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VOORWOORD 
Voor u ligt het eindrapport over de monitor van de Kleinschalige Voorziening (KV) Amsterdam; gestart 
als proeftuin in het kader van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) en 
inmiddels een definitief onderdeel van het stelsel voor vrijheidsbeneming van jongeren in de regio 
Amsterdam. In februari 2018 werd door de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) het rapport 
‘Eindrapport Monitoring Proeftuinen Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd’ 
opgeleverd (Souverein e.a., 2018), waarin de resultaten van het onderzoek in de drie proeftuinen 
Screening en Diagnostiek (S&D; Breda, Groningen en Rotterdam) en drie proeftuinen KV (Amsterdam, 
Groningen en Nijmegen) beschreven werd. Na afronding van de proeftuinperiode bleef de locatie 
Amsterdam open om verder door te ontwikkelen; deze doorontwikkeling werd in 2018 en 2019 door 
de AWRJ gemonitord. In februari 2019 bracht de AWRJ het rapport ‘Jaarrapport 2018 Monitor 
Kleinschalige Voorziening Amsterdam’ uit (Souverein e.a., 2019), waarin de stand van zaken in 2018 
weergegeven werd. In 2019 is de doorontwikkeling van de KV Amsterdam voortgezet, waarbij een 
aantal specifieke thema’s door de AWRJ zijn gemonitord: de toeleiding naar de KV en het uitstroom 
proces, S&D binnen de strafrechtketen en de bijdrage van de KV hieraan, de rolverdeling tussen de 
ketenpartners, het betrekken van de jongeren en het systeem bij het traject in de KV, en de follow-up 
vanaf drie maanden na uitstroom. De gegevens die in het kader van deze monitor zijn verzameld, 
vormen de basis voor het eindrapport dat u nu voor u heeft. Dit eindrapport vormt hiermee een 
aanvulling op en verdieping van de eerdere rapportages over de proeftuinen VIV JJ en het Jaarrapport 
2018 van de KV Amsterdam. Tot slot dient te worden opgemerkt dat de werkwijze van KV Amsterdam 
in 2020 nog verder doorontwikkeld wordt binnen het beleidstraject Vrijheidsbeneming op Maat (VOM, 
het vervolg op VIV JJ). Voor een praktische beschrijving van de huidige werkwijze van KV Amsterdam 
wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving (op te vragen bij de AWRJ). Dit eindrapport dient te 
worden beschouwd als een overkoepelend naslagwerk van de resultaten van de monitor KV 
Amsterdam, waarin de stand van zaken van de KV Amsterdam eind 2019 beschreven wordt. Dit 
eindrapport zal één van de informatiebronnen zijn die het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) 
kan gebruiken bij verdere beleidsontwikkeling in het kader van VOM. 
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AFKORTINGEN  
3RO    3 Reclasseringsorganisaties  
ARIJ   Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming 
ASR    Adolescentenstrafrecht 
ATOS    Ambulante hulp Thuis & Op School  
AWRJ    Academische Werkplaats Risicojeugd 
Bjj    Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 
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DJI    Dienst Justitiële Inrichtingen 
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IFA    Intensieve Forensische Aanpak 
IPA    Intensieve Preventieve Aanpak 
IVS    Inverzekeringstelling 
J&V    Justitie en Veiligheid 
JB    Jeugdbescherming 
Jeugdbescherming  Jeugdbescherming regio Amsterdam  
JJI    Justitiële Jeugdinrichting 
KV    Kleinschalige Voorziening 
LIJ   Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen  
LIRIK   Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid 
LSV    Landelijke Specialistische Voorziening 
LVB    Licht verstandelijke beperking 
MDO    Multidisciplinair overleg 
NIFP    Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie 
OBVL-K   verkorte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst 
OM    Openbaar Ministerie 
OvJ    Officier van Justitie 
PI    Penitentiaire Inrichtingen 
PIJ    Plaatsing in Instelling voor Jeugdigen 
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S&D    Screening en diagnostiek 
SAPROF-YV   Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version 
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STP    Scholing- en trainingsprogramma 
TaR    Time at Risk 
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VOM    Vrijheidsbeneming op maat  
WSS    William Schrikker Stichting 
ZM    Zittende magistratuur 
ZSM    Zorgvuldig, Snel en Maatwerk  



7 
 

LEESWIJZER 
Dit eindrapport vormt een overkoepelend naslagwerk van de monitor van KV Amsterdam. Specifieke 
kenmerken van de KV en S&D in Amsterdam in 2019 worden beschreven en daarnaast wordt 
beschreven welke ontwikkelingen de KV Amsterdam in 2019 doorgemaakt heeft ten opzichte van 
2018. In aanvulling op dit rapport is het raadzaam het ‘Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ’ en het 
‘Jaarrapport 2018 Monitor Kleinschalige Voorziening Amsterdam’ te lezen om meer uitgebreid inzicht 
te krijgen in de opbrengsten vanuit de KV Amsterdam gedurende een langere periode en de 
opbrengsten vanuit de andere proeftuinen KV en S&D. Een gedetailleerde praktische beschrijving van 
de werkwijze van KV Amsterdam staat beschreven in de werkwijzebeschrijving van KV Amsterdam (op 
te vragen bij de AWRJ). 
 
De meetperiode van de monitor beslaat in principe de periode vanaf de start van de KV op 20 
september 2016 tot 1 november 2019: de kwantitatieve gegevens over de doelgroep, instroom en 
bezetting van de KV zijn voor deze gehele periode weergeven. Hetzelfde geldt voor de kwalitatieve 
informatie uit de procesevaluatie van de KV (observaties, interviews met jongeren, systeem en 
ketenpartners), waarbij de focus ligt op het proces van doorontwikkeling in 2019. Uitzondering hierop 
vormt de kwantitatieve informatie over de follow-up, die is weergeven voor de uitstroom tot 1 
augustus 2019. De reden hiervoor is dat we een zogenoemde time at risk (TaR) hebben gehanteerd: 
jongeren moesten minimaal drie maanden geleden de KV hebben verlaten, zodat iets gezegd kon 
worden over het verloop van het traject na vertrek uit de KV. Het verloop van voorgeleiding tot 
plaatsing is weergegeven tot 1 november 2018. De reden hiervoor is dat de gegevens tot eind 2019 
niet konden worden verkregen vanwege in gebruik name van een nieuw ICT systeem in de praktijk.  
 
De monitor werd vormgegeven door middel van actieonderzoek. Dit betekent dat nauw werd 
samengewerkt met de praktijk en dat de resultaten van de monitor tussentijds werden teruggekoppeld 
tijdens de begeleidingscommissies van de KV Amsterdam. Deze begeleidingscommissies dienden weer 
als input voor de doorontwikkeling, die vervolgens weer zijn onderzocht in de monitor. 
 
Dit rapport bestaat uit een aantal onderdelen. Na de inleiding worden eerst de belangrijkste resultaten 
beschreven voor de verschillende fases van het traject van de jongeren: instroom, verblijf en 
uitstroom. Na elk onderdeel van de resultaten worden de belangrijkste bevindingen samengevat. In 
het belang van de leesbaarheid is voor een aantal onderdelen alleen de kern van de resultaten 
weergegeven en wordt de lezer voor meer verdieping en onderbouwing verwezen naar de bijlagen. 
Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en vooruitblik op de verdere doorontwikkeling van KV 
Amsterdam in 2020. 
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INLEIDING 
Aanleiding 

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd 
De afgelopen jaren kregen de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) te maken met een daling van de 
instroom en verblijfsduur van jongeren1, een toenemende geografische afstand tussen de instellingen 
en de leefomgeving van de jongeren en een toenemende complexiteit en diversiteit van de doelgroep. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond de noodzaak en de wens om de vrijheidsbeneming van 
justitiële jongeren anders in te richten. Hiertoe is het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2015 
samen met de praktijk en gemeente een verkenning gestart. In diezelfde periode, direct na de sluiting 
van Amsterbaken (JJI in Amsterdam) in 2015, is de gemeente Amsterdam met de lokale partners samen 
gaan zitten om na te denken over alternatieven om de gevolgen van de sluiting op te vangen. Hieruit 
ontstond het idee van een kleinschalige voorziening in Amsterdam, wat goed aansloot bij de 
ontwikkelingen vanuit het ministerie van J&V. Parrallel aan deze ontwikkeling werd namelijk het 
rapport ‘Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd’ (VIV JJ) is op 13 november 2015 
aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport is een aantal doelstellingen voor een toekomstig 
stelsel geformuleerd: a) de jongere op de juiste plek, b) kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid 
van de samenleving, c) goede aansluiting van forensische zorg op de reguliere zorg, d) sluitend netwerk 
van ketenpartners, e) flexibiliteit wat betreft omvang en capaciteit (Van Alphen, Drost & Jongebreur, 
2015). Om deze doelstellingen in de praktijk vorm te geven zijn eind 2016 drie proeftuinen Screening 
en Diagnostiek (S&D; in Breda, Rotterdam en Groningen) en drie proeftuinen Kleinschalige 
Voorziening(en) (KV; in Amsterdam, Groningen en Nijmegen) opgezet. Deze proeftuinen hebben 
gedurende hun looptijd, van eind 2016 tot begin 2018, een schat aan informatie opgeleverd: op 28 
februari 2018 verscheen het rapport van de AWRJ waarin de landelijke ontwikkeling van S&D en KV’s 
werden beschreven tot dan toe (Souverein e.a., 2018). Om de werkwijze van de KV en de integratie 
van S&D hierbinnen door te ontwikkelen, besloot de Minister voor Rechtsbescherming dat de 
proeftuin KV Amsterdam in 2018 en 2019 open zou blijven. Begin 2019 verscheen het Jaarrapport 
2018, in dit eindrapport wordt aanvullend op de voorgaande rapportages de huidige stand van zaken 
eind 2018 met betrekking tot de KV Amsterdam beschreven. 2 

Stelselwijziging: Vrijheidsbeneming op maat 
Op 28 juni 2019 bood de Minister voor Rechtsbescherming de brief ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ aan 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierin stond het besluit beschreven om 
het stelsel voor de vrijheidsbeneming van justitiële jongeren te hervormen en de KV landelijk uit te 
rollen. Dit betekent dat de KV Amsterdam een definitief karakter heeft gekregen. Daarnaast zullen er 
de komende jaren vier KV’s bijkomen: in 2020 een KV in regio Zuid, in 2021 een KV in regio Noord, en 
in 2021 en 2022 een KV in Rotterdam en één in Den Haag. De KV’s in de regio Zuid en Noord zullen als 
twee gecombineerde KV’s opgezet worden, waar jongeren in zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk 
kader geplaatst kunnen worden. De JJI’s zullen zich de komende jaren door ontwikkelen tot landelijke 
specialistische voorzieningen (LSV), gericht op jongeren met een specifiek profiel en/of meervoudige 
problematiek, die intensieve zorg en een hogere mate van (fysieke) beveiliging nodig hebben. Deze 

                                                           
1 Met jongeren worden jeugdigen en adolescenten bedoeld, in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar. 
2 Gedurende de looptijd van de proeftuinen zijn de opbrengsten van de monitor in een aantal rapportages beschreven: 
Tussenrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ (opgeleverd oktober 2017), Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ (opgeleverd maart 
2018) en Jaarrapport 2018 Monitor KV Amsterdam (opgeleverd maart 2019). In aanvulling op dit eindrapport is het raadzaam in 
ieder geval ook het Eindrapport uit februari 2018 te lezen om meer inzicht te krijgen in de opbrengsten van de andere proeftuinen 
S&D en KV. Voor een gedetailleerde praktische beschrijving van de werkwijze wordt u verwezen naar de ‘Werkwijzebeschrijving KV 
Amsterdam’ (op te vragen bij de AWRJ). 
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stelselwijziging zal vanzelfsprekend ook invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de KV 
Amsterdam.  

De Kleinschalige Voorziening Amsterdam  
De KV biedt een alternatieve vorm van vrijheidsbeneming voor jongeren die een ander 
beveiligingsniveau nodig hebben dan dat van een JJI. De KV richt zich op een zo lokaal mogelijke en 
kleinschalige plaatsing, met variatie in zorg en mate van beveiliging zodat maatwerk kan worden 
geboden. Continuïteit van de gezonde elementen in het leefsysteem van de jongeren en (continuïteit 
van) integrale hulpverlening en ketensamenwerking zijn essentiële uitgangspunten, evenals het actief 
betrekken van de jongeren en hun systeem3 bij het traject. S&D vormen een belangrijk onderdeel van 
de werkwijze van de KV. In het traject van alle jongeren komt voorafgaand aan de periode van 
vrijheidsbeneming de vraag ‘waar plaatsen?’ aan de orde en moet er een screening worden uitgevoerd 
om te bepalen wat de juiste plek is voor de jongere. Ook in de fase direct na plaatsing spelen S&D een 
belangrijke rol. Om maatwerk in zorg en beveiliging te kunnen leveren, is het van belang dat er een 
compleet beeld is van de jongere en zijn omgeving, wat nodig is om risicofactoren te verminderen en 
beschermende factoren te versterken. S&D gedurende het verblijf kenmerken zich door 
handelingsgerichte procesdiagnostiek: er is sprake van een cyclische manier van werken en het 
diagnostisch proces wordt bijgestuurd door actuele ontwikkelingen vanuit de praktijk. Het 
uitgangspunt is dat S&D de basis vormen voor een individueel integraal plan, waarbij alle voor de 
jongere relevante partijen en de jongere en het systeem zelf zijn aangesloten (één gezin, één plan) en 
een stem hebben. De focus van dit integraal plan is gericht op de periode na vrijheidsbeneming, zowel 
op korte als lange termijn. Het hele traject in de KV is naar buiten gericht, op het perspectief van de 
jongeren na verblijf in de KV. Het bieden van een lager beveiligingsniveau staat in dienst van de 
resocialisatiedoelstelling van het jeugdstrafrecht, maar is geen doelstelling op zich. De KV is er op 
gericht om de bescherming te bieden die nodig is, afgestemd op de individuele beveiligingsnoodzaak: 
de bewegingsruimte binnen en buiten de KV kan gedurende het verblijf worden verruimd, maar ook 
beperkt. De KV werkt daarnaast met een andere manier van beveiligen ten opzichte van de JJI’s. Er zijn 
geen muren of hoge hekken en hoewel er enkele fysieke beveiligingsmaatregelen zijn (de deur kan op 
slot, er is een beveiliger, er worden urine controles uitgevoerd en jongeren kunnen gefouilleerd 
worden), is de KV vooral afhankelijk van relationele beveiliging. Relationele beveiliging wordt, kort 
gezegd, vormgegeven door een constructieve samenwerkingsrelatie waarbinnen de jongere zich 
eigenaar van en hiermee verantwoordelijk voelt voor zijn traject. In de KV is sprake van een 
orthopedagogisch leefklimaat waarbinnen ruimte is om te leren met ‘vallen en opstaan’, waarbij de 
focus ligt op herstel in plaats van straf. De balans tussen veiligheid en zorg is essentieel. De KV biedt, 
binnen het kader van de vrijheidsbeneming, een plek waar jongeren (en hun systeem) een wake-up 
call krijgen; een pas op de plaats, waar tegelijkertijd perspectief wordt geboden, gericht op een 
positieve ontwikkeling. 
 
De werkwijze van de KV vindt zijn onderbouwing in de meest vooraanstaande theoretische modellen 
voor de toepassing van strafrechtelijke interventies: het Risk-Need-Responsivity model (RNR; Andrews 
& Bonta, 1998; Andrews & Bonta, 2010) en het Good Lives Model (GLM; Ward, 2002; Ward & Stewart, 
2003; Ward en Gannon, 2006). Het RNR model benadrukt dat de interventie: 1) wat betreft intensiteit 
en duur afgestemd moet zijn op het recidive risico (risicoprincipe), 2) gericht moet zijn op dynamische 
factoren die samenhangen met het delictgedrag (behoefteprincipe) en 3) aan moet sluiten bij de 
individuele behoeften en kenmerken van de jongere (responsiviteitprincipe). Aansluitend op de 
literatuur over beschermende factoren voegt het GLM hieraan toe dat er naast aandacht voor de 
risicofactoren expliciet aandacht dient te zijn voor de sterke eigenschappen en capaciteiten van de 
jongere. Het GLM gaat uit van strength based behandelmethoden, waarbij samen met de jongere 
positieve doelen en actiepunten geformuleerd worden voor de verschillende leefgebieden 

                                                           
3 Met systeem worden zowel de ouders/verzorgers als andere belangrijke personen uit het informele netwerk van de jongere 
bedoeld. 
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(Whitehead, Ward & Collie, 2007). Voorbeelden van beschermende factoren die van belang zijn om 
recidive te voorkomen, zijn dagbesteding in de vorm van school of werk, een positieve (structurele) 
invulling van de vrijetijd, en passende hulpverlening of begeleiding. Hetzelfde geldt voor 
ondersteuning vanuit het systeem en het bevorderen van de gezinsrelaties (Mos & Rigter, 2012; 
Simons, Huang & Schmidt, 2017). Tevens wordt er binnen het GLM expliciet aandacht besteed aan het 
belang van een constructieve relatie tussen de medewerker en de jongere. Deze relatie wordt 
gekenmerkt door een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid van de jongere en diens 
systeem en het bevorderen van het zelfvertrouwen en de motivatie van de jongere (Wilson & Yates, 
2009). Op basis van de theorie en de resultaten van de monitor is het gerechtvaardigd te verwachten 
dat een traject van S&D en KV zal bijdragen aan vermindering van recidive. 

De monitor van KV Amsterdam 
Binnen de KV Amsterdam is getoetst wat de doelgroep, werkzame elementen en randvoorwaarden 
zijn voor een KV met daarin geïntegreerd een traject van S&D. Een geïntegreerd traject van KV en S&D 
vraagt om antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de doelgroep en toeleiding naar de KV: 
Wat zijn de (contra-)indicatie criteria voor plaatsing inde KV? Wie doet wat in de toeleiding naar de KV 
en hoe zorgt men dat de juiste informatie op de juiste plek belandt? Hoe ziet de doelgroep eruit die in 
de KV geplaatst wordt? En hoe verhoudt deze doelgroep zich tot de jongeren die in de JJI geplaatst 
worden? Wat is de aanleiding als het traject in de KV voortijdig wordt beëindigd als geval van 
uitplaatsing? En hoe kan het plaatsings- en uitplaatsingsproces van de jongere zo gedegen en efficiënt 
mogelijk worden vormgegeven.  
 
Voorts moet gedurende het verblijf het traject in de KV, zoals gezegd, bijdragen aan S&D zodat een 
integraal plan kan worden opgesteld in samenwerking met de andere ketenpartners. Het integreren 
van S&D in de werkwijze van de KV gedurende de periode van vrijheidsbeneming roept een aantal 
concrete vragen op: Hoe wordt S&D binnen de strafrechtketen vormgegeven en wat is de bijdrage van 
de KV hierin? Hoe dragen de activiteiten in de periode van vrijheidsbeneming in de KV bij aan een 
integraal plan voor de jongere? Hoe verhouden deze activiteiten zich tot bestaande structuren binnen 
de strafrechtketen (zoals het trajectberaad)? En hoe betrek je jongeren en hun ouders/verzorgers 
hierbij? 
 
Tot is in het kader van de doorontwikkeling de algemene werkwijze van de KV Amsterdam verder 
uitgewerkt: Hoe geeft de KV Amsterdam de balans tussen zorg en veiligheid in de praktijk weer? Wat 
vraagt dit van de medewerkers? Hoe is de rolverdeling tussen de verschillende partners voor, tijdens 
en na het verblijf in de KV? Tot slot is in kaart gebracht hoe het de jongeren vergaat na het verblijf in 
de KV Amsterdam: Wat is de stand van zaken drie maanden tot tweeëneenhalf jaar na uitstroom wat 
betreft dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding? Op welke manier draagt de KV bij aan een 
goede aansluiting op de vervolgplek? En wat zijn de knelpunten in de uitvoering van het vervolgtraject? 
 
Om antwoord op deze vragen te vinden, is gedurende de looptijd van de proeftuinen (sep 2016 – eind 
2019) door de AWRJ een onderzoeksmonitor uitgevoerd (zie Bijlage 1 voor een uitgebreide 
uiteenzetting van de verschillende onderzoekslijnen binnen de monitor). In dit eindrapport wordt 
ingegaan op de resultaten van monitoring van de KV Amsterdam tot en met 2019. Het doel van dit 
rapport is om, op basis van de opbrengsten van de monitor, een beeld te schetsen van hoe een KV, 
met een traject van S&D, vormgegeven kan worden en wat daarbij belangrijke aandachtspunten zijn. 
In dit rapport worden concrete aanbevelingen gedaan voor de kaders waarbinnen een geïntegreerd 
traject van S&D en KV landelijk kan worden uitgezet én wordt een beeld geschetst van hoe dit in de 
praktijk van Amsterdam vormgegeven is. 
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SAMENVATTING 
Van september 2016 (de start van de KV) tot eind 2019 is de ontwikkeling van de Kleinschalige Voorziening 
(KV) Amsterdam gemonitord door de AWRJ. Naast de stand van zaken eind 2019, worden in dit rapport 
enkele onderwerpen beschreven die voor 2019 als specifieke thema’s voor doorontwikkeling waren 
aangewezen. Het rapport is opgebouwd conform de verschillende fases van het traject: instroom, verblijf 
en uitstroom. Het rapport sluit af met een algemene conclusie en aanbevelingen voor verdere 
ontwikkeling en landelijke implementatie van KV’s. Hieronder volgt een samenvatting van het rapport4. 

Instroom 

Screening, advies en plaatsing 
• In de KV Amsterdam worden jongeren (12 tot 23 jaar5) in preventieve hechtenis geplaatst die een 

ander beveiligingsniveau nodig hebben dan dat van een JJI en kunnen profiteren van de 
mogelijkheden die een KV biedt voor het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren 
(dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en betrokkenheid van de ouders/verzorgers). 
Gedurende de looptijd van de KV zijn de (contra-)indicatiecriteria voor plaatsing en het 
toeleidingsproces in de praktijk doorontwikkeld en verfijnd. Dit heeft geleid tot een overzicht met 
criteria die, in overeenstemming, door alle ketenpartners (RvdK, KV, OM, RC, GI, 3RO, DIZ) gehanteerd 
worden. Twee indicatiecriteria moeten in ieder geval (in potentie) aanwezig zijn: motivatie en 
beschermende factoren. Voor de overige criteria geldt dat individuele en situationele criteria tegen 
elkaar worden afgezet, waarbij zowel de beveiligingsnoodzaak als de zorgbehoefte centraal staan. 

• De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) (bij ASR is dit 3RO) voert de regie en beschikt over 
voldoende expertise en (toegang tot) informatie om alle (contra-)indicatiecriteria te beoordelen en 
een advies te geven over plaatsing; de RvdK is dan ook de aangewezen ketenpartner om deze rol te 
vervullen. Hierbij voert de RvdK altijd overleg met de KV, wat de basis vormt van de indicatiestelling. 

• Na uitspraak van de rechter-commissaris (RC) toetst DIZ het advies op onderbouwing en besluit om 
te plaatsen. Om dit te kunnen doen heeft DIZ voldoende informatie van de ketenpartners nodig. Op 
het moment van schrijven wordt door de RvdK in overleg met DIZ een vast format ontwikkeld voor de 
onderbouwing van de indicatiestelling, dat (tijdige en afdoende) informatieoverdracht moet 
vergemakkelijken. Indien de rapportage van de RvdK ten tijde van de voorgeleiding nog niet 
beschikbaar is voor DIZ (door de korte tijd van maximaal drie dagen tussen de IVS en voorgeleiding), 
kunnen de lokale ketenpartners middels een garantieverklaring verantwoording nemen voor 
onderbouwing van plaatsing in de KV. Hiermee kan de jongere toch direct na de voorgeleiding 
geplaatst worden. Vervolgens heeft de RvdK na plaatsing van de jongere in de KV drie werkdagen de 
tijd om het adviesrapport inclusief onderbouwing bij DIZ aan te leveren.  

Vraagstukken rond het plaatsingsproces die nog nadere uitwerking vragen 
• Eind 2019 verloopt het plaatsingsproces in Amsterdam over het algemeen goed. Bij een klein deel van 

de plaatsingen is dit echter nog niet het geval. De impact van een ineffectief toeleidingsproces is 
groot: het kan ertoe leiden dat de jongere niet op de best passende plek komt. Het is dan ook van 
groot belang om alle knelpunten op te lossen. Hierbij komen de onderstaande twee vraagstukken 
naar voren. 

                                                           
4 In aanvulling op dit eindrapport is het raadzaam ook het rapport ‘Jaarrapport 2018’ en rapport ‘Eindrapport Monitor Proeftuinen 
VIV JJ’ uit maart 2018 te lezen om meer inzicht te krijgen in de opbrengsten van de andere proeftuinen S&D en KV. 
5 De werkwijze van de KV is geschikt voor zowel minderjarige jongeren (pleegleeftijd 12 tot 18 jaar) als meerderjarige jongeren die 
via het Adolescenten Strafrecht (ASR) berecht worden. In de toeleiding van ASR jongeren worden in principe dezelfde (contra-
)indicaties gehanteerd als bij minderjarige jongeren. 
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• Bij de ketenpartners in Amsterdam is behoefte om de communicatielijnen met DIZ te verkorten 
(bijvoorbeeld in de vorm van een vast aanspreekpunt), zodat zij bij vragen sneller met DIZ kunnen 
schakelen (bijvoorbeeld tijdens de weekenden). 

• De zitting wordt aangegrepen om de motivatie van jongere en ouders/verzorgers in te schatten en te 
vergroten en om gezamenlijke afspraken te maken. Hierbij is het belangrijk dat tijdens de zitting 
bekend is of een jongere wel of niet in de KV geplaatst kan worden: wanneer een KV plaatsing door 
de RC wordt uitgesproken, maar een jongere na het besluit van DIZ alsnog naar de JJI gaat, doet dit 
afbreuk aan de motivatie van de jongere en het vertrouwen in de professionals en het justitiële 
systeem als geheel. Dit punt raakt aan het onderliggende vraagstuk dat de ketenpartners naar voren 
brengen, namelijk hoe de KV beschouwd moet worden. Alle betrokken partijen beschouwen de KV 
nadrukkelijk als een wezenlijk andere vorm van vrijheidsbeneming dan een JJI en onderscheiden 
hierbij drie typen inbewaringstelling (IBS): IBS huisarrest, IBS KV of IBS JJI. Er loopt bij J&V een 
wetstraject om de juridische grondslag van de KV vast te leggen. Het is aan te bevelen te zorgen voor 
de randvoorwaarden (zowel wettelijk als verankerd in afspraken over het proces) die nodig zijn om te 
komen tot overeenstemming tussen de ketenpartners over de invulling van ieders rol. Dan zal men 
komen tot een optimaal gestroomlijnd proces in zowel toeleiding als uitstroom, met als doel dat de 
jongere op de best passende plek komt. 

Hoe verhoudt de KV doelgroep zich tot jongeren die in een JJI geplaatst of geschorst worden? 
• Vanaf de start op 20 september 2016 tot 1 november 2019 is in totaal 156 keer een jongere geplaatst 

in de KV Amsterdam. Het gaat om 131 unieke jongeren; 21 jongeren zijn tweemaal in de KV geplaatst 
en twee jongeren driemaal.  

• Het blijkt dat het niet goed mogelijk is om jongeren die voorgeleid worden aan de RC in te delen in 
drie groepen (schorsing, KV en JJ). Jongeren worden vaak meerdere keren voorgeleid en worden in 
hun traject zowel (meermaals) geschorst, als (meermaals) in de KV en/of (meermaals) in de JJI 
geplaatst. Van de jongeren die in de KV geplaatst werden, verbleef ongeveer twee derde, gedurende 
de looptijd van de monitor, ook minstens één keer in een JJI (voor en/of na verblijf in de KV).  

• Een kwart van de voorgeleide jongeren (28%) werd gedurende de looptijd van de KV na voorgeleiding 
geschorst en geen enkele keer in de KV of JJI geplaatst. Deze jongeren hebben significant minder 
risicofactoren en meer beschermende factoren dan de jongeren die (minimaal één keer) in de KV 
en/of JJI geplaatst werden. De jongeren die in de KV en/of een JJI geplaatst werden, hebben 
problemen op meerdere leefgebieden en hebben vaak ook al eerdere veroordelingen achter de rug.  

• Op dit moment wordt gekeken of de doelgroep van de KV kan worden verbreed, bijvoorbeeld naar 
jongeren in de laatste fase van een PIJ-maatregel (plaatsing in instelling voor jeugdigen). Een 
verbreding heeft consequenties voor de werkwijze (toeleiding, verblijfsduur, capaciteit). Het strekt 
tot de aanbeveling om een verbreding, in samenwerking met alle betrokkenen, gefaseerd uit te 
voeren, te monitoren, te evalueren en waar nodig bij te stellen. 

Verblijf 

Screening en diagnostiek tijdens verblijf 
• S&D is een ‘coproductie’ en wordt door verschillende partners in de strafrechtketen gezamenlijk 

uitgevoerd. Gedurende het traject van een jongere worden op verschillende momenten door 
verschillende ketenpartners intakes uitgevoerd en instrumenten afgenomen. 

• De meerwaarde van de KV wordt hierbij bepaald door het feit dat de jongere er verblijft: de KV 
verzamelt (gestructureerde) observaties en handelingsadviezen die kunnen worden benut voor het 
integrale plan. Voorts is de KV de meest logische plek voor ketenpartners, jongere en 
ouders/verzorgers om samen te komen voor overleg. 

• Gedurende het verblijf in de KV Amsterdam liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van een integraal gezinsplan bij de (jeugd)reclassering, omdat zij ook na het verblijf in de KV 
betrokken blijft. Het gezinsplan (inclusief schorsingsplan) van de (jeugd)reclassering leent zich goed 
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voor gebruik als integraal plan door de ketenpartners. De focus van het integrale plan (c.q. gezinsplan) 
is gericht op de periode na vrijheidsbeneming, zowel op korte als lange termijn. In dit plan staan risico- 
en beschermende factoren en het perspectief van de jongere beschreven in een op maat gemaakt 
zorg- en beveiligingsarrangement. Overlegmomenten binnen de keten 

• Het ketenoverleg6 vindt plaats in de KV, voorafgaand aan de raadkamer. De jongere, zijn 
ouders/verzorgers, de KV en betrokken ketenpartners komen samen om de afweging tot schorsing en 
wat daarvoor nodig is te bespreken. Daarmee levert het ketenoverleg belangrijke input voor het 
schorsingsplan van de jongere dat de (jeugd)reclassering opstelt ten behoeve van de raadkamer. 

• Het ketenoverleg wordt op dit moment geïmplementeerd. Het lukt nog niet altijd om voor de eerste 
raadkamer bij elkaar te komen. Het strekt tot de aanbeveling om de kennis die is opgedaan in de 
proeftuinen S&D (Rotterdam, Groningen en Breda) mee te nemen: in Rotterdam waren de 
werkprocessen binnen de keten bijvoorbeeld zo ingericht dat het wel altijd lukte om voorafgaand aan 
de eerste raadkamer bijeen te komen.  

Betrokkenheid van jongeren en ouders/verzorgers bij het ketenoverleg 
• Jongeren en professionals noemen de volgende aandachtspunten voor het optimaal betrekken van 

jongeren en ouders/verzorgers bij het ketenoverleg: jongeren dienen goed voorbereid te zijn op het 
ketenoverleg, concrete opbrengsten van het ketenoverleg (zoals beschreven in het schorsingsplan) 
moeten teruggekoppeld worden naar jongeren en ouders/verzorgers, het doel en de structuur van 
het ketenoverleg moeten goed afgebakend zijn en het ketenoverleg is maatwerk dat per jongere en 
situatie aangepast moet kunnen worden.  

• Bovenstaande punten worden over het algemeen goed toegepast bij jongeren, maar nog niet altijd 
bij het betrekken van ouders/verzorgers. Daarnaast hebben jongeren en ouders/verzorgers nog 
weinig/geen invloed op wie aan tafel zitten bij het ketenoverleg. Als dit wel het geval zou zijn, zou dit 
de betrokkenheid van jongeren en ouders/verzorgers verder kunnen vergroten. Tot slot blijkt dat aan 
tafel zitten niet genoeg: jongeren en ouders/verzorgers moeten gedurende het gehele traject ervaren 
dat zij actief worden betrokken, meedoen en beslissen.  

Aandachtspunten voor dossiervorming en gegevensuitwisseling 
• De KV beschikt nog niet over een overzichtelijke (fysieke of digitale) rapportage waarin de 

(gestructureerde) observaties en handelingsadviezen worden vastgelegd, beschreven wordt wat de 
afspraken en doelstellingen van de jongeren zijn en wat er precies gebeurt tijdens het verblijf in de 
KV. Het registreren van informatie uit de KV zorgt ervoor dat deze overdraagbaar wordt en kan helpen 
S&D tijdens verblijf verder te verbeteren. Registreren moet de praktijk ondersteunen en niet 
andersom. Om dit te bevorderen is van belang om alleen de informatie vast te leggen die nodig is en 
te zorgen voor goede ICT ondersteuning die registreren makkelijk maakt.  

• Voorts blijkt in de praktijk dat, ook als een jongere (en ouders/verzorgers) toestemming geeft voor 
gegevensuitwisseling, het nog steeds ingewikkeld is hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Er 
is behoefte aan goede ICT ondersteuning in de vorm van een landelijk faciliterend informatiesysteem 
waarbinnen ketenpartners informatie efficiënt kunnen delen, accorderen en updaten. Tot slot geldt 
ook voor bovenstaande aandachtspunten dat het raadzaam is de kennis die is opgedaan in de 
proeftuinen S&D mee te nemen in de doorontwikkeling hiervan: in Breda is bijvoorbeeld een 
afsprakenkader ontwikkeld voor de totstandkoming van een integraal plan. 

Continueren en opstarten beschermende factoren 
• In nagenoeg alle trajecten worden aanwezige dagbesteding, hulpverlening en structurele 

vrijetijdsbesteding bij plaatsing gecontinueerd en/of wordt iets nieuws opgestart. Daarnaast wordt in 
nagenoeg alle trajecten waar bij instroom geen dagbesteding of hulpverlening aanwezig was, dit in 
de KV opgestart.  

                                                           
6 In voorgaande rapportages van de monitor werd het ‘ketenoverleg’ aangeduid als ‘trajectberaad’; in de praktijk worden daarnaast 
de termen ‘uitvoerdersoverleg’ en ‘uitvoerdersoverleg nazorg’ gehanteerd.  
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Relationele beveiliging 
• De KV werkt met een ander beveiligingsniveau dan de JJI: er zijn geen muren of hoge hekken en 

jongeren kunnen zich overdag vrij binnen de KV bewegen met een eigen sleutel. Hoewel er enkele 
fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen zijn, is de KV vooral afhankelijk van relationele 
beveiliging. Het lukt om relationele beveiliging op een effectieve manier vorm te geven. Relationele 
beveiliging wordt vormgegeven door drie verschillende, maar samenhangende, componenten: een 
constructieve samenwerkingsrelatie tussen medewerker en jongere; een basishouding van de 
professional bestaande uit zes basiselementen (liefdevolle zorg, aansluiting bij de leefwereld van de 
jongere, oprechtheid, empowerment, het juiste gedrag modelleren en respect voor wederzijdse 
grenzen); de medewerker is fysiek aanwezig.  

• Als een jongere zich niet aan de afspraken houdt, vindt altijd een gesprek met de (jeugd)reclassering 
plaats, waarbij de jongere aangesproken wordt op de eigen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt 
is herstel en het achterhalen de achterliggende oorzaak van het gedrag en wat de jongere nodig heeft 
om het vertonen van dit gedrag in de toekomst te voorkomen. Jongeren krijgen ruimte om te ‘leren 
met vallen en opstaan’.  

• In totaal zijn van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (3 jaar en 1,5 maand) 20 KV trajecten 
voortijdig afgebroken (13% van de totale instroom tot 1 november 2019), waarbij de jongere werd 
uitgeplaatst naar een JJI. De uitgeplaatste jongeren konden grofweg in drie groepen verdeeld worden: 
1) Verharde jongeren met weinig perspectief die na plaatsing onvoldoende gemotiveerd waren om 
zich te committeren aan de regels en verantwoordelijkheden in de KV. 2) Jongeren met 
hechtingsproblematiek en middelenmisbruik, die zich agressief uitten naar de medewerkers en 
andere jongeren; het lukte niet om een constructieve samenwerkingsrelatie op te bouwen met deze 
jongeren. 3) Kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die onvoldoende in 
staat bleken om te voldoen aan de verantwoordelijkheden en het niveau van zelfstandigheid dat het 
verblijf in de KV vraagt. De JJI als stok achter de deur en de mogelijkheid om op te schalen indien 
nodig, wordt door de KV en ketenpartners als belangrijk werkzaam element gezien. 

Uitstroom 

Verblijfsduur en uitstroomproces 
• Bij het grootste deel (84%) van de trajecten stroomden jongeren uit via een reguliere weg binnen de 

rechtsgang, waarvan bij de meeste trajecten (73%) de jongeren werden geschorst tijdens een 
raadkamerzitting. Na uitstroom woont bijna drie kwart van de jongeren (71%) weer bij de 
ouders/verzorgers (68%) of andere familieleden (3%).  

• Desondanks blijkt dat de overgang van de KV naar een setting (thuis of in een instelling) met minder 
structuur, controle en persoonlijke aandacht voor sommige jongeren lastig is. De KV besteedt 
aandacht aan deze overgang door de inzet van ‘Binnenste Buiten’, waarbij jongeren na vertrek (in een 
aantal afspraken) door medewerkers van de KV onder andere worden begeleid bij het aangaan van 
contact en maken van afspraken met de vervolgplek (dit kan ook thuis bij ouders/verzorgers zijn). 

Aandachtspunten voor een efficiënt uitplaatsingsproces 
• Bij een (mogelijke) uitplaatsing ligt de regie bij de KV: de KV heeft met alle betrokken partijen korte 

lijnen en zodoende de mogelijkheid om snel te schakelen, wat in de praktijk ook lukt. 
• Om het draagvlak in de buurt hoog te houden, moet voorkomen worden dat de buurt afgeschrikt 

wordt door een uitplaatsing. Daarom is het van belang dat uitgeplaatste jongeren door onopvallend 
vervoer worden opgehaald en zonder handboeien, door niet-geüniformeerd personeel vanuit de KV 
naar de auto worden begeleid. 

• Een gedegen informatie-uitwisseling tussen de KV en de JJI over de jongeren en het traject dat in de 
KV is opgestart is belangrijk, zodat de JJI hierbij kan aansluiten. Hiertoe dient het dossier dat in de KV 
wordt opgebouwd digitaal overdraagbaar te zijn. 
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• Bij het vroegtijdig afbreken van het traject in de KV dient de KV een verzoek tot uitplaatsing in bij DIZ, 
waarop de jongere in de JJI geplaatst wordt. De ketenpartners vragen zich af of een terugmelding, het 
voortijdig afbreken van een KV traject, automatisch een uitplaatsing naar een JJI tot gevolg moet 
hebben. Bij een deel van de uitplaatsingen gaat het om kwetsbare jongeren die meer zorg en niet per 
se meer beveiliging nodig hebben. De RC kan in dat geval een onafhankelijke toets uitvoeren om te 
bepalen of een plaatsing in de JJI de juiste keuze is of dat er andere, beter passende, opties voor de 
jongere zijn, zoals opschalen van het traject in een KV met extra begeleiding. Op het moment van 
schrijven is er overleg tussen het Openbaar Ministerie (OM), de RC en het ministerie van J&V over de 
invulling van de rol van de RC bij plaatsing en uitplaatsing.  

Follow-up 
• De follow-up meting (gemiddeld 13 maanden na uitstroom uit de KV) laat zien dat de beschermende 

factoren (dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding, betrokkenheid van de ouders/verzorgers) 
die in de KV gecontinueerd dan wel opgestart worden ook in de maanden na uitstroom overeind 
blijven staan. 

Algemene conclusie en aanbevelingen 
• Bij alle ketenpartners is groot enthousiasme over- en een breed draagvlak voor de KV Amsterdam 

ontstaan. Ook jongeren en ouders/verzorgers zijn positief over de KV. Dit is bijzonder, omdat bij de 
forensische doelgroep over het algemeen sprake is van weinig motivatie en weerstand tegen 
hulpverlening.  

• Er zijn geen signalen dat jongeren die voorheen geschort zouden zijn, nu naar de KV gaan: het 
uitgangspunt ‘schorsen, tenzij’ blijft te allen tijde overeind. 

• Een verbeterpunt is te zorgen voor één integraal plan waar ketenpartners gezamenlijk mee werken 
en wat direct en continu (tijdens en na verblijf in de KV) beschikbaar en inzichtelijk is, ook voor de 
jongere en ouders/verzorgers. Hierbij is nodig dat ketenpartners gestructureerd hun deel van de 
informatie voor het integraal plan verzamelen en vastleggen; goede ICT ondersteuning is essentieel 
om dit haalbaar te maken. 

• Het lukt om tijdens verblijf in de KV dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en betrokkenheid 
van ouders/verzorgers te continueren dan wel op te starten. Dit draagt naar verwachting bij aan een 
succesvolle resocialisatie ter voorkoming van recidive. Op basis van de huidige informatie en 
onderzoeksopzet is het echter niet mogelijk om deze verwachting te toetsen. Om dit in de toekomst 
wel mogelijk te maken is het nodig om te zorgen dat data die in de praktijk verzameld worden ook 
geschikt zijn voor monitoring, evaluatie en effectmeting. De resultaten van en ervaringen tijdens 
monitoring de afgelopen drieënhalf jaar, kunnen hierbij als leidraad worden gebruikt. Goede 
monitoring en evaluatie blijven van belang bij de landelijke uitrol, ook om een eventuele verbreding 
van de doelgroep op een goede manier uit te voeren. 

• Vanaf 2020 komen er naast de KV Amsterdam nog vier KV’s in Nederland. Het strekt tot de 
aanbeveling de kennis en ervaring die al zijn opgedaan te gebruiken bij de start van nieuwe KV’s. 
Implementatie kost tijd en moet als een voortschrijdend proces worden beschouwd, met name in 
grotere regio’s waar meerdere gemeentes betrokken zijn. Het is van essentieel belang dat de gehele 
keten (met de gemeente als belangrijke trekker) vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van 
een KV. Hierbij is een kwartiermaker essentieel. Gezien de regionale verschillen die er zijn, strekt het 
tot de aanbeveling dat bij het uitrollen van de KV geen verregaande standaardisering wordt 
doorgevoerd.  
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INSTROOM 
Dit onderdeel ‘Instroom’ richt zich op de doelgroep van de KV Amsterdam en het toeleidingsproces. 
Hoofdstuk 1 focust zich op de (contra-)indicatiecriteria en de aandachtspunten voor een effectief 
proces van screening, advies en plaatsing. In Hoofdstuk 2 worden de instroom en bezetting weergeven 
en de kenmerken van de geplaatste jongeren; vervolgens wordt beschreven hoe deze doelgroep zich 
verhoudt tot jongeren die zijn geschorst worden en jongeren die in de JJI zijn geplaatst. Tot slot worden 
in Hoofdstuk 3 de implicaties van verbreding van de doelgroep van de KV besproken. 
  



17 
 

1. S&D in de toeleiding: screening, advies en plaatsing 
 

In de KV worden jongeren geplaatst in preventieve hechtenis, maar die een ander beveiligingsniveau 
nodig hebben dan dat van een JJI en kunnen profiteren van de mogelijkheden die een KV biedt voor 
het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren. Er zijn vijf contra-indicatiecriteria 
voor plaatsing in de KV: het onderzoeksbelang, nabijheid van het slachtoffer, potentieel 
maatschappelijke onrust, het ontbreken van een legale verblijfsstatus en een hoog 
onttrekkingsrisico. Daarnaast zijn er twee indicatiecriteria: motivatie en aanwezigheid van 
beschermende factoren. Voor de overige criteria geldt dat individuele en situationele factoren tegen 
elkaar worden afgezet, waarbij zowel de beveiligingsnoodzaak als de zorgbehoefte centraal staan. 
Het uitgangspunt ‘schorsen, tenzij’ blijft te allen tijde overeind. De RvdK (bij het 
adolescentenstrafrecht (ASR) is dit 3RO; Reclassering Nederland, Leger des Heils en Stichting 
Verslavingsreclassering) voert de regie over de indicatiestelling, waarbij altijd overleg met de KV en 
betrokken ketenpartners plaatsvindt. Na uitspraak van de RC of raadkamer toetst Divisie Individuele 
Zaken (DIZ) het advies op onderbouwing om vervolgens te besluiten waar de jongere geplaatst 
wordt. Hiertoe moet DIZ inzicht kunnen hebben in de totstandkoming en onderbouwing van het 
advies van de RvdK en uitspraak van de RC. Gedurende de looptijd van de KV hebben alle 
ketenpartners continu gezamenlijk gewerkt aan het doorontwikkelen van een efficiënt 
toeleidingsproces; er zijn diverse knelpunten aangepakt. Bij een klein deel van de plaatsingen 
verloopt het proces echter nog niet goed. De impact van een ineffectief toeleidingsproces is groot: 
het kan ertoe leiden dat de jongere niet op de juiste plek komt, passend bij diens individuele 
beveiligingsnoodzaak en zorgbehoefte. Om het plaatsingsproces zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen moeten de werkprocessen goed geïmplementeerd zijn. Dit is met name een uitdaging voor 
grote organisaties als DIZ, waar de KV een fractie van de totale werkdruk is. Daarbij moeten alle 
partners in de korte tijd tussen IVS en voorgeleiding (max. drie dagen) snel met elkaar kunnen 
schakelen middels efficiënte lijnen van communicatie. Voorts wordt de zitting door de lokale 
ketenpartners gezien als start van het traject in de KV; de zitting wordt aangegrepen om de 
motivatie van jongere en ouders in te schatten en te vergroten en om gezamenlijke afspraken te 
maken. Hiertoe is het belangrijk dat tijdens de zitting bekend is of de jongere in de KV geplaatst kan 
worden: wanneer een KV plaatsing door de RC wordt uitgesproken, maar een jongere na het besluit 
van DIZ alsnog naar de JJI gaat, doet dit afbreuk aan de motivatie van de jongere en het vertrouwen 
in de professionals en het justitiële systeem als geheel. Dit punt raakt het onderliggende vraagstuk, 
dat de ketenpartners naar voren brengen, hoe de KV zou moeten worden beschouwd. Alle 
betrokken partijen beschouwen de KV nadrukkelijk als een wezenlijk andere vorm van 
vrijheidsbeneming en onderscheiden hierbij drie typen IBS: IBS huisarrest, IBS KV of IBS JJI. 
Momenteel loopt bij het ministerie van J&V een wetstraject om juridische grondslag van de KV vast 
te leggen. 

 
In het traject van een jongere komt voorafgaand aan de periode van vrijheidsbeneming de vraag ‘waar 
plaatsen?’ aan de orde en moet een screening worden uitgevoerd om te bepalen wat de juiste plek is 
voor de jongere. Het uitgangspunt ‘schorsen, tenzij’ blijft hierbij te allen tijde overeind: een plaatsing 
in de KV wordt pas overwogen als een schorsing niet tot de mogelijkheden behoort. In de 
onderstaande paragrafen wordt eerst een beschrijving gegeven van de (contra-)indicatiecriteria voor 
plaatsing in de KV. Vervolgens wordt het toeleidingsproces naar de KV bij minderjarige jongeren 
beschreven, waarbij de aandachtspunten voor een effectief proces van screening, advies en plaatsing 
worden uitgelicht7. Het toeleidingsproces voor de ASR doelgroep wordt beschreven in §8.2. 

                                                           
7 Voor een praktische beschrijving van de (contra-)indicatiecriteria en het toeleidingsproces wordt u verwezen naar de 
werkwijzebeschrijving KV Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 
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1.1 (Contra-)indicatiecriteria voor plaatsing 
In de KV Amsterdam worden jongeren geplaatst in preventieve hechtenis, die een ander 
beveiligingsniveau nodig hebben dan dat van een JJI. De KV richt zich in de huidige opzet (eind 2019) 
op preventief gehechte jongens, met een pleegleeftijd van 12 tot 23 jaar, woonachtig in de regio 
Amsterdam-Amstelland. Gedurende de looptijd van de KV zijn de (contra-)indicatiecriteria voor 
plaatsing in de praktijk doorontwikkeld en verfijnd. Dit heeft geleid tot een overzicht met criteria die 
in overeenstemming door alle ketenpartners (RvdK, KV, OM, GI, 3RO, DIZ) gehanteerd worden. Deze 
(contra-)indicatiecriteria bieden de kaders om een doelgroep te selecteren voor wie het 
beveiligingsniveau van een KV voldoende is en die kan profiteren van de mogelijkheden die een KV 
biedt voor het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren (dagbesteding, 
hulpverlening, vrijetijdsbesteding en betrokkenheid van de ouders/verzorgers). 

1.1.1 Contra-indicatiecriteria voor plaatsing in een KV 
De indicatiestelling aan de hand van de (contra-)indicatiecriteria wordt grofweg in twee stappen 
uitgevoerd. In stap één van de indicatiestelling weegt de RvdK (bij ASR is dit 3RO) vijf contra-
indicatiecriteria af: het onderzoeksbelang8 (beperkingen of het niet samen plaatsen met een 
medeverdachte), de nabijheid van het slachtoffer, potentieel maatschappelijke onrust (bij delicten die 
in de publieke belangstelling staan), het ontbreken van een legale verblijfsstatus en een hoog 
onttrekkingsrisico. Het onttrekkingsrisico heeft betrekking op de kans dat een jongere weg zal lopen 
gedurende een KV plaatsing, maar ook of de jongere zich in meer algemene zin aan de afspraken van 
de KV kan houden (bijvoorbeeld op tijd terugkomen van verlof). Om het onttrekkingsrisico te 
beoordelen wordt op basis van de voorgeschiedenis en huidige informatie (houding in het 
strafrechtproces en in gesprek met de jongere en diens ouders/verzorgers) bepaald of een KV plaatsing 
tot de mogelijkheden behoort. Als één van de hierboven beschreven contra-indicatiecriteria aanwezig 
is, wordt plaatsing in de KV niet verder overwogen. Als geen sprake is van (één van) deze contra-
indicatiecriteria, gaat men over naar de afweging van de indicatiecriteria voor plaatsing en vindt een 
geïntegreerde beoordeling van de overige criteria plaats. 

1.1.2 Indicatiecriteria voor plaatsing in een KV 
Er zijn twee indicatiecriteria die in ieder geval aanwezig moeten zijn voor een plaatsing in de KV: 
motivatie en beschermende factoren. Motivatie wordt gedefinieerd als de bereidheid te veranderen 
en de kansen die de KV kan bieden te grijpen; jongeren moeten ontvankelijk zijn voor de pedagogische 
insteek. Hierbij dient opgemerkt te worden dat motivatie een dynamisch begrip is en dat dit 
gestimuleerd kan worden. Alle ketenpartners geven aan dat, om dit criterium goed in te kunnen 
schatten, er altijd een gesprek met de jongere moet plaatsvinden. Het tweede indicatiecriterium is de 
aanwezigheid van, of perspectief op, beschermende factoren, zoals dagbesteding9, hulpverlening en 
vrijetijdsbesteding; deze moeten (in ieder geval in potentie) aanwezig zijn. De jongere moet enig 
perspectief hebben, anders leert de ervaring dat een plaatsing in de KV onhoudbaar kan worden. 

