag (ernstig: geweld, zware vermogensdelicten)
psychiatrische problematiek
alcohol/drugproblemen
verwaarlozing door ouders
incestproblematiek
mishandeling door ouders
anders

%

90 55,9
66 41,0
57 35,4
52 32,3
40 24,8
32 19,9
29 18,0
29 18,0
17 10,6
10 6,2
7 4,3
7 4,3
4 2,5
4 25
3 1,9

33 20,5

Op een tweetal punten wijkt dit overzicht duidelijk af van het overzicht in para-
graaf 2.5 voor de groep als geheel. 'Licht delictgedrag' en 'gedragsproblemen op
school' worden aanzienlijk vaker genoemd. Dat geldt ook, zij het in minder ster-
ke mate, voor 'gedragsproblemen thuis' en 'problemen in vorig tehuis'. 'Weglo-
pen/zwerven' wordt daarentegen wat minder vaak als plaatsingsreden genoemd.
'Gedragsproblemen op school' worden overigens vooral genoemd bij plaatsingen
in de vakinternaten. In vergelijking met de jongeren die in justitie-inrichtingen
zijn geplaatst, zijn de afwijkingen echter geringer in aantal en geringer in om-
vang. Gesteld zou kunnen worden dat het om enigszins minder problematische
gevallen gaat dan bij de plaatsingen in justitie-inrichtingen.

4.5 Speciale voorzieningen

De plaatsende instanties achtten in minder dan de helft (37,3%) van de 161
plaatsingen in landelijke voorzieningen speciale voorzieningen in de vorm van
besloten of gesloten opvang, speciaal regiem, of speciale behandeling noodzake-
lijk. Dat percentage komt overeen met dat vermeld in paragraaf 2.6 bij alle plaat-
singen en is duidelijk lager dan bij de plaatsingen in justitie-inrichtingen (87,4%).
Bij de meeste plaatsingen (79,7%) werd daarin voorzien. Waar dat niet gebeurde,
was dat voornamelijk het gevolg van het feit dat de plaatsing in de oorspronkelijk
beoogde inrichting niet doorging wégén§ plaátsgebiek.
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5 Regionale voorzieningen

Bij de 808 inrichtingsplaatsingen in de tweede helft van 1988 ging het in 457 ge-
vallen om justitiële plaatsingen in regionale voorzieningen. Het ging daarbij om
104 verschillende internaten met een grote diversiteit aan voorzieningen en moge-
lijkheden.

5.1 Geslacht en leeftijd

Meisjes worden verhoudingsgewijs meer geplaatst in regionale voorzieningen.
Hun aandeel in deze voorzieningen bedraagt 55,8%. Dat is hoger dan hun aan-
deel van 42% in alle plaatsingen (zie paragraaf 2.1) en uiteraard veel hoger dan
bij de plaatsingen in justitie-inrichtingen en landelijke voorzieningen.

Het aandeel van de 12- en 13-jarigen is wat groter (22,3% tegen 18,1%), dat
van de 14- en 15-jarigen kleiner (32,7% en 37,8%). Ook in dit opzicht wijkt deze
groep dus af van die in de justitie-inrichtingen en de landelijke voorzieningen.

52 Plaatsende instantie

De meeste plaatsingen in regionale voorzieningen geschiedden op last van de kin-
derrechter in het kader van een OTS: 341 (74,6%). De overige 110 (24,1%) wer-
den geplaatst door een voogdij-instelling. Zes jongeren (1,3%) werden geplaatst
door een Raad voor de Kinderbescherming. Het aandeel van de plaatsingen door
voogdij-instellingen is in vergelijking met de plaatsingen in justitie-inrichtingen en
landelijke voorzieningen verreweg het grootst.

53 Plaatsing wel en niet overeenkomstig voorkeur

5.3.1 Plaatsing in regionale voorzieningen overeenkomstig voorkeur

In tabel 21 is te zien dat het merendeel van de plaatsingen in de regionale voor-
zieningen overeenkwam met de voorkeur van de plaatsende instanties.

Tabel 21: Plaatsing overeenkomstig voorkeur

wel/niet volgens voorkeur n %

ja 370 81,0
nee 87 19,0

totaal 457 100
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Het percentage plaatsingen, waarbij geplaatst- is. in.- dé inrichting die aanvankelijk
de voorkeur genoot, is vergelijkbaar met de in de voorgaande hoofdstukken ver-
melde percentages.