1.1.3 Overige (contra-)indicatiecriteria: een geïntegreerde beoordeling per casus  
Voor de overige criteria geldt dat deze bij aanvang van de proeftuinperiode meer zwart-wit werden 
benaderd. In de praktijk kwam men echter tot de conclusie dat deze criteria om een geïntegreerde 
beoordeling per casus vragen. Zo werd bijvoorbeeld verondersteld dat de KV populatie voornamelijk 
uit first en second offenders zou bestaan; in de praktijk bleek echter dat er ook jongeren geplaatst 
werden met een uitgebreidere delictgeschiedenis. Voor deze overige criteria geldt dat individuele en 
situationele criteria tegen elkaar worden afgezet, waarbij zowel de beveiligingsnoodzaak als de 
                                                           
8 Het onderzoeksbelang heeft betrekking op het onderzoek binnen de strafzaak. Het zou bijvoorbeeld in het belang van het 
strafrechtelijke onderzoek onwenselijk kunnen zijn dat een jongere contact heeft met bepaalde personen. De RC kan in dit geval een 
jongere in beperking plaatsen waarbij hij geen contact heeft met de buitenwereld. In sommige gevallen kunnen de beperkingen 
relatief snel worden opgeheven, in dat geval kan een jongere, indien passend, dan alsnog in de KV geplaatst worden. 
9 In gezamenlijkheid met alle ketenpartners is besloten de norm van de JJI’s voor dagbesteding te hanteren: voor plaatsing in de KV 
is een minimum van 26 uur per week dagbesteding noodzakelijk. 
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zorgbehoefte centraal staan. Deze criteria zijn: het index delict (ernst, bijdrage jongere, en 
omstandigheden), de delictgeschiedenis (aantal eerdere veroordelingen en JJI plaatsingen), de 
draagkracht en betrokkenheid van de ouders/verzorgers, de intelligentie10, psychische problematiek, 
verslavingsproblematiek en de groepssamenstelling op het moment van afwegen. De 
groepssamenstelling is geen leidend criterium, maar kennis van de groepsdynamiek in de KV op dat 
moment wordt door alle ketenpartners belangrijk geacht. Wie plaats je bij elkaar als het gaat om 
leeftijd, capaciteiten, gedrag en kwetsbaarheid? Deze overwegingen moeten volgens de ketenpartners 
altijd worden meegenomen in het proces van screening. Tot slot is het mogelijk dat jongeren 
meermaals in de KV geplaatst worden: leren doe je met vallen en opstaan, aldus de ketenpartners. Dit 
staat echter niet gelijkt aan automatisch nieuwe kansen bieden; ten behoeve van de indicatiestelling 
wordt gekeken of een herinstroom ‘betekenis heeft’. Dit houdt in de praktijk in dat iedere potentiële 
plaatsingen in de KV als een nieuwe situatie wordt beschouwd, waarbij afgewogen wordt of de KV op 
dat moment de meest passende plek is voor de jongere. 

1.2 Het toeleidingsproces: screening, advies en plaatsing 
Figuur 1 geeft het toeleidingsproces (screening, advies en plaatsing) naar de KV weer. Dit proces wordt 
in de onderstaande paragrafen kort toegelicht11; eerst wordt het proces van screening en advies 
beschreven (zie §1.2.1), daarna wordt het proces van besluitvorming en plaatsing toegelicht (zie 
§1.2.2). 
 
Figuur 1 
Stroomdiagram van het toeleidingsproces 

 
Notitie. Dit proces heeft betrekking op de doelgroep preventief gehechte jongeren met een pleegleeftijd tot 18 jaar. 
Het toeleidingsproces voor de ASR doelgroep wordt beschreven in §8.2. 

1.2.1 Het proces van screening en advies 
De toeleiding naar de KV kent drie routes: voorgeleiding na inverzekeringstelling (IVS); terugmelding 
in het kader van een opheffing schorsing na overtreden van de schorsingsvoorwaarden; doorplaatsing 
na een raadkamer tijdens verblijf in de JJI. Afhankelijk van de route heeft de RvdK of de 
jeugdreclassering de regie over de toeleiding naar de KV (zie Figuur 1). Bij een mogelijke 
indicatiestelling voor de KV worden door de betrokken ketenpartners (RvdK, KV, jeugdreclassering, RC, 
DIZ) een aantal individuele en situationele (contra-)indicatiecriteria gehanteerd (zie §1.1). Het overleg 
tussen de RvdK en de KV vormt de basis voor de indicatiestelling. De meeste jongeren worden naar 
                                                           
10 Een licht verstandelijke beperking (LVB) is geen contra-indicatiecriteria voor plaatsing in de KV: bij dit criterium gaat het om de 
afweging of de jongere, gegeven zijn cognitieve en intellectuele vermogens, in staat is om te voldoen aan het niveau van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dat de KV in de huidige opzet van de jongere verlangt. 
11 Voor een gedetailleerde praktische beschrijving van de werkwijze wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving KV Amsterdam 
(op te vragen bij de AWRJ). 
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aanleiding van een IVS geplaatst (zie Figuur 1, route 1). De indicatiestelling begint op het moment dat 
de jongere bij de RvdK wordt aangemeld en op het politiebureau gezien wordt in het kader van de 
vroeghulp. Nadat een jongere gezien is op het politiebureau wordt het advies van de raadsonderzoeker 
binnen de RvdK besproken in een multidisciplinair overleg (MDO). De RvdK weegt tijdens de vroeghulp 
in eerste instantie enkele contra-indicaties voor plaatsing in de KV af (zie §1.1). Indien er geen sprake 
is van deze contra-indicatiecriteria zoekt de RvdK telefonisch contact met de KV voor verdere 
indicatiestelling waarbij de overige (contra-)indicatiecriteria worden besproken en tegen elkaar 
worden afgewogen (zie §1.1). In het kader van de indicatiestelling zoekt de RvdK, indien de jongere 
daar reeds bekend is, altijd contact met de jeugdreclassering en vaak ook met het OM. De RvdK bundelt 
alle informatie in het advies voor de voorgeleiding. Ter zitting (voorgeleiding of raadkamer) legt de RC 
alle informatie van de verschillende partijen naast elkaar om het vonnis (schorsen of IBS en in dat 
laatste geval, huisarrest12, KV, of JJI) uit te spreken. Bovendien is er ter zitting actuele kennis over de 
bezetting van de KV beschikbaar, aangezien de RvdK in de toeleiding voorafgaand aan de zitting altijd 
contact heeft met de KV. Bij een terugmelding in het kader van een opheffing schorsing (zie Figuur 1, 
route 2) worden jongeren niet door de RvdK gezien, maar wordt het advies van de jeugdreclassering 
op de achtergrond door de RvdK getoetst. Hierbij wordt door RvdK nagegaan of de KV is overwogen. 
Jongeren die vanuit de voorgeleiding in eerste instantie in de JJI geplaatst zijn, worden tijdens het 
ketenoverleg13 besproken (zie Figuur 1, route 3). Indien tijdens het ketenoverleg blijkt dat de jongere 
in de KV geplaatst zou kunnen worden, legt de jeugdreclasseringswerker dit voor aan de jongere. 
Indien de jongere instemt, schrijft de jeugdreclasseringswerker een advies uit voor plaatsing in de KV. 
De RvdK, die de adviezen voor de raadkamer op de achtergrond toetst, houdt dit proces in de gaten 
en neemt vrijwel altijd contact op met de KV om te controleren of de indicatiestelling met hen 
besproken is: is aan de KV gedacht, wat vindt iedereen daarvan en wat is er uiteindelijk besloten? Na 
de voorgeleiding of raadkamer beoordeelt de afdeling DIZ van Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen (DJI) 
het advies van de RvdK (of jeugdreclassering), en de uitspraak van de RC, op de totstandkoming en 
onderbouwing, om vervolgens te besluiten of de jongere in de KV wordt geplaatst. 

1.2.2 Het proces van besluitvorming en plaatsing 
DIZ (onderdeel van DJI) draagt vanuit het ministerie van J&V de verantwoordelijkheid voor alle 
justitiële jongeren gedurende plaatsing, verblijf en overplaatsing. DIZ toetst het advies van de RvdK en 
de RC, en besluit vervolgens tot plaatsen van de jongere. Vanuit deze rol moet DIZ kunnen 
verantwoorden waarom een jongere in de KV Amsterdam geplaatst is. Gedurende de looptijd van de 
KV Amsterdam is het plaatsingsproces op beleidsniveau en in de praktijk continu in ontwikkeling 
geweest. De praktische invulling van de rol van DIZ in de keten en ten opzichte van de KV bleek 
ingewikkeld te zijn.  

Ontwikkelingen in het plaatsingsproces en de huidige stand van zaken 
Bij aanvang van de proeftuinperiode werden jongeren na uitspraak van de RC, op grond van artikel 493 
lid 3 Wetboek van Strafvordering14, direct in de KV geplaatst. DIZ vervulde hierbij alleen een 
administratieve rol: zij registreerden de plaatsingen van de jongeren in de KV Amsterdam. Sinds 1 mei 
2018 is het wettelijk kader van de KV gewijzigd. De KV valt nu (voorlopig) administratief onder JJI 

                                                           
12 In Amsterdam is het mogelijk huisarrest als IBS op te leggen. Deze maatregel wordt beschouwd als de volgende stap na schorsing; 
indien schorsing niet mogelijk is, wordt IBS huisarrest overwogen, gevolgd door plaatsing in de KV of een JJI. 
13 In het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) werd voor ketenoverleg het begrip trajectberaad gebruikt. Andere termen voor het 
ketenoverleg die in de praktijk gebruikt worden, zijn het uitvoerdersoverleg (UVO), UVO nazorg en UVO nazorg jeugd. In dit rapport 
wordt met het ketenoverleg verwezen naar deze begrippen. 
14 Artikel 493 lid 3 Wetboek van Strafvordering: tot het ondergaan van IVS of preventieve hechtenis kan elke daartoe geschikte plaats 
worden aangewezen. Bij het bevel tot preventieve hechtenis kan worden bepaald dat de verdachte gedurende de nacht in een 
inrichting als bedoeld in de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichting, dan wel op een andere plaats als bedoeld in de eerste volzin 
verblijft, en gedurende de dag in de gelegenheid wordt gesteld de inrichting of die plaats te verlaten. 
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Teylingereind en de plaatsingen verlopen via artikel 48 lid 3 Bjj15. Vanaf dat moment is DIZ haar formele 
rol als plaatsende instantie actief gaan vervullen, aansluitend bij haar wettelijke verantwoordelijkheid 
en de rol die zij ook ten behoeve van JJI plaatsingen vervult. De wettelijke rol en verantwoordelijkheid 
van DIZ staan vast. Hoe deze rol wordt vormgegeven in de praktijk met betrekking tot de KV is 
gedurende de looptijd van de KV een zoektocht geweest. Met een gezamenlijk doel voor ogen - 
namelijk de jongere op de juiste plek - zijn DIZ en de lokale ketenpartners aan de slag gegaan om de 
werkprocessen zo vorm te geven dat deze in overeenstemming zijn met ieders rol en 
verantwoordelijkheden en aansluiten bij de dagelijkse praktijk rondom de voorgeleiding. In de 
afstemming tussen ketenpartners en DIZ over het plaatsingsproces is onder andere aandacht geweest 
voor de casussen waarin DIZ anders besloot dan de RC en de hoeveelheid informatie die DIZ nodig 
heeft om een advies tot plaatsing in de KV over te nemen. De casussen waarin DIZ anders besloot dan 
de RC betreffen uitzonderingen, maar hadden veel impact op zowel de ketenpartners (de RC ervaart 
dat de uitspraak van de rechterlijke macht als onbetrouwbaar neergezet wordt, zie §1.4.1) als de 
jongeren (jongeren werden eerst in de KV geplaatst en vervolgens dezelfde dag of enkele dagen daarna 
alsnog in de JJI geplaatst, wat afbreuk deed aan hun motivatie en zorgde dat de ketenpartners ‘op 1-0 
achterstand’ kwamen te staan). Door alle ketenpartners gezamenlijk zijn hiervoor een aantal 
oplossingen bedacht. In 2019 is een garantiestelling ontwikkeld en in gebruik genomen. De 
garantiestelling houdt in dat, indien de rapportage van de RvdK nog niet beschikbaar is bij de 
voorgeleiding, de lokale ketenpartners (RvdK en KV) middels een garantieverklaring 
verantwoordelijkheid dragen voor plaatsing in de KV, zodat de jongere toch direct vanuit de 
voorgeleiding geplaatst kan worden. Vervolgens heeft de RvdK na plaatsing van de jongere in de KV 
drie werkdagen de tijd om het adviesrapport inclusief onderbouwing bij DIZ aan te leveren. In 2020 wil 
men daarnaast een structureel casuïstiekoverleg opzetten en een vast format ontwikkelen voor de 
onderbouwing van de indicatiestelling (zie §1.3.4). 
 
Met bovengenoemde ontwikkelingen lijken de eerste oplossingen gevonden te zijn voor sommige 
knelpunten die in het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) genoemd werden: DIZ hanteerde in 2018 
nog andere (contra-)indicatiecriteria dan de lokale partners, maar daar is nu overeenstemming over 
bereikt; de RvdK heeft nog steeds niet altijd op tijd haar adviesrapportage klaar (bij plaatsingen na een 
opheffing schorsing wordt dit in de meeste gevallen onhaalbaar geacht), maar de garantstelling zou 
hiervoor extra tijd moeten geven. Ondanks de stappen die er zijn gezet, is er nog steeds discussie over 
de praktische invulling van ieders rol bij indicatiestelling en plaatsing. Vanuit de interviews komen een 
aantal aandachtspunten naar voren die van belang zijn voor een effectief proces van screening en 
advies (zie §1.3). Daarnaast komt een onderliggend vraagstuk naar voren over de rol van DIZ ten 
opzichte van de rechtelijke macht (zie §1.4). 

1.3 Aandachtspunten voor een effectief proces van screening, advies en plaatsing 

1.3.1 Alle schakels in de keten zijn van belang 
Alle schakels in de keten – RvdK, KV, (jeugd)reclassering, OM, RC, advocatuur, DIZ – zijn van belang om 
de jongere op de juiste plek te krijgen. Hierbij klinkt door de keten heen het vertrouwen door in de 
professionaliteit van degenen die direct met de jongeren te maken hebben. Hoe de partijen in de fase 
van screening en advies (RvdK, KV en (jeugd)reclassering) zich tot elkaar verhouden met betrekking tot 
de indicatiestelling voor de KV lijkt casusafhankelijk, maar dit verloopt over het algemeen organisch. 
Vanuit de praktijk worden geen situaties genoemd, waarin de RvdK, KV en (jeugd)reclassering 
uiteindelijk geen overeenstemming bereikten over het advies om jongeren al dan niet in de KV te 
plaatsen. Met name de RvdK en de KV geven aan dat zij het eigenlijk altijd vrij snel eens zijn over de 
indicatiestelling. De praktijk leert dat de RC het advies van de RvdK in vrijwel alle gevallen overneemt; 

                                                           
15 Artikel 48 lid 3 B Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen de directeur draagt zorg voor overbrenging van de jeugdige naar de 
daartoe bestemde plaats, indien de in het eerste lid omschreven zorg en hulp dit noodzakelijk maken en een dergelijke overbrenging 
zich verdraagt met de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming. 
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ook DIZ neemt in de meeste gevallen het advies van de lokale ketenpartners over. Heldere 
communicatie tussen alle ketenpartners is een voorwaarde om het plaatsingsproces soepel te laten 
verlopen. Hierbij is het goed om te realiseren dat implementatie om een lange adem vraagt en dat er 
nog altijd investering nodig is in het vergroten van de bekendheid van de KV en het draagvlak in de 
praktijk. Dit geldt met name in grote organisaties, zoals de William Schrikker Stichting (WSS), waar de 
KV doelgroep een klein onderdeel van het geheel uitmaakt.  

1.3.2 De RvdK als regievoerder 
De RvdK (bij jongeren die ouder dan 18 zijn en via het ASR worden geplaatst zijn is dit 3RO; zie 
Hoofdstuk 8) voert de regie en is hiermee de aangewezen partij om informatie bij alle betrokken 
partijen te verzamelen en een advies voor plaatsing te formuleren op basis van de (contra-
)indicatiecriteria. De RvdK wordt dan ook door alle partijen beschouwd als een belangrijke adviserende 
partij die, anders dan de KV en de (jeugd)reclassering, een volledig onafhankelijke positie heeft bij het 
komen tot de indicatiestelling.  

1.3.3 Het overleg tussen de RvdK en KV vormt de basis voor de indicatiestelling 
Bij een mogelijke KV plaatsing gaat de RvdK over tot overleg met de KV; in dit overleg geeft de KV aan 
of er plek is in de KV en geeft een advies over de indicatiestelling vanuit haar kennis en expertise. 
Volgens de ketenpartners is dit een belangrijk overleg tussen professionals die direct bij de doelgroep 
betrokken zijn. Dit overleg vormt dan ook de basis voor de indicatiestelling. Ketenpartners 
onderstrepen het belang van een dergelijk intercollegiaal overleg bij de landelijke uitrol van 
werkprocessen rondom KV’s. 

1.3.4 Afweging van de (contra-)indicatiecriteria door de strafrechtketen 
Alle betrokken partijen beschouwen de KV nadrukkelijk als een wezenlijk andere vorm van 
vrijheidsbeneming en onderscheiden hierbij drie typen IBS: IBS huisarrest, IBS KV of IBS JJI. In lijn 
hiermee is het van belang dat tijdens het toeleidingsproces een gedegen inschatting kan worden 
gemaakt van het risico dat een jongere vormt en van de plek die, wat betreft zowel beveiliging als zorg, 
het meest passend is. Uit de interviews en ervaringen in de praktijk blijkt dat de (contra-
)indicatiecriteria voor de KV niet allen om hetzelfde niveau van informatietoegang, kennis en expertise 
vragen. Dat heeft gevolgen voor wie op welk moment tot een goede afweging kan komen. Zo kan 
‘nabijheid van het slachtoffer’ vrij eenvoudig worden ingeschat, maar vragen ‘risico op onttrekking’ of 
‘motivatie’ om meer informatie (dossierinformatie en gesprek met de jongere en diens 
ouders/verzorgers) en overweging van verschillende factoren. De RvdK (bij ASR is dit 3RO) beschikt 
over voldoende expertise en (toegang tot) informatie om alle (contra-)indicatiecriteria te beoordelen 
en, in afstemming met de KV, een advies te geven over de plaatsing; de RvdK is dan ook de aangewezen 
ketenpartner om deze rol te vervullen. DIZ kan uiteraard de onderbouwing van het advies toetsen, 
maar heeft op afstand niet de mogelijkheden om zelf alle (contra-)indicatiecriteria af te wegen. Dit 
betekent dat in ieder geval voor een deel zal moeten worden afgegaan op het oordeel van de 
ketenpartners. Om dit te kunnen doen heeft DIZ informatie van de ketenpartners nodig; tegelijkertijd 
moet het voor de ketenpartners haalbaar zijn om deze informatie te leveren. DIZ legt door haar rol en 
wettelijke verantwoordelijkheid meer nadruk op bepaalde criteria, zoals beschermende factoren 
(specifiek dagbesteding) en het onttrekkingsrisico. Om deze criteria in een kort tijdsbestek goed in te 
kunnen schatten, heeft DIZ een adviesrapport van de RvdK (bij ASR is dit 3RO) nodig waarin de criteria 
en de afweging voor plaatsing in de KV helder onderbouwd worden; de onderbouwing voor plaatsing 
in de KV moet navolgbaar zijn voor DIZ. In gezamenlijkheid met alle ketenpartners is besloten dat de 
RvdK, in samenwerking met DIZ, een vast format voor de onderbouwing van de indicatiestelling 
ontwikkelt, waarin ruimte wordt opgenomen voor een gericht advies voor plaatsing in de KV. 
Daarnaast wordt gekeken of DIZ de zittingsverslagen kan ontvangen, zodat DIZ inzicht krijgt in de 
overwegingen tijdens de voorgeleiding of raadkamer. 
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Ik begrijp dat er veel expertise is, dat er veel mensen bij betrokken zijn en dat iedereen goed over zijn advies 
heeft nagedacht. Ik heb alle vertrouwen in de keten en in hoe het beleid vormgegeven is. 

DIZ 

1.3.5 De voorgeleiding (of raadkamer) is de start van het traject 
De zitting (voorgeleiding of raadkamer) wordt door de ketenpartners gezien als start van het traject en 
als belangrijk moment om de kans van slagen van een KV plaatsing te vergroten. Tijdens de zitting 
worden de motivatie van jongere en ouders ingeschat en worden gezamenlijke afspraken gemaakt 
(bijvoorbeeld dat de jongere naar school gaat tijdens het verblijf in de KV). Hierbij wordt een beroep 
gedaan op de betrouwbaarheid van de jongere (of hij zich aan de afspraken kan houden), maar 
andersom ook op die van de ketenpartners (wanneer wordt gezegd dat de jongere naar de KV gaat, is 
belangrijk dat dit ook gebeurt). Om op deze manier te kunnen werken, is het van belang dat ter zitting 
bekend is of een jongere wel of niet in de KV geplaatst kan worden. De zitting als start van het traject 
aangrijpen, werkt alleen als DIZ in principe niet hoeft af te wijken van de uitspraak van de rechter. In 
principe zou dit moeten kunnen als er voldoende overeenstemming is over de indicatiecriteria (die is 
er inmiddels) en als DIZ altijd voldoende informatie heeft om de onderbouwing van de indicatiestelling 
te kunnen volgen (dat is nog niet altijd zo). Voor dat laatste punt wordt nog gewerkt aan oplossingen 
(bijvoorbeeld het eerder besproken format voor de indicatiestelling).  

1.3.6 Implementatie van de werkprocessen binnen de organisatiestructuur van DIZ 
Tot slot, de plaatsingsfunctionarissen bij DIZ plaatsen dagelijks een groot aantal justitiabelen (jongeren 
en volwassenen) in allerlei verschillende instellingen; soms 400 plaatsingen per dag, waarvan 
plaatsingen in de KV slechts een fractie zijn. KV plaatsingen zijn een uitzondering en het kost tijd 
voordat deze optie goed is geïmplementeerd bij DIZ. Het was en blijft voor de plaatsingsfunctionarissen 
bij DIZ lastig een goed beeld te vormen van wat een KV plaatsing precies betekent en wat de KV is. DIZ 
is op werkbezoek geweest in de KV en bij de RC; dit heeft de lijnen tussen de partijen versterkt. Het 
efficiënt vormgeven van de communicatie met DIZ in de afstemming over een KV plaatsing blijft echter 
een aandachtspunt; de ervaring van lokale ketenpartners is dat DIZ niet altijd snel bereikbaar is, 
waardoor het soms lastig is om in de korte tijd tussen IVS en voorgeleiding te schakelen met DIZ. Bij 
de ketenpartners in Amsterdam blijft de behoefte bestaan om de communicatielijnen met DIZ tijdens 
het toeleidings- en plaatsingsproces te verkorten (bijvoorbeeld in de vorm van een vast aanspreekpunt 
of piketdienst16), zodat zij bij vragen sneller met DIZ kunnen schakelen (bijvoorbeeld tijdens een zitting 
of in de avonduren en weekenden). 
 

We hebben iemand nodig die we kunnen aanspreken als we er niet uit komen.  
Bij iedere organisatie hebben we dat, maar bij DIZ niet. Eigenlijk zou er een contactpersoon toeleiding moeten 

zijn vanuit de lokale en de nationale keten. 
KV 

1.4 Een onderliggend vraagstuk voor verdere doorontwikkeling van S&D in de toeleiding 
Het afgelopen jaar hebben alle ketenpartners continu gezamenlijk gewerkt aan het doorontwikkelen 
van een efficiënt toeleidingsproces. De ervaring van alle ketenpartners is dan ook dat het 
toeleidingsproces over het algemeen goed verloopt. Dit geldt met name voor de voorgeleidingen 
vanuit de IVS: de RvdK heeft voldoende tijd om de adviesrapportages op te stellen en deze tijdig door 
te sturen naar DIZ, zodat DIZ voldoende informatie en tijd heeft om een besluit tot plaatsing te nemen. 
In een klein deel van de plaatsingen (met name de jongeren die via een opheffing schorsing of vanuit 
de JJI geplaatst worden) blijft een onderliggend vraagstuk naar voren komen. Dit vraagstuk wordt in 
de onderstaande paragraaf beschreven. Momenteel werken alle ketenpartners aan het oplossen van 
dit vraagstuk, zodat het toeleidingsproces nog efficiënter ingericht kan worden en goed aansluit bij 
ieders rol en verantwoordelijkheden. 

                                                           
16 Met piketdienst wordt verwezen naar het in buiten kantooruren beschikbaar zijn voor spoedgevallen. Andere termen voor 
piketdienst zijn: consignatiedienst, oproepdienst, beschikbaarheidsdienst, etc. 
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Het plaatsingsproces gaat veel beter dan een jaar geleden; 95% van de plaatsingen verloopt goed. Het gaat nu 

over de laatste paar casussen waar vragen over de beslissing gesteld worden.  
Gemeente 

1.4.1 Een onderliggend vraagstuk: hoe moet de KV worden beschouwd? 
In het verlengde van bovenstaande aandachtspunten wordt door de lokale ketenpartners een 
onderliggend vraagstuk naar voren gebracht: moet het überhaupt mogelijk zijn dat DIZ bij een besluit 
om al dan niet in de KV te plaatsen afwijkt van de uitspraak van de RC (bijvoorbeeld een jongere in een 
JJI plaatsen, terwijl de uitspraak van de RC een plaatsing in de KV was)? De RC ervaart dat de uitspraak 
van de rechterlijke macht door deze mogelijkheid als onbetrouwbaar neergezet wordt. Bovendien doet 
dit, zoals eerder genoemd (zie §1.2.2), afbreuk op de motivatie van de jongere die in aanloop naar de 
uitspraak van de RC is opgebouwd en het vertrouwen van jongeren en ouders/verzorgers in de 
professionals en het justitiële systeem als geheel. De RC geeft aan dat dit in de praktijk gevolgen heeft 
voor de uitspraak: wanneer de RC vermoedt dat DIZ het mogelijk niet eens zal zijn met de uitspraak en 
het advies van de RC en de RvdK, kiest de RC er soms voor om een jongere te schorsen in plaats van 
een plaatsing in de KV uit te spreken. Op deze manier wil de RC voorkomen dat na een besluit om een 
zeer kwetsbare jongere in de KV te plaatsen, deze alsnog in de JJI terecht komt. De RC prefereert een 
schorsing dan boven een mogelijke JJI plaatsing. In dit knelpunt komt het onderliggende vraagstuk uit 
het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) naar voren, namelijk: Hoe wordt KV plaatsing beschouwd? 
Als een aparte vorm van vrijheidsbeneming of als en verlengstuk van de JJI? Alle betrokken partijen 
beschouwen de KV nadrukkelijk als een wezenlijk andere vorm van vrijheidsbeneming en 
onderscheiden hierbij drie typen IBS: IBS huisarrest, IBS KV of IBS JJI. De RC geeft aan dat een 
wetswijziging, waarbij de KV als dusdanig verankerd wordt, voor bovenstaand knelpunt een oplossing 
zou zijn. Dan zou de jongere bij uitspraak IBS KV door de RC ook daadwerkelijk te allen tijde in de KV 
geplaatst worden. DIZ zou dan nog steeds besluiten tot plaatsing, maar kiest bij een uitspraak IBS KV 
uit het aanbod van KV’s; in geval van een uitspraak IBS JJI besluit DIZ in welke van de JJI’s een jongere 
geplaatst wordt17.  
 
Als er aan de uitspraak van de RC voorbij gegaan wordt, dan ben je als rechterlijke macht niet betrouwbaar in je 
uitspraak. Dat vind ik een heel vervelend signaal. Het kan toch ook niet zo zijn dat een politie rechter een boete 
voor te snel rijden oplegt voor €350 en het centraal justitieel incassobureau er een boete van €500 van maakt? 

RC  

                                                           
17 Zie §3.2.2 uit Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) voor een uitgebreide beschrijving van dit vraagstuk. 
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2. Instroom en bezetting 
 

Vanaf de start op 20 september 2016 tot 1 november 2019 is in totaal 156 keer een jongere geplaatst 
in de KV Amsterdam. In 2019 is de gemiddelde bezettingsgraad van de KV Amsterdam 79,4%. De 
gemiddelde bezettingsgraad voor de gehele looptijd van de KV Amsterdam is 73,8%. Er bestaat, 
passend bij doelgroep, een continue fluctuatie van instroom en bezetting. Dit vraagt flexibiliteit van 
de KV, zowel in het omgaan met de blijvende instroom van nieuwe jongeren en een almaar 
veranderende groepssamenstelling, als met de inzet van personeel. In iets meer dan drie kwart van 
de trajecten (76% van de bekende gevallen) werd de jongere direct vanuit de voorgeleiding 
geplaatst; in bijna een kwart (24%) van de trajecten werd de jongere via een raadkamer 
doorgeplaatst vanuit de JJI. Doorplaatsingen kwamen tot stand met twee aanleidingen: 1) er was in 
eerste instantie geen plek in de KV, waardoor de jongere voorlopig in de JJI werd geplaatst om bij 
het vrijkomen van een plek doorgeplaatst te kunnen worden, ofwel 2) de omstandigheden waren 
veranderd waardoor de jongere eerst niet, maar later wel in aanmerking kwam voor plaatsing in de 
KV. De doelgroep die uiteindelijk in de KV geplaatst werd, is heterogeen wat betreft leeftijd, index 
delict, delictgeschiedenis en psychosociale problematiek. Wat betreft de vraag hoe deze doelgroep 
zich verhoudt tot jongeren die in een JJI geplaatst of geschorst worden, blijkt dat het eigenlijk niet 
mogelijk is om jongeren die voorgeleid worden aan de RC in te delen in drie groepen (schorsing, KV 
en JJ). Jongeren worden vaak meerdere keren voorgeleid en worden in hun traject zowel 
(meermaals) geschorst, als (meermaals) in de KV geplaatst, als (meermaals) in de JJI. Van de 
jongeren die in de KV geplaatst werden, verbleef ongeveer twee derde gedurende de looptijd van 
de monitor ook minstens één keer in een JJI (voor of na verblijf in de KV). Iets meer dan een kwart 
(28%) van de voorgeleide jongeren werd gedurende de looptijd van de KV na voorgeleiding 
geschorst en geen enkele keer in een KV of JJI geplaatst. Deze jongeren hebben significant minder 
risicofactoren en meer beschermende factoren dan de jongeren die (minimaal één keer) in KV en/of 
JJI geplaatst werden. De jongeren die in een KV en/of een JJI geplaatst werden, hebben problemen 
op meerdere leefgebieden en hebben vaak ook al eerdere veroordelingen achter de rug.  

 
Vanaf de start op 20 september 2016 tot 1 november 2019 is in totaal 156 keer een jongere geplaatst 
in de KV Amsterdam. Het gaat om 131 unieke jongeren18. In de onderstaande paragrafen zal eerst 
worden ingegaan op het verloop van de instroom en bezetting (zie §2.1). Ten tweede worden de 
aantallen in de toeleiding beschreven: de verhouding van het aantal jongeren dat via de voorgeleiding 
of een doorplaatsing in de KV geplaatst wordt (zie §2.2). Vervolgens worden de kenmerken van de 
geplaatste jongeren beschreven (zie §2.3) en hoe de doelgroep van de KV zich verhoudt tot andere 
doelgroepen (zie §2.4). 

2.1 Instroom en bezetting KV Amsterdam 
Figuur 2 geeft een overzicht van de instroom per maand en Figuur 3 toont het verloop in de 
bezettingsgraad. In 2019 is de gemiddelde bezettingsgraad van de KV Amsterdam 79,4%, ten opzichte 
van 78,6% in 2018 en 67,2% in de periode daarvoor (van de start tot 20 september 2016 tot 1 februari 
2018). De gemiddelde bezettingsgraad voor de gehele looptijd van de KV Amsterdam is 73,8%. In 
Figuur 3 is voorts te zien dat de KV op een aantal momenten voor enige tijd maximaal bezet was (alle 
acht bedden bezet).  

2.1.1 Fluctuatie in de instroom en bezetting 
In Figuur 2 en Figuur 3 is een continue fluctuatie van instroom en bezetting te zien. Deze fluctuatie is 
passend bij de doelgroep; preventief gehechte jongeren die slechts kort in hechtenis verblijven en 

                                                           
18 Als het over de instroom gaat wordt hiermee het aantal trajecten aangeduid. Er zijn 23 jongeren meermaals ingestroomd. Deze 
herinstroom is als een nieuw traject meegeteld: 21 jongeren zijn tweemaal ingestroomd en twee jongeren zijn driemaal ingestroomd 
(zie §1.1.3 voor een beschrijving van de overwegingen bij herinstroom). 
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waarvan het precieze moment van uitstroom relatief onvoorspelbaar is. Het aantal IVS, 
voorgeleidingen en IBS, en daarmee de potentiële instroom, verschilt sterk per maand. Uit de 
voorgaande rapportages bleek dat het aantal voorgeleidingen dat leidt tot een IBS varieert tussen 0% 
en 86% per maand (Souverein e.a., 2018). Dit vraagt flexibiliteit van de KV, zowel in het omgaan met 
de blijvende instroom van nieuwe jongeren en een almaar veranderende groepssamenstelling, als met 
de inzet van personeel. 
 
Figuur 2 
Instroom aantal jongeren per maand KV Amsterdam 

 
Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (N=156). 
 
Figuur 3 
Bezettingsgraad op basis van acht plaatsen 

 
Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (N=156). 
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2.2 Toeleiding naar de KV: voorgeleiding of doorplaatsing JJI  
In iets meer dan drie kwart van de trajecten (76% van de bekende gevallen) werd de jongere direct 
vanuit de voorgeleiding geplaatst. In bijna een kwart (24%) van de trajecten werd de jongere via een 
raadkamer doorgeplaatst vanuit de JJI. Doorplaatsingen kwamen tot stand met twee aanleidingen: 1) 
er was in eerste instantie geen plek in de KV, waardoor de jongere voorlopig in de JJI werd geplaatst 
om bij het vrijkomen van een plek doorgeplaatst te kunnen worden, ofwel 2) de omstandigheden 
waren veranderd waardoor de jongere eerst niet, maar later wel in aanmerking kwam voor plaatsing 
in de KV. De omstandigheden konden veranderen als bijvoorbeeld bleek dat schoolgang wel doorgang 
kon vinden of de motivatie van de jongere was veranderd na plaatsing in een JJI. Daarnaast konden de 
omstandigheden veranderen door het opheffen van beperkingen, in het kader van onderzoeksbelang, 
of als een mededader uitgestroomd was uit de KV19. Dit maakt het mogelijk om op- of af te schalen 
tijdens de periode van vrijheidsbeneming. 

2.3 Kenmerken geplaatste jongeren 
Zoals gezegd is de indicatiestelling voor een plaatsing in de KV altijd maatwerk; individuele en 
situationele factoren worden tegen elkaar afgezet, waarbij de beveiligingsnoodzaak en zorgbehoefte 
centraal staan (zie §1.1.3). De doelgroep die uiteindelijk in de KV geplaatst werd, was dan ook divers: 
de leeftijd liep uiteen van 13 tot en met 20 jaar; de ernst van de delicten liep uiteen van overtredingen 
in het verkeer en de openbare orde tot verdenking van een zedendelict; in meer dan de helft (55% van 
het totale bekende aantal) van de plaatsingen werden de jongeren verdacht van een vermogensdelict 
in combinatie met geweldpleging; in bijna een derde (31%) van de plaatsingen was de jongere nog 
nooit veroordeeld, er waren echter ook plaatsingen van jongeren met een uitgebreide 
delictgeschiedenis; in meer dan de helft (59%) van de plaatsingen woonde de jongere voorafgaande 
aan de plaatsing in een eenoudergezin; bij iets minder dan de helft (40%) van de plaatsingen was 
sprake van middelengebruik en bij 70% van de plaatsingen was sprake van een LVB. In Bijlage 2 wordt 
de doelgroep die in de KV geplaatst is aan de hand van verschillende leefdomeinen gedetailleerd 
beschreven. 

2.4 Hoe verhoudt de KV doelgroep zich tot andere doelgroepen? 
In totaal zijn 278 jongeren20 voorgeleid gedurende de periode september 2016 – november 2018. Het 
verloop van de trajecten van deze jongeren is gevolgd over een periode van drie jaar (september 2016 
– november 2019). Uit analyse van de trajecten van jongeren blijkt dat het niet mogelijk is om jongeren 
in te delen in strikte groepen (schorsing, KV, JJI): jongeren worden vaak meerdere keren voorgeleid en 
worden in hun traject afwisselend zowel (meermaals) geschorst, als (meermaals) in de KV geplaatst, 
als (meermaals) in de JJI geplaatst. Daarom is binnen de monitor onderscheid gemaakt tussen jongeren 
die wel in de KV geplaatst werden en jongere die niet in de KV geplaatst werden. In onderstaande 
paragrafen wordt eerst ingegaan op deze indeling van de trajecten en wordt het verloop van deze 
trajecten beschreven (zie §2.4.1) Vervolgens wordt beschreven hoe jongeren die in de KV geplaatst 
zijn zich verhouden tot jongeren die niet in de KV geplaatst werden (zie §2.4.2). 
  

                                                           
19 Het onderzoeksbelang heeft betrekking op het onderzoek binnen de strafzaak. Het zou bijvoorbeeld in het belang van het 
strafrechtelijke onderzoek onwenselijk kunnen zijn dat een jongere contact heeft met bepaalde andere personen. De RC kan in dit 
geval een jongere in beperking plaatsen waarbij hij geen contact heeft met de buitenwereld. In sommige gevallen kunnen de 
beperkingen relatief snel worden opgeheven, mogelijk kan een jongere dan alsnog in de KV geplaatst worden. Ook is bepaald dat 
mededaders niet tegelijkertijd in de KV kunnen verblijven. 
20 Gezien de geringe instroom van ASR jongeren in de KV tot nu toe (n=4, 3% van totale instroom) is ervoor gekozen uitsluitend 
minderjarige jongeren (pleegleeftijd tot 18 jaar) mee te nemen (zie Bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van de monitor). 
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2.4.1 Het verloop van de trajecten: schorsing, KV en JJI 
Om iets te kunnen zeggen over hoe de jongeren die in de KV zijn geplaatst zich verhouden tot andere 
doelgroepen, is onderscheid gemaakt tussen jongeren die wel en jongeren die niet in de KV zijn 
geplaatst. Het totale aantal voorgeleide jongeren (n=278) is hiermee grofweg te verdelen in drie 
groepen (zie Tabel 1): 
• Schorsing: jongeren die gedurende de looptijd van de monitor (meermaals) voorgeleid en 

geschorst werden en niet in een KV of JJI werden geplaatst (n=77, 28%). 
• KV: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in de KV en vaak ook 

(meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden (n=97, 35%). 
• JJI: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in de KV, 

geplaatst werden; deze jongeren werden vaak ook (meermaals) geschorst (n=104, 37%). 

Aantal voorgeleidingen 
Tabel 1 laat het aantal voorgeleidingen gedurende het traject voor deze drie groepen zien. Voor de 
jongeren die geschorst werden (en niet in een KV of JJI hebben verbleven) geldt dat het grootste deel 
(75%) gedurende de looptijd van de monitor (drie jaar) éénmaal voorgeleid werd. Jongeren die 
gedurende looptijd van de monitor in de KV en/of een JJI hebben verbleven werden doorgaans vaker 
dan één keer voorgeleid. Bij het interpreteren van deze resultaten dient te worden opgemerkt dat het 
onbekend is waarvoor jongeren voorgeleid werden: jongeren kunnen voorgeleid zijn op basis van de 
verdenking van een nieuw delict, maar ook in het kader van het overtreden van de 
schorsingsvoorwaarden, of op verdenking van een delict dat maanden (of zelfs langer) geleden heeft 
plaatsgevonden.  
 
Tabel 1 
Aantal voorgeleidingen per groep voorgeleide jongeren 

 Schorsing 
(N=77) 

KV 
(N=97) 

JJI 
(N=104) 

 n (%) n (%) n (%) 
1 58 (75%) 29 (30%) 23 (22%) 
2 14 (18%) 19 (20%) 33 (32%) 
3 2 (3%) 20 (21%) 23 (22%) 
4 3 (4%) 9 (9%) 10 (10%) 
5 - 7 (7%) 9 (9%) 
6 - 8 (8%) 4 (4%) 
7 - 2 (2%) 1 (1%) 
8 - 3 (3%) - 
9 - - 1 (1%) 

Notitie. Aantal voorgeleidingen gedurende de looptijd van de monitor 
tussen september 2016 en november 2019.  

KV en JJI plaatsingen 
Tabel 2 laat het aantal plaatsingen zien voor de voorgeleide jongeren die gedurende de looptijd van 
de monitor (september 2016 – november 2019) in de KV en/of JJI geplaatst werden (groep 2 en groep 
3 van Tabel 1). Tabel 2 laat zien dat deze jongeren over een periode van ongeveer drie jaar doorgaans 
meerdere malen in de KV dan wel JJI worden geplaatst. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
jongeren die alleen in de KV hebben gezeten, jongeren die in de KV en JJI hebben gezeten, en jongeren 
die uitsluitend in de JJI hebben gezeten. Voor de jongeren die gedurende de looptijd van de monitor 
(meermaals) in de KV werden geplaatst (groep 2, N=97; zie Tabel 1) geldt dat twee derde (n= 66, 68%) 
naast de KV plaatsing(en) ook in de JJI geplaatst werd; een derde (n=31, 32%) van de KV jongeren werd 
(meermaals) in de KV geplaatst, maar niet in de JJI. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de JJI 
plaatsingen zowel voor als na de KV plaatsing konden voorkomen. Bovendien betekent een JJI plaatsing 
na het verblijf in de KV niet automatisch dat de jongere gerecidiveerd heeft: het kan ook zo zijn de 
jongere zijn schorsingsvoorwaarde heeft overtreden of voorgeleid is in het kader van verdenking van 
een delict dat maanden eerder (of zelfs langer) heeft plaatsgevonden.  
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Tabel 2 
KV en JJI plaatsingen voorgeleide jongeren 

 Alleen KV  
(N=31) 

KV + JJI 
(N=66) 

Alleen JJI 
(N=104) 

 n (%) n (%)  
Plaatsingen in KV    
1 28 (90%) 49 (74%) - 
2 3 (10%) 15 (23%) - 
3 - 2 (3%) - 
Plaatsingen in JJI    
1 - 25 (38%) 51 (49%) 
2 - 18 (27%) 26 (25%) 
3 - 14 (21%) 13 (13%) 
4 - 4 (6%) 7 (7%) 
5 - 1 (2%) 4 (4%) 
6 - 3 (5%) 2 (2%) 
7 - - - 
8 - 1 (2%) - 
9 - - 1 (1%) 

Notitie. Aantal KV en JJI plaatsingen gedurende de looptijd van de monitor 
tussen september 2016 en november 2019. 

2.4.2 Doelgroep vergelijking: jongeren die wel en niet in de KV zijn geplaatst 
Op basis van de indeling in drie groepen, schorsing, KV en JJI (zie §2.4.1), is een vergelijking gemaakt 
tussen jongeren die gedurende de looptijd van de KV, in de KV (en vaak ook de JJI) zijn geplaatst (de 
KV-groep) en jongeren die niet in de KV zijn geplaatst (de schorsing- en de JJI groep). De KV-groep is 
vergeleken met de schorsing-groep; en er is een vergelijking gemaakt tussen de KV-groep en de JJI-
groep. Hierbij is gekeken naar een aantal kenmerken (leeftijd, aantal eerdere veroordelingen en ernst 
index delict) en de aanwezige risico- en beschermende factoren (zie Bijlage 3).  
 
Zoals eerder benoemd is gedurende de looptijd van de KV een deel van de jongeren na voorgeleiding 
geschorst en geen enkele keer in een KV of JJI geplaatst (de schorsing-groep). Deze jongeren hebben 
significant minder risicofactoren en meer beschermende factoren dan jongeren die (minimaal één 
keer) in de KV en/of een JJI geplaatst werden. Het uitgangspunt ‘schorsen, tenzij’ blijft overeind: er 
komen uit de data geen signalen naar voren dat jongeren die voorheen geschorst zouden zijn, nu naar 
de KV gaan. 
 
Voorts is het lastig een strikt onderscheid te maken tussen KV en JJI jongeren: jongeren worden 
gedurende de looptijd vaak meermaals in de KV en in de JJI geplaatst (zie §2.4). Jongeren die in een KV 
of een JJI geplaatst werden hadden meestal al eerder delicten gepleegd en er was bij deze jongeren 
sprake van risicofactoren op meerdere leefgebieden. 
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3. Verbreding van de doelgroep 
 

Uit de monitor van de proeftuinen KV in Nijmegen en Groningen blijkt dat de werkwijze en het 
aanbod van de KV voor een bredere doelgroep inzetbaar zijn: ASR jongeren, jongeren die een 
kortdurend strafrestant of voorwaardelijke jeugddetentie moeten uitzitten, jongeren met een 
langdurige PIJ- of jeugddetentie maatregel in de laatste fase van het resocialisatie traject, en 
meisjes. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze doelgroepen allemaal samen in één KV geplaatst 
kunnen worden. De KV Amsterdam richt zich in de huidige opzet op preventief gehechte jongens 
(pleegleeftijd 12 tot 23 jaar) die relatief kort (gemiddeld vijf weken) in de KV verblijven. Nu de KV 
een definitieve plek krijgt in het stelsel voor vrijheidsbeneming van justitiële jongeren, is vanuit het 
ministerie van J&V bepaald dat een plaatsing in de KV ook beschikbaar moet kunnen zijn voor 
jongeren met een jeugddetentie- of PIJ-maatregel en meisjes. Er bestaat een grote behoefte aan 
een voorziening, zoals een KV, waar de laatste fase van het resocialisatietraject van jongeren met 
een PIJ- of jeugddetentiemaatregel kan worden uitgevoerd. Verbreding van de doelgroep heeft 
implicaties voor de implementatie en uitvoering van de werkwijze van de KV die om nadere 
uitwerking vragen. Het traject van jongeren met een langdurige jeugddetentie- of PIJ-maatregel 
wordt zoals gezegd vormgegeven in de laatste fase van het resocialisatie traject. Deze periode 
kenmerkt zich, naar de ervaring in de proeftuin KV in Nijmegen, door een langere verblijfsduur en 
continu op- en afschalen. Dit vraag flexibiliteit van de medewerkers en een aanpassing van de 
huidige werkwijze die gefocust is op de periode rondom de raadkamers. Voorts gaan deze trajecten 
door de langere verblijfsduur ten koste van de capaciteit voor kortdurende trajecten en kunnen dus 
minder jongeren in het kader van een preventieve hechtenis instromen. Onder de lokale 
ketenpartners bestaat voorts geen consensus of jongeren met een langdurige jeugddetentie- of PIJ 
maatregel samen geplaatst zouden moeten kunnen worden met preventief gehechte jongeren; of 
dat meisjes en jongens samen geplaatst zouden moeten kunnen worden. Bovendien vraagt 
verbreding van de doelgroep aandacht voor de indicatiestelling en eventueel aanpassing van de 
invulling van de (contra-)indicatiecriteria. Tot slot, de KV Amsterdam had tot nu toe het voordeel 
van een relatief kleine regio (regio Amsterdam-Amstelland): de lijnen met de ketenpartners en de 
zorgaanbieders zijn kort. Als bij verbreding van de doelgroep ook jongeren uit andere regio’s 
geplaatst zouden kunnen worden, vraagt dit om implementatie van de werkprocessen in de nieuwe 
regio’s. Dat vergt aandacht en tijd. 

3.1 De KV is voor een brede forensische doelgroep inzetbaar 
De (contra-)indicatiecriteria (zie §1.1) bieden de kaders om een doelgroep te selecteren voor wie het 
beveiligingsniveau van een KV voldoende is en die kan profiteren van de mogelijkheden die een KV 
biedt voor het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren (dagbesteding, 
hulpverlening, vrijetijdsbesteding en betrokkenheid van de ouders/verzorgers). De criteria, zoals 
beschreven in §1.1, staan in principe los van geslacht, leeftijd of de (strafrechtelijke) titel waarmee 
jongeren in bewaring (of detentie) worden gesteld. Uit de interviews met de ketenpartners in 
Amsterdam en de resultaten van de proeftuinen KV in Nijmegen en Groningen (zie Souverein e.a., 
2018) blijkt dat de werkwijze en het aanbod van de KV voor een brede forensische doelgroep inzetbaar 
zijn: ASR jongeren, jongeren die een kortdurend strafrestant of voorwaardelijke jeugddetentie moeten 
uitzitten, jongeren met een PIJ- of jeugddetentie maatregel in de laatste fase van het resocialisatie 
traject, en meisjes. Daarmee is overigens niet gezegd dat deze doelgroepen allemaal samen in één KV 
geplaatst kunnen worden. De geïnterviewden in Amsterdam zijn hier terughoudend in en benadrukken 
het belang van zorgvuldigheid bij verbreden van de doelgroep.  

3.2 Plannen voor de doorontwikkeling van de doelgroep KV 
De KV richt zich in de huidige opzet in Amsterdam op preventief gehechte jongens (12 tot 23 jaar). 
Gegeven bovenstaande en nu de KV een definitieve plek krijgt in het stelsel voor vrijheidsbeneming 
van justitiële jongeren, is vanuit het ministerie van J&V bepaald dat een plaatsing in de KV ook 
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beschikbaar moet kunnen zijn voor jongeren met een jeugddetentie- of PIJ-maatregel en meisjes. Er 
bestaat een grote behoefte aan een voorziening, zoals een KV, waar de laatste fase van het 
resocialisatietraject van jongeren met een PIJ- of jeugddetentiemaatregel kan worden uitgevoerd. Ook 
vanuit de lokale partners bestaat de wens de doelgroep uit te breiden: in het Jaarrapport 2018 
(Souverein e.a., 2019) werd beschreven dat ketenpartners graag zouden zien dat een voorwaardelijke 
jeugddetentie bij een taakstraf of alternatieve straf in de KV ten uitvoer zou kunnen worden gelegd. 
De komende tijd wordt door J&V en de lokale ketenpartners bekeken hoe deze verbreding van de 
doelgroep het beste vormgegeven kan worden in de KV Amsterdam. Op basis van de interviews met 
de KV en ketenpartners in Amsterdam kwam een aantal vraagstukken naar voren met betrekking tot 
de doorontwikkeling van de doelgroep van de KV; verbreding van de doelgroep heeft volgens de 
ketenpartners een aantal belangrijke implicaties voor de implementatie en uitvoering van de 
werkwijze van de KV. Deze vraagstukken worden in de onderstaande paragrafen nader toegelicht. 

3.3 Vraagstukken met betrekking tot doorontwikkeling van de doelgroep KV 

3.3.1 Wat betekent verbreding van de doelgroep voor de werkwijze van de KV? 
De werkwijze van de KV is op dit moment gericht op preventief gehechte jongeren, aan het begin van 
de periode van vrijheidsbeneming, die relatief kort (gemiddeld vijf weken) in de KV verblijven. Tijdens 
het traject ligt de nadruk op het continueren dan wel opstarten van de structurele dagbesteding, 
hulpverlening en vrijetijdsbesteding en het actief betrekken van ouders/verzorgers. Het hele traject is 
gericht op de periode na vrijheidsbeneming: dat wat goed gaat in het leven van de jongeren wordt 
gecontinueerd tijdens de periode van vrijheidsbeneming zodat dit ook daarna kan doorlopen. 
 
Indien de doelgroep van de KV Amsterdam uitgebreid wordt met jongeren die aan het einde van een 
langdurige jeugddetentie- of PIJ-maatregel in de KV geplaatst worden, verwachten de lokale 
ketenpartners dat dit aanpassingen vereist in de werkwijze en functie-eisen van het personeel. Het 
traject van jongeren met een langdurige jeugddetentie- of PIJ-maatregel wordt vormgegeven in de 
laatste fase van het resocialisatie traject. Deze periode kenmerkt zich, naar de ervaring in de proeftuin 
KV in Nijmegen, door een langere verblijfsduur en continue op- en afschaling: jongeren met een PIJ-
maatregel kregen tijdens hun Scholings-en Trainingsprogramma (STP) de kans om te oefenen met thuis 
of zelfstandig wonen. Indien nodig konden de jongeren in Nijmegen tijdelijk teruggeplaatst worden in 
de KV; hiermee werd voorkomen dat jongeren direct gesloten, en vaak op afstand, in een JJI geplaatst 
werden en opgestarte trajecten weer onderbroken moesten worden. Hiermee ontstaat er, zo kwam 
in Nijmegen naar voren, een traject met een heldere fasering waarin gemakkelijk zowel op- als 
afgeschaald kan worden: leren met vallen en opstaan. Dit vraag flexibiliteit van de medewerkers en 
een aanpassing van de huidige werkwijze die zich faseert rondom de raadkamers. 
 
Voorts, jongeren die aan het einde van een langdurige jeugddetentie of PIJ-maatregel zijn, zijn veelal 
ouder dan preventief gehechte jongeren. Bij oudere jongeren zijn minder vaak de ouders/verzorgers, 
maar vaker een partner betrokken en is het opstarten van dagbesteding voornamelijk gericht op werk 
in plaats van onderwijs (zie ook §8.3 voor beschrijving van de invulling van het traject bij ASR jongeren). 
Dit vraagt om een net iets andere invulling van de werkwijze van de KV bij deze doelgroep, waarbij de 
focus ligt op het opstarten (en gedurende het verblijf in de KV) continueren van werk, en het betrekken 
van een eventuele partner. 

3.3.2 Wat betekent verbreding van de doelgroep voor de capaciteit van de KV? 
Verbreding van de doelgroep heeft implicaties voor de capaciteit van de KV. Jongeren in het kader van 
een jeugddetentie- of PIJ maatregel verblijven naar verwachting (op basis van de ervaring in de 
proeftuin in Nijmegen) langer in de KV dan de huidige verblijfsduur van preventief gehechte jongeren 
(gemiddeld vijf weken). Bovendien vereist het traject van jongeren met een jeugddetentie- of PIJ 
maatregel, zoals in §3.3.1 omschreven, de capaciteit om te kunnen op- en afschalen indien nodig. Dit 
betekent tevens dat dit ten koste gaat van de capaciteit voor kortdurende trajecten en er dus minder 
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jongeren in het kader van een preventieve hechtenis in kunnen stromen. Een mogelijke oplossing 
wordt aangedragen door de gemeente: het werken met een maximaal aantal beschikbare plekken voor 
jongeren met een jeugddetentie- of PIJ-maatregel in de KV Amsterdam. 
 

Uitstromende PIJ-ers zullen wat langer zitten, want zij gaan niet na vijf weken in de KV meteen doorstromen. 
Het risico is dat de KV dan dicht slibt met uitstromende PIJ-ers, omdat ze niet snel genoeg doorstromen. Twee 

plekken voor uitstromende PIJ-ers lijkt mij echt het maximale, dan weet je dat je altijd nog die zes andere 
plekken hebt voor de voorlopig gehechten. 

Gemeente 

3.3.3 Wat betekent verbreding van de doelgroep voor de groepsdynamiek tussen jongeren? 
Hoewel de ketenpartners duidelijk de waarde zien van het concept van de KV bij resocialisatie, zijn de 
meningen in Amsterdam verdeeld of je jongeren met een PIJ-maatregel samen met preventief 
gehechte jongeren in dezelfde KV zou willen plaatsen. Sommige partners vinden dat het niet gaat om 
de titel, maar om het traject en denken dat samen plaatsen mogelijk zou moeten zijn. Andere 
ketenpartners twijfelen of de PIJ doelgroep niet te zwaar is voor de relatief jonge doelgroep die nu in 
de KV geplaatst wordt. De ervaringen in de proeftuin in Nijmegen over het samen plaatsen van 
jongeren met verschillende strafrechtelijke titels waren positief (Souverein e.a., 2018). De jongeren 
met een PIJ-maatregel hadden volgens de ketenpartners in Nijmegen een positieve invloed op de 
jongere doelgroep preventief gehechte jongeren. Medewerkers van de KV Nijmegen merkten op dat 
de PIJ-jongeren vanuit hun eigen ervaringen de jongere jongens ondersteunden in hun traject en hen 
aanspraken op hun gedrag. Volgens de RvdK werd de groep met een PIJ-maatregel gekenmerkt door 
een hoge motivatie en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen traject.  
  

Iets meer vrijheid, iets meer oefenen, dat is op zich heel goed. Dat gun je denk ik ook wel iedere jongere. 
 Ik vraag me alleen af of het handig is om dat in de huidige KV te doen.  

Zeker met PIJ-ers wordt het leeftijdsverschil heel groot. Een uitstromende PIJ-er kan zo 24 of 25 zijn. Nou, dat is 
best wel een verschil met een jongere van 13 in de KV. 

Gemeente 
 

Je wilt voorkomen dat de jongeren in de KV op ideeën gebracht worden door anderen. Je wilt ze nog niet 
crimineel laten verharden. Je hoopt nog vroegtijdig in te kunnen grijpen in hun carrière, zou ik maar zeggen. En 

daarom vind ik het zo zorgelijk dat ze deze KV willen gebruiken voor uitstromende jongeren uit de PIJ-
maatregel. We hebben de KV als minder zware instelling voor de first offenders, die een keer de fout in gaan en 
we willen behoeden dat nog een keer te doen. En dan zetten we ze samen met de doorgewinterde jongens? Dat 

is toch niet handig? 
RC 

 
Voorts kunnen momenteel uitsluitend jongens in de KV Amsterdam geplaatst worden. De 
ketenpartners zijn het erover eens dat er voor justitiële meisjes ook voorzieningen als een KV zouden 
moeten bestaan. Wel zijn de meningen erover verdeeld of je meisjes en jongens samen zou moeten 
plaatsen. Enerzijds kunnen jongens en meisjes een positieve invloed op elkaar hebben, anderzijds 
brengt het volgens de ketenpartners ook risico’s met zich mee. De proeftuin KV/S&D Groningen bood 
destijds de mogelijkheid om zowel jongens als meisjes (met gescheiden slaapvertrekken) in de KV te 
plaatsen, wat gedurende de looptijd van deze proeftuin eenmaal is voorgekomen. De ketenpartners in 
Groningen waren positief over dit traject. Zowel het meisje als de jongens die op dat moment in de KV 
verbleven, reageerden goed op de plaatsing (Souverein e.a., 2018). 

3.3.4 Wat betekent verbreding van de doelgroep voor de (contra-)indicatiecriteria? 
Door de ketenpartners werd een bijkomend aandachtspunt genoemd, namelijk de aanpassing van de 
(contra-)indicatiecriteria ten behoeve van de indicatiestelling van een nieuwe doelgroep. Jongeren met 
een PIJ- of langdurige jeugddetentie maatregel die aan het einde van hun traject zitten, zouden 
uitstromen naar de KV om beschermende factoren op te bouwen in plaats van deze voort te zetten, 
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zoals bij preventief gehechte jongeren wel het geval is. De manier waarop PIJ-ers instromen wijkt af 
en daarmee mogelijk ook de indicatiestelling. Bij verbreding van de doelgroep van de KV, zou de 
invulling van de (contra-)indicatiecriteria daarom, in afstemming met alle ketenpartners, opnieuw 
bekeken en vastgesteld moeten worden. 

3.3.5 Wat betekent verbreding van de doelgroep voor het lokaal plaatsen van de jongeren? 
Tot slot is de aanpassing van de maximale reisafstand tot de KV (vanaf het woonadres van de jongere) 
naar maximaal één uur een aandachtspunt voor ketenpartners. Op dit moment wordt voor de KV 
Amsterdam de regio Amsterdam-Amstelland als maximale afstand tot de KV aangehouden: in principe 
worden jongeren van buiten die regio niet toegelaten in de KV Amsterdam. Deze aanpassing van de 
reisafstand tot de KV kan gevolgen hebben voor de werkwijze van de KV. Zo benoemen ketenpartners 
dat met aanpassingen met mogelijk meer en andere ketenpartners van buiten de regio Amsterdam 
samengewerkt zal moeten worden, wat om hernieuwde aandacht voor implementatie zou vragen. 
 
Gaat de KV dan ook afspraken maken met de jeugdhulp in Noord-Holland of Utrecht? Het succes is juist dat we 

samenwerken met het lokale veld en het justitiële veld. Gaan ze dat dan ook doen voor de gehele cirkel rond 
Amsterdam dat een uur rijden is? En zo ja, gaat dat dan niet ten koste van de afspraken en het succes wat je 

met de lokale Amsterdamse partners hebt? 
Gemeente 
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VERBLIJF 
In dit onderdeel wordt eerst ingegaan op de manier waarop de werkwijze in de KV vormgeven wordt, 
aan de hand van de thema’s die zijn gemonitord in het kader van de doorontwikkeling van de KV 
Amsterdam: S&D tijdens verblijf (Hoofdstuk 4), het betrekken van jongeren en ouders/verzorgers bij 
het traject (Hoofdstuk 5), het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren (Hoofdstuk 
6), relationele beveiliging (Hoofdstuk 7) en de werkwijze voor de ASR doelgroep (Hoofdstuk 8). De 
focus ligt hierbij op de werkzame elementen, randvoorwaarden en aandachtspunten voor 
doorontwikkeling vanaf 2020. Voor een volledige praktische beschrijving van de werkwijze wordt u 
verwezen naar de ‘Werkwijzebeschrijving Kleinschalige Forensische Voorziening Amsterdam’ (op te 
vragen bij de AWRJ). 
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4. S&D tijdens verblijf 
 

S&D is een ‘coproductie’ en wordt door verschillende partners in de strafrechtketen gezamenlijk 
uitgevoerd. Gedurende het traject van een jongere worden op verschillende momenten door 
verschillende ketenpartners intakes uitgevoerd en instrumenten afgenomen. Om dubbel werk te 
voorkomen en de jongere en diens ouders/verzorgers niet te overbelasten, is het volgens de keten 
van belang dat tijdens het verblijf in de KV geen standaard testbatterij op de jongeren wordt 
losgelaten. De meerwaarde van de KV in het proces van S&D wordt bepaald door het feit dat de 
jongere er verblijft: de KV verzamelt (gestructureerde) observaties en handelingsadviezen die 
kunnen worden benut voor het integrale plan. Voorts is de KV de meest logisch plek voor 
ketenpartners, jongere en ouders/verzorgers om samen te komen voor overleg. Gedurende het 
verblijf in de KV Amsterdam liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een 
gezinsplan (inclusief schoringsplan) bij de (jeugd)reclassering, die ook na het verblijf in de KV 
betrokken blijft. Het gezinsplan is gericht op de periode na vrijheidsbeneming en leent zich goed 
voor gebruik als integraal plan. Er is gedurende het verblijf in de KV veel onderling contact tussen 
de ketenpartners (tijdens overleggen, via mail of telefonisch). Het ketenoverleg21 is een belangrijk 
overlegmoment, voorafgaand aan de raadkamer, waar informatie wordt uitgewisseld en het traject 
wordt besproken. In het ketenoverleg komen de jongere, zijn ouders/verzorgers, een pedagogisch 
medewerker van de KV, een gedragswetenschapper, de RvdK en de gezinsmanager van de 
(jeugd)reclassering samen om de afweging tot schorsing en wat daarvoor nodig is te bespreken. In 
de praktijk blijkt echter dat het niet altijd lukt om het ketenoverleg voor de eerste raadkamer te 
organiseren. Om de implementatie hiervan te bevorderen is het belangrijk dat alle (nieuwe) 
medewerkers van de betrokken ketenpartners te allen tijde op de hoogte zijn en blijven van de 
werkprocessen en wat dit van hen vraagt. Hoewel de plannen die door verschillende ketenpartners 
worden opgesteld, worden gebruikt voor het overkoepelende gezinsplan van de (jeugd)reclassering, 
wordt binnen de keten (nog) niet samen gewerkt in eenzelfde document (één integraal plan). 
Bovendien beschikt de KV nog niet over een overzichtelijke (fysieke of digitale) rapportage. Het 
digitaal en gestructureerd registreren van informatie uit de KV zorgt ervoor dat deze overdraagbaar 
wordt en kan helpen om S&D tijdens verblijf verder te verbeteren. Bovendien geldt voor de gehele 
keten, om integraal samen te kunnen werken, het belang om gestructureerd informatie uit te 
wisselen en af te stemmen over zowel de invulling van het plan als waar ieders rol en 
verantwoordelijkheid daarin liggen. Om dit te bevorderen is het van belang om alleen die informatie 
vast te leggen die nodig is en te zorgen voor goede ICT ondersteuning die registreren makkelijk 
maakt. Registreren moet de praktijk ondersteunen en niet andersom. Er is behoefte aan een 
landelijk faciliterend informatiesysteem waarbinnen ketenpartners informatie efficiënt kunnen 
delen, accorderen en updaten. Het strekt tot de aanbeveling om bij doorontwikkeling van de 
werkprocessen en de implementatie daarvan, de kennis die is opgedaan in de proeftuinen S&D 
(Rotterdam, Groningen en Breda) mee te nemen. 

 
S&D spelen een belangrijke rol in de fase direct na plaatsing: om maatwerk te kunnen leveren is het 
van belang dat er een compleet beeld is van de jongere en zijn omgeving, en wat nodig is om 
risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. S&D tijdens het verblijf in de 
KV kan worden beschouwd als handelingsgerichte procesdiagnostiek: er is sprake van een cyclische 
manier van werken en het diagnostisch proces wordt bijgestuurd door de actuele ontwikkelingen 
vanuit de praktijk. Het uitgangspunt is dat iedereen (jongeren, ouders/verzorgers en voor de jongere 
relevante professionals) een aandeel heeft in dit proces van voortschrijdend inzicht. De informatie uit 
S&D komt samen in het gezinsplan van de (jeugd)reclassering. Gedurende de doorontwikkeling van de 
KV Amsterdam is binnen de monitor gekeken naar de rolverdeling binnen de keten (zie §4.1), de inhoud 

                                                           
21 In voorgaande rapportages van de monitor werd het ‘ketenoverleg’ aangeduid als ‘trajectberaad’; in de praktijk worden daarnaast 
de termen ‘uitvoerdersoverleg’ en ‘uitvoerderoverleg nazorg’ gehanteerd.  



36 
 

van het integraal plan (c.q. gezinsplan zie §4.2), en de afstemming en gegevensuitwisseling binnen de 
keten gedurende het verblijf in de KV (zie §4.3). Deze thema’s worden, aan de hand van de algemene 
aandachtspunten en punten voor doorontwikkeling, nader toegelicht in de onderstaande paragrafen. 
De betrokkenheid van jongeren en ouders/verzorgers bij S&D en de rest van het traject komt aan bod 
in Hoofdstuk 5.  

4.1 S&D ten behoeve van een integraal plan: rolverdeling binnen de keten 

4.1.1 Afname van vragenlijsten en diagnostische instrumenten 
S&D is een ‘coproductie’ en wordt door verschillende partners in de strafrechtketen gezamenlijk 
uitgevoerd. Binnen de strafrechtketen worden gedurende het traject op verschillende momenten 
intakes uitgevoerd en instrumenten afgenomen (zie Bijlage 4 voor een overzicht van de instrumenten 
die door de andere partners afgenomen worden). De RvdK en (jeugd)reclassering hebben over het 
algemeen goed zicht op alle leefgebieden en in het kader van hulpverlening (bijvoorbeeld IPA/IFA22) 
worden allerlei vragenlijsten en screeningsinstrumenten afgenomen. De KV is een schakel in deze 
keten. Om dubbel werk te voorkomen en de jongere en diens ouders/verzorgers niet te overbelasten, 
is het volgens de keten van belang dat tijdens het verblijf in de KV geen standaard testbatterij op de 
jongeren wordt losgelaten. De meerwaarde om door de KV diagnostiek door middel van vragenlijsten 
uit te laten voeren wordt door de ketenpartners niet direct gezien: dat doen andere ketenpartners 
immers al. De meerwaarde van de KV in het proces van S&D wordt bepaald door het feit dat de jongere 
er verblijft: de KV verzamelt (gestructureerde) observaties en handelingsadviezen die ten behoeve van 
de invulling van het gezinsplan van de jongere gedeeld worden met de (jeugd)reclassering. Voorts is 
de KV de meest logische plek voor ketenpartners, jongere en ouders/verzorgers om samen te komen 
voor overleg (zie §4.3.1). 

4.1.2 De (jeugd)reclassering is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het 
integraal plan 
Gedurende het verblijf in de KV Amsterdam liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor het 
opstellen van het gezinsplan, waar het schorsingsplan onderdeel van uitmaakt, bij de 
(jeugd)reclassering. De (jeugd)reclassering blijft namelijk ook na het verblijf in de KV betrokken. Het 
gezinsplan (incl. schorsingsplan) van de (jeugd)reclassering leent zich goed voor gebruik als integraal 
plan door de ketenpartners: de plannen, afspraken en observaties van alle ketenpartners dienen als 
input voor het gezinsplan van de (jeugd)reclassering. De KV levert net als de andere betrokken 
ketenpartners informatie aan voor het gezinsplan en de (jeugd)reclassering is verantwoordelijk voor 
het verzamelen en bundelen van deze informatie ten behoeve van het gezinsplan. Hiertoe is 
gedurende het verblijf in de KV veel onderling contact tussen de ketenpartners (tijdens overleggen; via 
mail of telefonisch). Het plan van de (jeugd)reclassering komt echter vaak pas na een aantal weken 
(maximaal zes) tot stand. Voor de jongere en zijn ouders/verzorgers is het ondertussen wel van belang 
dat in de KV de afspraken en doelen direct beschikbaar zijn. Gezien de KV het directe aanspreekpunt 
is voor de jongeren en hun ouders/verzorgers, is het belangrijk dat in de KV zo snel mogelijk na 
plaatsing de doelen en afspraken van de jongere op concrete en begrijpelijke wijze vastgelegd zijn. Dit 
is in de praktijk nog niet altijd het geval; op het moment van schrijven is de KV, in samenwerking met 
de ketenpartners, op zoek naar een oplossing hiervoor (zie ook §4.3.3 en §4.3.4). 
 
Voorts wordt in de praktijk (nog) niet gewerkt met één digitaal individueel integraal plan: iedere 
ketenpartner heeft een eigen format voor verslaglegging en door iedere ketenpartner worden in een 
apart document de doelen en afspraken van het traject van de jongeren weergegeven. Er wordt bij het 
traject van jongeren in de KV zodoende niet samen gewerkt in eenzelfde document, maar de plannen 
die door verschillende ketenpartners zijn opgesteld, worden wel gebruikt voor het overkoepelende 

                                                           
22 IPA staat voor intensieve Preventieve Aanpak en IFA staat voor Intensieve Forensische Aanpak. Beiden vormen van hulpverlening 
worden door Spirit aangeboden en vaak ingezet bij jongeren die in de KV worden geplaatst. 
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gezinsplan van de (jeugd)reclassering. Deze manier van werken maakt het extra belangrijk dat de 
verschillende ketenpartners gestructureerd informatie aanleveren. Daarnaast is het van belang dat 
ketenpartners continu afstemmen over zowel de invulling van het plan als waar ieders rol en 
verantwoordelijkheid daarin liggen. Dit was en blijft gedurende de hele looptijd van de KV een 
belangrijk aandachtspunt. 

4.1.3 Uitvoering van het traject: rolverdeling tussen de KV en (jeugd)reclassering 
De regie over en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het traject liggen, zoals gezegd, bij de 
(jeugd)reclassering. Dit betekent dat de (jeugd)reclassering bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor 
het opstellen van de afspraken rondom het verlof van de jongeren. Dit is anders dan in de JJI, waar de 
(jeugd)reclassering pas (weer) actief betrokken wordt ná de periode van vrijheidsbeneming. Hoe de 
(jeugd)reclassering (de regiehouder) en de KV (ondersteunend in de uitvoering van het traject) zich in 
deze rollen tot elkaar verhouden is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Met name in trajecten die 
stroef lopen met een (mogelijke) uitplaatsing tot gevolg of in het geval van sancties, kan het zijn dat 
de (jeugd)reclassering en de KV op een verschillende manier naar de casus kijken. De KV lijkt hierbij 
vaak meer mogelijkheden te zien dan de (jeugd)reclassering, die sneller geneigd lijkt te zijn om een 
jongere terug te melden. Dit verschil komt voort uit zowel een andere visie en als een andere rol van 
beide partijen. Waar de KV een overtreding ziet als natuurlijk gedrag en een jongere de mogelijkheid 
wil geven om hiervan te leren, treedt de (jeugd)reclassering, vanuit haar rol als toezichthouder, strikter 
op bij het overtreden van regels. Dit toont het belang van regelmatige gegevensuitwisseling, heldere 
communicatie en overleg tussen de (jeugd)reclassering en de KV; zodat beiden partijen gezamenlijk 
tot een besluit te kunnen komen over de afspraken die met de jongere gemaakt worden en de 
consequenties van het gedrag van een jongere indien hij zich niet aan de afspraken houdt. Voorts 
dienen beide partijen goed op de hoogte te zijn van ieders verantwoordelijkheden. Hierbij komt uit de 
monitor naar voren dat medewerkers van de (jeugd)reclassering zich nog niet altijd bewust zijn van de 
grote mate van betrokkenheid die een KV plaatsing, in vergelijking met een JJI plaatsing, van hen 
vraagt. Dit komt mede doordat sommige reclasseringsmedewerkers, gezien het grote aantal jongeren 
die zij in hun caseload hebben, relatief weinig in aanraking komen met jongeren die in de KV geplaatst 
worden. Hieruit blijkt het belang van continue aandacht voor implementatie en informeren van 
reclasseringsmedewerkers over de werkprocessen rondom een KV plaatsing. Hoewel dit 
aandachtspunt nog altijd geldt, geven beide partijen aan dat ze elkaar gedurende de looptijd van de 
KV wel steeds beter begrijpen: uiteindelijk streeft iedereen het belang van de jongere na, om een 
positieve ontwikkeling te stimuleren en recidive te voorkomen. 

 
Voorheen zat een jongere helemaal afgeschermd in een JJI. Nu moet je veel meer afspraken maken over 

wanneer hij thuis komt, wat mag hij ’s avonds doen, wat mag ‘ie niet, wat mag ‘ie wel. Je moet veel meer 
afstemmen op elkaar en daar moet je elkaar wel in vinden.  

Reclassering 
 

De KV is voor menig collega’s in de (jeugd)reclassering nog wel eens wat nieuw en daar kan de beleving nog wel 
eens zijn van ‘die zit op de KV, dus de KV regelt het wel’. Maar zo is het natuurlijk niet. Je bent verantwoordelijk 
voor de jongere, maar je werkt samen met de KV. Het is dus heel intensief. Ik vergelijk het wel eens met een ITB 

Harde Kern, waarbij je een weekschema met jongeren hebt en waarbij je op basis van dat weekschema 
wekelijks contact hebt. Dat geeft een beetje aan hoe intensief het kan zijn en dat collega’s zich vooral ook 

moeten beseffen dat de KV niet al het werk doet. Het is niet zoals bij de JJI. 
Reclassering 

 
Uit het voorgaande volgt dat het van belang is om met alle betrokkenen continu in gesprek te blijven 
over wat het werkproces van de KV inhoudt en wat het gezamenlijk belang is dat iedereen verbindt. 
Iedere individuele ‘stakeholder’ (professionals, jongeren en ouders/verzorgers) zit vanuit zijn/haar 
eigen belang en ervaring aan tafel. Dit neemt niet weg dat uiteindelijk sprake kan zijn van een 
gezamenlijk doel waar iedereen het over eens is, zoals ‘de jongere maakt zijn opleiding af’ of ‘de 
jongere kan thuis blijven wonen’. Waar men kan verschillen over de gepaste weg hier naartoe, is het 
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van belang deze gezamenlijke doelstellingen expliciet met elkaar uit te spreken en elkaar aan te 
spreken op de verantwoordelijkheid die een ieder hierin draagt. 

4.2 Inhoud van het integraal plan (c.q. gezingsplan) 
De focus van het gezingsplan (inclusief schorsingsplan) van de (jeugd)reclassering is gericht op de 
periode na vrijheidsbeneming, zowel op korte- als lange termijn. In het plan wordt uitgewerkt waar de 
jongere aan gaat werken, zowel in de KV als daarbuiten. In dit plan staan risico- en beschermende 
factoren en het perspectief van de jongere beschreven in een op maat gemaakt zorg- en 
beveiligingsarrangement. Hierbij worden zowel korte- als lange termijndoelen gesteld. Het 
schorsingsplan leent zich daarom, zoals gezegd, goed voor gebruik als integraal plan. Het is voorts van 
belang dat het integraal plan niet slechts beperkt blijft tot een beschrijving, maar dat er ook een 
vertaling plaatsvindt naar concrete doelen en afspraken die continu geëvalueerd en bijgewerkt 
worden, inclusief afspraken over terugval en correctie. 

4.3 Afstemming en gegevensuitwisseling binnen de keten 

4.3.1 Overlegmomenten in de KV 
Het is van belang dat de benodigde informatie optimaal wordt verzameld en benut voor het gezinsplan 
van de (jeugd)reclassering. Gedurende het verblijf in de KV vinden verschillende overlegmomenten 
plaats die dit proces ondersteunen. Deze overlegmomenten worden in en door de KV georganiseerd, 
waarbij verschillende ketenpartners, jongeren en ouders/verzorgers samen komen. Door alle 
overlegmomenten in de KV plaats te laten vinden, wordt de periode tijdens hechtenis meer verbonden 
met buiten. De KV geeft bovendien aan dat zij, doordat de jongeren bij hen verblijven, vaak een link 
vormen tussen de jongeren en de ketenpartners. Zij zien het als hun taak om een vertaalslag te maken 
van de professional naar de jongere en vice versa. Figuur 4 geeft de verschillende overlegmomenten 
weer. Het ketenoverleg23 is een belangrijk overlegmoment dat de integrale samenwerking in de keten 
bevordert; gedurende de doorontwikkeling van de KV is specifiek aandacht geweest voor hoe dit 
ketenoverleg het beste vormgegeven kan worden. In de onderstaande paragrafen wordt, op basis van 
de resultaten van de monitor, ingegaan op de aandachtspunten bij de vormgeving van het 
ketenoverleg en de punten voor doorontwikkeling24. 
 
Figuur 4 
Stroomdiagram van overlegmomenten gedurende het verblijf in de KFV 

 
                                                           
23 In Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) werd voor ketenoverleg het begrip trajectberaad gebruikt. Andere termen voor het 
ketenoverleg die in de praktijk gebruikt worden, zijn het uitvoerdersoverleg (UVO), UVO nazorg en UVO nazorg jeugd. In dit rapport 
wordt met het ketenoverleg verwezen naar deze begrippen. 
24 Voor een praktische beschrijving van deze overlegmomenten wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving KV Amsterdam (op 
te vragen bij de AWRJ). 
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4.3.2 Vormgeving en uitvoering van het ketenoverleg  

Het ketenoverleg in de praktijk 
In de eerste maanden van 2019 is in de KV gestart met het uitvoeren van de nieuwe vorm van het 
ketenoverleg. Het ketenoverleg (waarbij direct betrokken, voor de jongere relevante, partners samen 
met jongeren en ouders/verzorgers om tafel zitten) vervangt het daarvoor bestaande overleg (c.q. 
uitvoerdersoverleg (UVO), netwerk- of trajectberaad, waarbij alleen de vaste vertegenwoordigers van 
de betrokken ketenpartners aanwezig waren en jongeren en ouders/verzorgers ontbraken). Het 
ketenoverleg vindt altijd plaats in de KV en wordt voor iedere raadkamer, op maandagen, gepland. In 
het ketenoverleg staan de afwegingen om al dan niet tot schorsing over te gaan en wat daarvoor nodig 
is centraal (het schorsingsplan, onderdeel van het gezinsplan van de (jeugd)reclassering). De praktijk 
leert dat het perspectief van jongeren in deze periode vooral gericht is op de raadkamers en of zij wel 
of niet geschorst zullen worden. Voor jongeren en ouders/verzorgers creëert het ketenoverleg de 
mogelijkheid om met de betrokken partijen het gesprek aan te gaan over afspraken, waardoor 
jongeren meer inzicht krijgen in hun eigen traject en wat er nodig is om aan een positief 
toekomstperspectief te werken. Tijdens het ketenoverleg kan de input van alle aanwezigen direct in 
het schorsingsplan verwerkt worden. Bovendien draagt deze opzet bij aan de betrokkenheid (en 
motivatie) van jongeren en ouders/verzorgers (zie §5.2) en zorgt het voor korte lijnen tussen betrokken 
professionals, zodat efficiënter samengewerkt kan worden. Door de RvdK wordt aangekaart dat 
aanwezigheid van ouders/verzorgers en jongeren bij het ketenoverleg vraagt om een andere manier 
van werken. Hierbij is het van belang dat raadsmedewerkers (en andere ketenpartners in het 
ketenoverleg) zichzelf de vraag stellen: hoe ga ik in het ketenoverleg het gesprek aan met jongeren en 
ouders/verzorgers? 

Aandachtspunten voor een efficiënt ketenoverleg 
De implementatie van het ketenoverleg vraagt om een investering van de partners. Zo bestond er bij 
de ketenpartners van tevoren twijfel over de haalbaarheid om het ketenoverleg altijd voor de eerste 
raadkamer, op maandagen, plaats te laten vinden. Dit vraagt immers van alle direct betrokken partners 
om binnen een relatief kort tijdsbestek om tafel te zitten. In de praktijk is gebleken dat het niet altijd 
lukt het ketenoverleg op maandagen voor de eerste raadkamer te organiseren. Tot de zomer van 2019 
lukte het de ketenpartners nog goed om deze vastgestelde afspraak na te komen, daarna is het 
gezamenlijk bijeenkomen in het ketenoverleg op maandagen voor de eerste raadkamer verwaterd. 
Om te voorkomen dat de uitvoering van het ketenoverleg verwatert, is het belangrijk dat alle (nieuwe) 
medewerkers van de betrokken ketenpartners te allen tijde op de hoogte zijn en blijven van de 
uitvoering van het ketenoverleg, zodat zij hier tijd voor vrij kunnen maken. Hierbij is het raadzaam om 
de kennis die is opgedaan in de proeftuinen S&D (Rotterdam, Groningen en Breda; Souverein e.a., 
2018) mee te nemen: in Rotterdam waren de werkprocessen binnen de keten bijvoorbeeld zo ingericht 
dat het wel altijd lukte om voorafgaande aan de eerste raadkamer bijeen te komen. 

4.3.3 Verslaglegging afspraken en dossiervorming in de KV 
In de keten bestaat overeenstemming dat (gestructureerde) observaties in de KV een nuttige bijdrage 
kunnen leveren aan diagnostiek. De jongeren hebben gedurende de dag een eigen sleutel van hun 
kamer en worden overdag niet ingesloten, waardoor zij veel in de gezamenlijke woonkamer en keuken 
te vinden zijn. De medewerkers geven aan dat hierdoor veel ruimte is voor interactie en informele 
gesprekken met de jongeren, die waardevolle informatie opleveren ten behoeve van S&D (over 
bijvoorbeeld dynamiek tussen jongere en ouders/verzorgers of de ambities van de jongeren). De 
informatie die gedurende de interne wekelijkse casuïstiekbespreking in de KV naar voren komt, kan 
tevens van grote meerwaarde zijn voor de ketenpartners. Volgens de (jeugd)reclassering kan door deze 
observaties van de KV, die tijdens overleggen, via mail of telefonisch met elkaar gedeeld worden, meer 
gericht gewerkt worden aan een vervolgstap van de jongere. Voorbeelden die de (jeugd)reclassering 
geeft, zijn: hoe is het verlof bij ouders/verzorgers verlopen? Hoe gaan jongeren om met vrijheden 
richting een eventuele schorsing? En hoe gaan ouders/verzorgers om met het verlof van de jongeren? 
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Om deze informatie goed over te kunnen dragen aan de ketenpartners, dient de verslaglegging en 
dossiervorming binnen de KV gestructureerd en overdraagbaar te zijn. Op dit moment worden in de 
KV de volgende zaken vastgelegd: de personalia van de jongere, het intakeverslag, een samenvatting 
van de raadsrapportage, afspraken rondom verlof, tijd en plaats van dagbesteding, hulpverlening en 
vrijetijdsbesteding, een bellijst, eventuele allergieën, gebruik van medicatie en dagrapportages. Deze 
onderdelen worden momenteel digitaal, maar niet altijd gestructureerd en via een vast format 
vastgelegd. Daarnaast worden notulen van het wekelijks casuïstiekoverleg tussen de medewerkers van 
de KV en het ketenoverleg waarin afspraken gemaakt worden over en met de jongere niet standaard 
gestructureerd en digitaal vastgelegd en gecommuniceerd naar andere betrokken ketenpartners. De 
KV beschikt ook nog niet over een overzichtelijke (fysieke of digitale) rapportage waarin beschreven 
wordt wat de afspraken en doelstellingen van de jongeren waren, en wat precies gedurende het 
verblijf in de KV gebeurd is. Het digitaal en gestructureerd registreren van informatie uit de KV zorgt 
ervoor dat deze overdraagbaar wordt en kan helpen om S&D tijdens verblijf verder te verbeteren. 
Bovendien bevordert dit de interne afstemming tussen medewerkers over de afspraken rond het 
traject: in de interviews met de jongeren en ouders/verzorgers kwam naar voren dat dit nog beter kan. 
Structureel en gestructureerd informatie vastleggen zorgt voor een risico op het ontstaan van 
registratiedruk. Om dit te voorkomen is van belang om alleen die informatie vast te leggen die nodig 
is en te zorgen voor goede ICT ondersteuning die registreren makkelijk maakt. Registreren moet de 
praktijk ondersteunen en niet andersom. 

4.3.4 Gegevensuitwisseling en privacy  
Voorts blijkt in de praktijk dat, ook als een jongere (en afhankelijk van de leeftijd ook 
ouders/verzorgers) toestemming geeft voor gegevensuitwisseling, het nog steeds ingewikkeld is hoe 
de uitwisseling van vertrouwelijke informatie het beste georganiseerd kan worden. Welke 
ketenpartner mag wat delen en met welk doel? Extra ingewikkeld wordt het als een jongere geen 
toestemming geeft voor het delen van informatie. De vraag is hoe je in dit geval als ketenpartners 
gezamenlijk het traject toch goed en geïnformeerd vorm kunt geven. Om de integrale 
ketensamenwerking verder te bevorderen dienen concrete afspraken opgesteld te worden voor de 
gegevensuitwisseling van de KV (observaties en handelingsadviezen) met de andere ketenpartners. 
Tevens is er behoefte aan een goede ICT-ondersteuning in de vorm van een landelijk faciliterend 
informatiesysteem, waarbinnen ketenpartners informatie efficiënt kunnen delen, accorderen en 
updaten (Souverein e.a., 2019). Hoe de dossiervorming en gegevensuitwisseling het beste 
georganiseerd kunnen worden, is een vraagstuk waar de KV in 2019 mee aan de slag is gegaan en wat 
in 2020 verdere doorontwikkeling behoeft. Op het moment van schrijven werkt de KV, in afstemming 
met DJI, aan het verfijnen en overdraagbaar maken van de rapportages en de benodigde ICT 
ondersteuning hiervoor. Tot slot geldt ook voor de twee bovenstaande aandachtspunten dat het 
raadzaam is om de kennis die is opgedaan in de proeftuinen S&D (Souverein e.a., 2018) mee te nemen 
in de doorontwikkeling hiervan: in Breda is bijvoorbeeld een afspraken kader ontwikkeld voor de 
totstandkoming van een integraal plan en gegevens uitwisseling binnen de keten. 
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5. Betrekken van jongeren en ouders/verzorgers 
 

In het gehele traject van de KV, van toeleiding tot uitstroom, staan de jongere en zijn inzichten en 
perspectief centraal en worden de jongere en diens ouders/verzorgers gestimuleerd om actief mee 
te denken, doen en beslissen. Door alle partijen (jongeren, ouders/verzorgers en professionals) 
wordt het belang onderstreept van écht met de jongeren en ouders/verzorgers in gesprek gaan en 
verder te kijken dan het dossier; praten mét in plaats van over jongeren en ouders/verzorgers. In 
het gesprek tussen professionals en de jongeren en ouders/verzorgers dient een ieder de kans te 
krijgen zijn mening te uiten en onderbouwen. Het feit dat de jongere en diens ouders/verzorgers 
aan tafel zitten bij het ketenoverleg bevordert hun betrokkenheid. Jongeren kunnen doorgaans met 
een realistische blik concreet verwoorden welke voorwaarden nodig zijn om tot schorsing te komen 
en wat zij nodig hebben om na verblijf in de KV niet (terug) te vallen in crimineel gedrag. Jongeren 
hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt tijdens het ketenoverleg. Ze voelen zich 
hierdoor betrokken bij het traject in de KV en de totstandkoming van het schorsingsplan. 
Professionals vinden het waardevol dat de jongere op deze manier leert om kritisch na te denken 
over wat hij nodig heeft en leert om dit aan anderen duidelijk te maken. Jongeren en professionals 
noemen enkele belangrijke aandachtspunten voor het optimaal betrekken van jongeren en 
ouders/verzorgers bij het ketenoverleg: jongeren dienen goed voorbereid te zijn op het 
ketenoverleg, concrete opbrengsten van het ketenoverleg (zoals beschreven in het schorsingsplan) 
dienen teruggekoppeld te worden naar jongeren en ouders/verzorgers, het doel en de structuur van 
het ketenoverleg dienen goed afgebakend te zijn, en het ketenoverleg is maatwerk dat aangepast 
moet kunnen worden per jongere en situatie. Bovenstaande punten worden over het algemeen 
goed toegepast bij jongeren, maar nog niet altijd bij het betrekken van ouders/verzorgers: in de 
voorbereiding op, tijdens en in de terugkoppeling van het ketenoverleg dient de betrokkenheid van 
de ouders/verzorgers te worden vergroot. Daarnaast hebben jongeren en ouders/verzorgers nog 
weinig/geen invloed op wie aan tafel zitten bij het ketenoverleg. Als dit wel het geval zou zijn, zou 
dit betrokkenheid verder kunnen vergroten. Tot slot blijkt dat aan tafel zitten niet genoeg is: 
jongeren en ouders/verzorgers moeten gedurende het gehele traject ervaren dat zij actief worden 
betrokken, meedoen en beslissen. Een voorbeeld van een manier om dit vorm te geven die goed 
werkt, is middels een werkboek voor de jongere (zoals in de proeftuin KV in Groningen). 

5.1 Aandachtspunten bij het betrekken van jongeren en ouders/verzorgers 
Het betrekken van de jongere en zijn ouders/verzorgers is een belangrijk onderdeel van de werkwijze 
van de KV. In het gehele traject van de KV, van toeleiding tot uitstroom, staan de jongere en zijn 
inzichten en perspectief centraal en worden de jongere en diens ouders/verzorgers gestimuleerd om 
actief mee te denken, doen en besluiten. Zoals beschreven in het Jaarraapport 2018 (Souverein e.a., 
2019) zijn, om de jongeren en ouders/verzorgers goed te kunnen betrekken, een aantal zaken van 
belang. Het begint al bij de IVS, wanneer de jongere door de RvdK gezien wordt in het kader van de 
vroeghulp. De input die jongeren en ouders/verzorgers dan geven, speelt een rol bij het komen tot een 
indicatiestelling voor de KV: jongeren worden tijdens de vroeghulp ingelicht over de KV en mogen 
aangeven hoe ze over de mogelijkheid van een plaatsing in de KV denken en of ze hiervoor 
gemotiveerd zijn. Door alle partijen (jongeren, ouders/verzorgers en professionals) wordt het belang 
onderstreept van écht met de jongeren en ouders/verzorgers in gesprek gaan en verder te kijken dan 
het dossier; praten mét in plaats van over jongeren en ouders/verzorgers. Er moet sprake zijn van een 
continue vertaalslag van de professional naar jongere en ouders/verzorgers, en andersom. In het 
gesprek tussen professionals en de jongeren en ouders/verzorgers dient een ieder de kans te krijgen 
zijn mening te uiten en onderbouwen. Professionals dienen te allen tijde de ruimte te nemen om uit 
te leggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden, zodat het voor jongeren en ouders/verzorgers 
inzichtelijk is waar de beslissingen op zijn gebaseerd. Alle afspraken over het traject in de KV dienen 
overzichtelijk en inzichtelijk vastgelegd te zijn in een tastbaar document. Voorts benadrukken de 
jongeren en ouders/verzorgers de behoefte aan een duidelijk overzicht van alle betrokken partijen, 
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continuïteit in contactpersonen en één duidelijk aanspreekpunt. Jongeren en ouders/verzorgers geven 
tevens aan dat het goed is om de informatie uit het dossier continu te valideren en indien nodig aan 
te passen aan de huidige situatie. Dit is volgens hen van essentieel belang om hun vertrouwen te 
winnen en om een constructieve samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan. Om écht met de jongere 
en zijn ouders/verzorgers in gesprek te gaan en elkaar te horen, zijn informele gesprekken minstens 
zo waardevol als formele gesprekken. Tijdens het verblijf in de KV is veel ruimte voor informele 
contactmomenten tussen medewerkers en jongeren, wat zowel informatie oplevert ten behoeve van 
S&D als, volgens jongeren en de KV, bijdraagt aan het actief betrekken van jongeren. Voorts geven 
ouders/verzorgers aan dat de medewerkers goed bereikbaar zijn, omdat direct naar de huismeesters 
of pedagogisch medewerkers gebeld kan worden. Dit bevordert de betrokkenheid van 
ouders/verzorgers. Naast het betrekken van ouders/verzorgers bij S&D, worden ouders/verzorgers 
ook betrokken bij het traject van de jongere: ouders/verzorgers krijgen in de KV zoveel mogelijk een 
actieve rol toebedeeld (bijvoorbeeld in het halen en brengen naar dagbesteding of een raadkamer) en 
worden hiermee zoveel mogelijk in hun ouderlijke rol gelaten en geactiveerd. Dit wordt door zowel 
ketenpartners, jongeren en ouders/verzorgers als belangrijk onderdeel van het traject benoemd. De 
KV speelt een belangrijke rol in het contact tussen jongere en ouders/verzorgers, omdat zij het contact 
kunnen reguleren en kunnen monitoren hoe dit verloopt. Het contact, telefonisch en bezoek, is 
laagdrempelig opgezet, wat door jongeren en ouders/verzorgers als prettig wordt ervaren. Door verlof 
op te bouwen, kan tevens geobserveerd worden hoe met vrijheden omgegaan wordt en hoe een 
potentiële schorsing zal verlopen. Tot slot bevordert het feit dat de jongeren en ouders/verzorgers aan 
tafel zitten bij elk overleg (intake, ketenoverleg25 en wekelijks overleg tussen de jeugdreclassering en 
KV) hun betrokkenheid. 
 
In het kader van het betrekken van de jongere en diens ouders/verzorgers, is gedurende de 
doorontwikkeling van de KV Amsterdam expliciet aandacht besteed aan de manier waarop het 
ketenoverleg voorafgaand aan de raadkamers het beste vormgegeven kan worden. Op basis van 
interviews met jongeren en professionals (medewerkers van de KV en ketenpartners) wordt in 
onderstaande paragrafen dieper ingegaan op de meerwaarde van het betrekken van jongeren en 
ouders/verzorgers bij het ketenoverleg. Ook worden randvoorwaarden voor het op de juiste wijze 
betrekken van jongeren en ouders/verzorgers beschreven en is er aandacht voor punten van 
doorontwikkeling26. 

5.2 Betrekken van jongeren en ouders/verzorgers bij het ketenoverleg 
In het ketenoverleg komen de jongere, zijn ouders/verzorgers, een pedagogisch medewerker van de 
KV, een gedragswetenschapper, de RvdK en de gezinsmanager van de (jeugd)reclassering samen om 
de afweging tot schorsing en wat daarvoor nodig is (bijvoorbeeld schorsingsvoorwaarden) te 
bespreken. Jongeren en ouders/verzorgers hebben een actieve rol in dit overleg. Daarmee levert het 
ketenoverleg belangrijke input voor het schorsingsplan van de jongere dat de (jeugd)reclassering 
opstelt ten behoeve van de raadkamer27. 

5.2.1 De meerwaarde van jongeren en ouders/verzorgers aan tafel bij het ketenoverleg  
Zowel professionals (medewerkers van de KV en ketenpartners) als jongeren ervaren meerwaarde in 
het feit dat jongeren en ouders/verzorgers aan tafel zitten bij het ketenoverleg. Wanneer het lukt om 
voorafgaand aan de raadkamer een ketenoverleg te organiseren (zie §4.3.2), lukt het volgens 
professionals goed om jongeren en ouders/verzorgers aan te laten sluiten bij dit overleg. De ervaring 

                                                           
25 In dit rapport wordt de term ketenoverleg gebruikt, omdat het gaat om overleg tussen de ketenpartners en deze term ook in de 
praktijk gebruikt wordt. In de praktijk wordt ook wel de term UVO (uitvoerdersoverleg) gebruikt en in het Jaarrapport 2018 
(Souverein e.a., 2019) werd hiervoor de term trajectberaad gehanteerd. 
26 Voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten van de monitor wat betreft het betrekken van jongeren en ouders/verzorgers 
gedurende het gehele traject wordt u verwezen naar het Jaarrapport 2018 (Hoofdstuk 6; Souverein e.a., 2019). 
27 Voor een uitgebreide praktische beschrijving van het ketenoverleg wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving van de KV 
Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 
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van jongeren en professionals is dat jongeren tijdens het ketenoverleg de ruimte krijgen om hun 
perspectief op het traject te verwoorden. De jongere krijgt tijdens het ketenoverleg bijvoorbeeld de 
ruimte om aan te geven hoe hij het verblijf in de KV ervaart, wat zijn korte- en lange termijn doelen 
zijn, en wat hij van de schorsingsvoorwaarden vindt. Volgens professionals weten jongeren doorgaans 
met een realistische blik concreet te verwoorden welke voorwaarden nodig zijn om tot schorsing te 
komen en wat zij nodig hebben om na verblijf in de KV niet (terug) te vallen in crimineel gedrag. 
Jongeren geven aan het gevoel te hebben dat er naar hen geluisterd wordt tijdens het ketenoverleg 
en ervaren hierdoor een gevoel van betrokkenheid bij het traject in de KV en de totstandkoming van 
het schorsingsplan. Bovendien geven professionals aan dat het waardevol is dat de jongere op deze 
manier leert om kritisch na te denken over wat hij nodig heeft en dit aan anderen over te dragen. 
Ouders/verzorgers worden tijdens het overleg gevraagd om op dezelfde zaken te reflecteren. Door 
jongeren en ouders/verzorgers tijdens het overleg direct inspraak te geven en openheid van zaken te 
bieden over de overwegingen van professionals, kan volgens de professionals een schorsingsplan 
worden opgesteld dat door alle partijen gedragen wordt. 
 

Werden er aan jou vragen gesteld? 
Ja, wat vindt je van de avondklok bijvoorbeeld, of hoe vindt je het gaan hier, wat zijn je doelen op korte termijn, 

hoe zie jij het voor je, werk, enzovoort. 
Voelde je je betrokken? 

Ja, het gaat wel om mij ja. Ik geef altijd mijn mening. 
Jongere 

 
Er worden vragen aan de jongere gesteld en niet alleen over hem en zijn perspectief gesproken. De 

gedragswetenschapper doet dat heel goed: die vraagt de jongere wat hij daarvan vindt. Doordat die vragen 
gesteld worden, wordt de jongere betrokken in het eigen proces. 

Medewerker KV 
 

Heb je invloed op je schorsingsplan? 
Ja, zeker. Want ik heb zelf enkelband en avondklok gezegd. Ik zat daar niet stil, ik ging gewoon meepraten. 

Jongere 

5.2.2 Aandachtspunten bij het betrekken van jongeren en ouders/verzorgers bij het ketenoverleg 
Jongeren en professionals noemen enkele belangrijke aandachtspunten voor het optimaal betrekken 
van jongeren en ouders/verzorgers bij het ketenoverleg: jongeren dienen goed voorbereid te zijn op 
het ketenoverleg, concrete opbrengsten van het ketenoverleg (zoals beschreven in het schorsingsplan) 
dienen teruggekoppeld te worden naar jongeren en ouders/verzorgers, het doel en de structuur van 
het ketenoverleg dienen goed afgebakend te zijn, en het ketenoverleg is maatwerk dat aangepast 
moet kunnen worden per jongere en situatie. 

Jongeren voorbereiden op het ketenoverleg 
Volgens professionals is het van belang dat de jongere goed voorbereid wordt op het ketenoverleg 
door middel van een voorbereidend gesprek tussen de jongere en een pedagogisch medewerker van 
de KV. In dit gesprek helpt de pedagogisch medewerker de vragen en wensen die de jongere heeft 
voor het ketenoverleg op een rij te zetten en neemt de pedagogisch medewerker de jongere mee in 
wat hij tijdens het ketenoverleg kan verwachten. Professionals benoemen dat deze voorbereiding 
leerzaam is voor jongeren: jongeren oefenen in dit gesprek met de pedagogisch medewerker hoe zij 
duidelijk naar anderen uit kunnen spreken wat zij nodig hebben en wat hun wensen zijn. 
 

Voor het ketenoverleg neem ik de jongere apart om te vragen wat hij ervan verwacht en wat hij denkt dat het 
advies zal zijn. Dan geef ik zelf ook terug wat ze met hem gaan bespreken en geef ik zelf ook aan van, als jij het 

er niet mee eens bent, geef dat dan gewoon aan. Het is jouw gesprek. Jij moet daar de leiding in nemen. 
Pedagogisch medewerker KV 
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In welke mate jongeren door een pedagogisch medewerker van de KV voorbereid worden op een 
ketenoverleg verschilt: dit betreft maatwerk. Het komt regelmatig voor dat een jongere tijdens verblijf 
in de KV al vaker bij een ketenoverleg aanwezig is geweest. Volgens pedagogisch medewerkers van de 
KV weet de jongere dan al wat hij kan verwachten van het ketenoverleg en is het schorsingsplan al een 
keer door alle partijen besproken. In dat geval komt het voor dat een voorbereidend gesprek niet nodig 
is en de jongere alleen ingelicht wordt over wanneer het ketenoverleg plaatsvindt. 
 