Hoewel de meeste jongeren in de `juiste' inrichting terechtkwamen, ging daar
soms enige tijd overheen. In 19,5% van de gevallen was er volgens de responden-
ten niet direct of binnen redelijke termijn plaats in de uitgekozen inrichting. Dat
is een aanzienlijk lager percentage dan bij de justitie-inrichtingen en de landelijke
voorzieningen. Tussen het plaatsingsbesluit en de daadwerkelijke plaatsing zaten
gemiddeld 77 dagen (maximum 756 dagen). Deze berekening is gebaseerd op 365
vragenlijsten.

Een aantal plaatseis heeft, toen bleek dat er niet onmiddellijk plaats was in de
`inrichting, van voorkeur', nog andere inrichtingen geprobeerd. Dat gebeurde in
44,4% van de gevallen, maar zonder succes.

5.3.2 Plaatsing in regionale voorziening, maar niet overeenkomstig voorkeur

87 (19%) jongeren zijn in een regionale voorziening geplaatst, die oorspronkelijk
niet beoogd was door de plaatsende instanties. De in eerste instantie bedoelde in-
richtingsplaatsingen gingen niet door, vooral als gevolg van plaatsgebrek (60,9%),
of omdat het hulpaanbod van de bedoelde inrichtingen onvoldoende aansloot op
de problematiek van, de betrokken jeugdigen (12,6%). Tabel 22 laat zien naar
welk type inrichting de voorkeur van de plaatsers in eerste instantie uitging.

Tabel. 22: Type inrichting van eerste voorkeur

type inrichting n %

justitie-inrichting 15 17,2
landelijke voorziening 10 11,5
(andere) regionale voorziening, 62 71,3

totaal 87 100

Uit tabel 22 valt af te lezen dat 25 (28,7%) jongeren in een regionale inrichting
zijn geplaatst, terwijl oorspronkelijk een justitie-inrichting of een landelijke voor-
ziening was bedoeld.

In een kleine meerderheid (57,5) van de gevallen dat in een andere inrichting
werd geplaatst dan die van eerste voorkeur, zijn nog andere inrichtingen gepro-
beerd (gemiddeld 2,5 pogingen). In tabel 23 is het aantal pogingen weergegeven.
Dit overzicht omvat ook de pogingen die gedaan zijn voor jeugdigen die uiteinde-
lijk toch in de inrichting van eerste voorkeur zijn geplaatst.

Een vergelijking van deze gegevens met die in tabel 7 (alle plaatsingen) en met
die met betrekking tot de justitie-inrichtingen en de landelijke voorzieningen laat
zien dat het aantal pogingen tot plaatsing in andere inrichtingen niet al te zeer
afwijkt van het algemene beeld:. Wellicht dat er iets minder pogingen gedaan
worden dan bij de justitie-inrichtingen (met overigens een overeenkomstig,gemid-
delde), maar meer dan bij de landelijke voorzieningen.
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Tabel 23: Aantal andere inrichtingen geprobeerd

aantal inrichtingen n %

1 andere inrichting 28 34,1
2 andere inrichtingen 21 25,6
3 andere inrichtingen 12 14,6
4 andere inrichtingen 7 8,5
5 of meer andere inrichtingen 14 17,1

totaal 82 100

5.3.3 Voorkeur voor regionale voorziening, maar plaatsing in andere (regio-
nale) inrichting

Bij 83 jongeren ging de voorkeur van de plaatsende instanties uit naar plaatsing
in een bepaalde regionale voorziening. Vooral wegens plaatsgebrek en ook wel
omdat het hulpaanbod van de inrichting niet zou aansluiten bij de problematiek
van de jeugdige, gingen die voorgenomen plaatsingen niet door.

Uiteindelijk zijn de meeste jongeren (74,7%) in een van de andere regionale
voorzieningen geplaatst6; negen (10,8%) jongeren kwamen terecht in een landelij-
ke voorziening en twaalf (14,4%) jongeren in een justitie-inrichting.

5.4 Plaatsingsredenen

Tabel 24 omvat een overzicht van de plaatsingsredenen voor de jongeren in de
regionale voorzieningen.

In diverse opzichten wijken de plaatsingen in regionale voorzieningen af van
die in justitie-inrichtingen en landelijke voorzieningen als het gaat om plaatsings-
redenen. Zowel 'licht als ernstig delictgedrag' worden aanmerkelijk minder vaak
als plaatsingsreden genoemd. Dat geldt eveneens voor 'gedragsproblemen op
school' en 'gedragsproblemen in vorig tehuis'. 'Relatieproblemen tussen jongere
en ouders' wordt juist vaker als plaatsingsreden genoemd. Op de overige punten
doen zich slechts weinig verschillen voor. Over het geheel genomen lijkt het om
een minder problematische groep te gaan.