In de voorbereiding op en ondersteuning tijdens het ketenoverleg ziet de KV een belangrijke rol voor 
zichzelf weggelegd. Waar de (jeugd)reclassering de jongere alleen bij belangrijke gesprekken ziet, kan 
de KV dagelijks de vertaalslag maken van de professional naar de jongere en andersom. Doordat de 
jongeren in de KV verblijven, zijn ze daar beter op de hoogte van wat er in de levens van de jongeren 
speelt en kunnen zij een ondersteunende rol spelen in het gesprek tussen de jongere en de 
(jeugd)reclassering. Indien nodig zullen zij dan ook de stem van de jongere naar voren laten komen. 
Tevens geeft dit hen de mogelijkheid om de jongere te ondersteunen in het begrijpen van wat de 
professionals aan tafel vertellen. De KV kan voor de jongere en ouders/verzorgers concreet maken wat 
eventuele beslissingen voor hen zullen betekenen in hun dagelijks leven. 

Jongeren en ouders/verzorgers betrekken bij de opbrengsten van het ketenoverleg 
Na afloop van het ketenoverleg is het van belang dat er een nagesprek plaatsvindt met de jongere en 
ouders/verzorgers: een pedagogisch medewerker gaat na of de jongere alles wat gedurende het 
ketenoverleg besproken is, begrepen heeft en hoe hij het overleg ervaren heeft. De opbrengsten van 
het ketenoverleg worden uitgeschreven in notulen die de jongere te allen tijde in de KV mag inzien. 
Indien de jongere en ouders/verzorgers het niet eens zijn met de notulen, wordt dit vermeld. Hiervan 
is echter zelden sprake, gezien jongeren en ouders/verzorgers aanwezig zijn bij het ketenoverleg en 
weten wat er is besproken. De (jeugd)reclassering verwerkt de opbrengsten van het ketenoverleg in 
het schorsingsplan voor de raadkamer. Ook in de voorbereiding van de jongeren op de 
raadkamerzitting is een belangrijke rol weggelegd voor de KV; als schakel tussen de jongeren en de 
ketenpartners. Een pedagogisch medewerker van de KV en de betrokken (jeugd)reclasseringswerker 
stemmen voorafgaand aan de raadkamerzitting af over het advies van de (jeugd)reclassering, waarmee 
het voor de KV mogelijk wordt om de jongere voor te bereiden op dit advies. Hierdoor kan voorkomen 
worden dat de jongere op de raadkamer wordt overvallen door een advies. De KV geeft de jongere en 
zijn ouders/verzorgers inzicht in welke vragen en uitkomsten zij kunnen verwachten en ze lopen deze 
gezamenlijk door. Ook tijdens de raadkamerzitting hebben jongeren en ouders/verzorgers de ruimte 
om, mochten zij het niet eens zijn met het schorsingsplan, dit te benoemen; tijdens de 
raadkamerzitting wordt altijd naar de mening van jongeren en ouders/verzorgers gevraagd. 

Afbakenen van het doel en de structuur van het ketenoverleg 
Om het ketenoverleg met de jongere en ouders/verzorgers zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is 
het van belang dat het doel en de structuur van het ketenoverleg duidelijk zijn voor alle deelnemers. 
Zoals eerder in Jaarrapport 2018 (§6.3.6 uit Souverein e.a., 2019) beschreven is, bestaat het risico dat 
jongeren en ouders/verzorgers zich in zekere mate overvraagd voelen door de verschillende partijen 
met wie zij gesprekken voeren. Het is voor hen niet altijd duidelijk wat het doel is van de verschillende 
overlegmomenten en welke instanties waar verantwoordelijk voor zijn. Daarom dienen voorafgaand 
aan en tijdens het ketenoverleg het doel en de structuur duidelijk te zijn en is het van belang niet te 
veel informatie in één overleg te bespreken. 
 
Ik heb wel eens meegemaakt dat de jongere zich niet gehoord voelde, omdat hij te veel druk voelde en er te veel 

afspraken werden gemaakt. De jongere kon daar gewoon niet mee om gaan. 
Medewerker KV 
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Ketenoverleg is maatwerk, passend bij de jongere en diens situatie 
De opzet van het ketenoverleg is flexibel, zodat altijd maatwerk geleverd kan worden, passend bij de 
jongere en diens situatie. Zo is het, wanneer het bijvoorbeeld jongeren met een LVB betreft, volgens 
de (jeugd)reclassering van belang om extra aandacht te besteden aan de samenstelling van het 
ketenoverleg. Jongeren met een LVB kunnen snel overprikkeld en overvraagd raken. Dan kan het 
helpend zijn om het ketenoverleg eerst met ouders/verzorgers en de betrokken professionals te 
voeren en daarna alleen met de jongere, ouders/verzorgers en de reclasseringsmedewerker de 
belangrijkste afspraken door te spreken. Op deze manier heeft de jongere de kans om in een kleinere 
setting, met alleen de mensen die dichtbij hem staan, zijn perspectief te uiten op de voorgelegde 
afspraken uit het schorsingsplan. 
 
Je kunt ook een ketenoverleg opsplitsen, denk ik. Dan stem ik van tevoren met de jongere en het systeem af en 
leg ik uit hoeveel mensen erbij aanwezig zijn. Dan besluiten we samen dat de jongere nog even beneden blijft 
zitten tijdens het eerste deel van het gesprek. Op een gegeven moment vragen we de jongere of hij erbij komt 

zitten en gaan er drie, vier ketenpartners weg. Dan kunnen we het gesprek in een kleinere setting met de 
jongere nabespreken, met de mensen die voor hem heel belangrijk zijn. Op die manier probeer ik de druk bij de 

jongere zelf weg te halen. 
(Jeugd)reclassering 

5.2.3 Punten voor doorontwikkeling wat betreft het ketenoverleg 

Aan tafel zitten is niet genoeg 
Alleen aan tafel zitten is niet voldoende om jongeren en ouders/verzorgers bij het traject te betrekken. 
Het bespreken van het plan met jongeren en ouders/verzorgers maakt dat zij op de hoogte zijn en het 
wellicht ook eens zijn met het plan, maar hierdoor voelen ze zich niet automatisch eigenaar van het 
plan. In een aantal interviews komt naar voren dat jongeren ‘schijnautonomie’ ervaren: jongeren 
ervaren dat professionals, met name de (jeugd)reclassering, uiteindelijk de definitieve inhoud van het 
plan bepalen. Het is van belang dat jongeren gedurende het gehele traject duidelijk ervaren dat zij 
inspraak hebben en actief betrokken zijn bij het opstellen en actualiseren van het plan. Een manier om 
dit vorm te geven is bijvoorbeeld middels een werkboek voor de jongere (zoals in de proeftuin KV in 
Groningen; zie §3.2 uit Souverein e.a., 2018). Door het maken van oefeningen in het werkboek kunnen 
jongeren gestimuleerd worden om zelf na te denken over hun korte- en lange termijn doelen. Door 
hen vervolgens deze, door henzelf bedachte, perspectieven te laten presenteren aan 
ouders/verzorgers en betrokken partijen, krijgen jongeren een gevoel van controle. Als vervolgens de 
ideeën van de jongere in het plan worden verwerkt, leidt dit (zoals blijkt uit de interviews) bij de 
jongere tot het gevoel eigenaar te zijn van het plan, waardoor jongeren gemakkelijker in beweging 
komen en actief aan de slag gaan om het doel te bereiken dat de jongere en de ketenpartners 
gezamenlijk gesteld hebben. 

Jongeren betrekken bij de afstemming over de aanwezigen tijdens het ketenoverleg 
In het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) werd opgemerkt dat de betrokkenheid van de jongere 
en ouders/verzorgers zouden worden vergroot als zij een belangrijke stem hebben in welke partijen 
aanwezig zijn bij het ketenoverleg. Passend bij de werkwijze van de KV is het wenselijk dat de jongere 
hierin wordt meegenomen en expliciet kan aangeven wie er volgens hem vanuit zijn formele en 
informele netwerk aanwezig zouden moeten zijn. Uit interviews met jongeren en professionals blijkt 
dat in 2019 de jongeren in wisselende mate betrokken zijn geweest bij het bepalen van de aanwezigen 
bij het ketenoverleg. Pedagogisch medewerkers benoemen dat in de meeste gevallen door de 
betrokken ketenpartners (RvdK in overleg met de (jeugd)reclassering) afgewogen wordt wie er 
aansluiten bij het ketenoverleg. Normaliter schuift een vaste groep mensen aan die direct bij de 
jongere betrokken zijn (naast de jongere zelf, ouders/verzorgers, een pedagogisch medewerker van de 
KV, een gedragswetenschapper, de RvdK en de (jeugd)reclassering). Hoewel jongeren volgens 
pedagogisch medewerkers weinig invloed hebben op deze vaste groep aanwezigen, en jongeren dit 
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zelf ook aangeven, zijn jongeren over het algemeen wel tevreden over welke personen standaard 
aanschuiven bij het ketenoverleg: iedereen die volgens de jongeren bij het ketenoverleg aanwezig 
dient te zijn, is aanwezig. Er wordt doorgaans wel met de jongeren overlegd als de ketenpartners naast 
de vaste aanwezigen nog een andere partij (bijv. leraar van school) bij het ketenoverleg willen laten 
aanschuiven. Wanneer jongeren meegenomen worden in deze afweging, ervaren zij dit als positief: zij 
vinden het fijn dat hen de keuze wordt voorgelegd om wel of niet in te stemmen. 
 

Er werd aan me gevraagd of ik het prima vond als m’n juffrouw werd uitgenodigd. 
Toen zei ik van ‘is goed’. Ik kon ook nee zeggen. 

Dus er werd wel met jou overlegd? 
Ja, ik vond dat fijn. 

Jongere 

Ouders/verzorgers meer betrekken bij het ketenoverleg 
Voor, tijdens en na het ketenoverleg is er veel aandacht voor het betrekken van jongeren. Aan het 
betrekken van ouders/verzorgers bij het ketenoverleg wordt minder tijd en aandacht besteed. Zo laten 
pedagogisch medewerkers van de KV weten dat ouders/verzorgers minder voorbereid worden op het 
ketenoverleg dan jongeren: ouders/verzorgers worden wel altijd op de hoogte gebracht van de datum 
waarop het ketenoverleg plaatsvindt, maar regelmatig niet voorbereid op het doel van het 
ketenoverleg en de rol die zij daarin kunnen spelen. Wanneer ouders/verzorgers (nog) niet eerder bij 
een ketenoverleg aanwezig zijn geweest en dus niet bekend zijn met het doel van het ketenoverleg, 
welke partijen aanwezig zijn bij het ketenoverleg en welke rol zowel de jongere als ouders/verzorgers 
in kunnen nemen tijdens het ketenoverleg, bestaat de kans dat ze niet optimaal kunnen deelnemen. 
Voorbereiding op het ketenoverleg, door de KV of een andere partij (zoals de jeugdreclassering of een 
betrokken hulpverlener), kan helpen om dit te voorkomen. 
 

Ik spreek het systeem er wel even over.  
Dus dat er een ketenoverleg is en dat het advies wordt besproken en dergelijke. Maar ja, that’s it. 

Pedagogisch medewerker KV 
 
Hoewel ouders/verzorgers vrijwel altijd bij het ketenoverleg aanwezig, moeten ze hier vaak moeite 
voor doen (bijv. een oppas regelen voor de kinderen thuis, niet voldoende geld hebben om met het 
openbaar vervoer naar de KV te reizen). Vervolgens ligt tijdens het ketenoverleg de focus van het 
gesprek, volgens de jongeren, met name bij het perspectief van de jongeren, waarbij het risico bestaat 
dat het perspectief van ouders/verzorgers tijdens het ketenoverleg niet aan de orde komt. Dit maakt 
dat de jongeren zich soms schuldig voelen richting ouders/verzorgers voor de moeite die zij hebben 
gedaan om aanwezig te zijn, terwijl ouders/verzorgers weinig spreekruimte toebedeeld krijgen tijdens 
het ketenoverleg. Dit levert frustraties op bij de jongeren en de jongeren pleiten ervoor dat tijdens het 
ketenoverleg meer aandacht is voor het perspectief van ouders/verzorgers over hetgeen dat 
besproken wordt.  
 

Wie er bij het ketenoverleg waren? M’n moeder, m’n zusje en m’n broertje. Maar die tellen niet mee. 
Hoezo tellen die niet mee? 

Ze hadden niet echt een gesprek, maar ze waren er wel. 
Jongere 

 
Kreeg je moeder ook een stem in het gesprek? 

Ja, heel soms. Maar dat was eigenlijk te weinig, want ze belasten m’n moeder ermee. Mijn broertje moet dan 
andere zoontjes ophalen van school. Mijn zusje is nog klein, dus die kan niet naar de crèche nog. Tijdens zo’n 

afspraak, ik zeg het u gewoon eerlijk, dan zit ik daar met het gevoel dat ik faal. Ik irriteer m’n moeder. Dat 
gevoel heb ik dan als ik daar zit. Ik voel me dan schuldig, omdat mijn moeder helemaal van haar huis naar hier 

moet komen. Ze kon eigenlijk ook gewoon gebeld worden. 
Jongere 
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6. Continueren en opstarten van beschermende factoren 

 
Het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren is een belangrijk speerpunt van de 
KV. In nagenoeg alle trajecten worden aanwezige dagbesteding, hulpverlening en structurele 
vrijetijdsbesteding bij plaatsing gecontinueerd en/of wordt iets nieuws opgestart. Tevens wordt in 
nagenoeg alle trajecten waar geen dagbesteding of hulpverlening aanwezig was dit in de KV 
opgestart. Om deze doelstelling te realiseren is het, volgens de KV, van belang de samenwerking aan 
te gaan met lokale onderwijsinstanties, dagbestedingsprojecten en zorgaanbieders aan te gaan. 
Zodra de jongere binnenkomt neemt een medewerker direct contact op met de betrokken instanties 
om afspraken te maken. In de KV ligt de focus in eerste instantie op het continueren dan wel 
opstarten van dagbesteding en hulpverlening. Vanuit zowel de medewerkers als de jongeren bestaat 
de behoefte om zowel het externe als interne aanbod in structurele activiteiten voor 
vrijetijdsbesteding te vergroten. 

 
Het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren (dagbesteding, hulpverlening en een 
structurele vrijetijdsbesteding) is een belangrijk doel van de KV. Tabel 3, Tabel 5 en Tabel 7 geven het 
verloop van de trajecten van de reeds uitgestroomde jongeren (N=151) met betrekking tot deze 
doelstelling weer. Tabel 4, Tabel 6 en Tabel 8 geven weer welk soort dagbesteding, hulpverlening of 
vrijetijdsbesteding gecontinueerd of opgestart is. Het verloop is gebaseerd op het plan bij uitstroom, 
zoals omschreven in het dossier van de jongere in de KV. Voor de jongeren die voortijdig uitgeplaatst 
zijn, is bekeken hoe de situatie van de jongere was op het moment van uitplaatsing. 

6.1 Dagbesteding 
Tabel 3 geeft het verloop van de dagbesteding gedurende het verblijf in de KV weer voor de trajecten 
waarbij de jongeren uitgestroomd zijn (N=151). Tabel 4 geeft weer welke soorten dagbesteding 
gecontinueerd of opgestart zijn gedurende het verblijf in de KV. In vrijwel alle trajecten (98% van het 
totale bekende aantal) werd een vorm van dagbesteding gecontinueerd en/of opgestart. 
 
Het bovenste gedeelte van Tabel 3 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing dagbesteding aanwezig was (88% van het totale bekende aantal). Bij 81% (van het totale 
bekende aantal) werd de reeds aanwezige dagbesteding gecontinueerd; bij acht (6% van het totale 
bekende aantal) trajecten werd de reeds aanwezige dagbesteding niet gecontinueerd, maar wel iets 
nieuws opgestart. Bij slechts twee (2% van het totale bekende aantal) trajecten werd de aanwezige 
dagbesteding vóór plaatsing (in beide trajecten school) niet gecontinueerd en werd niets nieuws 
opgestart. Het is onbekend waarom de dagbesteding in deze twee trajecten niet gecontinueerd kon 
worden. Deze twee trajecten betroffen een schorsing op een raadkamerzitting en een uitplaatsing naar 
een JJI. Tabel 4 laat zien dat in het merendeel van de plaatsingen de gecontinueerde dagbesteding 
school (61% van het totale bekende aantal) of werk (31% van het totale bekende aantal); zoals in Tabel 
4 te zien is, betrof dit vaak een combinatie van beiden. 
 
Ik zeg je, het is hier echt goed voor jongeren. Hier kunnen jongeren gewoon zitten en alles gaat door. Ze kunnen 

naar school, ze kunnen werken. Het is niet dat hun hele toekomst verpest is en dat ze niet meer naar school 
kunnen gaan. 

Jongere  
 

Hier ging het gewoon goed met school; door hier heb ik ook mijn diploma kunnen halen. Ik was gewoon 
gemotiveerd en ging elke dag naar school, want hier moet je wel naar school. 

Jongere 
 
Het onderste gedeelde van Tabel 3 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing geen dagbesteding aanwezig was (12% van het totale bekende aantal). In alle trajecten waar 
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vóór plaatsing geen dagbesteding aanwezig was, werd gedurende de plaatsing in de KV een vorm van 
dagbesteding opgestart. Zoals in Tabel 4 af te lezen valt, is in totaal gedurende het verblijf in de KV in 
33% (van het totale bekende aantal) van de plaatsingen een vorm van dagbesteding opgestart (soms 
werd zowel iets gecontinueerd als iets opgestart): werk (13% van het totale bekende aantal), een 
dagbestedingsprogramma (9% van het totale bekende aantal), school (5% van het totale bekende 
aantal), stage (4% van het totale bekende aantal) of een combinatie van school en werk (2% van het 
totale bekende aantal). 
 
Tabel 3 
Verloop dagbesteding uitgestroomde jongeren KV 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. *In 20 trajecten (15% van het totale bekende aantal) werd de 
dagbesteding aanwezig bij plaatsing gecontinueerd en iets nieuws opgestart. 
 
Tabel 4 
Soort dagbesteding gecontinueerd of opgestart 

 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. 

6.2 Hulpverlening 
Tabel 5 geeft het verloop van de hulpverlening28 gedurende het verblijf in de KV weer voor de trajecten 
waarbij de jongeren uitgestroomd zijn (N=151). Tabel 6 geeft weer welke soorten hulpverlening 
gecontinueerd of opgestart zijn gedurende het verblijf in de KV. Bij het interpreteren van deze 
resultaten dient te worden opgemerkt dat indien geen hulpverlening werd opgestart, dit ook kan 
betekenen dat geen (verdere) hulpverlening geïndiceerd was. Verder dient bij het interpreteren van 
deze gegevens opgemerkt te worden dat in veel van de trajecten meerdere vormen van hulpverlening 
zijn gecontinueerd dan wel opgestart. Hierdoor komen de percentages van de subcategorieën waarin 
het type hulpverlening uitgesplitst is in Tabel 6, opgeteld tot boven het percentage van de 

                                                           
28 Onder hulpverlening worden in dit geval alle vormen van toezicht, begeleiding en hulpverlening verstaan. 

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 21 (14%) 
Dagbesteding aanwezig bij plaatsing 115 (88%) 
 Dagbesteding gecontinueerd* 105 (81%) 
 Niet gecontinueerd, wel iets opgestart 8 (6%) 
 Niet gecontinueerd, niets opgestart 2 (2%) 
Geen dagbesteding bij plaatsing 15 (12%) 
 Opgestart 15 (12%) 
 Niets opgestart - 

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 21 (14%) 
Dagbesteding gecontinueerd 105 (81%) 
 School 52 (40%) 
 Werk 13 (10%) 
 Combi school/werk 27 (21%) 
 Dagbestedingsprogramma (toeleiding school/werk) 10 (8%) 
 Stage 3 (2%) 
Dagbesteding opgestart 43 (33%) 
 School 7 (5%) 
 Werk 17 (13%) 
 Combi school/werk 3 (2%) 
 Dagbestedingsprogramma (toeleiding school/werk) 11 (9%) 
 Stage 5 (4%) 
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hoofdcategorie. In vrijwel alle trajecten (98% van het totale bekende aantal) werd een vorm van 
hulpverlening gecontinueerd en/of opgestart. 
 
Het bovenste gedeelte van Tabel 5 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing hulpverlening aanwezig was (76% van het totale bekende aantal). In alle trajecten waar vóór 
plaatsing hulpverlening aanwezig was, werd deze gedurende plaatsing in de KV gecontinueerd. Tabel 
6 laat zien dat in het merendeel van de plaatsingen de gecontinueerde hulpverlening toezicht en 
begeleiding door de (jeugd)reclassering betrof (66% van het totale bekende aantal), in de meeste 
gevallen door Jeugdbescherming Regio Amsterdam (39% van het totale bekende aantal) of WSS (23% 
van het totale bekende aantal). Tevens werd regelmatig begeleiding vanuit IFA/IPA29 (20% van het 
totale bekende aantal) gecontinueerd. 
 
Het onderste gedeelte van Tabel 5 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing geen hulpverlening aanwezig was (24% van het totale bekende aantal trajecten). In het 
grootste deel (21% van het totale aantal trajecten) van de trajecten waar vóór plaatsing geen 
hulpverlening aanwezig was, werd gedurende de plaatsing in de KV een vorm van hulpverlening 
opgestart. Zoals in Tabel 6 weergegeven is, is in totaal gedurende het verblijf in de KV in 57% (van het 
totale bekende aantal) van de plaatsingen een vorm van hulpverlening opgestart (soms werd zowel 
iets gecontinueerd als iets opgestart): IFA/IPA (37% van het totale bekende aantal), toezicht en 
begeleiding vanuit jeugdreclassering (21% van het totale bekende aantal), of een andere vorm van 
individuele of systeemgerichte hulpverlening (20%). Bij slechts drie (2% van het totale bekende aantal; 
zie Tabel 5) trajecten was vóór plaatsing geen hulpverlening aanwezig en werd gedurende verblijf geen 
hulpverlening opgestart. In twee van deze drie trajecten was sprake van een uitplaatsing; in één van 
deze trajecten was sprake van een onmiddellijke invrijheidsstelling. 
 
Tabel 5 
Verloop hulpverlening uitgestroomde jongeren KV 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. *In 43 trajecten (35% van het totale bekende aantal) werd de 
hulpverlening aanwezig bij plaatsing gecontinueerd en iets nieuws opgestart. 
 
  

                                                           
29 IFA staat voor Intensieve Forensische Aanpak en IPA staat voor Intensieve Preventieve Aanpak. Beide vormen van hulp worden 
door Spirit aangeboden en betreffen een intensieve aanpak voor criminele jongeren van 16 tot en met 23 jaar met een midden tot 
zeer hoog risico op recidive. Deze vorm van hulpverlening werd vaak ingezet gedurende plaatsing in de KV, zodat de betrokken 
IFA/IPA-coach de jongere kon ondersteunen tijdens en na verblijf in de KV. 

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 29 (19%) 
Hulpverlening aanwezig bij plaatsing 93 (76%) 
 Hulpverlening gecontinueerd* 93 (76%) 
 Niet gecontinueerd, wel iets opgestart - 
 Niet gecontinueerd, niets opgestart - 
Geen hulpverlening bij plaatsing 29 (24%) 
 Opgestart 26 (21%) 
 Niets opgestart 3 (2%) 
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Tabel 6 
Soort hulpverlening gecontinueerd of opgestart 

 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. *Top400, MultiPlusZorg, Indaad. **Young in Prison, Fernix, Altra Thuis 
en Op School (ATOS), GOAL coach, Indaad, Unite Multizorg. 

6.3 Vrijetijdsbesteding 
Tabel 7 geeft het verloop van de vrijetijdsbesteding gedurende het verblijf in de KV weer voor de 
trajecten waarbij de jongeren uitgestroomd zijn (N=151). Tabel 8 geeft weer welke soorten 
vrijetijdsbesteding gecontinueerd of opgestart zijn gedurende het verblijf in de KV. Bij de interpretatie 
van deze resultaten dient in acht te worden genomen dat de focus van de werkwijze van de KV in 
eerste instantie ligt op het continueren of opstarten van dagbesteding en hulpverlening. In 22% (van 
het totale bekende aantal) van de trajecten werd een vorm van vrijetijdsbesteding gecontinueerd 
en/of opgestart. 
 
Het bovenste gedeelte van Tabel 7 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing vrijetijdsbesteding aanwezig was (22% van het totale bekende aantal trajecten). Bij 18% (van 
het totale bekende aantal trajecten) werd de reeds aanwezige vrijetijdsbesteding gecontinueerd. Bij 
vijf (4% van het totale bekende aantal) trajecten werd de aanwezige vrijetijdsbesteding vóór plaatsing 
niet gecontinueerd (sport, muziek of rijlessen). Het is onbekend waarom de vrijetijdsbesteding in deze 
vijf trajecten niet gecontinueerd kon worden. Tabel 8 laat zien dat in het merendeel van de plaatsingen 
de gecontinueerde vrijetijdsbesteding sport (10% van het totale bekende aantal) betrof.  
 
Het onderste gedeelte van Tabel 7 heeft betrekking op het verloop van de trajecten waar vóór 
plaatsing geen vrijetijdsbesteding aanwezig was (78% van het totale bekende aantal). In zes (5% van 
het totale bekende aantal) van de plaatsingen waar vóór plaatsing geen vrijetijdsbesteding aanwezig 
was, werd gedurende het verblijf in de KV vrijetijdsbesteding opgestart: in alle gevallen betrof dit sport 
(zie Tabel 8). In de meeste gevallen (74% van het totale bekende aantal) van de trajecten was vóór 
plaatsing geen vrijetijdsbesteding aanwezig en werd gedurende het verblijf in de KV geen 
vrijetijdsbesteding opgestart. 
 
  

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 29 (19%) 
Hulpverlening gecontinueerd 93 (76%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering JB 48 (39%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering WSS 28 (23%) 
 Reclassering Nederland 1 (1%) 
 Reclassering Leger des Heils 4 (3%) 
 Begeleiding bij wonen 1 (1%) 
 IFA/IPA 24 (20%) 
 Gezinsbegeleiding/Systeemtherapie 11 (9%) 
 Behandelgroep/Woonvoorziening 1 (1%) 
 GGZ/Jeugdzorg 12 (10%) 
 Leerplicht 1 (1%) 
 Overige ambulante hulpverlening* 3 (2%) 
Hulpverlening opgestart 69 (57%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering JB 18 (15%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering WSS 7 (6%) 
 Begeleiding bij wonen 3 (2%) 
 IFA/IPA 45 (37%) 
 Gezinsbegeleiding/Systeemtherapie 3 (2%) 
 (Methodieken binnen de) reguliere GGZ/Jeugdzorg 7 (6%) 
 Overige ambulante hulpverlening** 12 (10%) 
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Tabel 7 
Verloop vrijetijdsbesteding uitgestroomde jongeren KV 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. *In één traject werd de vrijetijdsbesteding aanwezig bij plaatsing 
gecontinueerd en iets nieuws opgestart, namelijk sport. 
 
Tabel 8 
Soort vrijetijdsbesteding gecontinueerd of opgestart 

 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages onbekende gegevens 
berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. 

6.4 Aandachtspunten voor het continueren en opstarten van beschermende factoren 

6.4.1 Korte lijnen en samenwerking met lokale partners 
Zoals blijkt uit bovenstaande resultaten wordt in (bijna) alle trajecten de aanwezige dagbesteding, 
hulpverlening en structurele vrijetijdsbesteding bij plaatsing gecontinueerd. Tevens wordt in (bijna) 
alle gevallen een vorm van dagbesteding of hulpverlening opgestart. Om deze doelstelling te realiseren 
is het, volgens de KV, van belang de samenwerking aan te gaan met lokale onderwijsinstanties (zoals 
School2Care) en dagbestedingsprojecten (zoals Resocialisatie en Begeleiding (R&B) van Spirit). Vanuit 
de KV werd tevens de samenwerking met lokale zorgaanbieders aangegaan om gemakkelijker 
hulpverleningstrajecten te kunnen continueren of op te starten. Zodra een jongere binnenkomt, 
nemen de medewerkers van de KV direct contact op met de school of werkgever om afspraken te 
maken (bijv. tussen welke tijdstippen de jongere op school, werk of stage aanwezig dient te zijn); 
volgens de KV is het van belang hier direct actie in te ondernemen. Bovendien werd in lijn met de 
gedachte om zo min mogelijk van de jongeren over te nemen en dat wat goed loopt door te laten 
lopen, de medische zorg niet binnen de KV georganiseerd. Tevens bleven jongeren gedurende het 
verblijf in de KV op het eigen woonadres ingeschreven. Hierdoor wordt het volgens de KV 
gemakkelijker de jongeren en hun ouders/verzorgers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om 
bepaalde zaken (zoals medische zorg of een OV kaart) zelfstandig te regelen. 

6.4.2 Behoefte aan vrijetijdsbesteding en structurele activiteiten in de KV 
Gedurende het verblijf van de jongere ligt de focus van de KV op het extern continueren en opstarten 
van dagbesteding en hulpverlening: bij 78% (van het totale bekende aantal) van de trajecten is op het 

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 22 (15%) 
Vrijetijdsbesteding aanwezig bij plaatsing 28 (22%) 
 Vrijetijdsbesteding gecontinueerd* 23 (18%) 
 Niet gecontinueerd, wel iets opgestart - 
 Niet gecontinueerd, niets opgestart 5 (4%) 
Geen vrijetijdsbesteding bij plaatsing 101 (78%) 
 Opgestart 6 (5%) 
 Niets opgestart 95 (74%) 

 Aantal plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 22 (15%) 
Vrijetijdsbesteding gecontinueerd 23 (18%) 
 Sport 13 (10%) 
 Muziek (studio) 5 (4%) 
 Combi muziek/sport 3 (2%) 
 Kerk 1 (1%) 
 Rijlessen 1 (1%) 
Vrijetijdsbesteding opgestart 7 (5%) 
 Sport 7 (5%) 
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moment van plaatsing géén vrijetijdsbesteding aanwezig en bij 5% (van het totale bekende aantal 
trajecten wordt vrijetijdsbesteding opgestart gedurende het verblijf in de KV. Door zowel de 
medewerkers van de KV als de jongeren wordt de behoefte tot meer structurele activiteiten van 
vrijetijdsbesteding uitgesproken, waarbij zowel de medewerkers als de jongeren aangeven dat ze graag 
meer groepsactiviteiten (zoals voetbal) zouden willen ondernemen.  

 
We zouden gewoon meer dingen met z’n allen kunnen doen, zodat de dag sneller gaat. 

De dag gaat echt zwaar traag. 
Jongere 

 
We zitten met z’n allen op de bank. Kijken heel de dag tv. Dat is het eigenlijk, dat doen we elke dag gewoon. Op 
de bank zitten, tv kijken, eten, tv. Na een tijdje wordt je toch wel geïrriteerd op die bank. Je kijkt een film die je 

toch al vijf keer hebt gezien en films kun je toch niet afkijken, want dan moet je naar kamer in de avond. 
Jongere 

 
Ik heb altijd wat te doen. Ik heb m’n MP3, ik schrijf dingen, ik maak muziek, ik kan sporten.  

Ik heb het nooit saai hier. 
Jongere 

 
In interviews met jongeren gedurende de looptijd van de KV komt naar voren dat er een verschil 
bestaat in de behoefte tot meer structurele activiteiten van vrijetijdsbesteding; sommige jongeren 
weten zich gedurende de dag zelf te vermaken, anderen ervaren dat de tijd gedurende de dag in de 
KV erg langzaam gaat en dat ze zich snel vervelen. De KV is gericht op een individuele aanpak en de 
individuele behoefte van de jongeren; de KV heeft geen groepsgerichte aanpak (zoals in de JJI’s) en er 
wordt geen vast dagprogramma aangeboden. Voorts besteden de jongeren, ten opzichte van een JJI, 
relatief veel tijd buiten de deur van de KV: jongeren gaan gedurende de dag naar buiten voor 
dagbesteding, hulpverlening of eventueel vrijetijdsbesteding. Ook hebben zij de mogelijkheid om, in 
afstemming met de KV en de (jeugd)reclassering, op verlof te gaan naar ouders/verzorgers. Het aanbod 
van (groeps-)activiteiten dat in de KV aangeboden wordt is hiermee beperkt. De KV biedt veel 
mogelijkheid tot informele contactmomenten (er is een kleine fitnessruimte in de KV, de insteek is dat 
medewerkers en jongeren samen eten en koken, en de medewerkers bieden actief bord- of 
kaartspelletjes aan, of kijken samen met de jongeren tv), maar in de KV worden geen structurele 
(groeps-)activiteiten aangeboden. Het aanbieden van meer structurele (groeps-)activiteiten van 
vrijetijdsbesteding zou, net als dagbesteding en hulpverlening, in een vorm van maatwerk kunnen 
gebeuren. Door bijvoorbeeld voetbal als wekelijkse (groeps-)activiteit in te plannen en medewerkers 
daar ruimte voor te geven in de agenda, kunnen medewerkers bij de jongeren langsgaan om deelname 
te peilen en hen te enthousiasmeren, waarbij iedere jongere voor zich wekelijks kan bepalen of hij wel 
of niet mee wil doen. Een andere mogelijkheid is de beschikking over bijvoorbeeld een 
tafelvoetbaltafel, zodat op elk gewenst moment van de dag een (groeps-)activiteit aangeboden kan 
worden, of samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld Young in Prison) om een goede 
invulling aan vrije tijd te geven. Medewerkers benoemen dat zij de jongeren met name in het weekend 
meer vormen van vrijetijdsbesteding aan zouden willen bieden. Wanneer de KV gedurende het verblijf 
van de jongere meer in zou zetten op het ofwel intern ofwel extern opstarten en continueren van 
vrijetijdsbesteding, zou dit jongeren kunnen helpen om ook deze beschermende factor na uitstroom 
voort te zetten. 
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7. Het beveiligingsniveau in de KV: relationele beveiliging 
 

De KV werkt met een ander beveiligingsniveau dan de JJI: er zijn geen muren of hoge hekken en 
jongeren kunnen zich overdag vrij binnen de KV bewegen met een eigen sleutel. Hoewel er enkele 
fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen zijn, is de KV vooral afhankelijk van relationele 
beveiliging. Het bieden van een lager beveiligingsniveau staat in dienst van de 
resocialisatiedoelstelling van het jeugdstrafrecht, maar is geen doelstelling op zich. Voor alle 
betrokken partijen (jongeren, ouders/verzorgers en ketenpartners) stond en staat voorop dat de 
maatschappij te allen tijde beschermd dient te worden. KV is erop ingericht om de bescherming te 
bieden die nodig is, afgestemd op de individuele beveiligingsnoodzaak. De balans tussen zorg en 
veiligheid is hierbij essentieel. Het lukt om relationele beveiliging op een effectieve manier vorm te 
geven. Relationele beveiliging bestaat uit drie verschillende, maar samenhangende, componenten: 
1) een constructieve samenwerkingsrelatie tussen medewerker en jongere, waarbinnen jongeren 
de ruimte krijgen om te leren met vallen en opstaan, 2) de medewerker gaat het contact aan vanuit 
een basishouding gekenmerkt door zes basiselementen, 3) de medewerker is fysiek aanwezig 
om onveilige situaties te voorkomen of op een gepaste manier in te grijpen om verdere escalatie te 
voorkomen. Bovendien zijn medewerkers door hun aanwezigheid beschikbaar voor de jongeren als 
zij ondersteuning nodig hebben en is er veel informeel contact, wat de band versterkt en zorgt dat 
de medewerkers de jongeren goed leren kennen. Als een jongere zich niet aan de afspraken of regels 
in de KV houdt, vindt altijd een gesprek met de jongere en de (jeugd)reclassering plaats, waarbij de 
jongere aangesproken wordt op de eigen verantwoordelijkheid en waarin gezamenlijk naar een 
gepaste afhandeling van het overtreden van de afspraak wordt gekeken (maatwerk). De afhandeling 
van de overtreding is gericht op herstel en het achterhalen van de achterliggende oorzaak van het 
gedrag en wat de jongere nodig heeft om dit gedrag in de toekomst te voorkomen. De uiterste 
consequentie na het overtreden van de regels in de KV is een uitplaatsing naar een JJI. De JJI als stok 
achter de deur, de mogelijkheid om op te schalen indien nodig, wordt door de KV en ketenpartners 
als belangrijk werkzaam element gezien. Op basis van de individuele kenmerken konden de 
uitgeplaatste jongeren grofweg in drie groepen verdeeld worden: 1) Verharde jongeren met weinig 
perspectief 2) Jongeren met hechtingsproblematiek en middelenmisbruik, 3) Kwetsbare jongeren 
met een LVB en impulsief gedrag. 

 
De KV werkt met een lager beveiligingsniveau dan de JJI: er zijn geen muren of hoge hekken en 
jongeren kunnen zich overdag binnen de KV vrij bewegen met een eigen sleutel. Hoewel er enkele 
fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen zijn30, is de KV vooral afhankelijk van relationele 
beveiliging. In de onderstaande paragrafen wordt dit nader toegelicht. Eerst wordt beschreven hoe de 
balans tussen zorg en veiligheid (§7.1), en relationele beveiliging binnen de werkwijze van de KV 
vormgegeven worden (§7.2). Vervolgens worden de aanleidingen tot uitplaatsing beschreven en wordt 
ingegaan op de manier waarop in de KV omgegaan wordt met situaties waarin jongeren de regels 
overtreden (§7.3).  

7.1 De balans tussen zorg en veiligheid in de KV 
Het bieden van een lager beveiligingsniveau staat in dienst van de resocialisatiedoelstelling van het 
jeugdstrafrecht, maar is geen doelstelling op zich. Voor alle betrokken partijen (jongeren, 
ouders/verzorgers en ketenpartners) stond en staat voorop dat de maatschappij te allen tijde 
beschermd dient te worden. KV is erop ingericht om de bescherming te bieden die nodig is, afgestemd 
op de individuele beveiligingsnoodzaak. De balans tussen zorg en veiligheid is hierbij essentieel.  
 

 

                                                           
30 Voor een uitgebreide beschrijving van de fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen die in de KV ingezet kunnen worden, 
wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving van de KV Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 
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Hoe zie jij de verhouding binnen de KV tussen vergelding en rehabilitatie?  
Het is een combinatie van beiden. Het is heel duidelijk dat er sprake is van voorlopige hechtenis, dus 

vastzitten, de deur gaat op slot. Het is dus heel serieus, geen softe aanpak. Het is gewoon een cel. Maar 
overdag gaan wel de dingen door die al goed gingen of die worden eraan toegevoegd. 

OM 
 
Jongeren en ouders/verzorgers zien de KV als een kans: een kans om dingen die goed gaan door te 
laten lopen en een kans om zichzelf te bewijzen. Doordat de KV een lager niveau van beveiliging biedt 
dan een JJI, hebben de jongeren het gevoel dat, ondanks dat ze in een gesloten setting geplaatst zijn, 
hen de zelfbeschikking niet wordt afgenomen. Doordat hen op deze manier vertrouwen wordt 
gegeven, voelen de jongeren zich meer verantwoordelijk voor hun traject en zijn ze meer gemotiveerd 
deze verantwoordelijkheid ook te nemen (zoals blijkt uit de interviews). Tegelijkertijd is de KV een 
vorm van vrijheidsbeneming en dit wordt door jongeren ook als zodanig ervaren. Binnen de werkwijze 
van de KV worden, zoals gezegd, diverse fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen ingezet en 
zijn er duidelijke huisregels opgesteld die de vrijheid van de jongeren beperken. Bovendien gaan iedere 
avond om 22:00 uur de deuren van de kamers op slot en om 7:00 uur in de ochtend gaan de deuren 
weer open. Tot slot kan de bewegingsvrijheid buiten de KV gedurende het verblijf worden verruimd, 
maar ook beperkt en zijn er duidelijke restricties en controles aan verbonden31. 
 

Toch wel prettig om hier wat meer vrijheden te krijgen dan dat je binnen [in de JJI] krijgt. In de JJI hoef 
ik nergens verantwoordelijkheid voor te nemen, negen maanden lang ben ik gewoon weer een kleuter 
zeg maar, dat je allemaal tegelijk moet eten, uh, dat soort dingen. De KV zorgt ervoor weer een beetje 

in een normaler en natuurlijker ritme te komen.  
Jongere 

 
Ik vind 10 uur eigenlijk vroeg wel, maar het zijn de regels van justitie. Ik vind eigenlijk dat ik niet kan 
bepalen want ik ben hier omdat ik verdacht ben van iets. Maar ik vind 10 uur wel te vroeg en ik ben 

anders gewend dan 10 uur slapen.  
Je bent anders gewend? Thuis bedoel je?  

Kijk, ik uh hou van vrij. Ik heb hier wel m’n vrijheid, maar achteraf is het toch wel weer shit. Dan denk ik 
shit, eigenlijk als je om half 10 binnen moet zijn, dan denk ik ja er is eigenlijk niks aan vind ik dan. Snap 

je? Dus ja, maar het is wel beter.  
Jongere 

 
Gewoon als je mensen gewoon ziet lopen, zegmaar vrij lopen, dan denk je van; ja ik kan niet vrij lopen, 

want als je naar buiten gaat dan moet je naar stage gaan of naar werk of naar school. En dat wordt 
allemaal gecontroleerd enzo en als je andere mensen ziet lopen en ze hebben geen stress daarover, 

gewoon want jij moet gewoon ergens naartoe gaan en je wordt gecontroleerd, dus je hebt niet zomaar 
vrij, echt vrij.  

Jongere 

7.2 Relationele beveiliging 

7.2.1 Hoe wordt relationele beveiliging in de KV vormgegeven? 
Relationele beveiliging, een concept dat nog steeds in ontwikkeling is32, wordt vormgegeven door drie 
verschillende, maar samenhangende, componenten. Ten eerste komt relationele beveiliging voort uit 
een constructieve samenwerkingsrelatie tussen medewerker en jongere, waarbij jongeren mede-
eigenaar zijn van het traject: jongeren worden gedurende het gehele traject actief betrokken bij het 
                                                           
31 Voor een uitgebreide beschrijving van de ervaring van jongeren en ouders/verzorgers over de bewegingsvrijheid in de KV wordt u 
verwezen naar het Jaarrapport 2018 (Hoofdstuk 8, pagina 80; Souverein e.a., 2019). 
32 Gedurende de monitor van de proeftuinen KV is een steeds scherper beeld ontstaan van het concept ‘relationele beveiliging’ en 
wat hier voor nodig is. De conceptualisatie zoals weergeven in dit rapport komt voort uit de observaties en interviews met 
medewerkers van de KV, jongere en ouders/verzorgers in de drie proeftuinen KV (Amsterdam, Groningen en Nijmegen). Op het 
moment van schrijven worden het concept ‘relationele beveiliging’ doorontwikkeld en worden de randvoorwaarden voor de 
praktische uitwerking en implementatie in andere settings onderzocht door de AWRJ (www.awrj.nl). 
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meedenken, doen en beslissen (zie Hoofdstuk 5). De verantwoordelijkheid en autonomie van de 
jongeren worden gestimuleerd; jongeren hebben bijvoorbeeld een eigen kamersleutel waarmee ze 
gedurende de dag vrij toegang tot de algemene ruimte hebben en kunnen bijvoorbeeld zelf de tv 
bedienen of eten, een boek of bordspel pakken. Dit vraagt om een open, eerlijke en transparante 
manier van werken; er dient volstrekte duidelijkheid te bestaan over wat wel en niet mag, en over wat 
tijdens het verblijf van de jongere wel en niet verwacht wordt. Als een jongere zich niet aan de 
afspraken of regels in de KV houdt (zie ook §7.3), vindt altijd een gesprek met de jongere en de 
(jeugd)reclassering plaats, waarbij de jongere aangesproken wordt op de eigen verantwoordelijkheid 
en waarin gezamenlijk naar een gepaste afhandeling van het overtreden van de afspraak wordt 
gekeken (maatwerk). De afhandeling van de overtreding is gericht op herstel en het achterhalen van 
de achterliggende oorzaak van het gedrag en wat de jongere nodig heeft om dit gedrag in de toekomst 
te voorkomen. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving voor de jongere, waarbinnen de jongere met 
vallen en opstaan nieuw gedrag aan kan leren.  

 
We willen het hebben over relationele beveiliging. Dus ik weet niet wat bij je opkomt als ik dat zeg? 

Wat er bij mij opkomt? Ja, een samenwerking met elkaar.  
Een vorm van contact, zo zie ik het. Het contact met elkaar en je bent gelijkwaardig 

Medewerker KV 
 
Eigenlijk het belangrijkste hier is dat we de jongeren bewust maken van de gevolgen van hun handelingen op ja 
hun hele verdere leven. Ja, dat proberen we te doen. Als je er heel directief op gaat zitten, werkt gewoon niet. 

Medewerker KV 
 
Ten tweede, om deze samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan, neemt de medewerker een 
coachende rol aan en communiceert deze op een machtsvrije manier met de jongere. Hiertoe gaat de 
medewerker het contact met de jongeren aan vanuit een basishouding gekenmerkt door zes 
basiselementen: 1) Liefdevolle zorg: een warm welkom creëren, jongeren actief zorg en aandacht 
bieden, ‘het kind’ achter ‘de crimineel’ zien; 2) Aansluiting bij de leefwereld van de jongere: verbinding 
met de interesses van de jongere, inzicht in het gedrag van de jongere en gepaste bejegening, een 
open blik en oordeelvrije communicatie; 3) Oprechtheid: ‘de mens’ achter ‘de medewerker’ laten zien, 
je als medewerker kwetsbaar opstellen, oprechte interesse in de jongeren tonen; 4) Empowerment: 
dingen die goed gaan complimenteren en belonen, vertrouwen expliciet uitspreken, kleine positieve 
stappen met elkaar formuleren; 5) Het juiste gedrag modelleren: als medewerker continu een 
voorbeeldfunctie aannemen en afspraken nakomen, 6) Respect voor wederzijdse grenzen: enerzijds 
dient de medewerker duidelijke grenzen te stellen en jongeren bewust te maken van hun gedrag en 
consequenties als de grenzen overtreden worden, anderzijds dient de medewerker de grenzen van de 
jongere te respecteren door het contact niet te forceren en jongeren de ruimte te geven zich terug te 
trekken als emoties oplopen. Het uitgangspunt dat aan bovenstaande elementen ten grondslag ligt, is 
dat het de verantwoordelijkheid is van de medewerker om, vanuit diens interactie met de jongeren, 
relationele beveiliging neer te zeten en de veiligheid te waarborgen. Het aangaan van het contact 
betreft altijd maatwerk, afgestemd op de individuele behoeften van de jongeren. 
 

Waarom zijn er zo weinig incidenten zijn terwijl het zo laag beveiligd is? 
Ik denk dat wij als medewerkers ook best wel toegankelijk zijn. Dat we ook vooral naast de jongens staan en 

niet perse tegenover ze. Tuurlijk trekken we grenzen en zijn we natuurlijk uiteindelijk wel nou, de baas, maar dat 
is niet wat we elke dag uitstralen. Ja we vinden het leuk om dingen met ze te doen ja, en veel samen te werken. 

En ik denk dat ze dat gevoel of die sfeer wel merken. 
Medewerker KV 

 
Ten derde wordt relationele beveiliging vormgegeven doordat de medewerker fysiek aanwezig is en 
bijdraagt aan de veiligheid: 1) door de preventieve werking die uitgaat van de aanwezigheid van de 
medewerker 2) doordat de medewerker kan observeren, signaleren, voortijdig in kan grijpen en indien 
nodig kan de-escaleren, 3) doordat medewerkers beschikbaar zijn voor de jongeren zodat de jongeren 
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(emotionele) ondersteuning kunnen zoeken bij medewerker, en 4) door veel mogelijkheden tot 
informele contactmomenten, wat de band versterkt en zorgt dat de medewerkers de jongeren goed 
leren kennen om op en gepaste manier in te kunnen grijpen. 
 
Naar mijn idee hebben we niet zo heel veel incidenten. Ik denk dat wij heel veel voor zijn, omdat je uhm wij zijn 

een kleine setting, dus de jongeren die je hier hebt, die ken je ook. Je kent vaak de non-verbale communicatie al, 
dus je ziet al als ze binnen komen. Als ze niet een leuke dag hebben gehad dat je het snoetje al ziet staan dat je 
denkt, oeh, je hebt geen fijne dag gehad. Ik denk dat we daardoor al heel veel voor zijn, door ze even apart te 
nemen, van jeetje, wat kijk je boos, is er wat gebeurd, of, he uhm je heb je heb geen lach op je gezicht. Op het 
moment dat jouw frustratie of jouw boosheid of verdriet al gehoord wordt, gezien wordt, denk ik al dat jij een 
veel fijner gevoel hebt, want je wordt gehoord en je wordt gezien. Iemand heeft de tijd en de aandacht voor je, 

dan denk ik niet dat het nodig is om met agressie te reageren. 
Medewerker KV 

 
Vechtpartijtjes zijn nooit heel erg uit de hand gelopen 

 Nee? 
 Omdat er altijd wel iemand is weet je. 

Jongere 

7.2.2 Wat is de uitwerking van relationele beveiliging in de praktijk? 
Relationele beveiliging kan binnen de werkwijze van de KV op een uitvoerbare manier worden 
vormgegeven en lijkt effectief te zijn in het waarborgen van de veiligheid. De jongeren geven aan dat 
door de manier waarop de beveiliging in de KV is vormgegeven zij het gevoel hebben dat men 
vertrouwen in hen heeft. De jongeren ervaren een zekere mate van autonomie en vinden het prettig 
dat hen de zelfbeschikking niet wordt afgenomen. Hierdoor nemen ze ook de verantwoordelijkheid 
voor hun traject. De jongeren geven aan dat er mogelijkheden zijn om zich te onttrekken, maar dat ze 
dit bewust niet doen, omdat zij de KV echt als een kans ervaren en weten wat er op het spel staat (de 
JJI als stok achter de deur). Jongeren ervaren dat de medewerkers hen vanuit een gelijkwaardige 
positie en met respect benaderen en begeleiden; ze geven aan dat de medewerkers hen begrijpen en 
dat ze een positieve band met hen hebben. Bovenstaande wordt ook door de ouders/verzorgers 
Bevestigd. Bovendien wordt door zowel de jongeren en ouders/verzorgers als ketenpartners expliciet 
het vertrouwen in de medewerkers uitgesproken, dat zij in staat zijn de orde te handhaven en 
veiligheid te waarborgen. De ervaren veiligheid van jongeren, ouders/verzorgers en medewerkers is 
hoog en in de interviews worden geen ernstige geweldsincidenten beschreven. Voorts worden de 
relaties tussen de jongeren onderling overwegend als positief omschreven, door zowel de jongeren als 
ouders/verzorgers. Onderlinge geschillen worden door jongeren zelf opgelost, veelal zonder 
tussenkomst van de medewerkers. Tot slot lijkt het risico op ongewenste groepsvorming of het 
expliciet aanleren van deviant gedrag door groepsgenoten (deviancy training; Snyder et al., 2005) met 
de werkwijze van de KV aanzienlijk te worden verkleind.  

 
Bevalt de manier van werken als huismeester? 

Ja, ik vind het super. Want anders [in de JJI] ben je echt heel statisch bezig en nu niet. Het is niet dat je alleen 
maar bij de loge mensen zit in te schrijven achter glas. Als ik nachtdienst heb gehad en die jongens moeten met 
de metro, dan zet ik ze ook wel vaak af. Is m’n dienst net klaar en een jongere woont bij mij in de buurt en gaat 
met verlof, maar hij heeft geen geld op z’n ov weet je, dan breng ik hem even. En, nee, dus wat dat betreft krijg 

je alle ruimte hier. Doordat je dat soort kleine dingetjes doet krijg je ook veel meer respect van de jongeren. Dus, 
weet je, van jij doet echt wel wat voor mij en heel vaak krijg je dan ook wel uhm, dankjewel als ze weggaan of 

nog een knuffel, ja, dat is dan wel heel lief. En dat maakt je werk dan ook super weet je wel.  
Dat ik denk van, ik heb toch ergens toe bijgedragen en misschien valt ‘ie dan ook niet in de herhaling. 

Medewerker KV 
 

Veilig voelen zit niet in een gebouw, veilig voelen gaat om de mensen om me heen.  
De band met de begeleiders hier is zo goed, ik voel me gewoon veilig hier. 

Jongere 
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7.3 Regelovertredingen in de KV en de consequenties daarvan 
Als een jongere zich gedurende het verblijf in de KV niet aan een regel of afspraak heeft gehouden, 
heeft de KV de keuze uit verschillende typen maatregelen die ingezet kunnen worden. Deze 
maatregelen zijn zo min mogelijk repressief, maar gericht op herstel en het achterhalen van de 
achterliggende oorzaak van het gedrag: Waarom handelt een jongere op deze manier? En wat heeft 
de jongere nodig om het vertonen van dit gedrag in de toekomst te kunnen voorkomen? De 
afhandeling van een regelovertreding betreft altijd maatwerk: in de KV Amsterdam wordt niet met 
standaard sancties gewerkt. Een overtreding (en de gevolgen daarvan) wordt altijd besproken met de 
jongere door de medewerkers van de KV. Het doel van dit gesprek is om de jongere aan te spreken op 
de eigen verantwoordelijkheid voor een gepaste afhandeling van de overtreding, en om samen met de 
jongere de achterliggende oorzaak in kaart te brengen en een plan te maken om herhaling van het 
gedrag te voorkomen. Daarnaast vindt altijd een gesprek tussen de jongere en de betrokken 
reclasseringsmedewerker plaats. Het doel van dit gesprek is om de jongere te wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid die tijdens een plaatsing in de KV van hem gevraagd wordt en de (mogelijke) 
gevolgen van overtreding in de KV te bespreken, waaronder de kans op uitplaatsing naar een JJI. 
 
Een van de maatregelen die naar aanleiding van een regelovertreding ingezet kan worden, is de gele 
kaart, die als waarschuwing dient. Na twee gele kaarten zal bij een volgende regelovertreding een 
uitplaatsing naar een JJI worden overwogen. De gele kaart kan ook door de medewerkers van de KV 
worden kwijtgescholden als de jongere laat zien zich aan de huisregels van de KV te kunnen houden 
en goed gedrag vertoont. Daarnaast bestaat in de KV de mogelijkheid om, indien nodig, enkele 
beperkende maatregelen in te zetten naar aanleiding van een regelovertreding: beperkingen in verlof, 
beperkingen in het gebruik van de eigen kamersleutel, vastpakken en vasthouden, het in beslag nemen 
van verboden voorwerpen, controlerende maatregelen33 (zoals een kamercontrole of urinecontrole) 
en een time-out. Bij een time-out worden jongeren doorgaans naar hun eigen kamer gestuurd. In de 
KV Amsterdam is tevens een time-out kamer aanwezig. Deze is gedurende de looptijd van de KV 
eenmaal gebruikt op eigen verzoek van een jongere.  
 
Binnen de werkwijze van relationele beveiliging wordt door de medewerker op een bepaalde manier 
omgegaan met situaties waarin een jongere de regels en afspraken van de KV overtreedt (zie §7.2.1 
voor een beschrijving van de conceptualisering van relationele beveiliging). In het kader van relationele 
beveiliging zijn medewerkers en jongeren gezamenlijk veel op de groep. Medewerkers zijn hierdoor 
op een laagdrempelige manier beschikbaar voor de jongeren, indien de jongere (emotionele) 
ondersteuning nodig heeft. Dit helpt medewerkers om (mogelijke) onveilige situaties of ongewenst 
gedrag vroeg te signaleren en te voorkomen. Bovendien zijn de medewerkers getraind om vanuit een 
coachende, gelijkwaardige en constructieve houding het contact met de jongeren aan te gaan. Dit 
betekent ook dat niet elke situatie waarbij de emotionele spanning oploopt, tot een regelovertreding 
leidt. Bijvoorbeeld, wanneer een jongere telkens het conflict lijkt op te zoeken en met veel 
stemverheffing praat, vragen de medewerkers van de KV hem op een duidelijke doch respectvolle 
manier om rustig te praten. Wanneer dit niet werkt, geven zij aan dat zij niet het gesprek op die manier 
met de jongere aan zullen gaan en laten ze hem even met rust in plaats van hem bijvoorbeeld direct 
naar zijn kamer te sturen voor een time-out. Doordat de jongere een eigen sleutel heeft waarmee hij 
overdag zijn kamer kan bedienen, kan de jongere er zelf voor kiezen om naar zijn kamer te gaan. Uit 
de analyse van de dagrapportages blijkt dat deze manier van werken er vaak toe leidt dat een jongere 
de ruimte en tijd heeft om rust te zoeken en de spanning bij de jongere zakt. Doorgaans blijkt het 
mogelijk om op een later moment op een rustige manier het gesprek met de jongere aan te gaan. 
 
Tot slot is een belangrijk uitgangspunt van relationele beveiliging dat een jongere de ruimte moet 
krijgen om te ‘leren met vallen en opstaan’(zie §7.2.1): om nieuw gedrag aan te kunnen leren en te 

                                                           
33 Een uitgebreide beschrijving van de beperkende en controlerende maatregelen die de KV Amsterdam in mag zetten, zijn terug te 
vinden in de werkwijzebeschrijving van de KV Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 
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leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid moet een jongere de ruimte krijgen om te kunnen 
oefenen en te leren van zijn fouten. Een overtreding van een afspraak wordt in de KV dan ook 
beschouwd als leerervaring voor de jongere. Tegelijkertijd is inherent aan de werkwijze (relationele 
beveiliging) dat het gedrag van jongeren in de KV onder een vergrootglas ligt en medewerkers het niet 
houden aan regels steeds proberen tijdig te signaleren en proberen in te grijpen indien nodig. Daarmee 
vormt elke overtreding (ook enkele minuten te laat komen) voor de medewerker een aanleiding om 
het gesprek met de jongere aan te gaan. Het zich niet houden aan een afspraak heeft, uiteraard ook 
afhankelijk van de ernst van de overtreding, echter niet altijd een beperking in vrijheden als gevolg: 
door het gesprek met de jongere aan te gaan, kan de jongere leren van de overtreding en in het vervolg 
beter omgaan met de eigen verantwoordelijkheid.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de overtredingen die in de KV plaatsvinden is op basis van de 
dagrapportages in kaart gebracht welke huisregels van de KV door jongeren zijn overtreden (zie §7.3.1) 
en zijn op basis van een gedetailleerde casusanalyse de aanleidingen tot uitplaatsing beschreven 
(zie§7.3.2). 

7.3.1 Overtredingen van de huisregels 
In de KV komt het voor dat jongeren zich gedurende het verblijf niet aan de gestelde afspraken en 
regels van de KV houden, waaronder: het uiten van verbale agressie (bijvoorbeeld schelden tegen of 
bedreigen van andere jongeren of medewerkers in de KV) en fysieke agressie jegens goederen of een 
persoon (bijvoorbeeld een vechtpartij tussen twee jongeren), ongeoorloofde afwezigheid 
(bijvoorbeeld te laat terug komen van verlof) en het breken van de huisregels34 van de KV. De 
huisregels in de KV hebben met name betrekking op respectvolle omgangsvormen, het ontvangen van 
bezoek in de KV, het gebruik van de eigen kamer en het niet meenemen van bepaalde voorwerpen in 
de KV (bijvoorbeeld een telefoon, verdovende middelen of wapens).  
 
In de monitor is een aantal overtredingen, op basis van de dagrapportages, in kaart gebracht 35: te laat 
terugkomen van verlof, verbale agressie, fysieke agressie (jegens goederen of een persoon) en 
volledige onttrekking aan het toezicht van de KV. In bijna de helft van de trajecten (44% van het totale 
bekende aantal bekende trajecten) werd geen van deze bovenstaande overtredingen gerapporteerd. 
In 30% van de trajecten werden één of twee overtredingen gerapporteerd, in 12% van de trajecten 
werden drie of vier overtredingen gerapporteerd en in 14% van de trajecten werden vijf of meer 
overtredingen gerapporteerd.  
 
Het type overtreding dat het meest voorkomt (in 39% van het totale aantal trajecten), betreft jongeren 
die te laat terug komen van verlof (de tijd varieert van een aantal minuten tot langer dan een uur): in 
26% van het totale aantal trajecten kwam een jongere één of twee keer te laat terug en in 13% van de 
trajecten kwam een jongere drie keer of vaker te laat terug van verlof. In bijna twee derde van de 
trajecten (61%) werd geen enkele keer gerapporteerd dat de jongere te laat terug was van verlof. In 
29% van de trajecten werden één of meerdere overtredingen gerapporteerd waarbij sprake was van 
fysieke agressie jegens goederen of een persoon. In 56% van alle overtredingen, waarbij sprake was 
van fysieke agressie, was de agressie gericht tegen een persoon en in vrijwel alle gevallen betrof dit 
een andere jongere. In 19% van de trajecten werden één of meerdere gevallen van verbale agressie 
(het uitschelden of bedreigen van een jongere of medewerker) gerapporteerd. 
 

                                                           
34 Een uitgebreide beschrijving van de huisregels die in de KV Amsterdam gelden, is te vinden in de werkwijzebeschrijving van de KV 
Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 
35 Van de in totaal 151 trajecten ontbrak voor 11 trajecten (7%) voldoende dossierinformatie om deze overtredingen gedegen in 
kaart te brengen. Voorts dient hierbij te worden opgemerkt dat de registratie van deze overtredingen niet vergelijkbaar is met de 
incidenten registratie in de JJI’s. Door de overtredingen op basis van de dagrapportages in kaart te brengen zijn ook overtredingen 
vastgelegd die in de JJI niet opgenomen zouden worden in de officiële incidenten registratie. 
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Tot slot zijn er gedurende de looptijd van de KV Amsterdam vijf jongeren geweest die zich (tijdelijk) 
hebben onttrokken aan het toezicht van de KV. Twee van deze vijf jongeren (die zich gezamenlijk 
hadden onttrokken) zijn diezelfde dag uit eigen beweging naar de KV teruggekeerd. Van de andere drie 
jongeren is één na een korte achtervolging door een huismeester direct teruggebracht naar de KV. Bij 
de andere twee jongeren is direct na de onttrekking melding gemaakt, waarop zij kort daarna (de ene 
jongere dezelfde dag, de andere jongere na enkele dagen) door de politie zijn gevonden. Als gevolg 
van de onttrekking zijn deze vijf jongeren direct uitgeplaatst naar een JJI (zie §7.3.2 voor een 
beschrijving van alle uitplaatsingen). De KV en ketenpartners zien deze onttrekkingen niet als een 
aanleiding om het beveiligingsniveau van de KV te verhogen, maar benadrukken boven alles het belang 
van een zorgvuldige screening en een toeleidingproces waarin jongeren goed voorbereid worden op 
de plaatsing. 

7.3.2 Aanleidingen tot uitplaatsing  
De uiterste consequentie na het overtreden van de regels in de KV is een uitplaatsing naar een JJI (zie 
§10.1 voor een beschrijving van het proces van uitplaatsing). De JJI als stok achter de deur, de 
mogelijkheid om op te schalen indien nodig, wordt door de KV en ketenpartners als belangrijk 
werkzaam element gezien. In totaal zijn van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (3 jaar en 1,5 
maand) 20 KV trajecten (13% van de totale instroom) voortijdig afgebroken, waarbij de jongere werd 
uitgeplaatst naar een JJI (of penitentiaire inrichting; PI). Op basis van de individuele kenmerken konden 
de uitgeplaatste jongeren grofweg in drie groepen verdeeld worden (zie Bijlage 5 voor een 
gedetailleerde beschrijving): 1) Verharde jongeren met weinig perspectief, die zich na plaatsing 
onvoldoende gemotiveerd toonden om zich te committeren aan de regels en verantwoordelijkheden 
in de KV. Volgens medewerkers van de KV hebben deze jongeren (in eerste instantie) een meer 
gestructureerde en beveiligde setting nodig, om de plaatsing in preventieve hechtenis als ‘wake-up 
call’ te kunnen ervaren. 2) Jongeren met hechtingsproblematiek en middelenmisbruik, die zich 
agressief uitten naar de medewerkers en andere jongeren; het lukte de medewerkers niet om een 
constructieve samenwerkingsrelatie op te bouwen met deze jongeren. Volgens medewerkers is het 
eenvoudigweg verhogen van het beveiligingsniveau niet de oplossing voor deze jongeren. Het gedrag 
van deze jongeren zou wellicht verder kunnen verslechteren in een setting met een algemeen hoog 
beveiligingsniveau, waarin meer repressieve maatregelen ingezet worden. Deze uitplaatsingen 
zouden, volgens de medewerkers, wellicht voorkomen kunnen worden door deze jongeren in een 
setting (bijvoorbeeld een ander type KV) te plaatsen waarin meer mogelijkheden tot intensievere 
begeleiding zijn en, waar nodig, meer ruimte is om (tijdelijk) vrijheidsbeperkende maatregelen in te 
kunnen zetten. 3) Kwetsbare jongeren met een LVB en impulsief gedrag, die onvoldoende in staat 
bleken om te voldoen aan de verantwoordelijkheden en het niveau van zelfstandigheid dat verblijf in 
de KV vraagt. De zorgbehoefte van deze jongeren was hoger dan de KV in de huidige opzet kon bieden. 
Deze jongeren hadden een grotere mate van structuur en meer één op één begeleiding nodig. Volgens 
de medewerkers had een plaatsing in de KV wellicht meer kans van slagen gehad, indien meer één op 
één begeleiding mogelijk was geweest.  
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8. De ASR doelgroep in de KV 
 

Ondanks extra aandacht voor implementatie blijft de instroom van de ASR doelgroep laag (N=4, 3% 
van de totale instroom). Deze lage instroom hangt volgens de KV en 3RO samen met het feit dat ASR 
nog niet volledig geïmplementeerd is en hierdoor niet bij alle jongeren met een pleegleeftijd tussen 
de 18 en 23 jaar het wegingskader ASR wordt toegepast. Hierdoor worden mogelijk ASR jongeren 
gemist die in aanmerking komen voor de KV. Daarnaast blijft het, door de organisatiestructuur van 
3RO, het grote aantal medewerkers dat mogelijk in aanraking komt met een potentiële KV plaatsing 
en het feit dat de ASR doelgroep voor hen slechts een kleine groep vormt, een uitdaging om alle 
medewerkers van het bestaan van de KV op de hoogte te stellen en de werkprocessen te 
implementeren. De KV en 3RO blijven ook in 2020 investeren om de bekendheid van het plaatsen 
van ASR jongeren in de KV te vergroten. Bij de afweging om een ASR jongere in de KV te plaatsen, 
worden in principe dezelfde (contra)indicatiecriteria gehanteerd als bij minderjarige jongeren. Wat 
betreft het leestijdverschil (tussen de 12 en 23 jaar) geven de ketenpartners aan dat iedere plaatsing 
maatwerk betreft: in de screening wordt naar de groepssamenstelling gekeken of het passend is een 
jongere met een bepaalde leeftijd te plaatsen, waarbij 3RO aangeeft voornamelijk te vertrouwen op 
de deskundigheid van de KV om deze inschatting te maken. In de proeftuinen KV in Nijmegen en 
Groningen was het leeftijdsverschil tussen jongeren die in de KV verbleven relatief groot; de jongere 
doelgroep leek niet op een negatieve manier beïnvloed te worden door de oudere jongeren (wat 
men van tevoren als risico zag). De werkwijze voor jongeren die via het ASR in de KV geplaatst 
worden, is in principe hetzelfde als voor minderjarige jongeren. Deze werkwijze wordt door zowel 
de KV als 3RO en andere ketenpartners geschikt bevonden voor ASR jongeren. 

8.1 Instroom ASR 
Ondanks dat de KV en ketenpartners veel potentie zien in de ASR doelgroep blijft de instroom van deze 
doelgroep tot nu toe laag (N=4, 3% van de totale instroom). Het afgelopen jaar hebben de KV en 3RO 
investeringen gedaan om de instroom van ASR te vergroten. De KV heeft bijvoorbeeld een aantal 
presentaties gegeven bij 3RO en de zittende magistratuur (ZM) om de bekendheid met de KV en de 
werkprocessen in het toeleidingsproces te vergroten. Daarnaast is een concrete beschrijving van het 
toeleidingsproces voor ASR ontwikkeld om de implementatie hiervan te bevorderen. Ketenpartners 
geven aan dat bovengenoemde investeringen ertoe leiden dat zij elkaar steeds beter weten te vinden: 
de ASR doelgroep krijgt steeds meer bekendheid bij de ketenpartners en de lijnen tussen de KV, 3RO 
en de jeugdreclassering worden korter. De ervaring van 3RO is dat de optie KV steeds vaker wordt 
meegenomen in het toeleidingsproces van ASR jongeren. De KV onderschrijft dit: er is vaker contact 
tussen 3RO en de KV over een potentiële plaatsing. Dit leidt tot nu toe echter nog niet tot meer 
plaatsingen via het ASR. Deze lage instroom hangt volgens de KV en 3RO samen met het feit dat ASR 
nog niet volledig geïmplementeerd is en hierdoor niet bij alle jongeren met een pleegleeftijd tussen 
de 18 en 23 jaar het wegingskader ASR wordt toegepast. Hierdoor worden mogelijk ASR jongeren 
gemist die in aanmerking komen voor de KV. Daarnaast blijkt uit de begeleidingscommissie dat de 
bekendheid met de KV en de bijbehorende werkwijze bij 3RO nog steeds niet optimaal is. Met name 
in de korte tijd tussen de IVS en voorgeleiding lukt het de KV en 3RO nog niet altijd elkaar te vinden; 
volgens de KV en 3RO is er behoefte aan een vaste, snelle communicatielijn. Door de 
organisatiestructuur van 3RO, het grote aantal medewerkers dat mogelijk in aanraking komt met een 
potentiële KV plaatsing en het feit dat de ASR doelgroep voor hen slechts een kleine groep vormt, blijft 
het een uitdaging om iedereen van het bestaan van de KV op de hoogte te stellen en de werkprocessen 
te implementeren. Hetzelfde geldt voor het OM, ZM en de advocatuur die bij deze doelgroep 
betrokken zijn. Ketenpartners verwachten dat wanneer de bekendheid van ASR toeneemt, de instroom 
van ASR jongeren in de KV ook zal toenemen. 
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Volgens mij wordt er wel aandacht besteedt aan de bekendheid van ASR plaatsingen in de KV, maar zijn er 
binnen de partijen nog altijd mensen die niet zo goed op de hoogte zijn van wat de KV precies is. Dat is bij 

iedereen een aandachtspunt. 
Gemeente 

 
De KV en 3RO blijven ook in 2020 investeren om de bekendheid van de mogelijkheid tot plaatsing van 
ASR jongeren in de KV en de werkprocessen te vergroten, bijvoorbeeld door bij 3RO en ZM presentaties 
te blijven verzorgen. Daarnaast is het van belang dat de ketenpartners die bij deze doelgroep 
betrokken zijn, goed vertegenwoordigd zijn in de begeleidingscommissie van de KV. De 
vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners in de begeleidingscommissie zijn namelijk 
verantwoordelijk voor het intern verspreiden van de werkwijze. 

8.2 Toeleiding ASR 

8.2.1 (Contra-)indicatiecriteria ASR  
Bij de indicatiestelling om een ASR jongeren in de KV te plaatsen, worden in principe dezelfde (contra-
)indicatiecriteria gehanteerd als bij minderjarige jongeren (zie §1.1). Wat betreft het leestijdverschil 
(tussen de 12 en 23 jaar) geven de ketenpartners aan dat iedere plaatsing maatwerk betreft; in de 
screening wordt gekeken naar de groepssamenstelling en of het passend is een jongere met een 
bepaalde leeftijd te plaatsen, waarbij 3RO aangeeft voornamelijk te vertrouwen op de deskundigheid 
van de KV om deze inschatting te maken. Zoals beschreven in het ‘Eindrapport Monitor Proeftuinen 
VIV JJ’ (Souverein e.a., 2018) was in de proeftuinen KV in Nijmegen en Groningen het leeftijdsverschil 
tussen jongeren die in de KV verbleven relatief groot. Dit heeft gedurende de looptijd van deze 
proeftuinen geen problemen opgeleverd; de jongere doelgroep leek niet op een negatieve manier 
beïnvloed te worden door oudere jongeren (wat men van tevoren als risico zag). 

8.2.2 Toeleidingproces ASR 
Jongeren die via het ASR instromen kunnen via een IVS of doorplaatsing vanuit de JJI in de KV geplaatst 
worden. Een doorplaatsing vanuit de JJI verloopt via dezelfde route als bij minderjarige jongeren (zie 
§1.2). In het kader van een IVS wordt de vroeghulp uitgevoerd door 3RO (de RvdK heeft geen rol bij de 
toeleiding van ASR via IVS). In het kader van de vroeghulp dient bij alle jongeren tussen de 16 en 23 
jaar het wegingskader ASR te worden gehanteerd. Indien een meerderjarige jongere in aanmerking 
komt voor berechting via het jeugdstrafrecht, dient vervolgens een plaatsing in de KV te worden 
overwogen door 3RO. Bij een potentiële plaatsing vindt, net als bij minderjarige jongeren, altijd overleg 
met de KV plaats, waarbij een medewerker van 3RO telefonisch contact opneemt met de KV. Wanneer 
jongeren voor het eerst met 3RO in aanraking komen, beschikt 3RO over het algemeen nog over weinig 
informatie; veel van deze jongeren zijn in hun voorgeschiedenis wel reeds bekend bij de RvdK. De KV 
neemt in deze gevallen vaak ook contact op met de RvdK voor meer informatie om in het overleg met 
3RO een goede inschatting te kunnen maken of een jongere al dan niet geschikt is voor plaatsing in de 
KV. 
 
Hoewel 3RO en de KV elkaar over het algemeen steeds beter weten te vinden, verloopt het contact in 
het toeleidingsproces op casusniveau vaak nog moeizaam. Zo lukt het 3RO en de KV, in de beperkte 
tijd tussen de IVS en de voorgeleiding, nog vaak niet om elkaar telefonisch of via de mail te bereiken 
om te overleggen over de (contra-)indicatiecriteria voor plaatsing. Hierdoor blijft bij 3RO onbekend of 
een KV plaatsing een optie is en worden mogelijk jongeren die in aanmerking komen voor de KV gemist. 
Dit heeft te maken met het gegeven dat 3RO niet vanaf de start van de KV Amsterdam betrokken is 
geweest. Hierdoor weten medewerkers van 3RO nog niet goed hoe zij de KV het snelst kunnen 
bereiken; een vaste communicatielijn dient nog te worden opgezet. Bij de RvdK is dit, bij de toeleiding 
van minderjarige jongeren, inmiddels ingebed. 
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8.3 Verblijf ASR 
De werkwijze voor jongeren die via het ASR in de KV geplaatst worden, is in principe hetzelfde als voor 
minderjarige jongeren. Deze werkwijze wordt door zowel de KV als 3RO en andere ketenpartners 
geschikt bevonden voor ASR jongeren. Een belangrijk kenmerk van de werkwijze van de KV, een meer 
open setting dan een JJI, is dat gedurende de periode van vrijheidsbeneming, voor zowel minderjarigen 
als meerderjarigen, tijdens het verblijf in de KV toezicht en begeleiding vanuit de (jeugd)reclassering 
opgestart wordt. Dit wijkt af van de reguliere werkwijze van de jeugdreclassering en 3RO: doorgaans 
laat de (jeugd)reclassering toezicht en begeleiding niet doorlopen als er sprake is van een plaatsing in 
een JJI. Voor minderjarige jongeren die in de KV geplaatst zijn, wordt een vrijwillige toezicht- en 
begeleidingsmaatregel opgestart bij de jeugdreclassering, waarna direct gestart wordt met de 
uitvoering van het jeugdreclasseringstraject. Voor ASR jongeren geldt dat zij gedurende (en na) het 
verblijf in de KV op basis van een vrijwillige toezicht- en begeleidingsmaatregel door de 
jeugdreclassering of 3RO begeleid kunnen worden. Tot op heden is het bij het plaatsen van ASR 
jongeren in de KV altijd gelukt om snel na plaatsing toezicht en begeleiding op te starten: twee van de 
vier ASR jongeren werden hierbij begeleid door de jeugdreclassering en twee ASR jongeren door 3RO.  
 
Uit het rapport ‘Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ’ (Souverein e.a., 2018) vanuit de proeftuin KV 
in Nijmegen, waar een relatief oudere doelgroep geplaatst werd, bleek dat bij de invulling van het 
traject de focus doorgaans meer op werk lag dan op scholing. Daarnaast hebben oudere jongeren meer 
eigen gezag en beslissingsbevoegdheid en zijn ouders/verzorgers over het algemeen minder betrokken 
dan bij een jongere doelgroep. Zodoende is het goed bij het verblijf van ASR jongeren in de KV rekening 
te houden met andere factoren, waaronder betrokkenheid van bijvoorbeeld een partner in plaats van 
ouders/verzorgers. Het feit dat de KV een individuele aanpak hanteert, maakt dat hier op ingespeeld 
kan worden. Wat betreft hulpverlening kan bij ASR jongeren niet direct jeugdhulp (bijvoorbeeld bij 
Spirit) ingezet worden; hiertoe dient de gemeente aan 3RO of de jeugdreclassering toestemming te 
geven om verlengde jeugdhulp in te zetten. Momenteel wordt door adviesbureau BMC36 in kaart 
gebracht hoe het precies zit met de inzet van jeugdhulp bij ASR jongeren. 
 
  

                                                           
36 www.bmc.nl 
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UITSTROOM 
In dit onderdeel worden ten eerste de verblijfsduur en het reguliere uitstroomproces beschreven 
(Hoofdstuk 9). Vervolgens worden de aandachtspunten en vraagstukken beschreven rondom het 
uitplaatsingsproces (Hoofdstuk 10). Tot slot wordt beschreven hoe de jongeren vergaat in de maanden 
na uitstroom uit de KV (Hoofdstuk 11).  
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9. Verblijfsduur en uitstroomproces 
 

De KV Amsterdam is in de huidige opzet gericht op jongeren in preventieve hechtenis die relatief 
kort (gemiddeld vijf weken) in hechtenis verblijven. Bij het grootste deel (84%) van de trajecten 
stroomden jongeren uit via een reguliere weg binnen de rechtsgang, waarvan bij de meeste 
trajecten (73%) de jongeren werden geschorst tijdens een raadkamerzitting. Na uitstroom woont 
bijna drie kwart van de jongeren (71% van het totale bekende aantal) weer thuis (bij de 
ouders/verzorgers of andere familieleden). Om beschermende factoren (zoals school of werk) ook 
na verblijf in de KV in stand te houden, is een goede aansluiting op het vervolgtraject essentieel. De 
periode in de KV is onderdeel van een doorlopend zorgtraject: tijdens het verblijf ligt de focus 
continu op het zoeken naar verbinding met het voor- en natraject van de jongere. De werkwijze van 
de KV biedt mogelijkheden om te komen tot een goede aansluiting met en een soepele overgang 
naar het vervolgtraject. Desondanks blijkt dat de overgang van de KV naar een setting (thuis of in 
een instelling) met minder structuur, controle en persoonlijke aandacht, voor sommige jongeren 
lastig is. De KV besteedt aandacht aan deze overgang door inzet van ‘Binnenste Buiten’, waarbij 
jongeren na vertrek (in een aantal afspraken) door medewerkers van de KV worden begeleid bij het 
aangaan van contact en het maken van afspraken met de vervolgplek (kan ook thuis bij ouders zijn). 

 
De KV Amsterdam is in de huidige opzet gericht op jongeren in preventieve hechtenis die relatief kort 
in hechtenis verblijven. In de onderstaande paragrafen worden eerst de verblijfsduur en 
uitstroomroutes beschreven (zie §9.1). Vervolgens wordt ingegaan op het reguliere uitstroomproces 
en de aansluiting op het vervolgtraject (zie §9.2), waarin de KV een rol speelt in de vorm van een 
‘warme overdracht’ (zie §9.3). Het uitplaatsingsproces wordt beschreven in Hoofdstuk 10. 

9.1 Verblijfsduur en uitstroomroutes 
Figuur 5 geeft een overzicht weer van de verblijfsduur in weken. Jongeren verblijven gemiddeld vijf 
weken in de KV. Na één week is bijna een kwart van de jongeren (23%) uitgestroomd, na vier weken is 
meer dan de helft van de jongeren (54%) uitgestroomd en na acht weken is 84% van de jongeren 
uitgestroomd. De gemiddelde verblijfsduur van jongeren in de KV is gedurende de gehele looptijd 
nagenoeg onveranderd gebleven (Souverein e.a., 2019) en is vergelijkbaar met de verblijfsduur van 
preventief gehechte jongeren in een JJI (Rovers, 2014). 
 
Figuur 5 
Verblijfsduur  

 
Notitie. Gegevens tot 1 november 2019 (N=151). 
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In Tabel 9 wordt de route van uitstroom weergegeven. Bij het grootste deel van de trajecten (87%) 
stroomden jongeren uit via een reguliere weg binnen de rechtsgang, waarvan bij de meeste trajecten 
(73% van de totale uitstroom) de jongeren werden geschorst tijdens een raadkamerzitting. In drie 
trajecten was sprake van een doorplaatsing naar een JJI of een andere (gesloten) setting. Voor deze 
doorplaatsingen waren diverse redenen, waaronder een doorplaatsing naar pleegzorg en een 
doorplaatsing voor observatie op de observatieafdeling in Teylingereind. Daarnaast was een jongere 
doorgeplaatst naar een JJI, omdat er nieuwe delicten aan het licht kwamen die gepleegd waren voor 
de plaatsing in de KV, en dit naar verwachting zou resulteren in een lange detentieduur voor deze 
jongere. Deze doorplaatsingen verschillen van uitplaatsingen: bij uitplaatsingen gaat het om een 
voortijdige beëindiging van het traject in de KV, omdat de KV niet de juiste plek voor de jongere bleek 
omdat er meer zorg en begeleiding of een hoger beveiligingsniveau nodig was dan in de KV geboden 
kon worden (zie §7.3.2 en Bijlage 5 voor een inhoudelijke beschrijving van de uitplaatsingen). 
 
Tabel 9 
Uitstroom routes 

 Aantal 
plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Uitplaatsing JJI 20 (13%) 
Reguliere uitstroom 131 (87%) 
 Geschorst op raadkamer 110 (73%) 
 Onmiddellijke Invrijheidsstelling 14 (9%) 
 Doorplaatsing* 3 (2%) 
 Veroordeeld zitting (met toezicht) 4 (3%) 

Notitie. Gegevens tot 1 november 2019 van de 
uitgestroomde jongeren. Percentages allen berekend ten 
opzichte van de totale uitstroom. *Twee van de drie 
doorplaatsingen leidden tot uitstroom naar een JJI. 
 
Tabel 10 geeft de trajecten weer waarbij de jongere bij uitstroom werd geschorst of veroordeeld met 
toezicht (n=114; 75% van de totale uitstroom), evenals de schoringsvoorwaarden die hierbij opgelegd 
werden. Voor een deel (12% van het totale aantal) van de trajecten waarbij de jongere uitstroomde 
met toezicht en begeleiding bij de (jeugd)reclassering konden de schorsingsvoorwaarden niet worden 
achterhaald. Voor de trajecten waarvan de schorsingsvoorwaarden wel achterhaald konden worden 
geldt dat in de meeste gevallen het opstarten of behouden van school (89% van het totale bekende 
aantal), het niet van adres veranderen (74% van het totale bekende aantal), een avondklok (72% van 
het totale bekende aantal), hulpverlening of begeleiding (71% van het totale bekende aantal) en 
verdiepende diagnostiek (69% van het totale bekende aantal) als schorsingsvoorwaarden opgelegd 
werden. 
 
Tabel 11 geeft aan welke vormen van hulpverlening werden opgelegd in de schorsingsvoorwaarden; 
in de meeste gevallen werd begeleiding vanuit IFA/IPA (57% van het totale bekende aantal) als 
schorsingsvoorwaarde opgelegd. Bij het interpreteren van deze gegevens dient opgemerkt te worden 
dat in veel van de trajecten meerdere vormen van hulpverlening zijn opgenomen in de 
schorsingsvoorwaarden. De percentages van de subcategorieën waarin het type hulpverlening 
benoemd is, komen hierdoor opgeteld tot boven de 100%. Daarnaast werd in de 
schorsingsvoorwaarden niet altijd gespecificeerd welke vorm van hulpverlening ingezet zou worden, 
maar werd uitsluitend de aanbieder vermeld.  
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Tabel 10 
Opgelegde schorsingsvoorwaarden bij uitstroom 

 Aantal 
plaatsingen 
(N=114) 

 N (%) 
Onbekend 14 (12%) 
Contactverbod 51 (51%) 
Locatieverbod 13 (13%) 
School opstarten/behouden 89 (89%) 
Werk opstarten/behouden 10 (10%) 
Controleerbare vrijetijdsbesteding  12 (12%) 
Verbod middelengebruik 4 (4%) 
Elektronische controle 33 (33%) 
Niet van adres veranderen 74 (74%) 
Huisarrest 4 (4%) 
Avondklok 72 (72%) 
Diagnostiek 69 (69%) 
Hulpverlening of begeleiding 71 (71%) 

Notitie. Gegevens tot 1 november 2019 van alle 
jongeren die via een schorsing preventieve hechtenis 
zijn uitgestroomd of veroordeeld zijn op zitting (met 
toezicht). Percentage onbekende gegevens is 
berekend ten opzichte van het totale aantal. 
Percentages bekende gegevens zijn berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. 
 
Tabel 11 
Opgelegde schorsingsvoorwaarden voor hulpverlening of begeleiding bij uitstroom 

 Aantal 
plaatsingen 
(N=114) 

 N (%) 
Onbekend 14 (12%) 
Hulpverlening of begeleiding 71 (71%) 
 IFA/IPA 57 (57%) 
 Systeemtherapie  8 (8%) 
 Begeleid wonen 2 (2%) 
 Programma (toeleiding school/werk) 10 (10%) 
 Verslavingszorg 2 (2%)  
 Overige jeugdzorg/GGZ* 42 (42%) 

Notitie. Gegevens tot 1 november 2019 van alle 
jongeren die via een schorsing preventieve hechtenis 
zijn uitgestroomd of veroordeeld zijn op zitting (met 
toezicht). Percentage onbekende gegevens is 
berekend ten opzichte van het totale aantal. 
Percentages bekende gegevens zijn berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. *In de 
categorie ‘overig’ valt bijvoorbeeld behandeling of 
begeleiding bij Perspectief, De Waag, De Bascule, 
Arkin, Akwaaba, Intermetzo, Lijn5, Altra, of Multiplus 
Zorg. 
 
Tabel 12 geeft een overzicht weer van de woonsituatie na uitstroom. Voor plaatsing in de KV woonde 
de jongeren in het grootste deel van de trajecten bij de ouders/verzorgers (88% van het totale bekende 
aantal) of andere familieleden (4% van het totale bekende aantal; zie Bijlage 2, Tabel 20). Na uitstroom 
woont in bijna drie kwart van de trajecten (71% van het totale bekende aantal) de jongere weer bij de 
ouders/verzorgers (68% van totale bekende aantal) of andere familieleden (3% van totale bekende 
aantal). In de overige 29% (van het totale bekende aantal) van de trajecten stroomt de jongere uit naar 
een open residentiële behandelsetting (13%; begeleid wonen, gezinshuis, pleegzorg, behandelgroep) 
en stroomt in 16% (van het totale bekende aantal) van de trajecten de jongere uit naar een gesloten 
setting (JJI of PI), vrijwel allemaal (20 van de 22 jongeren; zie Tabel 9) in het kader van een uitplaatsing. 
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Tabel 12 
Woonsituatie na uitstroom KV 

 Aantal 
plaatsingen 
(N=151) 

 N (%) 
Onbekend 12 (8%) 
Tweeoudergezin 29 (21%) 
Eenoudergezin 66 (47%) 
Bij familie 4 (3%) 
Begeleid wonen 11 (8%) 
Gezinshuis/pleegzorg 3 (2%) 
Behandelgroep 4 (3%) 
JJI 21 (15%) 
PI 1 (1%) 

Notitie. Gegevens tot 1 november 2019 van de 
uitgestroomde jongeren. Percentage onbekende 
gegevens is berekend ten opzichte van het totale 
aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. 

9.2 Het reguliere uitstroomproces: aansluiting op het vervolgtraject 
Onderstaande beschrijving gaat over het reguliere uitstroomproces. Onder reguliere uitstroom vallen 
jongeren die geschorst worden, onmiddellijk in vrijheid worden gesteld of doorgeplaatst worden (naar 
bijvoorbeeld een specialistische zorgafdeling binnen de JJI). Niet reguliere uitplaatsingen zijn 
uitplaatsingen als gevolg van het voortijdig afbreken van het traject in de KV, naar een JJI. Dit proces 
wordt beschreven in §10.1. Om beschermende factoren (zoals school of werk) ook na verblijf in de KV 
in stand te houden, is een goede aansluiting op het vervolgtraject essentieel. De periode in de KV is 
onderdeel van een doorlopend zorgtraject: tijdens het verblijf ligt de focus continu op het zoeken naar 
verbinding met het voor- en natraject van de jongere. De werkwijze van de KV biedt mogelijkheden 
om te komen tot een goede aansluiting met en een soepele overgang naar het vervolgtraject. De 
werkprocessen van de KV zijn zo ingericht dat dagbesteding, begeleiding en hulpverlening 
gecontinueerd dan wel opgestart kunnen worden gedurende het verblijf. Dit maakt ook dat wat 
gedurende het verblijf in de KV gecontinueerd of opgestart is, gemakkelijker voortgezet kan worden 
na uitstroom. Bovendien zorgen het leefklimaat (aansluiten bij het ‘normale leven’ en naar buiten 
gericht) en de ligging (midden in een woonwijk) van de KV ervoor dat jongeren blijven deelnemen aan 
de maatschappij, ondanks het feit dat er sprake is van vrijheidsbeneming. Om de aansluiting op het 
vervolgtraject te garanderen kwam in de monitor een aantal aandachtspunten naar voren, die in de 
onderstaande paragrafen worden toegelicht. 

9.2.1 Continuïteit in regievoering en begeleiding 
De regievoering wordt belegd bij één organisatie die voor, tijdens en na het verblijf betrokken is: in 
Amsterdam is dit de (jeugd)reclassering. Gezien het feit dat de (jeugd)reclassering vaak twee tot drie 
jaar betrokken is bij het traject van een jongere, is continuïteit in de persoon die per organisatie 
betrokken is ook van belang. Hierdoor kan de betrokken reclasseringsmedewerker een band 
opbouwen met de jongere, zodat de jongere gedurende zijn traject (ook na verblijf in de KV) een vast 
aanspreekpunt heeft. Door hoog verloop in het personeelsbestand bij de (jeugd)reclassering blijkt het 
echter lastig om elke jongere van een vaste reclasseringsmedewerker te voorzien. Daarnaast zijn, 
mede door het hoge verloopcijfer, niet alle reclasseringsmedewerkers op de hoogte van wat een 
plaatsing in de KV inhoudt. Zodoende is het van belang dat alle reclasseringsmedewerkers goed 
geïnformeerd worden over wat een KV plaatsing van hen vraagt en over het feit dat – in tegenstelling 
tot bij een JJI plaatsing – gedurende de periode van vrijheidsbeneming toezicht en begeleiding 
doorlopen en al ingezet kunnen worden op het vervolgtraject. 
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9.2.2 Aandacht voor aansluiting op de vervolgplek 
Het is van belang dat er expliciet aandacht is voor de overgang van de KV naar buiten en de aansluiting 
met de vervolgvoorziening. De overgang vanuit de KV naar een andere setting (thuis of in een 
instelling) met minder structuur, controle en persoonlijke aandacht, kan voor sommige jongeren lastig 
zijn. Aangezien de meeste jongeren (68% van het totale bekende aantal, zie §9.1) naar huis (hun 
ouders/verzorgers) gaan na het verblijf in de KV, is het van belang om de ouders/verzorgers gedurende 
het verblijf actief te betrekken. Zo krijgen de ouders/verzorgers tijdens het KV traject begeleiding bij 
het houden van toezicht over de jongere. De jongere oefent tijdens het verblijf in de KV met verlof, en 
dit is tegelijkertijd een oefenmoment voor de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers dienen op 
dergelijke momenten toezicht te houden op de jongere en doen ervaring op met het zich houden aan 
afspraken, zoals de jongere op tijd terug sturen naar de KV. Hoe de jongere en de ouders/verzorgers 
deze verlofmomenten ervaren wordt nabesproken met de betrokken (jeugd)reclassering. Om de 
overgang van de KV naar huis soepel te laten verlopen, worden de ouders/verzorgers tijdens het KV 
traject op de hoogte gehouden van de afspraken die de jongere heeft (bijvoorbeeld schooltijden). 
Doordat de ouders/verzorgers betrokken worden bij het proces van de jongere en hoe de jongere om 
leert gaan met eigen verantwoordelijkheden, wordt het voor de ouders/verzorgers gemakkelijker om 
de overgang van de KV naar huis soepel te laten verlopen. 
 
Voor jongeren die niet uitstromen naar huis is het verblijf in de KV (gemiddeld 5 weken) soms te kort 
om een passend vervolgtraject op te starten. Wanneer niet tijdig een geschikte vervolgplek gevonden 
wordt, kunnen de structuur en beschermende factoren die zijn opgebouwd in de KV niet voortgezet 
worden en loopt de jongere het risico terug te vallen in oude patronen. Het is daarom van belang dat 
de gemeente Amsterdam goed op de hoogte is van welke voorzieningen daarbij worden gemist, zodat 
de gemeente hierop actie kan ondernemen. Tot slot kan de aansluiting op het vervolgtraject (thuis of 
in een instelling) worden bevorderd door het bieden van een warme overdracht vanuit de KV. 

9.3 Warme overdracht vanuit de KV: ‘Binnenste Buiten’ 
Sinds het najaar van 2019 vervult de KV, vanuit de gedachte dat een plaatsing in de KV onderdeel is 
van een doorlopend zorgtraject, een rol in het bevorderen van de overgang naar buiten in de vorm van 
een warme overdracht (c.q. ‘Binnenste Buiten’). Bij alle jongeren wordt gedurende het verblijf in de 
KV bekeken of het geïndiceerd is om ‘Binnenste Buiten’ in te zetten; daarmee kan ‘Binnenste Buiten’ 
in principe ook ingezet worden bij jongeren die uitgeplaatst worden. In het kader van ‘Binnenste 
Buiten’ vinden na uitstroom maximaal drie contactmomenten tussen een pedagogisch medewerker 
van de KV en de jongere plaats. ‘Binnenste Buiten’ is primair gericht op de jongere; indien nodig kan 
de (jeugd)reclassering aansluiten bij het gesprek tussen de jongere en de pedagogisch medewerker 
van de KV. Deze contactmomenten vinden altijd plaats met goedkeuring van en in afstemming met de 
jongere en worden altijd afgestemd met de betrokken reclasseringsmedewerker. Tijdens deze 
contactmomenten wordt door de pedagogisch medewerker van de KV samen met de jongere 
inzichtelijk gemaakt wat hij geleerd heeft op het gebied van bejegening en hoe hij dit in kan zetten bij 
de vervolgplek: Hoe kan de jongere bijvoorbeeld gemotiveerd raken om op tijd op te staan voor 
dagbesteding? Door de jongere te coachen in welke vaardigheden hij in de KV opgedaan heeft, wordt 
getracht de dynamiek tussen medewerker of ouders/verzorgers en jongere voort te zetten op de 
vervolgplek. De pedagogisch medewerker neemt tijdens deze contactmomenten een coachende rol 
aan. In deze aanpak wordt de regie bij de jongere gelegd. Tijdens de contactmomenten wordt met een 
positieve insteek teruggekeken op het verblijf in de KV en wordt de jongere in zijn kracht gezet: 
empowerment. 
 
Ik zou het empoweren van de jongens noemen. Het gaat echt om de bejegening, waarbij jongens hebben laten 
zien dat ze daarin een kracht hebben ontwikkeld en dat je die ondersteunt. Het gaat niet om het opzetten van 

acties die uitgevoerd moeten worden, zoals naar welke school de jongere moet.  
Wel checken we bij de jongere hoe het met hem gaat en of hij het nog volhoudt. 

KV 
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In overdracht naar de keten worden de lessen die de jongere meeneemt van de KV naar de vervolgplek 
besproken in het ketenoverleg. Deze lessen worden altijd met de (jeugd)reclassering gedeeld, zodat 
ze in het schorsingsplan van de jongere opgenomen kunnen worden. Momenteel gebeurt dat nog 
mondeling of schriftelijk; in 2020 wordt toegewerkt naar een ICT systeem (zie §4.3.4 voor een 
uitgebreide beschrijving) waarin de lessen van de jongere geborgd en met betrokken ketenpartners 
gedeeld kunnen worden. Ketenpartners zien hier meerwaarde in: een warme overdracht vanuit de KV 
naar de vervolgplek kan de stap van binnen (KV) naar buiten (vervolgplek) kleiner maken. 
 
In het afgelopen jaar heeft de KV vanuit de gemeente inhoudelijke ondersteuning gekregen bij de 
invulling van ‘Binnenste Buiten’: de medewerkers van de KV zijn getraind in hoe zij een warme 
overdracht op het gebied van bejegening uit kunnen voeren. Tevens zijn de betrokken ketenpartners 
ingelicht over de invulling en het werkproces rondom ‘Binnenste Buiten’: de rolverdeling tussen de KV 
en de (jeugd)reclassering met betrekking tot ‘Binnenste Buiten’ is helder voor alle partijen. Sinds het 
najaar van 2019 is officieel gestart met de uitvoering van ‘Binnenste Buiten’. Dit maakt dat er 
momenteel nog weinig ervaring mee is opgedaan: er zijn pas enkele uitgestroomde jongeren bij wie 
‘Binnenste Buiten’ ingezet is, deze eerste ervaringen waren positief. 
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10. Het uitplaatsingsproces 
 

De uiterste consequentie naar aanleiding van een regelovertreding of een incident tijdens verblijf in 
de KV is een uitplaatsing naar een JJI of andere gesloten setting. De JJI als stok achter de deur, de 
mogelijkheid om op te schalen indien nodig, wordt door de KV en ketenpartners als belangrijk 
werkzaam element gezien. Gedurende de looptijd van de KV is bekeken hoe het uitplaatsingsproces 
het beste en meest efficiënt vormgegeven kan worden. Het uitplaatsingsproces is nog niet 
uitgekristalliseerd en wordt vanaf 2020 met de landelijke uitrol van KV’s doorontwikkeld. Op basis 
van de resultaten van de monitor komt een aantal aandachtspunten naar voren die belangrijk zijn 
bij de verdere vormgeving van het uitplaatsingsproces. Ten eerste ligt bij een (mogelijke) 
uitplaatsing de regie bij de KV: de KV heeft met alle betrokken partijen korte lijnen en zodoende de 
mogelijkheid om snel te schakelen, wat in de praktijk ook lukt. Voorts moet, om het draagvlak in de 
buurt hoog te houden, voorkomen worden dat de buurt afgeschrikt wordt door een uitplaatsing. 
Derhalve is het van belang dat uitgeplaatste jongeren door onopvallend vervoer worden opgehaald 
en zonder handboeien, door niet-geüniformeerd personeel vanuit de KV naar de auto worden 
begeleid. Daarnaast is een gedegen informatie-uitwisseling tussen de KV en de JJI belangrijk; over 
de jongere en over het traject dat in de KV is opgestart, zodat de JJI hierbij kan aansluiten. Hiertoe 
dient het dossier dat in de KV wordt opgebouwd digitaal overdraagbaar te zijn. Tot slot dient de KV, 
bij het vroegtijdig afbreken van het traject in de KV, een verzoek tot uitplaatsing in bij DIZ waarop 
de jongere in de JJI geplaatst wordt. De ketenpartners vragen zich af of een terugmelding, het 
voortijdig afbreken van een KV traject, automatisch een uitplaatsing naar een JJI tot gevolg moet 
hebben. Bij een deel van de uitplaatsingen gaat het om kwetsbare jongeren die meer zorg en niet 
per se meer beveiliging nodig hebben. De RC zou in dat geval een onafhankelijke toets kunnen 
uitvoeren of een plaatsing in de JJI de juiste keuze is of dat er alternatieve, beter passende, opties 
voor de jongere zijn. Zoals het opschalen van het traject in een KV met extra begeleiding. Op het 
moment van schrijven is er overleg tussen het OM, de RC en het ministerie over de invulling van de 
rol van de RC bij plaatsing en bij uitplaatsing.  

 
De uiterste consequentie naar aanleiding van een regelovertreding of een incident tijdens verblijf in 
de KV is een uitplaatsing naar een JJI of andere gesloten setting. De JJI als stok achter de deur, de 
mogelijkheid om op te schalen indien nodig, wordt door de KV en ketenpartners als belangrijk 
werkzaam element gezien. Daarnaast ervaart de KV dat een uitplaatsing, ondanks dat het gaat om een 
negatieve beëindiging van het KV traject, waardevolle inzichten geeft in zowel het type jongere dat 
wel of niet geschikt is voor een KV plaatsing, als in de problematiek en gepaste bejegening van de 
jongere in kwestie. In totaal zijn er in de looptijd van de KV Amsterdam 20 trajecten (13% van de totale 
uitstroom tot 1 november 2019) geweest die resulteerden in een uitplaatsing. De onderstaande 
paragrafen richten zich op een beschrijving van het uitplaatsingsproces; voor een inhoudelijke 
beschrijving van de uitplaatsingen wordt u verwezen naar §7.3.2 en Bijlage 5. 

10.1 Het huidige uitplaatsingsproces 
Wanneer de KV overgaat tot uitplaatsing van een jongere37, vindt eerst overleg plaats met alle 
relevante betrokken partijen (jongere, ouders/verzorgers, (jeugd)reclassering, RvdK), tenzij de situatie 
zo acuut is dat de veiligheid van de jongere en anderen niet gewaarborgd kan worden en de jongere 
direct uitgeplaatst moet worden. In dit overleg wordt bepaald of een uitplaatsing de beste keuze is en 
wat de gevolgen daarvan zijn voor de jongere en zijn traject. 
 