6 Deze jongeren maken uiteraard deel uit van de 62 jongeren die in paragraaf 5.3.2 zijn
besproken als zijnde geplaatst in een'regionale voorziening, maar niet overeenkomstig
de voorkeur.
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Tabel 24: Plaatsingsredenen• (n'=457)-

reden

gedragsproblemen thuis
pedagogische onmacht ouder(s)
relatieproblemen tussen jongere en ouders
weglopen/zwerven
gedragsproblemen op school
problemen in vorig tehuis
delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal)
relatieproblemen tussen ouders onderling
verwaarlozing door ouders
incestproblematiek
leermoeilijkheden/spijbelen
psychiatrische problematiek
alcohol/drugsproblemen
mishandeling door ouders
delictgedrag (ernstig geweld, zware vermogensdelicten)
anders

n %

217 47,6
182 39,8
175 38,3
112 24,5
66 14,5
65 14,3
55 12,0
48 10.5
44 9,6
44 9,6
41 9,0
36 7,9
20 4,4
16 3,5
6 1,3

134 29,3

5.5 Speciale voorzieningen

De plaatsende instanties achtten in minder dan een vijfde (18,2%) van de 457
plaatsingen in regionale voorzieningen speciale voorzieningen in de vorm van be-
sloten of gesloten opvang, speciaal regiem, of speciale behandeling noodzakelijk.
Dat percentage is duidelijk lager dan vermeld in paragraaf 2.6 bij alle plaatsingen
en aanzienlijk lager dan bij de plaatsingen in justitie-inrichtingen (77,3%). Bij een
meerderheid van de plaatsingen (60,2%) werd in deze speciale voorzieningen
voorzien. Waar dat niet gebeurde, was dat voornamelijk het gevolg van het feit
dat plaatsing in de oorspronkelijk bedoelde inrichting wegens plaatsgebrek niet
doorging.
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Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie

Voorzitter: drs. JJ.L.M. Verhagen, hoofd afd. Beleidsinformatie van de Directie
Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, Ministerie van Justitie

Leden: dr. Th.M. Bakker, hoofd afd. Beleidsinformatie van de Directie
Jeugdbescherming en Reclassering, Ministerie van Justitie
mr. J.J.R. Fijn, sectormanager instellingen, Ministerie van Justitie
dhr. JA. Karrenbeld, directeur `De Dreef te Wapenveld
mr. K.R. Kuiken, kinderrechter te Zwolle (tot zomer 1989)
drs. A.J. van Parijs, coordinator beleidsontwikkeling jeugdinrichtin-
gen, Ministerie van Justitie
mw. mr. A. Quik-Schuijt, kinderrechter te Utrecht (m.i.v. zomer 1989)
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Bijlage 2: Vragenlijst

Vragenlijst ten behoeve van voorpeiling onderzoek `Capaciteitsproblemen
residentiële jeugdhulpverlening/moeilijk plaatsbare jeugdigen'

Persoonlijke gegevens

naam
geboortedatum
stamnummer

datum plaatsing: 21/08/88
inrichting : Hoenderloo Hoenderloo

Plaatsende instantie KBS 950

Bureau Kinderrechter 's-Hertogenbosch

Paraaf Kinderrechter

1. Datum waarop tot plaatsing werd besloten: .. /.. / 19..

2. Komt inrichting van plaatsing overeen met voorgenomen inrichting?
0 ja (ga naar vraag 3)
0 nee (ga naar vraag 5)

3. Was er direct dan wel op redelijke termijn plaats?
0 ja (ga naar vraag 9)
0 nee (ga naar vraag 4)

4. Zijn er nog andere inrichtingen geprobeerd?
0 ja (ga naar vraag 8)
0 nee (ga naar vraag 9)

Jongen
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5. Naar welke inrichting-ging-in eerste-instantie de voorkeur uit?-

6. Wat was de reden voor het niet doorgaan van de plaatsing in de inrichting
,van voorkeur?
0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan bij de vraag
0 onduidelijk
0 anders, nl.: ............................................... . ......... .. ....... . ............................................

7. Zijn er behalve de inrichting van eerste voorkeur en de inrichting waar uitein-
delijk is geplaatst nog andere inrichtingen geprobeerd?
0 ja (ga naar vraag 8)
0 nee .(ga naar vraag 9)

8. Geef hieronder aan welke andere inrichtingen zijn geprobeerd en tevens
waarom daar geen plaatsing werd gerealiseerd.

Inrichting Reden niet plaatsen

1 ................................. 0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan bij vraag
0 onduidelijk
0 anders, nl.: ...... . .............. . ........... . ... ? ..................