  

                                                           
37 Voor een uitgebreide beschrijving van het uitplaatsingsproces wordt u verwezen naar de werkwijzebeschrijving van de KV 
Amsterdam (op te vragen bij de AWRJ). 



71 
 

Wij krijgen van de KV een mededeling dat de jongere zich dusdanig niet aan de regels houdt, dat zij van mening 
zijn dat hij daar niet langer kan blijven. Als de KV vindt dat het niet meer kan en de veiligheid is in het geding, 

dan houdt het op. Daarin heeft de KV de leiding, omdat we vertrouwen hebben in de methodiek: we weten dat 
de KV alles heeft geprobeerd om het wel te laten lukken en dan neem ik hun advies bloedserieus. 

(Jeugd)reclassering 
 
Wanneer overgegaan wordt tot uitplaatsing van de jongere naar een JJI, dient de KV een officieel 
overplaatsingsverzoek bij DIZ in, dat van een onderbouwing voor de uitplaatsing voorzien is. Bij 
akkoord van DIZ wordt de jongere opgehaald in een auto zonder Dienst Vervoer en Ondersteuning 
(DV&O) kenmerken en zonder handboeien, door niet-geüniformeerd personeel naar een JJI gebracht. 

10.2 Aandachtspunten voor verdere doorontwikkeling van het uitplaatsingsproces 
Gedurende de looptijd van de KV is bekeken hoe het uitplaatsingsproces het beste en meest efficiënt 
vormgegeven kan worden. Het uitplaatsingsproces is nog niet volledig uitgekristalliseerd en wordt 
vanaf 2020 met de landelijke uitrol van KV’s doorontwikkeld. Op basis van de resultaten van de monitor 
kunnen drie aandachtspunten geformuleerd worden die belangrijk zijn bij de verdere vormgeving van 
het uitplaatsingsproces. Ten eerste is het van belang dat de regie bij een (mogelijke) uitplaatsing te 
allen tijde bij de KV ligt; de KV heeft met alle betrokken partijen korte lijnen en zodoende de 
mogelijkheid om snel te schakelen, wat in de praktijk ook lukt. Ten tweede is het van belang om het 
draagvlak in de buurt hoog te houden. Voorkomen moet worden dat de buurt afgeschrikt wordt bij 
een uitplaatsing. Hierbij helpt het als de jongere door onopvallend vervoer opgehaald wordt. Voor de 
KV Amsterdam is daarom afgesproken dat de jongere opgehaald wordt in een auto zonder DV&O 
kenmerken en dat de jongere zonder handboeien en door niet-geüniformeerd personeel vanuit de KV 
naar de auto wordt begeleid. In de praktijk blijkt echter dat deze afspraak niet altijd nageleefd wordt. 
Gezien de snelheid waarmee een jongere uitgeplaatst dient te worden (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een incident), heeft DV&O niet altijd voldoende tijd en vervoer beschikbaar om in burger te 
arriveren. Op het moment van schrijven wordt door de lokale ketenpartners, in samenwerking met 
DJI, gezocht naar een oplossing om het vervoer bij uitplaatsingen goed te laten verlopen. Tot slot is 
het van belang dat er een gedegen informatie-uitwisseling is tussen de KV en JJI over de jongere en 
het traject dat in de KV is opgestart, zodat de JJI hierbij kan aansluiten. Het vastleggen van informatie 
en informatie-uitwisseling van de KV is een algemeen aandachtspunt (zie §4.3.3 en §4.3.4). Bij een 
uitplaatsing vindt nog niet automatisch informatieoverdracht tussen de KV en de JJI plaats, omdat de 
KV nog niet is aangesloten op het algemene informatie systeem van de DJI. Momenteel werkt de KV, 
in afstemming met DJI, aan het verfijnen en overdraagbaar maken van de rapportages.  

10.3 Een onderliggend vraagstuk: de rol van de RC 
Omdat de KV (voorlopig) administratief onder JJI Teylingereind valt en jongeren via Artikel 48, lid 3 
Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Bjj) in de KV geplaatst worden, is er bij het vroegtijdig 
afbreken van het KV traject op papier sprake van een doorplaatsing naar een andere locatie (een JJI) 
en is er geen tussenkomst nodig van de RC. Ondanks dat ketenpartners vertrouwen op het oordeel van 
de KV om over te gaan tot uitplaatsing, ontbreekt hiermee een onafhankelijk toetsingsmoment door 
lokale ketenpartners bij deze afweging. Bovendien roept dit bij de ketenpartners een onderliggende 
vraag op of een terugmelding, het voortijdig afbreken van een KV traject, automatisch een uitplaatsing 
naar een JJI tot gevolg moet hebben. De ketenpartners vinden bij een uitplaatsing uit de KV de JJI niet 
automatisch de beste plek voor alle jongeren. In het geval van een acute situatie na wangedrag, vinden 
ketenpartners de huidige procedure, met automatische uitplaatsing naar de JJI, passend. De 
ketenpartners melden echter dat het bij een deel van de uitplaatsingen gaat om kwetsbare jongeren 
die meer zorg en niet per se meer beveiliging nodig hebben (zie Bijlage 5). De RC ziet een rol voor 
zichzelf weggelegd in het uitplaatsingsproces wanneer er bij kwetsbare jongeren sprake is van twijfels 
over de uitplaatsing. De RC kan in dat geval een onafhankelijke toets uitvoeren om te bepalen of een 
plaatsing in de JJI de juiste keuze is of dat er alternatieve, beter passende, opties voor de jongere zijn. 
Zoals opschalen van het traject in een KV met extra zorg en begeleiding. Bovenstaand vraagstuk hangt 
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samen met het vraagstuk of de KV zou moeten worden beschouwd als een wezenlijke andere vorm 
van vrijheidsbeneming dan de JJI, of dat de KV als een verlengstuk van de JJI kan worden beschouwd 
(zie ook §1.4.1). De ketenpartners in Amsterdam beschouwen de KV als een alternatief voor de JJI, met 
een wezenlijk ander karakter. Om het uitplaatsingsproces soepel te laten verlopen, is van belang dat 
hierover overeenstemming is tussen alle ketenpartners.  
 
Om het hierboven beschreven vraagstuk nader te onderzoeken is in 2019 door de ketenpartners 
afgesproken dat in het geval van een uitplaatsing naar een JJI, de RC een melding zou ontvangen en 
achteraf een onafhankelijke toets zou uitvoeren, om te bepalen of de RC het hypothetisch gezien eens 
zou zijn met de keuze om de jongere uit te plaatsen naar een JJI, of dat een andere optie passender 
was geweest. Op het moment van schrijven is er overleg tussen de lokale ketenpartners en het 
ministerie over de invulling van de rol van de RC.  
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11. Hoe vergaat het jongeren na verblijf in de KV? 
 

De follow-up meting (gemiddeld 13 maanden na uitstroom) laat zien dat de beschermende factoren 
(dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding, betrokkenheid van de ouders/verzorgers) die in 
de KV gecontinueerd dan wel opgestart worden ook in de maanden na uitstroom overeind blijven 
staan. Dit is een belangrijk resultaat dat gedurende de looptijd van de monitor steeds opnieuw werd 
bevestigd. Om deze resultaten in perspectief te plaatsen zijn in de monitor ook gegevens verzameld 
over jongeren die voorgeleid werden maar gedurende de looptijd van de monitor niet in de KV 
geplaatst werden: jongeren die geschorst werden (en niet in de KV of JJI hebben gezeten) en 
jongeren die in een JJI (maar niet in de KV) geplaatst werden. Met het vergelijken van deze gegevens 
stuitten we op beperkingen, waardoor de monitor geen uitspraken kan doen over verschillen in 
uitkomsten (dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en woonsituatie) na verblijf in een KV, 
een JJI of schorsing. 

 
Het belangrijkste doel tijdens verblijf in de KV is om dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding 
en betrokkenheid van ouders/verzorgers (en andere belangrijke personen) te continueren dan wel op 
te starten. Uit de monitor komt naar voren dat het gedurende de gehele looptijd van de KV (september 
2016 – november 2019) gelukt is om deze doelen te behalen (zie Hoofdstuk 6). In nagenoeg alle 
trajecten wordt aanwezige dagbesteding (school of werk), hulpverlening en structurele 
vrijetijdsbesteding bij plaatsing gecontinueerd. In de trajecten waar geen dagbesteding of 
hulpverlening aanwezig was, wordt dit in vrijwel alle trajecten opgestart. Voorts wordt in een aantal 
trajecten een vorm van vrijetijdsbesteding opgestart.  
 
Om inzicht te krijgen in hoe het met jongeren gaat na uitstroom uit de KV is een follow-up meting 
uitgevoerd. Ten behoeve van deze meting zijn vragenlijsten uitgestuurd naar de betrokken 
(jeugd)reclasseringswerkers van de jongeren die gedurende de looptijd van de monitor in de KV zijn 
geplaatst (zie Bijlage 1 voor gedetailleerde beschrijving van de methode). In Bijlage 6 worden de 
resultaten van de follow-up meting uitgebreid beschreven. Deze follow-up meting laat zien dat ook in 
de maanden na uitstroom uit de KV (gemiddeld 13 maanden en maximaal 30 maanden) deze 
beschermende factoren grotendeels in stand blijven. Van de jongeren die in de KV hebben verbleven 
was bij 88% van de jongeren (voor zover bekend) ten tijde van de follow-up meting sprake van 
minimaal één beschermende factor (dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding): ten tijde van de 
follow-up meting had 78% van de jongeren dagbesteding, 77% één of meerdere vormen van 
hulpverlening en 15% vrijetijdsbesteding. Voorts woonde (voor zover bekend) 77% van de jongeren 
ten tijde van de follow-up meting thuis (bij ouders/verzorgers of andere familie). 
 
Bovenstaande wijst erop dat de behaalde doelen in de KV ook na vertrek in stand blijven. Dit is een 
belangrijk resultaat, dat gedurende de hele periode van monitoring steeds opnieuw werd bevestigd. 
Om deze resultaten in perspectief te plaatsen zijn binnen de monitor ook gegevens verzameld over 
jongeren die voorgeleid werden maar gedurende de looptijd van de monitor niet in de KV geplaatst 
werden: jongeren die geschorst werden (en niet in de KV of JJI hebben gezeten) en jongeren die in een 
JJI (maar niet in de KV) geplaatst werden. Deze resultaten (zie Bijlage 6) laten bijvoorbeeld zien dat van 
de geschorste jongeren (voor zover bekend) ten tijde van de follow-up meting 84% thuis (bij 
ouders/verzorgers of andere familie) woonde, 82% dagbesteding had, 24% vrijetijdsbesteding had en 
bij 56% was sprak van één of meerdere vormen van hulpverlening. Bij 88% van de geschorste jongeren 
was (voor zover bekend) sprake van minimaal één beschermende factor (dagbesteding, hulpverlening, 
vrijetijdsbesteding). Voor de jongeren die in een JJI (maar niet in de KV) hebben verbleven geldt dat 
(voor zover bekend) 74% ten tijde van de follow-up meting thuis (bij ouders/verzorgers of andere 
familie) woonde, 64% dagbesteding had, 11% vrijetijdsbesteding had en bij 73% was sprake van één of 
meerdere vormen van hulpverlening. Bij 86% van de jongeren in de JJI-groep was (voor zover bekend) 
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ten tijde van de follow-up meting sprake van minimaal één beschermende factor (dagbesteding, 
vrijetijdsbesteding, hulpverlening). 
 
Met het vergelijken van deze gegevens stuitten we op verscheidene beperkingen, waardoor we geen 
uitspraken kunnen doen over verschillen in uitkomsten (dagbesteding, hulpverlening, 
vrijetijdsbesteding en woonsituatie) na verblijf in een KV, een JJI of schorsing. Deze beperkingen 
worden hieronder uiteengezet en dienen bij het interpreteren van de resultaten in Bijlage 6 in 
ogenschouw te worden genomen. Ten eerste is het, zoals gezegd (zie §2.4.1), niet mogelijk om 
jongeren in te delen in drie gescheiden groepen (schorsing, KV en JJI). Jongeren worden vaak meerdere 
keren voorgeleid en worden in hun traject zowel (meermaals) geschorst, als (meermaals) in de KV 
geplaatst, als (meermaals) in de JJI geplaatst. Ten tweede waren follow-up gegevens (over 
dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en woonsituatie) moeilijk te achterhalen. De enige 
haalbare manier om informatie te verzamelen bleek via de (jeugd)reclassering. Het gevolg hiervan was 
dat uitsluitend informatie kon worden verkregen over de jongeren die ten tijde van de follow-up 
meting (nog) onder toezicht stonden en onder begeleiding waren van de (jeugd)reclassering. De 
resultaten zijn hierdoor vertekend: analyse (zie Bijlage 6) laat zien dat KV jongeren die ten tijde van de 
follow-up meting onder begeleiding waren bij de (jeugd)reclassering verschillen op het aantal eerdere 
veroordelingen en de ernst van het index delict van de jongeren waarvan geen follow-up meting 
beschikbaar is. Ten derde hebben we voor de jongeren die in de KV hebben gezeten drie metingen van 
de beschermende factoren kunnen verzamelen (bij instroom, bij uitstroom en bij follow up), maar voor 
de overige jongeren maar twee (instroom en follow-up). Omdat we voor de JJI jongeren geen 
uitstroommeting hebben, weten we niet wat er in de tussentijd is gebeurd en kunnen we de cijfers 
moeilijk duiden (we weten niets over de continuïteit van beschermende factoren gedurende het 
verblijf in de JJI). Tot slot, ondanks dat bovenstaande beperkingen het lastig maken uitspraken te doen 
over het effect van de KV ten opzichte van JJI of schorsing, leveren de ervaringen binnen de monitor 
wel belangrijke inzichten op voor de vormgeving van toekomstig onderzoek naar doelgroepen binnen 
de jeugdstrafrechtketen (zie het onderdeel ‘Conclusie en aanbevelingen’ voor de aanbevelingen 
hierover).  
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Van september 2016 (de start van de KV) tot eind 2019 is de KV Amsterdam gemonitord door de AWRJ. 
Hieronder worden de algemene conclusies vanuit de monitor weergeven en worden aanbevelingen 
gedaan voor de landelijke implementatie van KV’s.  

Doelgroep KV Amsterdam 
In de KV Amsterdam worden jongeren in preventieve hechtenis geplaatst die een ander 
beveiligingsniveau nodig hebben dan dat van een JJI en kunnen profiteren van de mogelijkheden die 
een KV biedt voor het continueren dan wel opstarten van beschermende factoren (dagbesteding, 
hulpverlening, vrijetijdsbesteding en betrokkenheid van de ouders/verzorgers). Het uitgangspunt 
‘schorsen, tenzij’ blijft te allen tijde overeind: er komen uit de data geen signalen naar voren dat 
jongeren die voorheen geschorst zouden zijn, nu naar de KV gaan. Jongeren die gedurende de looptijd 
van de monitor na de voorgeleiding geschorst werden en geen enkele keer in een KV of JJI geplaatst 
werden hadden significant minder risicofactoren en meer beschermende factoren dan de jongeren die 
(minimaal één keer) in een KV en/of JJI geplaatst werden. Jongeren die in de KV en/of een JJI geplaatst 
werden hadden meestal al eerder delicten gepleegd en er was bij deze jongeren sprake van 
risicofactoren op meerdere leefgebieden. 
 
Uit analyse van de trajecten van jongeren blijkt dat het niet goed mogelijk is om jongeren in strikte 
groepen (schorsing, KV, JJI) in te delen: jongeren worden vaak meerdere keren voorgeleid en worden 
in hun traject zowel (meermaals) geschorst, als (meermaals) in de KV geplaatst, als (meermaals) in de 
JJI geplaatst. Dit betekent dat het traject van deze jongeren doorgaans meerdere onderbrekingen kent. 
Deels komt dit doordat jongeren de schorsingsvoorwaarden overtreden of opnieuw met justitie in 
aanraking komen. Het komt echter ook voor dat jongeren in verzekering worden gesteld voor 
verdenking van het plegen een delict dat maanden (of langer) geleden heeft plaatsgevonden. De vele 
wisselingen waar deze jongeren mee te maken hebben roept de vraag op of het systeem zo verbeterd 
kan worden dat er meer continuïteit, en daarmee meer effectiviteit, in de trajecten bereikt kan 
worden. 

Behalen doelstellingen KV  
Drie jaar nadat de KV Amsterdam is geopend, is bij alle ketenpartners groot enthousiasme over- en 
een breed draagvlak voor deze manier van werken ontstaan. Ook jongeren en ouders/verzorgers zijn 
positief over de KV. Dit is bijzonder, omdat bij de forensische doelgroep over het algemeen juist sprake 
is van weinig motivatie en weerstand tegen hulpverlening en begeleiding. Jongeren en 
ouders/verzorgers zien de KV als een pas op de plaats en een kans: een kans om de dingen die goed 
gaan door te laten lopen en een kans om zichzelf te bewijzen. 

Continueren dan wel opstarten van beschermende factoren 
Het belangrijkste doel tijdens verblijf in de KV is om dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding 
en betrokkenheid van ouders/verzorgers (en andere belangrijke personen) te continueren dan wel op 
te starten. Uit de monitor komt naar voren dat het lukt om deze doelen te behalen. In nagenoeg alle 
trajecten wordt aanwezige dagbesteding (school of werk), hulpverlening en structurele 
vrijetijdsbesteding bij plaatsing gecontinueerd. In de trajecten waar geen dagbesteding of 
hulpverlening aanwezig was, wordt dit in vrijwel alle trajecten opgestart. Voorts wordt in een aantal 
trajecten een vorm van vrijetijdsbesteding opgestart. Ouders/verzorgers worden gedurende de 
periode van vrijheidsbeneming zoveel mogelijk in hun rol als ouders/verzorgers betrokken en 
geactiveerd. Ook na uitstroom uit de KV (met een follow up van gemiddeld 13 maanden en maximaal 
30 maanden na uitstroom) blijven deze beschermende factoren grotendeels in stand. Dit is een 
belangrijk resultaat, dat gedurende de hele periode van monitoring steeds opnieuw werd bevestigd. 
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Zoals alle betrokkenen (professionals, jongeren en ouders/verzorgers) benadrukken en wordt 
bevestigd door eerder onderzoek38, kan door risicofactoren te verminderen en beschermende 
factoren te bevorderen, de kans op detentieschade aanzienlijk worden beperkt. Door beschermende 
factoren te bevorderen wordt de ontwikkeling van de jongeren gestimuleerd en wordt voorkomen dat 
jongeren de binding met de maatschappij verliezen. Hiermee valt te verwachten dat de KV bijdraagt 
aan een succesvolle resocialisatie ter voorkoming van recidive. Het is echter niet mogelijk om deze 
verwachting te toetsen. Bij vergelijking van jongeren die in de KV hebben verbleven met jongeren die 
geschorst of in de JJI geplaatst werden, stuitten we op beperkingen. Deze beperkingen maken dat er 
geen uitspraken gedaan kunnen worden over verschillen in uitkomsten (dagbesteding, hulpverlening, 
vrijetijdsbesteding en woonsituatie) na verblijf in een KV, een JJI of schorsing.  

Relationele beveiliging 
Het andere beveiligingsniveau van de KV (gestoeld op relationele beveiliging) en het feit dat de KV op 
korte reisafstand van dagbesteding en ouders/verzorgers ligt, maken het continueren en/of opstarten 
van beschermende factoren mogelijk. Hoewel er in de KV wel enkele fysieke en procedurele 
beveiligingsmaatregelen zijn, is de KV vooral afhankelijk van relationele beveiliging. Op basis van de 
resultaten van de monitor is uitgewerkt wat relationele beveiliging is en wat ervoor nodig is. 
Relationele beveiliging bestaat uit drie verschillende, maar samenhangende, componenten: een 
constructieve samenwerkingsrelatie waarbinnen de jongere de ruimte krijgt om te leren ‘met vallen 
en opstaan’; een basishouding van de medewerker gekenmerkt door zes basiselementen (liefdevolle 
zorg, aansluiting bij de leefwereld van de jongere, oprechtheid, empowerment, het juiste gedrag 
modelleren en respect voor wederzijdse grenzen); de medewerker is fysiek aanwezig om onveilige 
situaties te voorkomen of op een gepaste manier in te grijpen om verdere escalatie te voorkomen.  
 
Relationele beveiliging blijkt te werken: doordat de jongeren een bepaalde mate van vrijheid en 
autonomie wordt gegeven, voelen ze meer verantwoordelijkheid voor het traject en zijn ze meer 
gemotiveerd die verantwoordelijkheid ook te nemen. De jongeren geven aan dat er mogelijkheden zijn 
om zich te onttrekken, maar dat ze dit bewust niet doen, omdat zij de KV als een kans ervaren en weten 
wat er op het spel staat (de JJI als stok achter de deur). Tegelijkertijd is de KV een vorm van 
vrijheidsbeneming en dit wordt door jongeren ook als zodanig ervaren. Door zowel jongeren en 
ouders/verzorgers als de ketenpartners wordt expliciet het vertrouwen in de medewerkers 
uitgesproken dat zij in staat zijn de orde te handhaven en veiligheid te waarborgen. De ervaren 
veiligheid van jongeren, ouders/verzorgers en medewerkers is hoog. Tot slot lijkt het risico op 
ongewenste groepvorming of het expliciet aanleren van deviant gedrag door groepsgenoten (deviancy 
training; Snyder et al., 2005) met de werkwijze van de KV te worden verkleind. 
 
Aanbeveling: de concrete uitwerking van relationele beveiliging kan worden gebruikt als leidraad voor 
de nieuw op te starten KV’s. Ook in andere settings, zoals in de JJI, maar ook in de bejegening van 
risicojeugd in meer open settings, kan relationele beveiliging een belangrijke bijdrage leveren aan de 
veiligheid en het bevorderen van motivatie van jongeren voor behandeling en begeleiding.  

Doorontwikkeling werkwijze  
In het kader van de doorontwikkeling van de KV Amsterdam is in 2019 een aantal specifieke thema’s 
door de AWRJ gemonitord: de rolverdeling tussen de ketenpartners, de toeleiding naar de KV, S&D 
binnen de strafrechtketen en de bijdrage van de KV hieraan, het betrekken van de jongeren en 
ouders/verzorgers bij het traject in de KV, het uitstroomproces en de aansluiting op het vervolgtraject. 
De werkwijze van de KV Amsterdam is nog altijd in ontwikkeling; op basis van de resultaten van de 

                                                           
38 Andrews & Bonta, 1998; Andrews & Bonta, 2010; Ward, 2002; Ward & Stewart, 2003; Ward en Gannon, 2006; Garfinkel, 2010; 
Keiley, 2007; Latimer, 2001; Simons, e.a., 2017. 
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monitor kunnen de stand van zaken op deze thema’s en aanbevelingen voor doorontwikkeling worden 
benoemd. 

De plaats van de KV binnen de keten: rolverdeling ketenpartners  
Gedurende de drie jaar looptijd van de KV Amsterdam is veel kennis en ervaring opgedaan. De 
werkwijze, ketensamenwerking en infrastructuur rond de KV zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Het 
blijft echter een uitdaging om de werkprocessen zo vorm te geven dat ze aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk en recht doen aan de rol en verantwoordelijkheden van iedere ketenpartner. Een knelpunt dat 
nog steeds speelt is de afstemming tussen de lokale ketenpartners en DIZ (onderdeel van DJI) in het 
in- en uitstroomproces. DIZ draagt vanuit het ministerie van J&V de verantwoordelijkheid voor alle 
justitiabelen gedurende plaatsing, verblijf en overplaatsing. DIZ toetst de onderbouwing van het advies 
van de RvdK om, na de uitspraak van de RC dat de jongere in bewaring wordt gesteld, vervolgens te 
besluiten waar de jongere wordt geplaatst. De zitting wordt door de lokale ketenpartners als start van 
het traject gezien en als een belangrijke werkzame factor voor het slagen van een KV plaatsing: de 
zitting wordt aangegrepen als moment om de motivatie van jongere en ouders/verzorgers in te 
schatten en gezamenlijke afspraken te maken. Als de RC een IBS in de KV uitspreekt, maar DIZ anders 
besluit en de jongere alsnog naar een JJI gaat, doet dit afbreuk aan de motivatie van de jongeren en 
het vertrouwen in de ketenpartners. De zitting als start van het traject aangrijpen, werkt dus alleen als 
DIZ in principe niet hoeft af te wijken van de uitspraak van de RC. In principe zou dit moeten kunnen 
als er voldoende overeenstemming is over de (contra-)indicatiecriteria (die is er inmiddels) en als DIZ 
altijd voldoende informatie heeft om de onderbouwing van de indicatiestelling te kunnen volgen (dat 
is nog niet altijd zo). Voor dat laatste punt wordt nog gewerkt aan oplossingen (bijvoorbeeld een vast 
format voor indicatiestelling). In het verlengde van het bovenstaande wordt door de lokale 
ketenpartners een onderliggend vraagstuk naar voren gebracht, namelijk hoe de KV zou moeten 
worden beschouwd: als een nieuwe, wezenlijk andere vorm van vrijheidsbeneming of als een 
verlengstuk van de JJI? De lokale ketenpartners gaan nadrukkelijk voor de eerste optie. De RC geeft 
aan dat een wetswijziging nodig is om dit te verankeren en te zorgen dat alle ketenpartners (zowel 
lokaal als DIZ in Den Haag) hun wettelijke rol naar behoren kunnen vervullen. Er loopt bij J&V een 
wetstraject om de juridische grondslag van de KV vast te leggen. 
 
Dit vraagstuk komt tevens naar voren wanneer jongeren voortijdig worden uitgeplaatst, omdat de KV 
niet in de beveiligings- en/of zorgbehoefte van de jongere kan voorzien. Bij een uitplaatsing dient de 
KV bij DIZ een overplaatsingsverzoek in; er vindt verder geen onafhankelijke toetsing plaats van de 
afweging tot uitplaatsing. Dit roept de vraag op bij ketenpartners of dit de best passende werkwijze is: 
moet een terugmelding automatisch een uitplaatsing naar een JJI tot gevolg hebben? De lokale 
ketenpartners vinden van niet: een deel van de uitplaatsingen betreft (zeer) kwetsbare jongeren, die 
niet per se meer beveiliging nodig hebben, maar eerder meer zorg. Voor deze jongeren is een plaatsing 
in de JJI niet per definitie de juiste keuze, maar zouden andere opties mogelijk beter passen, zoals 
opschalen van het traject in een KV met extra zorg en begeleiding.  
 
Aanbeveling: de lokale ketenpartners en DJI zijn in gesprek om bovenstaande knelpunten rondom het 
in- en uitstroomproces op te lossen. Het vinden van een oplossing is essentieel voor het voortbestaan 
van het draagvlak bij de lokale ketenpartners in Amsterdam. Alle ketenpartners beschouwen de KV als 
een wezenlijk andere vorm van vrijheidsbeneming dan de JJI. Er loopt bij J&V een wetstraject om de 
juridische grondslag van de KV vast te leggen. Het is aan te bevelen te zorgen voor de randvoorwaarden 
(zowel wettelijk als verankerd in afspraken over het proces) die nodig zijn om te komen tot 
overeenstemming tussen de ketenpartners over de invulling van ieders rol. Alleen dan zal men komen 
tot een gestroomlijnd proces in zowel toeleiding als uitstroom, met als doel dat de jongere op de best 
passende plek komt. 
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De toeleiding naar de KV: indicatiestelling 
Gedurende de looptijd van de KV zijn de (contra-)indicatiecriteria voor plaatsing in de praktijk 
doorontwikkeld en verfijnd. Dit heeft geleid tot een overzicht met (contra-)indicatiecriteria die, in 
overeenstemming, door alle ketenpartners (RvdK, KV, OM, RC, GI, 3RO, DIZ) gehanteerd worden. De 
indicatiestelling wordt gevormd op basis van de dossierinformatie en het klinisch oordeel, waarbij er 
veel overleg plaatsvindt tussen de betrokken ketenpartners. Er is veel vertrouwen in elkaars 
professionaliteit en dat de afweging om een jongere al dan niet in de KV te plaatsen zorgvuldig wordt 
gemaakt. Ondanks dit vertrouwen, is het van belang dat inzichtelijk is voor derden hoe deze afweging 
precies gemaakt wordt. Het gaat immers om een belangrijke inschatting van het risico dat een jongere 
vormt (op onttrekking in combinatie met mogelijk recidivegevaar) en van de plek die, wat betreft zowel 
beveiliging als zorg, het meest passend is. Niet alleen voor andere ketenpartners (DIZ, zoals hierboven 
beschreven), maar ook voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij hulpverlening en begeleiding, is 
inzicht in de overwegingen belangrijk; en uiteraard ook voor jongeren en ouders/verzorgers zelf. De 
periode tussen IVS en voorgeleiding is slechts kort (maximaal drie dagen); er is niet altijd (op tijd) 
voldoende informatie beschikbaar en er is weinig tijd om de beschikbare informatie op een goede 
manier te rapporteren. 
 
Voorts bieden de (contra-)indicatiecriteria de kaders om een doelgroep te selecteren voor wie het 
beveiligingsniveau van een KV voldoende is en die kan profiteren van de mogelijkheden die een KV 
biedt (m.b.t. dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en het betrekken van 
ouders/verzorgers). Uit de casusanalyse van de uitplaatsingen blijkt dat er ook jongeren zijn voor wie 
de begeleiding in de KV niet altijd toereikend is: zeer kwetsbare jongeren met LVB problematiek of 
hechting- en agressieregulatie problematiek. Deze jongeren lijken, hoewel de KV wat betreft 
beveiligingsniveau wel past, meer zorg en begeleiding nodig te hebben dan de KV op dit moment kan 
bieden. Gezien de kwetsbaarheid van deze jongeren geven de ketenpartners aan dat plaatsing in een 
JJI doorgaans niet wenselijk is. Ketenpartners brengen naar voren dat aan de zorgbehoefte van deze 
doelgroep zou kunnen worden voldaan, door te werken met een kleinere groep jongeren en meer één 
op één begeleiding. Het is van belang te zorgen voor voldoende aanbod dat past bij de doelgroep op 
een continuüm van beveiliging en zorg (al dan niet in een KV). 
 
Aanbeveling: bij de indicatiestelling dient voor plaatsing in een KV (of een JJI/LSV) expliciet aandacht 
te zijn voor zowel de beveiligingsnoodzaak als de zorgbehoefte. Het bestaande instrumentarium (van 
o.a. risicotaxatie-instrumenten) is niet bedoeld om de beveiligingsnoodzaak en de zorgbehoefte in te 
schatten. Bovendien is voldoende tijd en informatie nodig om de bestaande instrumenten te gebruiken 
(tijd die er tussen het moment van IVS en voorgeleiding, maximaal drie dagen, niet is). Een nieuw of 
doorontwikkeld instrument zou uitkomst kunnen bieden. Een screeningsinstrument kan helpen om op 
een snelle, gestructureerde, eenduidige en transparante manier de (contra-)indicatiecriteria in kaart 
te brengen. Overigens verandert ’een dergelijk instrument niets aan het feit dat de (contra-
)indicatiecriteria niet allemaal om hetzelfde niveau van informatie, kennis en expertise vragen: denk 
met name aan motivatie van de jongeren; het inschatten daarvan kan niet op basis van het dossier, 
maar vraagt om (minimaal) een gesprek met de jongere en diens ouders/verzorgers. Een 
screeningsinstrument is alleen bruikbaar in de praktijk als het makkelijk en snel in te vullen is en 
aansluit op wat reeds aan instrumenten en intakes door de partners wordt afgenomen. Op dit moment 
wordt geen gestandaardiseerd instrument gebruikt om de indicatiestelling te onderbouwen en 
inzichtelijk te maken. Wel wordt door de lokale partners en DIZ toegewerkt naar een standaard format 
voor de onderbouwing van het KV advies door de RvdK. Dit format zou uitkomst kunnen bieden voor 
bovengenoemde aandachtspunten. 

S&D in de strafrechtketen en de bijdrage van de KV daaraan 
Eén van de belangrijke doelen van S&D is om, in samenwerking tussen de betrokken ketenpartners en 
met de jongere en diens ouders/verzorgers, te komen tot één integraal plan: één fysiek plan waaraan 
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alle betrokkenen een bijdrage leveren. Uiteindelijk moet voor de jongere duidelijk zijn dat er met één 
plan wordt gewerkt, onafhankelijk van waar de jongere zich bevindt, en moet dit plan ook inzichtelijk 
zijn voor de jongere en zijn ouders/verzorgers. Dit blijft echter een uitdaging: hoewel het gezinsplan 
(en schorsingsplan als onderdeel daarvan) van de (jeugd)reclassering goed als integraal plan gebruikt 
kan worden en dit ook door ketenpartners wordt genoemd, is er feitelijk nog geen sprake van één 
integraal plan, waarvoor alle betrokkenen structureel input leveren. Iedere ketenpartner gebruikt zijn 
eigen systeem en verslaglegging; er is niet één gestructureerde manier om informatie uit te wisselen, 
maar uitwisseling van informatie tussen de ketenpartners gebeurt veelal mondeling. De informatie van 
de KV wordt bijvoorbeeld nog niet structureel vastgelegd in een digitaal overdraagbare vorm. 
Daarnaast wordt na drie jaar nog altijd als knelpunt genoemd dat de kaders voor gegevensuitwisseling 
verder moeten worden uitgewerkt; specifiek hoe de regels omtrent privacy en persoonsbescherming 
zich verhouden tot de positie en verantwoordelijkheden van ketenpartners, zoals de gemeente en de 
advocatuur. Tevens komt nog altijd naar voren dat de ICT ondersteuning voor gegevensuitwisseling 
niet volstaat om binnen de keten veilig en efficiënt integraal samen te kunnen werken: er is een 
behoefte aan een landelijk faciliterend informatiesysteem.  
 
Aanbeveling: een verbeterpunt is zorgen voor één integraal plan waar ketenpartners gezamenlijk mee 
werken, dat direct en continu (tijdens en na verblijf in de KV) beschikbaar en inzichtelijk is, ook voor 
de jongere en ouders/verzorgers. Hierbij is nodig dat ketenpartners gestructureerd hun deel van de 
informatie voor het integraal plan verzamelen, vastleggen en uitwisselen. 
 
Aanbeveling: om informatie-uitwisseling daadwerkelijk ondersteunend te laten zijn aan het traject van 
de jongere, is van belang dat het ICT systeem gericht is op de jongere in plaats van het kader of de plek 
waarin de jongere zich op dat moment bevindt. Eén ICT systeem waarin de jongere eigenaar is van zijn 
eigen plan en over de grenzen van de verschillende betrokken organisaties gevolgd wordt, kan echt 
iets bijdragen aan zowel het maken, evalueren en bijstellen van een gedegen integraal plan. Bovendien 
kan een dergelijk systeem bijdragen aan het toetsen van deze plannen op de lange termijn; zowel voor 
een individuele jongere als voor de doelgroep in het kader van wetenschappelijk onderzoek (zie 
verderop). 

Betrekken van jongeren en ouders/verzorgers 
De noodzaak en het belang van het actief betrekken van jongeren en ouders/verzorgers wordt door 
alle ketenpartners onderstreept. De werkwijze van de KV bevordert de betrokkenheid van jongeren en 
ouders/verzorgers. Het feit dat de jongere en zijn ouders/verzorgers altijd aan tafel zitten bij 
overlegmomenten is een belangrijk element van de werkwijze. Dit is echter niet genoeg: het plan 
bespreken met de jongere en de ouders/verzorgers maakt dat zij op de hoogte zijn, en wellicht dat ze 
het eens zijn met het plan, maar in de praktijk voelen ze zich er niet automatisch eigenaar van. Om dit 
te bereiken moeten jongeren gedurende het gehele traject actief betrokken zijn en daadwerkelijk 
inspraak hebben bij het uitzetten van het traject en het opstellen en actualiseren van het plan (en dit 
ook zo ervaren).  
 
Aanbeveling: het betrekken van de jongere vraagt blijvend aandacht. Een nog actievere rol voor de 
jongere in zijn traject zorgt voor eigenaarschap en motivatie. Een voorbeeld van een manier om 
betrokkenheid vorm te geven die goed werkt, is middels een werkboek voor de jongere (zoals in de 
proeftuin KV in Groningen). Door het maken van oefeningen in het werkboek kunnen jongeren 
gestimuleerd worden om zelf na te denken over hun korte en lange termijn doelen. Door hen 
vervolgens deze, door henzelf bedachte, perspectieven te laten presenteren aan ouders/verzorgers en 
betrokken partijen, krijgen jongeren een gevoel van zelfbeschikking. Als vervolgens de ideeën van de 
jongere in het plan worden verwerkt, leidt dit bij de jongere tot het gevoel eigenaar te zijn van het 
plan, waardoor jongeren gemakkelijker in beweging komen en actief aan de slag gaan om het doel te 
bereiken dat zij (mede) zelf gesteld hebben. Daarnaast kan, zo benadrukken ook de jongeren in 
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Amsterdam, de betrokkenheid van de ouders/verzorgers verder worden vergroot, bijvoorbeeld door 
de rol en bijdrage van ouders/verzorgers in het ketenoverleg te vergroten. 

Het uitstroomproces en aansluiting op het vervolgtraject 
Tijdens het verblijf in de KV (gemiddeld vijf weken) ligt de focus op het continu zoeken naar verbinding 
met het voor- en natraject van de jongere. De regievoering wordt belegd bij één organisatie die voor, 
tijdens en na het verblijf betrokken is: in Amsterdam is dit de (jeugd)reclassering. De werkwijze van de 
KV biedt mogelijkheden om te komen tot een goede aansluiting en een soepele overgang op het 
vervolgtraject. Het blijkt echter dat de overgang vanuit de KV naar een setting (thuis of in een instelling) 
met minder structuur, controle en persoonlijke aandacht, voor sommige jongeren alsnog lastig kan 
zijn. Om de overgang naar buiten te bevorderen en vanuit de gedachte dat een doorlopend zorgtraject 
wordt uitgezet, heeft de KV aangegeven hier een rol in te willen vervullen. Hiertoe is in 2019 in 
Amsterdam een start gemaakt met een vorm van nazorg (c.q. warme overdracht) vanuit de KV. De 
uitwerking en uitkomsten van deze warme overdracht moeten in de toekomst duidelijk worden.  
 
Aanbeveling: afhankelijk van de resultaten die in de KV worden behaald met de warme overdracht 
(c.q. ‘Binnenste Buiten’), kan dit een mooi voorbeeld zijn om mee te nemen bij de landelijke uitrol van 
de KV. 

Aanbevelingen: de landelijke uitrol van de KV 
Vanaf 2020 vindt een stelselwijziging plaats: er komen landelijk vier nieuwe KV’s bij en de JJI’s worden 
doorontwikkeld tot LSV’s. Het strekt tot de aanbeveling de kennis en ervaring die al zijn opgedaan in 
de praktijk (voor een belangrijk deel vastgelegd in de monitor en beschreven in de rapporten van de 
AWRJ39) te gebruiken bij deze stelselwijziging. Naast bovenstaande aanbevelingen komen vanuit de 
monitor nog enkele aanbevelingen naar voren die van belang zijn bij de landelijke uitrol van de KV. 

Aanbevelingen bij de implementatie van de KV’s 
De stelselwijziging vereist een nieuwe manier van werken van alle betrokkenen (zowel op lokaal als op 
ministerieel niveau) en daarmee ook implementatie van deze nieuwe werkwijze in de toch al 
ingewikkelde omgeving van de jeugdstrafrechtketen. Bovendien vraagt een goede implementatie niet 
alleen om een omslag in de manier waarop de organisaties te werk gaan, maar ook om een omslag in 
de manier van denken: jongeren konden voorheen alleen geschorst worden (of met huisarrest thuis 
zitten) of in een JJI worden geplaatst, terwijl de KV een nieuwe tussenvorm biedt. De bedoeling is dat 
een deel van de jongeren die voorheen in een JJI werden geplaatst met een hoog niveau van 
procedurele en fysieke beveiliging, nu in een KV geplaatst worden waar de werkwijze gestoeld is op 
relationele beveiliging. Dit vraagt om een zorgvuldige manier van omgaan met risico’s en kansen van 
jongeren. Om de implementatie van deze nieuwe werkwijze goed te laten verlopen, geldt een aantal 
aanbevelingen. 
 
Aanbeveling: ten eerste kost het implementeren van de nieuwe werkprocessen tijd; de implementatie 
moet als een voortschrijdend proces worden beschouwd en vraagt om langdurige investering in het 
vergroten van bekendheid en draagvlak. Evaluatiemomenten op zowel casus als procesmatig niveau 
(zoals een casuïstiekoverleg of begeleidingscommissie) zijn belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen.  
 
Aanbeveling: de context van het veld heeft vanzelfsprekend invloed op de implementatie. Als de 
doelgroep voldoende groot is met een relatief kleine regionale spreiding, zoals in een grote stad als 

                                                           
39 Gedurende de looptijd van de proeftuinen KV en S&D zijn de opbrengsten van de monitor in een aantal rapportages beschreven: 
Tussenrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ (opgeleverd oktober 2017), Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ (opgeleverd maart 
2018) en Jaarrapport 2018 Monitor KV Amsterdam (opgeleverd maart 2019). In aanvulling op dit eindrapport is het raadzaam in 
ieder geval ook het Eindrapport uit maart 2018 te lezen om meer inzicht te krijgen in de opbrengsten van de andere proeftuinen 
S&D en KV. 
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Amsterdam, maakt dat de implementatie gemakkelijker. Daarnaast wordt niet alleen samengewerkt 
met partners in de justitiële keten, maar ook met bijvoorbeeld zorgaanbieders en gemeentes. Dit 
maakt de samenwerking in grotere regio’s, waar meerdere gemeentes en zorgaanbieders betrokken 
zijn, des te ingewikkelder. Deze factoren maken dat in grote regio’s nog meer tijd en investeringen 
nodig zijn om te komen tot goede implementatie. 
 
Aanbeveling: betrokkenheid van alle lokale ketenpartners is nodig om de implementatie van de 
werkprocessen te laten slagen. In Amsterdam is het van essentieel belang geweest dat de gehele keten 
vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van de KV. Hierbij is een kwartiermaker essentieel; 
de projectleider van de KV Amsterdam vervult hierin een duidelijke rol. Bovendien was de gemeente 
Amsterdam mede-opdrachtgever van de KV en in samenwerking met de wethouder Jeugd zeer nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de KV en de implementatie van de werkprocessen. Betrokkenheid 
van de gemeente (als lokaal verantwoordelijke voor onder andere de inkoop van jeugdhulp) is van 
essentieel belang. Voorts is het belangrijk dat er draagvlak is in de buurt waar de KV gevestigd is. In 
Amsterdam, waar de KV midden in een woonwijk gelegen is, werd door de buurt aanvankelijk 
terughoudend gereageerd op de komst van de KV, maar door investeringen vanuit de gemeente en de 
KV (buurtavonden, inzetten van extra straatcoaches, een directe lijn met de gemeente voor klachten) 
zijn de reacties van de buurtgenoten uiteindelijk (zeer) positief.  
 
Aanbeveling: uit de monitor van de proeftuinen KV in Nijmegen, Groningen en Amsterdam bleek dat 
de KV’s verschilden in de manier waarop zij invulling gaven aan het traject, zowel op proces als qua 
inhoud. De KV Amsterdam ziet het als een belangrijk werkzaam element dat zij ruimte hebben 
gekregen zich te mogen ontwikkelen en hierbij, net als de jongeren, hebben mogen leren met vallen 
en opstaan. Gezien de regionale verschillen die er zijn, strekt het tot de aanbeveling dat geen 
verregaande standaardisering wordt doorgevoerd bij het uitrollen van de KV’s. De kunst gaat zijn om 
gebruik te maken van bestaande kennis en daarnaast ruimte te geven voor regionale/lokale inbedding, 
waarbij de betrokken regionale ketenpartners een belangrijke rol hebben bij het regionaal passend 
maken van de KV en de werkprocessen. 

Aandachtspunten bij de verbreding van de doelgroep van de KV 
De KV Amsterdam richt zich in de huidige opzet op preventief gehechte jongens (pleegleeftijd 12 tot 
23 jaar) die relatief kort (gemiddeld vijf weken) in de KV verblijven: het hele traject in de KV is gericht 
op de periode na de vrijheidsbeneming. De werkwijze en het aanbod van de KV zijn voor een bredere 
forensische doelgroep inzetbaar. Landelijk wordt de doelgroep van de KV verbreed met jongeren met 
een jeugddetentie- of PIJ maatregel aan het einde van het resocialisatietraject en met meisjes. Dit 
heeft belangrijke implicaties voor de werkwijze van de KV die om nadere uitwerking vragen. Denk 
bijvoorbeeld aan de vraag welke jongeren samen in één KV kunnen worden geplaatst en welke niet; 
hoe de toeleiding en indicatiestelling van een andere doelgroep het beste plaats kunnen vinden; en 
hoe moet worden omgegaan met de capaciteit van de KV als jongeren in het kader van resocialisatie 
langer in de KV verblijven dan nu het geval is met preventief gehechte jongeren. Uit de eerdere 
proeftuinen in Breda en Groningen bleek voorts dat het aanbod van de KV ook kan worden ingezet bij 
de randforensische doelgroep om (verder) verval in een forensische carrière te voorkomen: jongeren 
die nog niet in bewaring zijn gesteld, maar die vanwege overlastgevend- of crimineel gedrag het risico 
lopen om veder af te glijden. Het doel hiervan zou zijn om doorlopende zorgtrajecten te kunnen bieden 
voor jongeren, los van de (strafrechtelijke) kaders en over de grenzen van de instellingen heen, waarbij 
zorgaanbieders elkaar aanvullen in plaats van elkaar alleen opvolgen. 
 
Aanbeveling: het strekt tot de aanbeveling om een verbreding van de doelgroep, in samenwerking 
met alle betrokkenen, gefaseerd uit te voeren, te monitoren, te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
Hierbij is het raadzaam om de kennis en ervaring te betrekken met het plaatsen van andere 
doelgroepen, die binnen de proeftuinen KV in Nijmegen en Groningen is opgedaan. 
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Onderzoek naar het effect van de stelselwijziging 
Om de informatie over de trajecten van de jongeren zo betrouwbaar mogelijk te verzamelen, werd 
binnen de monitor per individuele jongere informatie uit verschillende systemen van organisaties (OM, 
RvdK, RC, 3RO, KV, DJI) naast elkaar gelegd. Naast dat dit erg arbeidsintensief was, bleek dat zelfs met 
deze gedetailleerde manier van onderzoek doen, het in kaart brengen van de trajecten een uitdaging 
was. Om in de toekomst conclusies te kunnen trekken over het effect van de plaatsingen van jongeren 
in de KV dan wel JJI (c.q. LSV), is onderzoek nodig met nauwkeurigere gegevens (bijvoorbeeld de reden 
van plaatsing: overtreding van de schorsingsvoorwaarden of verdenking van een oud of nieuw delict) 
op meerdere momenten (minimaal bij instroom, uitstroom en follow-up). De manier waarop 
informatie nu in de praktijk wordt vastgelegd maakt dit soort onderzoek vrijwel onmogelijk (informatie 
ontbreekt, is niet in overeenstemming met andere bronnen of is niet toegankelijk) of zeer 
arbeidsintensief. Ketenpartners werken met verschillende volgsystemen en ICT systemen, die in de 
eerste plaats ontwikkeld zijn om de praktijk te ondersteunen en niet voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Aanbeveling: in het belang van effectonderzoek én ter ondersteuning van de praktijk en beleid om 
effectieve trajecten voor jongeren vorm te geven, zou er één volgsysteem moeten komen, met de 
jongere als uitgangspunt; niet het kader of de organisatie waar de jongere zich toevallig op dat moment 
bevindt. Zonder gedegen informatieverzameling binnen het traject en de keten is het doen van 
onderbouwde uitspraken over het effect van justitiële maatregelen niet mogelijk. De monitor van de 
afgelopen drieënhalf jaar heeft, naast concrete resultaten over de doelgroep en werkwijze van de KV, 
ook kennis opgeleverd over de informatie die nodig is voor monitoring en evaluatie, welke informatie 
beschikbaar is, de manier waarop deze informatie nu wordt vastgelegd en welke informatie ontbreekt. 
Deze kennis kan van nut zijn voor de vormgeving van monitoring en evaluatie op de lange termijn.  

Slotwoord 
Tot slot, vrijheidsbeneming van jongeren is een uiterst middel. Als vrijheidsbeneming toch noodzakelijk 
is, moeten zorg, behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan het stimuleren van een gezonde 
ontwikkeling en daarmee aan het voorkomen van recidive. Vanaf de start van VIV JJ in 2015 is door 
experts, lokale partners en het ministerie van J&V een enorme inspanning geleverd om de 
vrijheidsbeneming van justitiële jongeren nog meer op deze manier vorm te geven. Dit heeft niet alleen 
geresulteerd in de KV Amsterdam, maar er is ook kennis opgedaan in de proeftuinen KV in Nijmegen 
en Groningen, de proeftuinen S&D in Breda, Groningen en Rotterdam, de JJI’s en de vele andere 
projecten die de in het kader van VIV JJ zijn opgezet. Er ligt een grote hoeveelheid kennis die nu kan 
worden ingezet om vrijheidsbeneming van jongeren beter vorm te geven. Met de KV (en een 
geïntegreerd traject van S&D) is een alternatieve vorm van vrijheidsbeneming ontwikkeld waardoor 
beveiliging en zorg flexibeler en meer op maat kunnen worden ingezet, en waarbij dat wat goed gaat 
in het leven van een jongere kan worden behouden en gestimuleerd gedurende de periode van 
vrijheidsbeneming en daarna. Bij alle betrokkenen, zowel professionals als de jongeren zelf en hun 
ouders/verzorgers, is breed draagvlak ontstaan voor de werkwijze. Bovendien bestaat niet alleen in 
Nederland, maar ook internationaal, breed enthousiasme voor deze werkwijze: door de jaren heen 
hebben vanuit de opbrengsten van de proeftuinen en specifiek de KV Amsterdam meerdere 
uitwisselingen plaatsgevonden met praktijkprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers uit onder 
andere het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Zoals naar voren komt uit de 
resultaten van de monitor en is beschreven in bovenstaande conclusie, valt op grond van praktijk en 
theorie te verwachten dat de KV bijdraagt aan een positieve ontwikkeling en vermindering van 
recidive. 
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Bijlage 1: Monitor Academische Werkplaats Risicojeugd 
In en om de KV Amsterdam is gedurende de looptijd getoetst wat bruikbare elementen zijn voor een 
toekomstig stelsel voor de vrijheidsbeneming van jongeren. Om deze goed in kaart te brengen, heeft 
de AWRJ, in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) en de gemeente Amsterdam, 
een onderzoeksmonitor opgezet. De monitor heeft als doel informatie te verzamelen over de 
doelgroep, de knelpunten en de organisatorische randvoorwaarden en de werkzame elementen in de 
werkwijze van de KV Amsterdam.  
 
Het onderzoek bestaat uit vijf onderzoekslijnen: (1) Toeleiding, (2) Basisregistratiemonitor, (3) Follow-
up, (4) Procesevaluatie en (5) Casusanalyses. De methode is hieronder per onderzoekslijn nader 
uiteengezet. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de methode verwijzen we naar het 
onderzoeksprotocol monitor proeftuinen VIV JJ (op te vragen bij de AWRJ). 

1.1 Toeleiding 
Binnen deze onderzoekslijn werd beoogd de potentiële doelgroep in kaart te brengen. Dit betrof de 
jongeren die in het kader van een preventieve hechtenis in aanmerking kwamen voor plaatsing in de 
proeftuin KV Amsterdam. Daarnaast werd beoogd inzicht te krijgen in het toeleidingsproces van 
voorgeleiding tot plaatsing en de verhouding tussen plaatsing in de KV en JJI voor preventief gehechte 
jongeren in Amsterdam. 
 
Vanwege een nieuw ICT-systeem bij het OM per 1 november 2018, zijn de voorgeleidingslijsten niet 
meer gedetailleerd genoeg om betrouwbaar gegevens te verzamelen over de toeleiding voor de 
monitor. Uit de beschikbare gegevens konden wel de voorgeleidingen en voorgeleidingsdata worden 
gehaald, maar bleek het niet mogelijk om de uitspraak en opheffingen schorsing in kaart te brengen. 
Om deze reden is ervoor gekozen de toeleiding niet in kaart te brengen voor het jaar 2019 in dit 
eindrapport. Voor een overzicht van de toeleiding van de periode 20 september (de start van de KV 
Amsterdam) tot 1 november 2018, verwijzen wij u naar het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019).  

1.1.1 Verloop trajecten 
Voor de jongeren die in de periode september 2016 – november 2018 voorgeleid werden (N=278), is 
wel het verloop van deze trajecten in kaart gebracht over een over een periode van drie jaar 
(september 2016 – november 2019). Het verloop werd onderzocht door per individuele jongere de 
voorgeleidingen, de uitspraak op de voorgeleiding (schorsing, IBS KV, IBS JJI) en de periode van 
hechtenis (in- en uitstroom datum KV of JJI) in kaart te brengen. Om de voorgeleidingen en uitspraak 
in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van informatie die via het OM verkregen werd, om de 
periode van hechtenis in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van informatie die via DJI verkregen 
werd. Per individuele jongeren werd deze informatie naast elkaar gelegd om zo het verloop van het 
traject over de tijd, stap voor stap, in kaart te brengen. Doordat het registratiesysteem van het OM 
gedurende deze periode is veranderd, was de informatie over de voorgeleidingen niet voor alle 
jongeren volledig. Om deze informatie toch te achterhalen zijn de gegevens van de trajecten van deze 
jongeren bij de gemeente Amsterdam en de RvdK geraadpleegd. 

1.2 Basisregistratiemonitor: basisregistratie en risicotaxatie 
In de basisregistratiemonitor werden van alle jongeren die geplaatst zijn in de KV gegevens over de 
jongeren, de instroom, het verblijf en de uitstroom verzameld. Daarnaast werden twee risicotaxatie-
instrumenten gescoord (SAVRY en SAPROF-YV). De periode waarover gegevens zijn verzameld, beslaat 
de start van de KV Amsterdam (20 september 2016) tot 1 november 2019. Deze twee onderdelen van 
de basisregistratiemonitor worden hieronder toegelicht. 
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1.2.1 Basisregistratie 
De basisregistratie bestaat uit kwantitatieve informatie over de instroom, verblijf en uitstroom, die in 
de KV verzameld werd. Het betreft gegevens over de bezetting, instroom route, demografische 
gegevens, psychosociale factoren, incidenten, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, hulpverlening en 
uitstroom route. Zie het onderzoeksprotocol monitor proeftuinen VIV JJ (op te vragen bij de AWRJ) 
voor een uitgebreide beschrijving. 

1.2.2 Vergelijking doelgroepen: risicotaxatie 
Om de doelgroep van de KV met de doelgroep van de JJI en schorsing op de voorgeleiding te 
vergelijken, is een aantal kenmerken in kaart gebracht (leeftijd, aantal eerdere veroordelingen en ernst 
index delict). Daarnaast zijn de groepen vergeleken op basis van verschillende risico- en beschermende 
factoren voor toekomstig delictgedrag. De risicofactoren zijn in kaart gebracht met de Structured 
Assessment Violence Risk Youth (SAVRY; Bartel, Borum, & Forth, 2000). De 24 risico-items van de SAVRY 
zijn onderverdeeld in drie sub-domeinen, bestaande uit historische, sociaal/contextuele en 
individueel/klinische beschermende factoren en worden gescoord op een 3-puntsschaal; 0 ‘laag’, 1 
‘matig’, 2 ‘hoog’. De Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk – Youth Version 
(SAPROF-YV; De Vries-Robbé, Geers, Stapel, Hilterman, & De Vogel, 2015) is gebruikt om de 
beschermende factoren in kaart te brengen. De SAPROF-YV bestaat uit 16 beschermende items, 
onderverdeeld in vier sub-domeinen, bestaande uit veerkracht (vier items), motivationele (zes items), 
relationele (drie items) en externe beschermende factoren (drie items), welke worden gescoord op 
een 7-puntsschaal; 0 ‘niet of nauwelijks aanwezig’, 3 ‘matig aanwezig’, 6 ‘duidelijk aanwezig’. Tot slot 
is een samengestelde score40 berekend van de SAVRY en SAPROF-YV, waar de (beschermende) score 
op de SAPROF-YV wordt afgetrokken van de (risico) score op de SAVRY41. De kenmerken (leeftijd, 
aantal eerdere veroordelingen en ernst index delict) en beide risicotaxatie-instrumenten zijn door 
getrainde onderzoekers en stagiaires van de AWRJ gescoord op basis van adviesrapportages van de 
RvdK voor de voorgeleiding. Om te testen of de taxaties tussen de verschillende beoordelaars overeen 
kwamen en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te bepalen, zijn 27 dossiers door twee beoordelaars 
getaxeerd. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de SAVRY en SAPROF-YV is met behulp van de 
Intraclass Correlation Coefficient (ICC) berekend. De ICC voor de SAVRY was .78 en de ICC voor de 
SAPROF-YV was .77. In overeenstemming met de normering van Fleiss (1999) toont dit een zeer hoge 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid aan. 

Verloop dataverzameling 
De gegevens zijn verzameld over de periode van de start van de KV Amsterdam tot 1 november 2019. 
Bovenstaande kenmerken en risicotaxatie-instrumenten zijn in kaart gebracht voor de jongeren die 
sinds de start van de KV (september 2016) tot november 2018 voorgeleid werden in het kader van een 
IBS én alle jongeren die tot november 2019 in de KV zijn ingestroomd. Gezien de geringe instroom van 
ASR jongeren in de KV tot nu toe, is ervoor gekozen uitsluitend minderjarigen (pleegleeftijd tot 18 jaar) 
mee te nemen in de doelgroep vergelijking. De indeling van de totale groep (N=321) is als volgt:  

• Schorsing: jongeren die gedurende de looptijd van de monitor (meermaals) voorgeleid en 
geschorst werden en niet in een KV of JJI werden geplaatst (n=83).  

• KV: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in de KV en vaak ook 
(meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden (n=129).  

• JJI: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in de KV, 
geplaatst werden; deze jongeren werden vaak ook (meermaals) geschorst (n=109). 

 

                                                           
40 Uit het onderzoek van De Vries-Robbé, Veldhuizen, Vullings, Helmers en Van Hoof (2017) blijkt dat de combinatie van beide 
instrumenten een meer compleet en accuraat beeld van het risico oplevert.  
41 Om deze samengestelde score van zowel risico- als beschermende factoren te maken, is de SAVRY gehercodeerd naar een 7-
puntsschaal; 0 ‘laag’, 3 ‘matig’, 6 ‘hoog’. 
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Omdat voor sommige jongeren niet voldoende dossierinformatie beschikbaar was om een valide 
taxatie te doen, zijn de kenmerken en risico- en beschermende factoren van een deel van de jongeren 
niet in kaart gebracht. In Tabel 13 is per groep weergegeven voor hoeveel jongeren voldoende 
informatie beschikbaar was. 
 
Tabel 13 
Aandeel jongeren per groep waarvoor kenmerken in kaart zijn gebracht 

Analyses doelgroep vergelijking 
De doelgroepen zijn vergeleken op leeftijd, aantal eerdere veroordelingen en ernst van het index 
delict. Daarnaast zijn de groepen vergeleken op de samengestelde score van de SAVRY en SAPROF-YV, 
de totaalscores van de SAVRY en SAPROF-YV, de scores op de sub-domeinen van de SAVRY en SAPROF-
YV en op item niveau. Afhankelijk van het type van de variabele en de parametrische verdeling hiervan 
zijn verschillende toetsen gebruikt. De verschillen tussen de groepen in leeftijd, ernst van het index 
delict en scores op de SAVRY en SAPROF-YV zijn vergeleken door middel van T-toetsen. De verschillen 
in het aantal eerdere veroordelingen en de verblijfsduur zijn vergeleken aan de hand van de Mann-
Whitney toets. Het verschil in de verdeling van first offenders tussen de groepen is vergeleken aan de 
hand van de Chi2 toets. 

1.3 Follow-up 
Om inzicht te verkrijgen in hoe het met jongeren gaat nadat zij uit de KV zijn vertrokken, is een follow-
up meting gedaan, waarbij een aantal leefgebieden (woonsituatie, dagbesteding, hulpverlening, 
vrijetijdsbesteding) in kaart zijn gebracht. Hiertoe is een korte digitale vragenlijst ontwikkeld. De 
vragenlijst bestond uit vier vragen om de actuele situatie van de jongeren op de verschillende 
leefgebieden in kaart te brengen. Deze informatie werd uitgevraagd bij de instelling die het 
(jeugd)reclasseringstoezicht uitvoerde (WSS, Jeugdbescherming, 3RO), omdat de betrokken 
(jeugd)reclasseringsmedewerker over het algemeen het best op de hoogte is van de situatie van de 
jongere na uitstroom. Daarnaast is een TaR van drie tot dertig maanden gehanteerd om er voor te 
zorgen de informatie iets over de periode na schorsing of verblijf zegt en dat deze recent is; voor 
jongeren die minimaal drie en maximaal dertig maanden geschorst of uitgestroomd waren, werd de 
informatie opgevraagd.  

1.3.1 Verloop dataverzameling 
Om de stand zaken na uitstroom uit de KV in kaart te brengen en dit in perspectief te plaatsen, is een 
vergelijking gemaakt met jongeren die in een JJI geplaatst of geschorst werden. De follow-up 
vragenlijst is daarom uitgestuurd naar de betrokken (jeugd)reclasseringsmedewerkers van alle 
jongeren die sinds de start van de KV (september 2016) tot november 2018 voorgeleid werden in het 
kader van een IBS én van alle jongeren die tot november 2019 in de KV zijn ingestroomd. Gezien de tot 
op heden geringe instroom van ASR jongeren in de KV, is ervoor gekozen uitsluitend minderjarigen 
(pleegleeftijd tot 18 jaar) mee te nemen in de doelgroep vergelijking. De indeling van de totale groep 
(N=321) is als volgt:  

• Schorsing: jongeren die gedurende de looptijd van de monitor (meermaals) voorgeleid en 
geschorst werden en niet in een KV of JJI werden geplaatst (n=83).  

• KV: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in de KV en vaak ook 
(meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden (n=129).  

• JJI: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in de KV, 
geplaatst werden; deze jongeren werden vaak ook (meermaals) geschorst (n=109). 

 

 Schorsing 
(n=83) 

KV 
(n=129) 

JJI 
(n=109) 

 n (%) n (%) n (%) 
Voldoende informatie beschikbaar 42 (51%) 102 (79%) 54 (50%) 
Niet voldoende informatie beschikbaar 41 (49%) 27 (21%) 55 (50%) 
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Figuur 6 
Verloop dataverzameling follow-up KV 

Het verloop van de dataverzameling is weergegeven in Figuur 6. Van de 
totale groep jongeren is voor de helft (50%, n=161) een vragenlijst naar de 
betrokken (jeugd)reclasseringsmedewerker gestuurd. Voor de overige 
jongeren (50%, n=160) was dit niet mogelijk, omdat zij niet meer onder 
toezicht stonden bij de (jeugd)reclassering of het op basis van het dossier 
niet mogelijk was te achterhalen welke (jeugd)reclasseringsorganisatie 
betrokken was. Het toezicht werd voor zover bekend bij 16 jongeren 
uitgevoerd door het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 
(LdH). Het was niet mogelijk de informatie bij het LdH uit te vragen doordat 
geen contact kon worden verkregen met de contactpersoon bij het LdH; 
hierdoor ontbreekt mogelijk follow-up informatie omtrent jongeren die dak- 
en thuisloos zijn. Voorts konden de jongeren die ten tijde van de follow-up 
meting in een justitiële instelling (KV/JJI/PI) verbleven niet worden 
meegenomen in de follow-up meting omdat het niet mogelijk was de 
vereiste toestemming voor deze jongeren te verkrijgen. Voor deze jongeren 
is geen vragenlijst uitgestuurd. Van de 161 vragenlijsten die uitgestuurd zijn, 
zijn er 128 ingevuld (response rate = 80%; 40% van de totale groep). Van deze 
vragenlijsten zijn er 11 niet meegenomen, omdat de jongere korter dan drie 

maanden of langer dan 30 maanden uitgestroomd was en hiermee buiten de range van de TaR viel. 
Dit brengt het totaal op 117 jongeren (36% van het totale aantal voorgeleide jongeren) die 
meegenomen zijn in de follow-up meting. In Tabel 14 zijn deze aantallen per groep weergegeven. 
 
Tabel 14 
Verloop dataverzameling follow-up meting per groep 

1.3.2 Vergelijking jongeren met en zonder follow-up 
Om te onderzoeken of de groep jongeren waar een follow-up vragenlijst voor is ingevuld, verschilt van 
de jongeren waar geen vragenlijst voor is ingevuld, zijn deze jongeren op verschillende kenmerken 
vergeleken: leeftijd, delictgeschiedenis, ernst van het index delict waar de jongere van verdacht wordt 
en aanwezigheid van dagbesteding op het moment van voorgeleiding (zie §1.2.2). Daarnaast is over 
het gehele traject, gedurende de looptijd van de monitor, het aantal voorgeleidingen en KV of JJI 
plaatsingen vergeleken voor de jongeren met en zonder follow-up meting (zie §1.1.1). 
 
De verschillen op de bovenstaande factoren tussen de jongeren waar wel en geen follow-up vragenlijst 
voor is ingevuld, zijn met behulp van verschillende toetsen (afhankelijk van het type van de variabele 
en de parametrische verdeling hiervan) vergeleken. De verschillen in leeftijd en ernst van het index 
delict, tussen de groepen met en zonder follow-up vragenlijst, zijn vergeleken met behulp van T-
toetsen. Het verschil in de aanwezigheid van dagbesteding op het moment van voorgeleiding is 
vergeleken aan de hand van de Chi2 toets. Tot slot zijn de verschillen in het aantal eerdere 
veroordelingen en het verschil in het aantal voorgeleidingen en plaatsingen vergeleken aan de hand 
van de Mann-Whitney toets. 

 Schorsing 
(n=83) 

KV 
(n=129) 

JJI 
(n=109) 

 n (%) n (%) n (%) 
Wel meegenomen in de follow-up    
 Follow-up ingevuld 18 (22%) 62 (48%) 37 (34%) 
Niet meegenomen in de follow-up    
 Follow-up ingevuld, maar niet meegenomen i.v.m. TaR 3 (4%) - 8 (7%) 
 Geen follow-up ingevuld 62 (75%) 58 (45%) 54 (50%) 
 Geen follow-up uitgestuurd - 9 (7%) 10 (9%) 

Totale 
uitstroom/schorsing

n=321

Uitgestuurd
n=161 (50%)

Ingevuld
n=128 (40%)

Meegenomen
n=117 (36%)
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1.4 Procesevaluatie 
Met de procesevaluatie werd beoogd inzicht te krijgen in de werkprocessen en de uitvoering van de 
KV Amsterdam. De procesevaluatie werd vanuit twee invalshoeken benaderd. Enerzijds instrumenteel, 
waarbij de werkprocessen en het verloop van de KV Amsterdam werd omschreven. Anderzijds 
constructivistisch, waarbij de waardering en opvattingen van alle betrokken in kaart werden gebracht. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van drie kwalitatieve onderzoeksmethode 1) semigestructureerde 
interviews met jongeren, systeem, medewerkers en ketenpartners, 2) focusgroepen met medewerkers 
en ketenpartners, 3) observaties in de KV en tijdens begeleidingscommissies en stuurgroepen. 

1.4.1 Interviews 
Gedurende de looptijd van de KV zijn 15 interviews gehouden met jongeren, acht interviews met 
ouders/verzorgers, 32 interviews met ketenpartners en 14 interviews met medewerkers van de KV. De 
semigestructureerde interviews werden afgenomen aan de hand van een topiclijst (zie 
onderzoeksprotocol monitor proeftuinen VIV JJ, op te vragen bij de AWRJ). De interviews zijn 
getranscribeerd en vervolgens gecodeerd via het kwalitatieve analyseprogramma MAXQDA. 

Jongeren en ouders/verzorgers 
De periode van dataverzameling voor de interviews liep vanaf de start van de KV tot 1 november 2019. 
In totaal zijn 15 interviews met jongeren gehouden. Ook zijn acht interviews met de ouders/verzorgers 
gehouden (53%). Redenen dat de ouders/verzorgers niet geïnterviewd kon worden, waren dat ze niet 
bereikbaar waren, niet bereid waren mee te doen, of dat de jongere meerderjarig was en niet wilde 
dat zijn ouders/verzorgers benaderd werden voor een interview. Bij de selectie van de geïnterviewde 
jongeren is gevarieerd in leeftijd en verblijfsduur. De interviews met de jongeren en het systeem zijn 
verspreid over de looptijd van de KV afgenomen (zie Tabel 15).  
 
Tabel 15 
Overzicht aantallen interviews jongeren en systeem 

 Periode jan – 
mei 2017 

Periode okt – dec 2017 Periode mei – dec 2018 Periode jul - nov 2019 Totaal 

 Jongeren 5 3 5 2 15 
 Systeem 3 2 3 - 8 

Ketenpartners 
In 2019 zijn in totaal zeven interviews met ketenpartners gehouden. Deze interviews vormen een 
aanvulling op de zeven interviews uit 2017 en de 18 interviews die in 2018 met de ketenpartners zijn 
gehouden. Over de hele periode van de KV Amsterdam (20 september 2016 tot 1 januari 2020) zijn in 
totaal 32 interviews met ketenpartners gehouden. Zie Tabel 16 voor een overzicht van de 
respondenten per ketenpartner die zijn geïnterviewd.  
 
Tabel 16 
Overzicht organisaties respondenten interviews ketenpartners 

 Periode jun – jul 2017 Periode jun 2018 Periode okt 2018 – jan 2019 Periode okt – nov 2019 
KV Amsterdam  X X X 
RvdK X X X X 
Gemeente X X X X 
Officier van Justitie X X X  
Rechter Commissaris X X X X 
Advocatuur X X   
Jeugdreclassering WSS  X X X 
Jeugdbescherming X  X X 
Reclassering Nederland (3RO)  X X  
Dienst Justitiële Inrichtingen  X X X 
Buurt X    

Notitie. KV=Kleinschalige Voorziening, RvdK=Raad voor de Kinderbescherming, WSS=William Schrikker Stichting, 
Jeugdbescherming=Jeugdbescherming Regio Amsterdam. 
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Medewerkers KV 
Gedurende de monitor zijn in totaal 14 interviews gehouden (zie Tabel 17). In oktober en november 
2018 zijn 12 interviews met medewerkers gehouden: dit betrof vijf huismeesters en zeven pedagogisch 
medewerkers die op dat moment werkzaam waren in de KV (één huismeester kon wegens afwezigheid 
niet geïnterviewd worden). De focus van deze interviews lag op de conceptualisatie en 
operationalisatie van relationele beveiliging. Tot slot zijn in oktober 2019 twee interviews gehouden 
met twee pedagogisch medewerkers van de KV, waarbij de focus lag op het ketenoverleg in de KV 
(UVO) en de manier waarop jongeren en systeem hierbij betrokken worden. 
 
Tabel 17 
Overzicht aantallen interviews medewerkers KV 

 Periode okt – nov 2018 Periode okt 2019 Totaal 
 Huismeesters 5 - 5 
 Pedagogisch medewerkers 7 2 9 

1.4.2 Observaties 
Een onderzoeker heeft de begeleidingscommissies en stuurgroepen42 bijgewoond en notulen 
opgesteld. Daarnaast hebben de onderzoekers bij locatiebezoeken in de KV observatie-aantekeningen 
gemaakt. De dataverzameling voor deze observaties liep van 20 september 2016 tot 1 januari 2020. In 
Tabel 18 staat een overzicht van de observaties. Deze observaties zijn gecodeerd via het kwalitatieve 
analyseprogramma MAXQDA. 
 
Tabel 18 
Overzicht documenten participerende observaties Amsterdam 

                                                           
42 De notulen van de stuurgroep van de KV Amsterdam waar geen onderzoeker bij aanwezig was, zijn via de KV verkregen. 

Datum: BC Notulist Datum: Locatie bezoek Notulist Datum: Stuurgroep Notulist 
 01-11-2016 R. Lindenberg*  04-11-2016 S. Oostermeijer 09-11-2016 N. Koorn 
 06-12-2016 R. Lindenberg  21-02-2017 S. Oostermeijer 20-06-2017 N. Koorn 
 06-12-2016 S. Oostermeijer  04-04-2017 S. Oostermeijer 11-10-2017 N. Koorn 
 24-01-2017 R. Lindenberg  13-04-2017 S. Oostermeijer 19-03-2019 F. Souverein 
 24-01-2017 S. Oostermeijer  09-05-2017 S. Oostermeijer 03-10-2019 F. Souverein 
 07-03-2017 R. Lindenberg  17-10-2017  F. Souverein   
 07-03-2017 M. Adriaanse  31-10-2017  F. Souverein   
 11-04-2017 R. Lindenberg  08-05-2018 F. Souverein   
 11-04-2017 S. Oostermeijer  14-05-2018 F. Souverein   
 23-05-2017 R. Lindenberg  22-05-2018 M. van Dorp   
 23-05-2017 S. Oostermeijer  28-05-2018 M. van Dorp   
 04-07-2017  R. Lindenberg  05-06-2018 F. Souverein   
 04-07-2017  N. van Wissen  07-06-2018 M. van Dorp   
 29-08-2017 N. van Wissen  19-06-2018 B. de heide   
 29-08-2017 R. Lindenberg  26-06-2018 M. van Dorp   
 14-11-2017  F. Souverein  10-07-2018 B. de Heide   
 14-11-2017 R. Lindenberg  24-07-2018 M. van Dorp   
 13-02-2018 R. Lindenberg  03-08-2018 M. van Dorp   
 16-04-2018 F. Souverein  14-08-2018 M. van Dorp   
 16-04-2018 R. Lindenberg  21-08-2018 M. van Dorp   
 12-06-2018 M. van Dorp  25-08-2018 M. van Dorp   
 12-06-2018 B. de Heide  08-11-2018 B. de heide   
 12-06-2018 F. Souverein  28-12-2018 K. de Hair   
 12-06-2018 R. Lindenberg  08-01-2019 K. de Hair   
 17-07-2018 F. Souverein  29-10-2019 K. de Hair   
 17-07-2018 B. de Heide  31-10-2019 K. de Hair   
 17-07-2018 R. Lindenberg  05-11-2019 K. de Hair   
 11-09-2018 F. Souverein     
 04-12-2018 R. Lindenberg     
 26-02-2019 F. Souverein     
 26-02-2019 R. Lindenberg     
 09-04-2019 R. Lindenberg     
 09-04-2019 M. van Dorp     
 09-04-2019 F. Souverein     
 21-05-2019 M. van Dorp     
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Notitie. BC=Begeleidingscommissie. *Onderzoeksteam niet aanwezig bij overleg. 

1.4.3 Aanvullende informatie 
Tot slot is voor de procesevaluatie de business case van Amsterdam (Hilhorst, 2016) geraadpleegd.  

1.5 Casusanalyse uitplaatsingen 
Gedurende de looptijd van de KV Amsterdam is een aantal trajecten in de KV voortijdig afgebroken, 
waarbij jongeren werden uitgeplaatst naar een JJI (of een andere gesloten setting). Om deze trajecten 
nader te illustreren en om te bezien welke lessen uit deze trajecten gedestilleerd konden worden, is 
een casusanalyse uitgevoerd. De casusanalyse betreft een beschrijving op individueel niveau binnen 
de context van de KV Amsterdam. Hierbij is gekeken naar de individuele kenmerken van de jongeren 
en het toeleidingsproces. Hiervoor is gebruik gemaakt van kwantitatieve informatie uit de toeleiding 
en de basisregistratiemonitor. Tevens zijn de projectleider en de gedragswetenschapper van de KV 
geïnterviewd waarbij verschillende onderwerpen aan de orde kwamen: individuele kenmerken van de 
jongeren, het toeleidingsproces, het verloop van het verblijf en de factoren die uiteindelijk tot de 
uitplaatsing hebben geleid. Op basis van deze informatie zijn drie typen voorbeeldtrajecten opgesteld 
welke door middel van een casusbeschrijving zijn weergegeven. Elke casusbeschrijving is gebaseerd op 
een aantal jongeren, voor wie de aanleiding tot uitplaatsing vergelijkbaar was, waarover de informatie 
is samengevoegd. Deze informatie is, ter waarborging van volledige anonimiteit, aangevuld met 
fictieve informatie op basis van theoretische kennis over deze doelgroepen.  

 21-05-2019 F. Souverein     
 21-05-2019 R. Lindenberg     
 02-07-2019 R. Lindenberg     
 02-07-2019 M. van Dorp     
 24-09-2019 F. Souverein     
 24-09-2019 L. van Velzen     
 17-12-2019 E. Mulder     
 17-12-2019 L. van Velzen     
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Bijlage 2: Kenmerken geplaatste jongeren KV Amsterdam 
In deze bijlage worden de kenmerken beschreven van de jongeren die gedurende de looptijd van de 
monitor (september 2016 – november 2019) in de KV Amsterdam zijn geplaatst: leeftijd, criminogene 
factoren (index delict en delictgeschiedenis), woonsituatie, beschermende factoren (dagbesteding, 
vrijetijdsbesteding, hulpverlening), psychosociale problematiek (psychiatrische problematiek, 
middelengebruik en schulden), en LVB problematiek. 

2.1 Leeftijd op het moment van instroom 
Figuur 7 toont de leeftijd op het moment van instroom. De leeftijd varieert van 13 tot en met 20 jaar 
met een gemiddelde leeftijd van bijna 16 jaar (15,8). 
 
Figuur 7 
Leeftijd op het moment van instroom 

 
Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (N=156). 

2.2 Criminogene factoren: index delict en delictgeschiedenis 
Figuur 8 geeft de verdeling en ernst van het index delict weer aan de hand van de indeling van 
Kordelaar (Mulder, Vermunt, Brand, Bullens & Van Marle, 2012); wanneer er sprake was van een 
verdenking van meerdere (typen) delicten, is uitgegaan van het zwaarste delict. De ernst van het index 
delict loopt uiteen van overtredingen in het verkeer en het verstoren van de openbare orde tot een 
zedendelict.. In het grootste deel van de plaatsingen werd de jongere verdacht van een 
vermogensdelict in combinatie met geweldpleging (55% van het totale bekende aantal). De lezer dient 
bij het interpreteren van deze resultaten in ogenschouw te nemen dat de jongere nog niet veroordeeld 
is voor het index delict en het precieze aandeel van de jongere in het delict nog niet is vastgesteld. Uit 
onderzoek blijkt dat van de jongeren die in preventieve hechtenis verblijven ruim één op de tien 
jongeren uiteindelijk niet veroordeeld wordt (Van den Brink e.a., 2017). In Tabel 19 valt te zien dat in 
een derde (33%) van de plaatsingen de jongere in de vroeghulp het delict heeft bekend. Tabel 19 geeft 
tevens het aantal eerdere veroordelingen van de geplaatste jongeren weer. Hieruit valt af te lezen dat 
in bijna een derde van de plaatsingen (31%) de jongere nooit eerder is veroordeeld voorafgaand aan 
de KV plaatsing. In bijna de helft (49%) van de plaatsingen is de jongere twee keer of vaker veroordeeld 
voorafgaand aan de KV plaatsing. 
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Figuur 8 
Classificaties en ernst index delict 

 
Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (N=144). Het totale aantal 
ingestroomde jongeren is 156, waarvan bij 12 jongeren (8%) het type index delict onbekend was. 
 
Tabel 19 
Aantal eerdere veroordelingen en bekentenis index delict 

 Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Aantal eerdere veroordelingen   
Onbekend 22 (14%) 
 0 41 (31%) 
 1  28 (21%) 
 2 36 (27%) 
 3 20 (15%) 
 4 8 (6%) 
 > 4 1 (1%) 
Bekennende verdachte  
Onbekend 42 (27%) 
 Ja 38 (33%) 
 Nee 76 (67%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van het 
totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. 

2.3 Woonsituatie op het moment van instroom 
Tabel 20 geeft de woonsituatie op het moment van plaatsing43 weer. In het grootste deel van de 
plaatsingen woonde de jongere (92% van het totale bekende aantal) voor de plaatsing thuis (bij de 
ouders/verzorgers of andere familie). In iets meer dan de helft van de plaatsingen (59%) woonde de 
jongere voor plaatsing in een eenoudergezin. 
 
  

                                                           
43 Voor de preventief gehechte jongeren die vanuit de JJI naar de KV zijn doorgeplaatst, is de woonsituatie voor de IBS weergegeven. 
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Tabel 20 
Woonsituatie voorafgaand aan plaatsing in de KV 

 Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Onbekend 2 (1%) 
Tweeoudergezin  44 (29%) 
Eenoudergezin 91 (59%) 
Familie 6 (4%) 
Gezinshuis/pleegzorg 4 (3%) 
Behandelgroep 1 (1%) 
JeugdzorgPlus 1 (1%) 
Begeleid wonen 2 (1%) 
Overig* 5 (3%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van het 
totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. *Geen vaste woon- of 
verblijfplaats, tijdelijke woonopvang. 

2.4 Beschermende factoren op moment van plaatsing  

2.4.1 Dagbesteding 
In Tabel 21 is de dagbesteding op het moment van plaatsing weergegeven. In het grootste deel van de 
plaatsingen (92% van het totale bekende aantal) had de jongere op het moment van plaatsing een 
vorm van dagbesteding; meestal school (57%) of een combinatie van school en een (leer)werk(plek) 
(29%). Bij een klein deel (8%) van de plaatsingen was op het moment van plaatsing sprake van geen 
enkele vorm van dagbesteding. 
 
Tabel 21 
Dagbesteding op het moment van plaatsing in de KV 

 Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Onbekend  6 (4%) 
Geen dagbesteding 12 (8%) 
Dagbesteding aanwezig 138 (92%) 
 School 73 (49%) 
 School, maar veel verzuim  12 (8%) 
 Stage 1 (1%) 
 Werk 4 (3%) 
 Combi school/(leer)werk(plek) 43 (29%) 
 Combi dagbestedingsprogramma/werk 1 (1%) 
 Dagbestedingsprogramma (toeleiding school/werk)  4 (3%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van het 
totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. 
 
Van alle plaatsingen waarbij sprake was van een schoolgaande jongere op het moment van plaatsing 
(N=116) is het onderwijsniveau en het type onderwijs weergegeven in respectievelijk Tabel 22 en Tabel 
23. In vrijwel de helft (46% van het totale bekende aantal) van de plaatsingen volgden de schoolgaande 
jongeren onderwijs op vmbo-niveau; in de andere helft (46%) van de plaatsingen was dit onderwijs op 
mbo-niveau. Daarnaast volgden jongeren in 5% van de plaatsingen onderwijs op havo-niveau en in 2% 
van de plaatsingen was dit praktijkonderwijs.  
 
  



96 
 

Wat betreft het type onderwijs gingen in de meeste (27% van het totale bekende aantal) plaatsingen 
de jongeren naar speciaal onderwijs. Daarnaast volgden jongeren in een kwart (25%) van de 
plaatsingen regulier onderwijs. Het onderscheid in type onderwijs is gebaseerd op de informatie van 
gemeente Amsterdam44, waarbij de verschillende categorieën als volgt zijn gedefinieerd: 
• Speciaal onderwijs betreft onderwijs gericht op kinderen met leer- of gedragsproblemen, een 

lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking, of gedragsstoornissen waarbij een reguliere 
basisschool niet altijd de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft45. 

• Onder regulier onderwijs vallen de jongeren die onderwijs volgen op een ROC46. 
• Onder interconfessioneel onderwijs vallen scholen die hun onderwijs hebben ingericht naar een 

levensbeschouwelijke visie47. 
• Met algemeen bijzonder onderwijs worden scholen bedoeld die niet gebonden zijn aan een 

levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming en niet direct beheerd worden door de 
overheid48. 

• School2Care is een school waar jongeren de eerste maanden twaalf uur per dag naar school gaan 
en is gericht op jongeren tussen de 12 en 17 jaar die veel spijbelen en extra begeleiding nodig 
hebben49. 

• Openbaar onderwijs is onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen en waar geen godsdienstige 
of andere levensbeschouwelijke richting als grondslag gehanteerd wordt50. 

 
Tabel 22 
Onderwijsniveau van schoolgaande jongeren 

 Aantal plaatsingen 
(N=116) 

 n (%) 
Onbekend 18 (16%) 
Praktijkonderwijs 2 (2%) 
vmbo-b 22 (22%) 
vmbo-k 17 (17%) 
vmbo-t 7 (7%) 
Havo 5 (5%) 
mbo-entree 1 (1%) 
mbo-1 29 (30%) 
mbo-2 11 (11%) 
mbo-3 2 (2%) 
mbo-4 2 (2%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van het 
totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. 
 
  

                                                           
44 https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/so, https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo, https://www.devogids.nl/middelbare-
scholen/ 
45 https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/so 
46 https://www.rocva.nl/Over-het-ROCvA/Over-rocva 
47 https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/Denominatie/confessioneel-overig 
48 https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/Denominatie/algemeen-bijzonder 
49 http://school2care.nl/vestigingen/school2care-amsterdam/over-ons/ 
50 https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/Denominatie/openbaar?school=2689&presentatie=1 &sortering=2 

https://www.rocva.nl/Over-het-ROCvA/Over-rocva
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Tabel 23 
Type school van schoolgaande jongeren 

 Aantal plaatsingen 
(N=116) 

 n (%) 
Onbekend 13 (11%) 
Speciaal onderwijs 28 (27%) 
Regulier onderwijs 26 (25%) 
Interconfessioneel onderwijs 19 (18%) 
Algemeen bijzonder onderwijs 16 (16%) 
School2Care 11 (11%) 
Openbaar onderwijs 1 (1%) 
Overig* 2 (2%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van het 
totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale bekende aantal. *Oecumenisch onderwijs, 
Learn2Work. 

2.4.2 Vrijetijdsbesteding 
Tabel 24 geeft de vrijetijdsbesteding op het moment van plaatsing weer, waaruit blijkt dat bij iets meer 
dan drie kwart van de plaatsingen (77% van het totale bekende aantal) geen sprake was van structurele 
vrijetijdsbesteding. Voor de plaatsingen waarbij wel sprake was van structurele vrijetijdsbesteding 
(23%) ging dit in de meeste gevallen om sport (13% van het totale bekende aantal). 
 
Tabel 24 
Vrijetijdsbesteding op het moment van plaatsing KV  

  Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Onbekend 7 (4%) 
Geen vrijetijdsbesteding  115 (77%) 
Vrijetijdsbesteding aanwezig  34 (23%) 
 Sport 20 (13%) 
 Muziek 7 (5%) 
 Zowel muziek als sport 3 (2%) 
 Rijlessen 3 (2%) 
 Kerk 1 (1%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 
2019. Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte 
van het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend 
ten opzichte van het totale bekende aantal. 

2.4.3 Hulpverlening 
Tabel 25 geeft de aanwezige hulpverlening op het moment van plaatsing weer. Bij meer dan drie kwart 
van de plaatsingen (78% van het totale bekende aantal) was sprake van een of meerdere vormen van 
begeleiding of behandeling. Bij de meeste plaatsingen (69%) was sprake van toezicht in het kader van 
jeugdbescherming of (jeugd)reclassering. Daarnaast was in 21% van de plaatsingen bij aanvang sprake 
van begeleiding bij IFA/IPA. Bij 22% van de plaatsingen was geen sprake van een vorm van begeleiding 
of behandeling op het moment van plaatsing in de KV. 
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Tabel 25 
Hulpverlening op het moment van plaatsing in de KV 

  Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Onbekend  7 (4%) 
Geen hulpverlening  33 (22%) 
Hulpverlening aanwezig 116 (78%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering WSS 33 (22%) 
 Jeugdbescherming/Jeugdreclassering JB 63 (42%) 
 Reclassering Nederland 3RO 3 (2%) 
 Reclassering Leger des Heils 4 (3%) 
 IFA/IPA* 31 (21%) 
 Gezinsbegeleiding/systeemtherapie 17 (11%) 
 Woongroep 1 (1%) 
 Begeleiding bij wonen 2 (1%) 
 (Methodieken binnen de) reguliere GGZ/Jeugdzorg 17 (11%) 
 Maatschappelijk werk 2 (1%) 
 Leerplicht 1 (1%) 
 Overige ambulante hulpverlening** 9 (6%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. Percentages 
onbekende gegevens berekend ten opzichte van het totale aantal. Percentages 
bekende gegevens berekend ten opzichte van het totale bekende aantal. 
*IFA=Intensieve Forensische Aanpak, IPA=Intensieve Preventieve Aanpak. **Altra 
Thuis en Op School, Lijn5, Top400, MultiPlusZorg, LVB zorg, Indaad. 

2.5 Psychosociale factoren: psychiatrische problematiek, middelengebruik, schulden 
Tabel 26 laat zien dat bij 40% (van het totale bekende aantal) van de plaatsingen jongeren bekend zijn 
met middelengebruik, namelijk softdrugs. Op basis van de dossiers bleek er geen gestandaardiseerde 
manier te zijn om diagnoses in kaart brengen; wanneer een diagnose werd gesteld, was niet bekend 
of dit een officieel gestelde diagnose of een werkdiagnose betrof. Bovendien kwamen uit de 
rapportages vaak meerdere diagnoses naar voren en bleek het lastig de meest recent gestelde 
diagnose te achterhalen. Wel is bekend dat in ten minste 6% van de plaatsingen jongeren ten tijde van 
het verblijf in de KV psychofarmaca voorgeschreven kregen, allen voor ADHD. Ook werd in ten minste 
5% van de plaatsingen ten tijde van het verblijf in de KV medicatie voor somatische klachten gebruikt, 
zoals allergieën, bloedarmoede of astma. Tevens was bij 14% van de plaatsingen bekend dat de jongere 
schulden had; waarbij opgemerkt dient te worden dat bij bijna twee derde van de plaatsingen (64% 
van het totale aantal) op basis van de dossierinformatie onbekend was of de jongere schulden had. 
 
Tabel 26 
Psychosociale problematiek 

 Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Medicatiegebruik  
 Onbekend 45 (29%) 
 Ja, psychofarmaca 7 (6%) 
 Ja, somatisch 5 (5%) 
 Ja, maar onbekend welk type 1 (1%) 
 Nee 98 (88%) 
Middelengebruik  
 Onbekend 24 (15%) 
 Ja 53 (40%) 
 Nee 79 (60%) 
Schulden  
 Onbekend 100 (64%) 
 Ja 8 (14%) 
 Nee 48 (86%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 2019. 
Percentages onbekende gegevens berekend ten opzichte van 
het totale aantal. Percentages bekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale bekende aantal. 
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2.6 LVB problematiek 
Van de 156 plaatsingen in de KV is nagegaan bij welke jongeren sprake was van een LVB; om dit te 
bepalen werd bekeken of in het dossier van de jongere een officiële DSM diagnose van LVB vermeld 
stond of werd ter indicatie de IQ score gebruikt. Bij een IQ score van 85 of lager en/of een officiële 
DSM diagnose LVB, werd gesproken van een LVB. Bij jongeren met een IQ score hoger dan 85 werd 
niet gesproken van een LVB. Indien in het dossier geen concrete IQ scores werden weergegeven of 
sprake was van onvoldoende medewerking aan de intelligentietest waardoor IQ waarden in twijfel 
getrokken konden worden, is gesteld dat het onbekend is of er sprake is van een LVB. 
 
Tabel 27 laat zien dat bij 47% van het totale aantal plaatsingen onbekend was of bij de jongere al dan 
niet sprake is van een LVB. Voor de plaatsingen waarbij dit wel bekend was geldt dat bij het grootste 
deel (70%) van de plaatsingen sprake was van een LVB; bij 30% van de plaatsingen was geen sprake 
van een LVB. 
 
Tabel 27 
LVB problematiek 

 Aantal plaatsingen 
(N=156) 

 n (%) 
Onbekend 74 (47%) 
Ja 57 (70%) 
Nee 25 (30%) 

Notitie. Gegevens van 20 september 2016 tot 1 november 
2019. Percentages onbekende gegevens berekend ten 
opzichte van het totale aantal. Percentages bekende 
gegevens berekend ten opzichte van het totale bekende 
aantal.  
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Bijlage 3: Doelgroep vergelijking 
Om de doelgroep van de KV te vergelijken met de doelgroep van de JJI en schorsing op de 
voorgeleiding, is een aantal kenmerken in kaart gebracht (leeftijd, aantal eerdere veroordelingen en 
ernst index delict). Daarnaast zijn met behulp van de SAVRY51 en de SAPROF-YV52, risico- en 
beschermende factoren voor (gewelds)recidive ingeschat op het moment van voorgeleiding of 
plaatsing. Het betreft jongeren (N=321) die sinds de start van de KV (september 2016) tot november 
2018 voorgeleid werden in het kader van een IBS én alle jongeren die tot november 2019 in de KV zijn 
ingestroomd. Gezien de tot op heden geringe instroom van ASR jongeren in de KV, is ervoor gekozen 
uitsluitend minderjarigen (pleegleeftijd tot 18 jaar) mee te nemen in de doelgroep vergelijking. De 
jongeren zijn ingedeeld in drie groepen53:  
• Schorsing: jongeren die gedurende de looptijd van de monitor (meermaals) voorgeleid en 

geschorst werden en niet in een KV of JJI werden geplaatst (n=83).  
• KV: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in de KV en vaak ook 

(meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden (n=129).  
• JJI: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in de KV, 

geplaatst werden; deze jongeren werden vaak ook (meermaals) geschorst (n=109). 

3.1 Verloop dataverzameling 
Voor een deel van de jongeren was niet voldoende informatie beschikbaar in het dossier om de 
verschillende kenmerken in kaart te brengen en deze aan de hand van de SAVRY en SAPROF-YV te 
scoren (voor een uitgebreide beschrijving van de methode zie Bijlage 1). In Tabel 28 is voor deze 
groepen weergegeven voor hoeveel jongeren voldoende informatie beschikbaar was. De verdeling van 
de drie groepen waarvoor voldoende informatie beschikbaar was om de verschillende kenmerken en 
risico- en beschermende factoren in kaart te brengen, is weergegeven in Tabel 29. 
 
Tabel 28 
Aandeel jongeren per groep waarvoor kenmerken in kaart zijn gebracht 

 
Tabel 29 
Aantallen en verdeling groepen voorgeleide jongeren 

 Totaal 
(N=198) 

Groep n (%) 
Schorsing 42 (21%) 
KV 102 (52%) 
JJI 54 (27%) 

 
De kenmerken van deze jongeren zullen in de volgende paragrafen worden beschreven. Vervolgens 
wordt de KV-groep vergeleken met de schorsing- en JJI groep. Daarnaast zullen deze groepen op basis 
van risico- en beschermende factoren (SAVRY en SAPROF-YV) worden vergeleken.  

                                                           
51 De Structured Assessment Violence Risk Youth (SAVRY) is een gestructureerd risicotaxatie-instrument om (gewelds) recidive bij 
jongeren in te schatten. Voor de doelgroep vergelijking zijn alleen de risicofactoren van de SAVRY meegenomen. 
52 De Structured Assessment of Protective Factors for Violence Risk – Youth Version (SAPROF-YV) is een gestructureerd taxatie 
instrument om beschermende factoren voor (gewelds) recidive bij jongeren in te schatten, de SAPROF-YV dient altijd in combinatie 
met een risicotaxatie-instrument gebruikt te worden om naast beschermende factoren ook risicofactoren in kaart te brengen. 
53 Dit betreft dezelfde indeling als bij de beschrijving van het verloop van de trajecten van de voorgeleide jongeren (zie §1.1.1) en de 
beschrijving van de follow-up (zie §1.3). 

 Schorsing 
(n=83) 

KV 
(n=129) 

JJI 
(n=109) 

 n (%) n (%) n (%) 
Voldoende informatie beschikbaar 42 (51%) 102 (79%) 54 (50%) 
Niet voldoende informatie beschikbaar 41 (49%) 27 (21%) 55 (50%) 
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3.2 Doelgroep vergelijking: leeftijd, delictgeschiedenis en index delict 

3.2.1 Leeftijd  
De verdeling van de leeftijd van jongeren op het moment van voorgeleiding (schorsing-groep) of 
plaatsing (KV- en JJI groep) is weergegeven in Figuur 9. De gemiddelde leeftijd op het moment van 
voorgeleiding van de schorsing-groep was 15.62 jaar. Voor de KV-groep lag de gemiddelde leeftijd op 
het moment van plaatsing op 15.68 jaar en voor de JJI-groep op 16.06 jaar. Er bestond geen significant 
verschil tussen de gemiddelde leeftijd van de schorsing-groep en de KV-groep. Er werd wel een 
significant verschil gevonden tussen de KV- en de JJI-groep: de jongeren in de KV-groep waren 
gemiddeld jonger dan de jongeren in de JJI-groep (t = -2.077, p = .039). 
 
Figuur 9 
Verdeling leeftijd per groep 

 

3.2.2 Delictgeschiedenis 
De delictgeschiedenis is voor de drie groepen in kaart gebracht met behulp van het aantal officiële 
strafrechtelijke veroordelingen, zoals bekend bij de RvdK, op het moment van voorgeleiding (zie Tabel 
30). Het gemiddelde aantal eerdere veroordelingen van de schorsing-groep betrof 0.71 (de mediaan54 
lag op 0). Voor de KV-groep lag het gemiddelde aantal eerdere veroordelingen op 1.71 (de mediaan 
lag op 1). Het gemiddeld aantal eerdere veroordelingen van de JJI-groep was 1.58 (de mediaan lag op 
1).  
 
Het gemiddelde aantal eerdere veroordelingen was significant hoger in de KV-groep ten opzichte van 
de schorsing-groep (U = 1291, p < .001). Het gemiddeld aantal eerdere veroordelingen verschilde niet 
significant tussen de KV- en de JJI-groep. Daarnaast is gekeken of het aandeel first offenders (jongeren 
die niet eerder veroordeeld zijn voor een delict) verschilt tussen de groepen. Het aandeel first 
offenders in de schorsing-groep (69%) was significant groter dan in de KV-groep (29%; X2 = 19.33, p < 
.001). Het aandeel van de KV-groep dat first offender was (29%) verschilde niet significant van de JJI-
groep (32%).  
 
  

                                                           
54 De mediaan is een centrummaat; waar net zoveel waarden onder als boven de mediaan voorkwamen: de mediaan is de middelste 
in een reeks getallen. 
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Tabel 30 
Totaal aantal eerdere veroordelingen 

Notitie. Percentage onbekend berekend ten opzichte van het totaal. Overige percentages 
berekend ten opzichte van het totale bekende aantal. 

3.3.3 Index delict 
Figuur 10 geeft de verdeling en ernst van het index delict voor de drie groepen weer aan de hand van 
de indeling van Kordelaar (Mulder e.a., 2012); wanneer er sprake was van een verdenking van 
meerdere (typen) delicten, is uitgegaan van het zwaarste delict. Voor alle drie de groepen (schorsing, 
KV en JJI) geldt dat het meest voorkomende delict een vermogensdelict in combinatie met geweld 
betrof (respectievelijk 52%, 58% en 52%). De lezer dient bij het interpreteren van deze resultaten in 
ogenschouw te nemen dat de jongeren die verdacht worden van het plegen van het index delict nog 
niet veroordeeld zijn en het precieze aandeel van de jongere in het delict nog niet is vastgesteld. 
 
Figuur 10 
Classificaties en ernst index delict  

 
Notitie. Percentages berekend ten opzichte van het totale bekende aantal. Het index delict was bij 7% (n=4) van de 
jongeren in de JJI-groep onbekend, voor de andere groepen was het index delict bij alle jongeren bekend. 

3.4 Doelgroep vergelijking: SAVRY en SAPROF-YV 

3.4.1 Samengestelde risicoscore SAVRY en SAPROF-YV 
In Tabel 31 zijn de minimale, maximale en gemiddelde samengestelde scores van de risico- en 
beschermende factoren voor de verschillende groepen weergegeven. De samengestelde risicoscore 
(totaalscore risicofactoren SAVRY minus totaalscore SAPROF-YV) kan variëren tussen een waarde van 
-96 en 144. De waarde -96 komt voor bij een ‘duidelijke aanwezigheid’ van alle beschermende factoren 
van de SAPROF-YV en een ‘lage’ aanwezigheid van alle risicofactoren van de SAVRY. Deze waarde 
impliceert het laagst mogelijke risico, met de hoogst mogelijke bescherming. Het andere uiterste is 
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een waarde van 144. Dit impliceert het ‘niet of nauwelijks voorkomen’ van alle beschermende factoren 
en een ‘hoge’ aanwezigheid van alle risicofactoren; de laagst mogelijke bescherming en het hoogst 
mogelijke risico. 
 
De gemiddelde samengestelde risicoscore van de schorsing-groep is significant lager dan die van de 
KV-groep (t = 4.398, p < .001). Dit houdt in dat de schorsing-groep gemiddeld meer beschermende 
factoren en/of minder risicofactoren heeft dan de KV-groep. De gemiddelde samengestelde risicoscore 
van de JJI- en de KV-groep verschilden niet significant van elkaar. 
 
Tabel 31 
Gemiddelde samengestelde risicoscore per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
t p 

Schorsing -76.50 51.00 -1.521 4.398* .000 
KV -40.18 73.89 22.22 - - 
JJI -41.18 111.69 22.81 -.177 .907 

*p<.05. 
 
Om meer inzicht te krijgen in bovenstaande resultaten van de samengestelde risicoscore, zijn de 
totaalscores van de SAVRY en SAPROF-YV en de subschalen van deze instrumenten voor de drie 
groepen vergeleken. Tevens zijn verschillen op de items waar de risicotaxatie-instrumenten uit bestaan 
exploratief getoetst. 

3.4.2 SAVRY: risicofactoren 
In onderstaande paragrafen wordt voor de totaalscore en de verschillende subschalen van de 
risicofactoren van de SAVRY weergegeven wat de minimale, maximale en gemiddelde scores zijn. 
Daarnaast is het verschil tussen de schorsing-groep en de KV-groep en het verschil tussen de JJI-groep 
en de KV-groep gerapporteerd. Een hogere score duidt op de aanwezigheid van meer risicofactoren. 