2 ................................. 0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan bij vraag
0 onduidelijk
0 anders, nl.. ....................... ..................... .,..,.

3 ................................. 0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan bij vraag
0 onduidelijk
0 anders, ni.: ......................................... ........

4 ................................. 0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan. bij vraag
0---onduidelijk
0 anders, nl.: ........................................................

5 ................................. 0 geen plaats
0 hulpaanbod sluit niet aan bij vraag
0 onduidelijk
0 anders, nl.: ........................................................
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9. Geef hieronder de belangrijkste redenen voor plaatsing aan.
(maximaal drie redenen!)
0 gedragsproblemen thuis
0 gedragsproblemen op school
0 problemen in vorig tehuis
0 weglopen/zwerven
0 alcohol/drugsproblemen
0 psychiatrische problematiek
0 leermoeilijkheden/spijbelen
0 delictgedrag (licht: vandalisme, eenvoudige diefstal)
0 delictgedrag (ernstig: geweld, zware vermogensdelicten)
0 relatieproblemen jongere-ouder(s)
0 pedagogische onmacht ouder(s)
0 verwaarlozing door ouder(s)
0 mishandeling door ouder(s)
0 incestproblematiek
0 relatieproblemen tussen ouders onderling
0 anders, al.: ......................................................................... . .........

10. Werd gezien de plaatsingsredenen besloten/gesloten opvang noodzakelijk
geacht, dan wel een speciaal regiem of speciale behandeling?
0 ja (ga naar vraag 11)
0 nee (ga naar vraag 13)

11. Is daarin voorzien?
0 ja (ga naar vraag 13)
0 nee (ga naar vraag 12)

12. Wat was de reden voor het niet realiseren van besloten/gesloten opvang,
speciaal regiem of speciale behandeling?
0 geen plaats
0 betrokken inrichting(en) acht(ten) het niet noodzakelijk
0 onduidelijk
0 anders, nl.: .......... ......................... . ..... - .....................

13. Dit formulier werd ingevuld door:

naam ....................................
functie ....................................
instelling: .............................. - ..... te:..........................
datum : .. / .. / 1989

Formulieren voor 15 april 1989 inzenden naar:
WODC
t.a.v. mw. N.M. Mertens (H 126)
Postbus 20301
2500 EH 's-Gravenhage
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Bijlage 3: Tabellen

Tabel 1: Plaatsingen in justitie-inrichtingen

inrichting n

Overberg 16
Lloyd hotel 2
Alexandra 23
JOC 18
Nederlandsch Mettray 9
Het Poortje 23
Het Keerpunt 17
Rekkense Inrichtingen 17
De Dreef 9
Heldring Stichtingen 18
Eikenstein 4
De Lindenhorst 15
De Hunerberg 3
Den Hey-acker 7
Kralingen 2
Den Engh 7

totaal 190

Tabel 2: Plaatsingen in landelijke voorzieningen

inrichting n

Nieuw Veldzicht 8
Leostichting 10
Beukenrode 15
De Widdonck 2
Hoenderloo 12
St. Joseph 30
Harreveld 25
Valkenheide 11
Neerbosch 14
Maria Regina 8
De Stuw
Groot Emaus 12
De Beele 13

totaal 161
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Lijst van sinds januari 1989 in eigen beheer uitgegeven
rapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Kl Geschikt of niet geschikt? Een evaluatie van de Lik-op-Stuk-experimenten
L.C.M. Kooien; CJ. Wiebrens E.A.I.M. van den Berg

K2 Gestructureerd politiesepot in Jeugdzaken
E.I.M. Barendse-Hoomweg

K3 Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie
M.L Zeiistra; H.G. van Andel

K4 In Enschede verdacht. De werking van een prioriteitenprocedure bij politie
en justitie
P.J. Linckens; I.L.P. Spickenheuer

K5 Reclasseringswerk voor verslaafden. Een onderzoek naar meningen en
ervaringen in het reclasseringsveld
Ed. Leuw

K6 Beschermingsbewind
drs. E.M. Nabom

K7 Een preventieproject in Gouda. Eerste resultaten van een project voor
Marokkaanse jongeren
G.J. Terlouw; G. Susanne

K8 Wel geplaatst, maar ..... Een eerste verkenning van het verschijnsel moeilijk
plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in
de residentiële hulpverlening
P.H. van der Laan
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