Totaalscore SAVRY 
De totaalscore op de SAVRY kan tussen de 0 (alle risicofactoren ‘laag’ gescoord) en 144 (alle 
risicofactoren ‘hoog’ gescoord) liggen. De gemiddelde totaalscore van de schorsing-groep is significant 
lager dan die van de KV-groep (zie Tabel 32; t = 3.221, p = .002). De gemiddelde totaalscore van de KV- 
en de JJI-groep verschillen niet significant van elkaar. 
 
Tabel 32 
Gemiddelde totaalscore risicofactoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
T p 

Schorsing 6.00 75.00 41.07 3.221* .002 
KV 18.00 78.00 50.00 - - 
JJI 18.00 102.00 52.83 -.915 .363 

Notitie. *p<.05. 

Subschalen SAVRY: historische, sociaal-contextuele en individuele risicofactoren 
 
Historische risicofactoren 
De historische subschaal van de SAVRY bevat 10 risicofactoren met betrekking tot het verleden van de 
jongere, zoals eerder gewelddadig gedrag en een geschiedenis van mishandeling als kind. De scores op 
de historische subschaal van de SAVRY zijn voor de drie groepen weergegeven in Tabel 33. De minimale 
score op de historische subschaal is 0, de maximale score is 60. De gemiddelde score op de historische 
subschaal was significant lager voor de schorsing-groep dan voor de groep jongeren die in de KV 
verbleven (t = 2.224, p = .028). De gemiddelde score week niet significant af tussen de JJI- en de KV-
groep. 
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Tabel 33 
Gemiddelde subscore historische risicofactoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t p 
Schorsing 0 27 11.38 2.224* .028 
KV 0 33.75 14.50 - - 
JJI 0 52.50 16.51 -1.351 .179 

Notitie.*p<.05. 
 
Sociaal-contextuele risicofactoren 
De sociaal-contextuele subschaal bevat zes risicofactoren die betrekking hebben op de sociale 
omgeving van de jongere, zoals de omgang met delinquente leeftijdsgenoten en geringe 
opvoedingsvaardigheden van de ouders/verzorgers. De scores op de sociaal-contextuele subschaal van 
de SAVRY zijn voor de drie groepen weergegeven in Tabel 34. De minimale score op de sociaal-
contextuele subschaal is 0, de maximale score is 36. De gemiddelde score op de sociaal-contextuele 
subschaal was significant lager voor de schorsing-groep dan voor de KV-groep (t = 3.973, p < .001). De 
gemiddelde scores van de JJI- en de KV-groep verschilden niet significant. 
 
Tabel 34 
Gemiddelde subscore sociaal-contextuele risicofactoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t p 
Schorsing 6.00 24.00 14.94 3.973* .000 
KV 6.00 36.00 18.85 - - 
JJI 3.60 30.00 18.43 .395 .694 

*p ≤ .05. 
 
Individuele risicofactoren 
De individuele subschaal bevat 8 risicofactoren die betrekking hebben op de jongere zelf, zoals het 
hebben van opvattingen die de rechtmatigheid van misdaad of geweld ondersteunen, en problemen 
met middelengebruik. De scores op de individuele subschaal van de SAVRY zijn voor de drie groepen 
weergegeven in Tabel 35. De minimale score op de individuele subschaal is 0, de maximale score is 42. 
De gemiddelde score op de individuele subschaal verschilde voor zowel de schorsing- als de JJI-groep 
niet significant van de KV-groep.  
 
Tabel 35 
Gemiddelde subscore individuele risicofactoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t p 
Schorsing 0 42.00 16.02 1.453 .148 
KV 3.00 36.00 18.26   
JJI 0 42.00 20.27 -1.315 .192 

Items SAVRY 
Voor de individuele items van de SAVRY is de gemiddelde waarde per groep (en het verschil daarvan 
met die van de KV-groep) in kaart gebracht en weergegeven in Tabel 36. De schorsing-groep had 
gemiddeld lagere scores dan de KV-groep voor de volgende items: eerder gewelddadig gedrag, eerder 
niet-gewelddadig delinquent gedrag, ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en geringe 
opvoedingsvaardigheden van de ouders. De schorsing-groep scoorde gemiddeld hoger dan de KV-
groep op geringe schoolprestaties. De JJI-groep scoorde gemiddeld hoger dan de KV-groep op 
onvoldoende medewerking aan interventies. 
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Tabel 36 
Gemiddelde score items SAVRY per groep en verschil met de KV-groep 
  Schorsing KV JJI 
  Gem. t Gem. t Gem. t  
Historische factoren       

1 Eerder gewelddadig gedrag .62 2.715* .97 - .96 .063 
2 Eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag .67 3.970* 1.13 - 1.11 .1662 
3 Jonge leeftijd bij eerste uiting van gewelddadig gedrag .14 1.315 .24 - .13 1.589 
4 Zich onttrokken hebben aan toezicht/interventie .31 1.519 .49 - .70 -1.613 
5 Eerdere zelfbeschadiging of suïcidepogingen .00 .915 .02 - .04 -.703 
6 Getuige zijn geweest van geweld in het gezin .18 1.441 .32 - .35 -.264 
7 Geschiedenis van mishandeling als kind .20 1.482 .34 - .27 .672 
8 Criminaliteit van de ouders/verzorgers .23 -.815 .16 - .36 -1.708 
9 Vroege verstoring in de verzorgingssituatie .10 1.439 .23 - .30 -.655 
10 Geringe schoolprestaties 1.26 -2.436* .88 - 1.13 -1.782 
Sociaal-contextuele risicofactoren       

11 Omgang met delinquente leeftijdgenoten 1,05 1.852 1.27 - 1.28 -.092 
12 Afwijzing door leeftijdgenoten .12 .927 .21 - .33 -1.257 
13 Ervaren stress en geringe copingvaardigheden .90 2.570* 1.33 - 1.17 1.173 
14 Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders .68 5.042* 1.32 - 1.20 .997 
15 Gebrek aan steun van andere volwassenen 1.10 1.882 1.36 - 1.23 .992 
16 Achterstandsbuurt 1.13 -1.811 .86 - .85 .043 
Individuele risicofactoren       

17 Negatieve opvattingen .68 .982 .80 - .92 -1.170 
18 Impulsiviteit/Riskant gedrag 1.19 .701 1.27 - 1.26 .093 
19 Problemen met middelengebruik .33 .958 .44 - .38 .509 
20 Problemen met hanteren van boosheid .50 1.718 .73 - .87 -1.129 
21 Gebrek aan empathie/berouw .38 1.003 .49 - .57 -.686 
22 Aandachtstekort/Hyperactiviteit .61 -.312 .56 - .52 .355 
23 Onvoldoende medewerking aan interventies .58 .829 .69 - 1.00 -2.393* 
24 Weinig interesse in/binding met school of werk 1.00 .406 1.06 - 1.22 -1.226 

Notitie.* p ≤ .05. 

3.4.3 SAPROF-YV: beschermende factoren  
In onderstaande paragrafen is per subschaal van de SAPROF-YV en voor de totale SAPROF-YV 
weergegeven wat de minimale, maximale en gemiddelde scores zijn. Daarnaast is het verschil tussen 
de KV-groep en de schorsing-groep en het verschil tussen de KV-groep en de JJI-groep weergegeven. 
Een hogere score staat voor de aanwezigheid van meer beschermende factoren. 

Totaalschaal SAPROF-YV 
De totaalscore op de SAPROF-YV kan tussen de 0 (alle beschermende factoren ‘niet of nauwelijks 
aanwezig’ gescoord) en 96 (alle beschermende ‘duidelijk aanwezig’ gescoord) liggen. In Tabel 37 zijn 
de gemiddelde waardes op de totaalscore van de SAPROF-YV voor de verschillende groepen 
weergegeven. De gemiddelde totaalscore van de schorsing-groep is significant hoger dan die van de 
KV-groep (t = -5.362, p < .001). Tussen de gemiddelde totaalscore van de KV- en de JJI-groep is geen 
significant verschil gevonden. 
 
Tabel 37 
Gemiddelde totaalscore beschermende factoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t P 
Schorsing 21.92 82.50 43.79 -5.362* .000 
KV 11.54 59.00 29.47 - - 
JJI 9.64 66.25 32.50 -1.395 .167 

Notitie.* p ≤ .05. 



106 
 

Subschalen SAPROF-YV: veerkracht, motivationele, relationele en externe beschermende factoren 
 
Veerkracht beschermende factoren 
De veerkracht subschaal van de SAPROF-YV bevat vier beschermende factoren met betrekking tot de 
veerkrachtigheid van de jongere, zoals het vermogen om informatie en/of sociale situaties adequaat 
waar te nemen en de aanwezigheid van effectieve copingvaardigheden. De scores op de veerkracht 
subschaal van de SAPROF-YV zijn voor de drie groepen weergegeven in Tabel 38. De minimale score 
op de veerkracht subschaal is 0, de maximale score is 24. De gemiddelde score op de veerkracht 
subschaal was significant hoger voor de schorsing-groep dan voor de KV-groep (t = -3.014, p = .004). 
De gemiddelde score verschilde niet significant tussen de JJI- en de KV-groep. 
 
Tabel 38 
Gemiddelde subscore veerkracht beschermende factoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t p 
Schorsing 1.00 21.00 9.99 -3.014* .004 
KV 0.00 17.33 7.09 - - 
JJI 0.00 16.00 7.06 .049 .961 

Notitie. * p ≤ .05. 
 
Motivationele beschermende factoren 
De motivationele subschaal bevat zes beschermende factoren die betrekking hebben op de motivatie 
van de jongere om zijn leven op te pakken, zoals gerichtheid op de toekomst en motivatie voor 
behandeling. De scores op de motivationele subschaal van de SAPROF-YV zijn voor de drie groepen 
weergegeven in Tabel 39. De minimale score op de motivationele subschaal is 0, de maximale score is 
36. De gemiddelde score op de motivationele subschaal was significant hoger voor de schorsing-groep 
dan voor de KV-groep (t = -4.824, p < .001). De gemiddelde score verschilde niet significant tussen de 
JJI- en de KV-groep. 
 
Tabel 39 
Gemiddelde subscore motivationele beschermende factoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 t p 
Schorsing 2.00 29.00 13.84 -4.824* .000 
KV 0 26.00 8.11 - - 
JJI 0 28.33 9.35 -1.329 .186 

Notitie.* p ≤ .05. 
Relationele beschermende factoren 
De relationele subschaal bevat drie beschermende factoren die betrekking hebben op de sociale 
relaties van de jongere, zoals de band met ouders/verzorgers en leeftijdsgenoten. De scores op de 
relationele subschaal van de SAPROF-YV zijn voor de drie groepen weergegeven in Tabel 40. De 
minimale score op de relationele subschaal is 0, de maximale score is 18. De gemiddelde score op de 
relationele subschaal was significant hoger voor de schorsing-groep dan voor de KV-groep (t = -4.552, 
p < .001). De gemiddelde score verschilde niet significant tussen de JJI- en de KV-groep. 
 
Tabel 40 
Gemiddelde subscore relationele beschermende factoren per groep 

 Min Max Gem. Verschil met KV groep 
 T p 
Schorsing 4.00 18.00 8.82 -4.552* .000 
KV 0 14.00 6.31   
JJI 0 14.00 6.87 -.992 .324 

Notitie.* p ≤ .05. 
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Externe beschermende factoren 
De externe subschaal bevat drie beschermende factoren die betrekking hebben op de omgeving van 
de jongere, zoals het bieden van structuur, het bieden van toezicht en de ondersteuning van 
ouders/verzorgers en de aanwezige hulpverlening. De scores op de externe subschaal van de SAPROF-
YV zijn voor de drie groepen weergegeven in Tabel 41. De minimale score op de externe subschaal is 
0, de maximale score is 18. Zowel voor de schorsing-groep (t = -4.700, p < .001) als de JJI-groep (t = -
2.118, p = .036) was de gemiddelde score op de externe subschaal significant hoger dan gemiddelde 
score van de KV-groep. 
 
Tabel 41 
Gemiddelde subscore externe beschermende factoren per groep 

 
Min Max Gem. 

Verschil met KV groep 
 T p 
Schorsing 4.00 18.00 8.62 -4.700* .000 
KV 1.00 14.00 6.40   
JJI 2.00 15.00 7.39 -2.118* .036 

Notitie.* p ≤ .05. 

Items SAPROF-YV 
Voor de individuele items van de SAPROF-YV is de gemiddelde waarde per groep (en het verschil 
daarvan met die van de KV-groep) in kaart gebracht en weergegeven in Tabel 42. De schorsing-groep 
had gemiddeld significant hogere scores dan de KV-groep voor de volgende items: coping, 
doorzettingsvermogen, gerichtheid op de toekomst, motivatie voor behandeling, houding tegenover 
afspraken en voorwaarden, school/werk, vrijetijdsbesteding, ouders/verzorgers, andere 
ondersteunende relaties, pedagogisch klimaat (de mate van structuur, toezicht en ondersteuning door 
ouders/verzorgers) en de aanwezigheid van een juridisch kader (juridisch toezicht en/of opgelegde 
behandeling). De JJI-groep had gemiddeld significant hogere scores dan de KV-groep voor coping en 
pedagogisch klimaat (de mate van structuur, toezicht en ondersteuning door ouders/verzorgers). 
 
Tabel 42 
Gemiddelde score items SAPROF-YV per groep en verschil met de KV-groep 
  Schorsing KV JJI 
  Gem. t Gem. t Gem. t 
Veerkracht items       

1 Sociale competentie 2.71 -1.912 2.08 - 2.12 -.146 

2 Coping 1.97 -2.926* 1.13 - 1.57 -2.108* 

3 Zelfcontrole 2.45 -.947 2.17 - 1.92 .939 

4 Doorzettingsvermogen 2.79 -3.997* 1.51 - 1.45 .258 

Motivationele items       

5 Gerichtheid op de toekomst 2.84 -3.059* 1.83 - 2.00 -.661 

6 Motivatie voor behandeling 2.53 -3.692* 1.26 - 1.56 -1.086 

7 Houding tegenover afspraken en voorwaarden 2.71 -3.742* 1.58 - 1.59 -.064 

8 Medicatie 2.14 -1.143 .90 - 1.11 -.331 

9 School / werk 2.90 -3.452* 1.89 - 2.22 -1.102 

10 Vrijetijdsbesteding 2.62 -3.695* 1.16 - 1.43 -.920 
Relationele items       

11 Ouders / verzorgers 4.26 -4.356* 3.14 - 3.44 -1.127 

12 Leeftijdgenoten 2.41 -1.439 1.99 - 1.74 1.068 

13 Andere ondersteunende relaties 2.10 -3.008* 1.22 - 1.68 -1.664 

Externe items       

14 Pedagogisch klimaat 3.79 -7.423* 1.86 - 2.43 -2.161* 

15 Hulpverlening 1.36 1.302 1.73 - 2.04 -1.237 

16 Juridisch kader 3.48 -3.060* 2.81 - 2.92 -.521 

* p ≤ .05. 
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3.5 Doelgroep vergelijking: samenvatting van de resultaten 

3.5.1 Vergelijking doelgroep: KV en schorsing 
Samenvattend kan gesteld worden dat de gemiddelde leeftijd van de jongeren in de schorsing-groep 
niet significant verschilt van de jongeren in de KV-groep. Jongeren in de schorsing-groep hadden 
gemiddeld significant minder eerdere veroordelingen dan de jongeren in de KV-groep. Het aandeel 
first offenders in de schorsing-groep was significant groter dan in de KV-groep. Voor beide groepen 
kwam een vermogensdelict in combinatie met geweld het vaakst voor als index delict, gevolgd door 
een vermogensdelict zonder geweld.  
 
De samengestelde risicoscore van de risicofactoren van de SAVRY en de beschermende factoren van 
de SAPROF-YV was gemiddeld significant lager voor de schorsing-groep dan voor de KV-groep. Dit 
houdt in dat voor de jongeren in de schorsing-groep geldt dat wordt ingeschat dat bij hen minder risico 
is op (gewelds)recidive dan de jongeren in de KV-groep. Wanneer de SAVRY en SAPROF-YV apart 
worden meegenomen, is te zien dat de schorsing-groep gemiddeld significant lager scoort op de 
totaalscore van de SAVRY (mindere mate van aanwezigheid van risicofactoren) en hoger scoort op de 
totaalscore van de SAPROF-YV (hogere mate van aanwezigheid van beschermende factoren) dan de 
KV-groep.  
 
Als de risicofactoren van de SAVRY worden uitgesplitst in de verschillende subschalen, blijkt dat de 
schorsing-groep gemiddeld significant lager (minder risicofactoren) scoorde op de historische- en 
sociaal-contextuele subschalen dan de KV-groep, terwijl de groepen niet verschillen op de individuele 
subschaal. Wanneer naar de individuele items van de SAVRY wordt gekeken, blijkt dat de schorsing-
groep gemiddeld significant lager scoorde dan de KV-groep op de volgende items: eerder gewelddadig 
gedrag, eerder niet-gewelddadig delinquent gedrag, ervaren stress en geringe copingvaardigheden en 
geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders. De schorsing-groep scoorde gemiddeld hoger (meer 
risico) dan de KV-groep op geringe schoolprestaties. 
 
Wanneer de beschermende factoren van de SAPROF-YV worden uitgesplitst in de verschillende 
subschalen, blijkt dat de schorsing-groep gemiddeld significant hoger (meer beschermende factoren) 
scoorde dan de KV-groep op alle subschalen van de SAPROF-YV: veerkracht-, motivationele-, 
relationele- en externe subschaal. Wat betreft de individuele items van de SAPROF-YV, scoorde de 
schorsing-groep gemiddeld significant hoger op: coping, doorzettingsvermogen, gerichtheid op de 
toekomst, motivatie voor behandeling, houding tegenover afspraken en voorwaarden, school/werk, 
vrijetijdsbesteding, ouders/verzorgers, andere ondersteunende relaties, pedagogisch klimaat (de mate 
van structuur, toezicht en ondersteuning door ouders/verzorgers) en de aanwezigheid van een 
juridisch kader (juridisch toezicht en/of opgelegde behandeling zoals (jeugd)reclassering). 

3.5.2 Vergelijking doelgroep: KV en JJI 
De jongeren in de JJI-groep zijn gemiddeld significant ouder (gemiddeld 4.5 maanden) dan de jongeren 
in de KV-groep. Wat betreft het gemiddelde aantal eerdere veroordelingen werd geen verschil 
gevonden tussen de KV- en de JJI-groep. Het aandeel van de JJI-groep dat first offender was verschilde 
niet significant van de KV-groep. Voor beide groepen kwam een vermogensdelict in combinatie met 
geweld het vaakst voor als index delict waarvan een jongere verdacht werd, gevolgd door een 
vermogensdelict zonder geweld. Deze resultaten zijn in lijn met de (contra-)indicatiecriteria voor 
plaatsing in de KV (zie §1.1); het aantal eerdere veroordelingen en de ernst van het index delict zijn 
niet per definitie discriminerende factoren bij de indicatie voor een KV dan wel JJI plaatsing. 
 
Het ingeschatte risico op (gewelds)recidive (een combinatie score van de risicofactoren van de SAVRY 
en de beschermende factoren van de SAPROF) verschilde niet significant tussen de KV- en de JJI-groep. 
Wanneer de SAVRY en SAPROF-YV apart worden meegenomen in de analyse, is te zien dat de JJI- en 
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de KV-groep niet verschillen op de totaalscore van de SAVRY, noch op de totaalscore van de SAPROF-
YV. Dit houdt in dat voor de jongeren in de KV- en de JJI-groep de inschatting op het risico op 
(gewelds)recidive niet significant verschilt. 
 
Als de risicofactoren van de SAVRY worden uitgesplitst in de verschillende subschalen, is te zien dat de 
jongeren in de JJI-groep gemiddeld niet significant verschillen van de KV-groep op de historische-, 
sociaal-contextuele- en individuele subschaal. Wanneer naar de individuele items van de risicofactoren 
van de SAVRY wordt gekeken, is te zien dat de JJI-groep gemiddeld significant hoger (meer risico) 
scoorde dan de KV-groep op onvoldoende medewerking aan interventies. Voor de andere items van 
de SAVRY werden geen verschillen tussen de KV- en de JJI-groep gevonden. 
 
Wanneer de beschermende factoren van de SAPROF-YV worden uitgesplitst in de verschillende 
subschalen, blijkt dat JJI-groep gemiddeld significant hoger (meer beschermende factoren) scoorde 
dan de KV-groep op de externe subschaal van de SAPROF-YV. De KV- en de JJI-groep verschilden niet 
significant op de veerkracht-, motivationele- en relationele subschalen. Wat betreft de individuele 
items van de SAPROF-YV, scoorde de JJI-groep gemiddeld significant hoger (meer bescherming) dan de 
KV-groep op de items coping en pedagogisch klimaat (de mate van structuur, toezicht en 
ondersteuning door ouders/verzorgers). Voor de andere items van de SAPROF-YV werden geen 
verschillen tussen de KV- en de JJI-groep gevonden. 
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Bijlage 4: Overzicht instrumenten S&D strafrechtketen 
In deze bijlage staat de informatie beschreven zoals uit de contacten naar voren is gekomen. De inhoud 
hiervan zal verdere aanscherping, en mogelijk ook aanvulling, nodig hebben. Het kan gezien worden 
als een eerste aanzet van de instrumenten die ten behoeve van S&D ingezet worden door instanties 
betrokken bij de KV.  

4.1 Inventarisatie  
Tabel 43 geeft een overzicht van de instrumenten die binnen de strafrechtketen worden afgenomen 
door de instanties die van toeleiding tot uitstroom bij het KV traject betrokken zijn (zie §4.2 voor een 
toelichting per instrument). 
 
Tabel 43 
Overzicht instrumenten S&D van instanties betrokken bij de KV 

 IPA IFA R&B Jeugdbescherming WSS RvdK Politie OM 3RO 
ARIJ X  X X      
HID  X        
OBVL-K X  X       
Pre-Screen X         
RiS X X X       
RISc  X       X 
ERBIJ  X        
SDQ   X       
LIJ*    X X X X   
Plus JR     X     
SCIL      X    
Indicatielijst ASR        X  
Wegingskader 
ASR 

        X 

Notitie. De tabel geeft een overzicht van de instanties die bij de jongeren betrokken zijn en instrumenten afnemen. 
*De politie neemt de LIJ 1 (Preselect Recidive) af, de RvdK neemt de LIJ 2a en 2b af. 

4.2 Verklarende lijst  
ARIJ: Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)55 is een risicotaxatie-
instrument voor hulpverleners en behandelaren waarmee de acute veiligheid van kinderen en 
jongeren en het risico op onveiligheid in de toekomst ingeschat kan worden. Dit risicotaxatie-
instrument is ontwikkeld op basis van de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) en maakt 
onderscheid tussen risico- en behoeftetaxatie. 
  
HID: De Hoe Ik Denk-lijst (HID)56 is ontworpen om vier cognitieve vertekeningen gerelateerd aan 
externaliserend gedrag bij adolescenten te meten. 
  
OBVL-K: De korte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst (OBVL-K)57 meet de 
opvoedingsbelasting die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 tot en 
met 18 jaar. De OBVL-K is de verkorte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst (OBVL). De OBVL 
maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). 
Deze set in zijn geheel meet naast Opvoedingsbelasting (OBVL) ook Gezinsfunctioneren (VGFO), 
Ouderlijk gedrag (VSOG) en Meegemaakte gebeurtenissen (VMG). 
  

                                                           
55 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-ARIJ-2.1-juni-2018.pdf 
56 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/HID-vignet-mei-2018-1.pdf 
57 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-OBVL-K-juni-2018.pdf 
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Pre-Screen: De Pre-Screen58 is een verkorte en Nederlandse versie van de Washington State Juvenile 
Court Assessment (WSJCA) en geeft het recidiverisico aan. Dit instrument wordt gebruikt door 
zorgaanbieders die geen gebruik maken van het LIJ. 
  
RiS: Het Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS)59, aangevuld met signalen 
voor loverboy-problematiek, is een hulpmiddel om het risico in te schatten van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij jeugdigen. Het gaat om zowel het risico dat een jeugdige slachtoffer 
wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag als het risico dat een jeugdige dit gedrag gaat vertonen 
ten opzichte van andere jeugdigen of volwassenen.  
 
RiSc: De Recidive Inschattings Schalen (RISc)60 is een risicotaxatie en adviesinstrument waarmee op 
gestructureerde wijze de risico- en beschermende factoren in beeld gebracht worden, een inschatting 
gemaakt wordt van het recidiverisico en een advies wordt geformuleerd over bijzondere voorwaarden. 
Het instrument bevat ook specifieke vragen die aanzetten tot slachtofferbewust werken. Daarnaast is 
een aantal verdiepende instrumenten geïntegreerd voor onder andere zeden, relationeel geweld en 
gewelddadig extremisme. De RISc vormt de basis voor het inschatten van de risico’s in de advies- en 
toezichtfase. Het instrument is toepasbaar in alle fasen van het strafproces en wordt gebruikt bij een 
voorgeleiding RC, rechtszitting, OM-afdoening of voorwaardelijke invrijheidstelling. Afhankelijk van de 
ernst van de casus en de fase in het strafproces kan de RISc beknopt of uitgebreid worden ingevuld. 
Daarnaast bevat de RISC ook het ASR wegingskader om, indien van toepassing, een goed advies te 
kunnen geven of het jeugd- of volwassenstrafrecht toegepast moet worden. In de RISc zijn 
verdiepende instrumenten geïntegreerd die de (jeugd)reclasseringswerker ondersteunen bij het 
maken van een risicoanalyse van personen die worden verdacht van specifieke delict soorten. Dit zijn:  
• SSA: een combinatie van statische en dynamische instrumenten en is wereldwijd het meest 

gebruikte instrument voor het inschatten van het recidiverisico bij zedendelinquenten. Bij het 
geven van een reclasseringsadvies inzake zedendelicten wordt gebruik gemaakt van de Static-99R.  

• B-SAFER: een instrument voor het beoordelen van het recidiverisico van relationeel geweld.  
• VERA-2R: om het risico op gewelddadig extremisme in kaart te brengen.  
• SCIL: om te screenen op de aanwezigheid van een LVB.  
 
ERBIJ: Een Risico- en Behoeftetaxatie Instrument Jongvolwassenen (ERBIJ)61 is een vragenlijst die 
wordt ingevuld door behandelaren en hulpverleners. De ERBIJ meet (a) het algemene risico op delicten 
bij jongvolwassenen en (b) de mate van veranderbaarheid van het risico op delicten. De kans op 
recidive wordt in kaart gebracht. De ERBIJ is gebaseerd op de RISc. De belangrijkste verschillen tussen 
de ERBIJ en de RISc zijn:  
• De ERBIJ bevat een aparte module voor risico- en behoeftetaxatie en maakt een aparte inschatting 

van het Algemene Risico op Recidive (ARR) en het Dynamisch Risico Profiel (DRP), waarmee de 
mate van veranderbaarheid van het risico wordt weergegeven; 

• De wegingen van de ERBIJ zijn geoptimaliseerd voor de leeftijdsgroep 16-23 jarigen; 
• De schalen van het behoeftetaxatie onderdeel van de ERBIJ bevatten alleen dynamische 

risicofactoren; De schaal ‘emotioneel welzijn’ is uit het instrument gehaald, omdat de items een 
relatief lage samenhang hebben met recidive; 

• Een aantal onderdelen zijn weggelaten uit de RISc, zoals de verdiepingsdiagnostiek en het plan van 
aanpak.  

 

                                                           
58https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/zorg-voorjeugd/validation-of-the-state-
juvenile-court-pre-screen-assessment-for-the-netherlands/verslagen/ 
59 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-RIS-2.0-juni-2018.pdf 
60 Factsheet nieuwe RISc, BMC februari 2019. 
61 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-ERBIJ-juni-2018.pdf 
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SDQ: De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)62 meet de aanwezigheid van emotionele- en 
gedragsproblemen, sociale competenties en de gevolgen van aanwezige problemen voor het dagelijks 
functioneren bij jeugdigen in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar. 
 
LIJ: In de jeugdstrafrechtketen wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrechtketen (LIJ)63, bestaande uit verschillende instrumenten:  
• Instrument 1: Preselect Recidive. Dit instrument doet een voorspelling van de kans op herhaling 

(Algemeen Recidive Risico). Er wordt voor het berekenen van die kans gebruik gemaakt van 
feitelijke registraties in politiesystemen. De uitkomst ervan wordt weergegeven in een score Hoog, 
Midden of Laag. 

• Instrument 2a: Selectie. Dit instrument dient om vast te stellen in hoeverre sprake is van 
veranderbare criminogene risicofactoren die samenhangen met de kans op herhaling. Dit wordt 
uitgedrukt in een score op het dynamisch risicoprofiel. Tot slot ziet instrument 2a toe op de 
aanwezigheid van eventuele zorgsignalen, waaronder signalen van psychische problemen.  

• Instrument 2b: Uitgebreide Selectie. Met behulp van dit instrument wordt de informatie uit 
instrument 2a aangevuld met een meer diepgaande inventarisatie van alle dynamische risico- en 
beschermende factoren. Hierdoor geeft instrument 2b een meer omvattend beeld van de mate 
waarin verschillende factoren van invloed zijn op mogelijke recidive.  

 
Plus JR: Plus JR is een instrument dat door WSS gehanteerd wordt om het plan van aanpak in kaart te 
brengen.  
  
SCIL: De Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL)64 is geschikt om snel te 
screenen op een mogelijke LVB. Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen 
LVB correct voorspelt. De SCIL is beschikbaar voor de leeftijdsgroep 14 tot 17 jaar en 18 jaar en ouder. 
  
Wegingskader ASR: Om de afweging voor het berechten van een 18- tot 23-jarige volgens het 
jeugdstrafrecht te onderbouwen en structureren, zijn instrumenten ontwikkeld als hulpmiddel voor 
de reclasseringswerker. Ook is een indicatielijst voor het OM opgesteld om een allereerste screening 
te doen al vóórdat een advies is uitgebracht. Het screeningsinstrument ASR65 ondersteunt het OM bij 
de inschatting of bij een jongvolwassene mogelijk het jeugdstrafrecht toegepast zou moeten worden 
en (mede) om die reden advies door het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie (NIFP) nodig is. 
• OM Indicatielijst Jeugdstrafrecht voor 18- tot 23-jarige verdachten: In het ZSM (zorgvuldig, snel, 

maatwerk) afstemmingsoverleg (of bij eerste beoordeling) wordt voor verdachten van 18 tot 23 
jaar, die worden gedagvaard, de afweging gemaakt of toepassing van het jeugdstrafrecht mogelijk 
aan de orde is. Daarvoor is de ‘OM Indicatielijst Jeugdstrafrecht voor 18- tot 23 jarigen verdachten’ 
opgesteld met criteria afgeleid van het landelijk wegingskader. Deze geeft aan of voor deze 
leeftijdscategorie gedacht moet worden aan de toepassing van het jeugdstrafrecht of niet.  

• Wegingskader Adolescentenstrafrecht Volwassenreclassering: Vanuit de hoofdregel dat personen 
die ouder zijn dan 18 jaar volgens het volwassenstrafrecht worden berecht, is het wegingskader 
dat door 3RO wordt gebruikt ingedeeld in indicaties en contra-indicaties voor de toepassing van 
het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen. De items van het wegingskader zijn gegroepeerd in 
clusters. Het wegingskader is geen besluitvormingsinstrument, maar een hulpmiddel voor 
advisering aan de Officier van Justitie (OvJ) en de RC; het professioneel oordeel van de werker is 
erg belangrijk. De professional neemt alle items van het kader door om op basis van alle 
wegingsitems tot een weloverwogen advies te kunnen komen. 

                                                           
62 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-SDQ-2018.pdf 
63 Protocol Strafzaken okt 2016, RvdK 
64 https://www.hogrefe.nl/shop/scil-screener-voor-intelligentie-en-licht-verstandelijke-beperking.html 
65 https://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/w/wegwijzerjeugdenveiligheid_nl/Adolescentenstrafrecht/Kader_ASR_v_ 
2 _1_online_versie.pdf 
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Bijlage 5: Casusanalyse uitplaatsingen 
In totaal zijn van 20 september 2016 tot 1 november 2019 (3 jaar en 1,5 maand) 20 KV trajecten (13% 
van de totale instroom) voortijdig afgebroken, waarbij de jongere werd uitgeplaatst naar een JJI (of 
PI). Deze trajecten waren evenredig verspreid over de looptijd van de KV; de uitplaatsingen vonden 
niet plaats gedurende een specifieke periode en lijken niet gerelateerd te zijn aan de bezettingsgraad. 
Daarnaast lijken de voortijdige beëindigingen van deze trajecten niet samen te hangen met de 
instroomroute: de uitplaatsingen kwamen niet vaker voor bij instroom vanuit de voorgeleiding of bij 
instroom vanuit een JJI. Om meer inzicht te krijgen in de uitplaatsingen, is een casusanalyse uitgevoerd 
van individuele kenmerken van de uitgeplaatste jongeren. Op basis van deze kenmerken kwam een 
aantal voorbeelden naar voren van trajecten die eindigden in een uitplaatsing, die elk voor meerdere 
jongeren golden. De resultaten van deze analyse zijn zowel een aanvulling op als een verdieping van 
de casusanalyse van het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019). 

5.1 Aanleiding tot uitplaatsing: drie type trajecten 
Deze casusanalyse resulteerde in de verdeling van het totale aantal uitplaatsingen in drie typen 
voorbeeldtrajecten66. Tabel 44 geeft de verdeling van deze trajecten weer ten opzichte van het totale 
aantal uitplaatsingen. Van de 20 uitplaatsingen is een aantal jongeren (n=5) niet onder te brengen in 
een type voorbeeldtraject; zij vallen daarom in de categorie ‘overig’ (zie §5.2). 
 
Tabel 44 
Uitplaatsingen KV 

 Totale aantal 
uitplaatsingen 
(N=20) 

 n (%) 
Voorbeeld 1: Verharde en antisociale jongeren met weinig perspectief 6 (30%) 
Voorbeeld 2: Jongeren met hechtingsproblematiek en middelengebruik 3 (15%) 
Voorbeeld 3: Kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking 6 (30%) 
Overig 5 (25%) 

Notitie. Gegevens tot 1 november 2019. Percentages type voorbeeldtraject 
berekend ten opzichte van het totale aantal uitplaatsingen. 

5.1.1 Verharde en antisociale jongeren met weinig perspectief 
Het eerste type voorbeeldtraject komt over het algemeen overeen met het voorbeeldtraject ‘verharde 
en antisociale jongeren’ uit het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019): deze jongeren (n=6, 30% van 
het totale aantal uitplaatsingen) waren onvoldoende gemotiveerd om zich te committeren aan de 
regels in de KV en de verantwoordelijkheden die gedurende plaatsing van hen gevraagd werden. Al 
deze jongeren toonden opstandig en antisociaal gedrag en leken een plaatsing in de KV niet als ‘wake-
up call’ te ervaren. Het verschil met het voorbeeldtraject ‘verharde en antisociale jongeren’ uit het 
Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019) is de verdieping dat deze jongeren ook een beperkt 
toekomstperspectief hadden op zowel korte als lange termijn en dat er onvoldoende beschermende 
factoren (zoals een steunend netwerk) als buffer tegen de aanwezige risico’s (zoals schoolverzuim, 
schuldenproblematiek, gebruik van verdovende middelen) op verschillende levensdomeinen aanwezig 
leken te zijn. In interactie met de medewerkers lieten de jongeren sterk zelfbepalend gedrag zien. 
Daarnaast gedroegen zij zich agressief richting andere jongeren of zetten hen aan tot meedoen aan 
regelovertredingen, wat een negatieve invloed had op de groepsdynamiek. Dit resulteerde in een 
opeenstapeling van incidenten met medewerkers en andere jongeren en uiteindelijk een uitplaatsing 
naar een JJI. Volgens medewerkers van de KV hebben deze jongeren (in eerste instantie) een meer 
gestructureerde en beveiligde setting nodig, om de plaatsing in preventieve hechtenis als ‘wake-up 
call’ te kunnen ervaren. 
                                                           
66 De casusbeschrijvingen in dit hoofdstuk dienen ter illustratie van het type voorbeeldtraject. Het betreft een fictieve casus 
opgebouwd uit dossierinformatie over de jongeren voor wie aanleiding tot uitplaatsing vergelijkbaar was, aangevuld met informatie 
op basis van theoretische kennis over dergelijke doelgroepen. 
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Voorbeeld 1: verharde en antisociale jongeren met weinig perspectief 
E is een 15-jarige jongen met een disharmonisch intelligentieprofiel. E heeft geen contact meer met zijn 
vader en groeit met zijn oudere broer op bij moeder. Het gezin kampt met grote schulden en hoewel moeder 
bijgestaan wordt door hulpverlening, krijgt zij geen grip op haar kinderen. E heeft een uitgebreide 
delictgeschiedenis. Zijn broer is tevens meermaals met justitie in aanraking geweest en zit op dit moment 
een straf uit voor een gewapende overval. De reclassering heeft zorgen over de invloed die de oudere broer 
op E heeft. Er is sprake van dagbesteding (stage), maar E is hiervoor matig gemotiveerd. E wordt 
momenteel verdacht van meerdere inbraken, maar ontkent iedere betrokkenheid en beroept zich 
gedurende het strafproces op zijn zwijgrecht. Gezien zowel de RvdK als de KV het wenselijk achten dat E 
zijn stage afrondt en hij zich hiervoor tijdens de zitting gemotiveerd toont, wordt in overleg met de KV 
besloten een positief advies tot plaatsing af te geven. Na plaatsing blijkt echter dat E niet bereid is zich aan 
te passen aan de dagelijkse routine in de KV. Daarnaast is hij ontstemd over het feit dat hij alleen naar 
stage mag en vindt hij dat de verlofgang te langzaam uitgebreid wordt. Aangezien de stage moeizaam 
loopt, wordt geprobeerd een andere vorm van dagbesteding op te starten. Dit kost echter veel moeite 
omdat E zich niet gemotiveerd toont. Hij stelt zich vijandig op tegenover pedagogisch medewerkers en 
groepsgenoten. Bovendien zijn er vermoedens dat E de andere jongens van softdrugs voorziet. Het traject 
in de KV is hiermee onhoudbaar en de KV besluit E uit te plaatsen naar een JJI. 

5.1.2 Jongeren met hechtingsproblematiek en middelengebruik 
Het tweede type voorbeeldtraject komt over het algemeen overeen met het voorbeeldtraject 
‘jongeren met hechtingsproblematiek en beperkte emotieregulatie’ uit het Jaarrapport 2018 
(Souverein e.a., 2019). Deze jongeren (n=3, 15% van het totale aantal uitplaatsingen) kernmerken zich 
door hechtingsproblematiek en een (zeer) instabiel netwerk, in combinatie met weinig andere 
beschermende factoren (zoals een stabiele dagbesteding) die ondersteuning zouden kunnen bieden. 
De hulpverleningsgeschiedenis kenmerkt zicht door veel (onsuccesvolle) behandelingen en 
uithuisplaatsingen, en de jongeren zijn wantrouwend richting zorgverleners (zoals pedagogisch 
medewerkers in de KV) en mensen in het algemeen. Het lukte de medewerkers tijdens het verblijf niet 
om een constructieve samenwerkingsrelatie op te bouwen met deze jongeren; de jongeren uitten zich 
agressief richting medewerkers en ondermijnden hun autoriteit. Een verschil met het voorbeeldtraject 
‘jongeren met hechtingsproblematiek en beperkte emotieregulatie’ uit het Jaarrapport 2018 
(Souverein e.a., 2019) is dat uit de verdiepende analyse bleek dat alle jongeren binnen het 
voorbeeldtraject ‘jongeren met hechtingsproblematiek en middelengebruik’ tevens problemen 
hebben met middelengebruik. Dit lijkt mede te verklaren waarom het de jongeren niet lukte om zich 
te houden aan de regels en verantwoordelijkheden die in de KV gelden. Volgens medewerkers is het 
eenvoudigweg verhogen van het beveiligingsniveau niet de oplossing voor deze jongeren. Het gedrag 
van deze jongeren zou wellicht verder kunnen verslechteren in een setting met een algemeen hoog 
beveiligingsniveau, waarin meer repressieve maatregelen ingezet worden. Deze uitplaatsingen zouden 
wellicht voorkomen kunnen worden door deze jongeren in een setting (bijvoorbeeld een ander type 
KV) te plaatsen waarin meer mogelijkheden tot intensievere begeleiding zijn en, waar nodig, meer 
ruimte is om (tijdelijk) vrijheidsbeperkende maatregelen in te kunnen zetten. 
 

Voorbeeld 2: jongeren met hechtingsproblematiek en middelengebruik  
A is een 17-jarige jongen. A heeft twee zusjes en groeit op bij zijn vader en stiefmoeder. Zijn biologische 
moeder is overleden toen A op de basisschool zat. A heeft daarna nooit ondersteuning bij rouwverwerking 
gekregen. Sinds stiefmoeder in beeld is, heeft vader nog maar weinig oog voor A en zijn zusjes. A stelt zich 
wantrouwend op naar anderen en is wegens zijn agressieve uitingen en opvliegende karakter eerder op 
een woongroep geplaatst geweest. Tevens is A bekend met middelengebruik. A wordt voorgeleid in het 
kader van een mishandeling. Hij wordt door de RvdK in overleg met de KV gescreend. Er bestaat enige 
twijfel door het ontbreken van dagbesteding, maar verder komt A als geschikte kandidaat uit de screening: 
hij is gemotiveerd om dagbesteding op te pakken bij plaatsing in de KV. De verwachting is dan ook dat A 
na plaatsing snel kan starten met begeleiding gericht op het vinden van passend onderwijs. Gedurende het 
verblijf blijkt dat A moeite heeft om zichzelf open te stellen naar anderen: hij laat niemand dichtbij komen 
en stelt zich soms agressief op richting medewerkers en groepsgenoten. Ook blijkt dat A gedurende verlof 
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regelmatig verdovende middelen gebruikt en dan langer weg blijft dan afgesproken. Als pedagogisch 
medewerkers A hierop aanspreken, hebben zij moeite om tot hem door te dringen. Wanneer een 
groepsgenoot A aanspreekt op zijn gedrag, loopt de situatie uit de hand en wordt A fysiek. Na overleg met 
de RvdK en de jeugdreclassering wordt besloten A uit te plaatsen naar een JJI. 

5.1.3 Kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking 
Het derde type voorbeeldtraject is overeenkomstig met het voorbeeldtraject ‘kwetsbare jongeren met 
een licht verstandelijke beperking’ uit het Jaarrapport 2018 (Souverein e.a., 2019). Dit voorbeeldtraject 
bestaat uit jongeren (n=6, 30% van het totale aantal uitplaatsingen) die bij aanvang goed geschikt leken 
voor een KV plaatsing: deze jongeren waren gemotiveerd, leken de plaatsing als een ‘wake-up call’ te 
ervaren, er waren beschermende factoren aanwezig (zoals een positieve dagbesteding) en 
medewerkers konden een constructieve relatie met deze jongeren opbouwen. De leerbaarheid van 
deze jongeren bleek echter beperkt, evenals de leerbaarheid van het netwerk om hen heen. Het 
netwerk van deze jongeren bestond vaak uit anderen die crimineel actief waren of waren geweest. 
Tevens waren deze jongeren onvoldoende in staat te voldoen aan de verantwoordelijkheden en het 
niveau van zelfstandigheid dat de KV verlangt. Zij waren daarnaast gemakkelijk te beïnvloeden door 
anderen, wat een verhoogd risico op slachtofferschap met zich mee bracht. Zo werd een van deze 
jongeren door een andere jongere aangemoedigd om zich samen te onttrekken aan het toezicht van 
de KV gedurende de nacht. Bij terugkomst de volgende dag toonde de jongeren berouw, gezien de 
ernst van het incident werd toch besloten over te gaan tot uitplaatsing naar een JJI. Volgens 
medewerkers is het echter onwenselijk om deze jongeren in een JJI te plaatsen, waar het risico op 
victimisatie en groepsdruk hoger is. De zorgbehoefte van deze jongeren was echter hoger dan de KV 
in de huidige opzet kon bieden. Deze jongeren hadden een grotere mate van structuur en meer één 
op één begeleiding nodig. Indien meer één op één begeleiding mogelijk was geweest, had een 
plaatsing in de KV wellicht meer kans van slagen gehad. 
 

Voorbeeld 3: kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking 
B is een 17-jarige jongen met een LVB (IQ van 64) en ADHD. Al van jongs af aan is B bekend bij de 
hulpverlening. Hij groeit op bij zijn moeder die ook een LVB heeft en hierdoor onvoldoende structuur en 
begeleiding kan bieden. B loopt stage in een fabriek waar motoronderdelen worden gesorteerd. Hij is in 
het verleden al meerdere keren met justitie in aanraking gekomen, maar is nog niet eerder gedetineerd 
geweest. De RvdK acht een plaatsing in een JJI schadelijk voor B, omdat het risico op negatieve beïnvloeding 
groot is. B wordt voorgeleid op verdenking van een inbraak. Hij bekent het delict en geeft aan veel spijt te 
hebben. Hoewel bij de screening twijfels ontstaan over de haalbaarheid van een traject binnen de KV wordt 
toch besloten een positieve indicatie af te geven, zodat zijn dagbesteding doorgang kan vinden en een 
plaatsing in een JJI voorkomen kan worden. Tijdens het verblijf in de KV is B over het algemeen rustig. Hij is 
echter niet in staat zich te houden aan de afspraken die gelden in de KV, gezien hij moeite heeft te 
onthouden wat hem gevraagd is. Wanneer het personeel hem herinnert aan de gemaakte afspraken, leidt 
dit tot frustraties en verbale agressie bij B. Daarnaast heeft B moeite zich aan zijn verlofafspraken te 
houden. Hij komt regelmatig te laat terug van stage, doordat hij zijn aansluiting met het openbaar vervoer 
mist of verdwaalt. Aanwijzingen beklijven niet. De pedagogisch medewerkers vermoeden dat B tijdens zijn 
verblijf in de KV overvraagd wordt, maar door zijn beperkingen niet in staat is dit zelf aan te geven en 
middels grensoverschrijdend gedrag laat hij merken dat hij niet aan de afspraken en voorwaarden kan 
voldoen. B heeft een vorm van intensieve begeleiding nodig met betrekking tot praktische zaken en het 
nakomen van afspraken, die de KV niet kan bieden. Nadat B zich tijdens zijn dagbesteding een aantal uur 
aan het toezicht van de KV onttrekt, wordt samen met de jeugdreclassering besloten over te gaan tot 
uitplaatsing. 

5.2 Overige uitplaatsingen 
Naast de bovengenoemde typen voorbeeldtrajecten waren er vijf trajecten (25% van het totale aantal 
uitplaatsingen) die niet in een categorie geplaatst konden worden. Twee van deze overige trajecten 
waren vergelijkbaar, maar kwamen niet vaak genoeg voor om als apart voorbeeldtraject aangemerkt 
te worden. Deze jongeren waren gemotiveerd en het verblijf in de KV verliep voorspoedig, maar zij 
verloren gedurende het verblijf hun perspectief (bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen wonen na 
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uitstroom), waarop escalatie van gedragsproblemen of een nieuw delict volgde. Voorts betreffen de 
overige uitplaatsingen een jongere waarbij het traject in de KV succesvol leek, maar medewerkers 
wegens onbekende redenen steeds minder grip kregen op de jongere, een jongere die wegens externe 
bedreigingen voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van de KV uitgeplaatst werd en een jongere bij 
wie verslavingsproblematiek en beperkte emotieregulatie een rol speelden tijdens de uitplaatsing.  
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Bijlage 6: Follow-up  
Om de situatie van jongeren (woonsituatie, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en hulpverlening) na 
schorsing of een KV of JJI plaatsing in kaart te brengen, is een follow-up meting uitgevoerd. De 
informatie over de situatie van de jongeren is verzameld met behulp van een vragenlijst, die naar de 
betrokken (jeugd)reclasseringsmedewerkers van de jongeren werd gestuurd. Hierbij zijn follow-up 
gegevens opgevraagd voor jongeren die sinds de start van de KV (september 2016) tot november 2018 
voorgeleid werden met als uitspraak een IBS én alle jongeren die tot november 2019 in de KV zijn 
ingestroomd67. 
 
De indeling van de totale groep (N=321) in subgroepen is als volgt68:  
• Schorsing: jongeren die gedurende de looptijd van de monitor (meermaals) voorgeleid en 

geschorst werden en niet in een KV of JJI werden geplaatst (n=83). 
• KV: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in de KV en vaak ook 

(meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden (n=129). 
• JJI: jongeren die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in de KV, 

geplaatst werden en (meermaals) geschorst werden (n=109).  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de volgorde van plaatsingen verschilde per jongere: JJI 
plaatsingen kwamen zowel voor als na de KV plaatsing voor. Bovendien staan plaatsingen in een 
justitiële instelling niet noodzakelijk gelijk staan aan recidive; het is ook mogelijk dat de jongere zijn 
schorsingsvoorwaarde heeft overtreden of voorgeleid is in het kader van verdenking van een delict dat 
in het verleden heeft plaatsgevonden. 

6.1 Verloop van de dataverzameling 
Voor 161 van deze jongeren (50% van de totale groep) konden vragenlijsten uitgestuurd worden naar 
de betrokken (jeugd)reclasseringsmedewerkers; voor de overige jongeren gold dat ze niet meer onder 
toezicht stonden bij de (jeugd)reclassering of het was niet mogelijk te achterhalen welke 
reclasseringsorganisatie betrokken was. Daarnaast konden de jongeren die ten tijde van de follow-up 
meting in een justitiële instelling (KV/JJI/PI) verbleven, niet worden meegenomen in het follow-up 
onderzoek. Van de 161 vragenlijst die uitgestuurd zijn, zijn er 128 ingevuld (response rate = 80%; 40% 
van de totale groep). Van deze vragenlijsten zijn er 11 niet meegenomen omdat de jongere korter dan 
drie maanden of langer dan 30 maanden uitgestroomd was en hiermee buiten de range van de TaR 
viel. Dit brengt het totaal op 117 jongeren (36% van het totale aantal voorgeleide jongeren) die 
meegenomen zijn in de follow-up meting. In Tabel 45 zijn deze aantallen per groep weergegeven69. 
 
Tabel 45 
Verloop dataverzameling follow-up meting per groep 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. 
 

                                                           
67 Gezien de geringe instroom van ASR jongeren in de KV tot nu toe, is ervoor gekozen enkel minderjarigen (pleegleeftijd tot 18 jaar) 
mee te nemen in de follow-up meting, zie Bijlage 1 voor een gedetailleerde beschrijving van de methode. 
68 Dit betreft dezelfde indeling als bij de beschrijving van het verloop van de trajecten van de voorgeleide jongeren (zie §2.4.1). 
69 Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerd uiteenzetting van het verloop van de dataverzameling. 

 Schorsing 
(n=83) 

KV 
(n=129) 

JJI 
(n=109) 

 n (%) n (%) n (%) 
Wel meegenomen in de follow-up    
 Follow-up ingevuld 18 (22%) 62 (48%) 37 (34%) 
Niet meegenomen in de follow-up    
 Follow-up ingevuld, maar niet meegenomen i.v.m. TaR 3 (4%) - 8 (7%) 
 Geen follow-up ingevuld 62 (75%) 58 (45%) 54 (50%) 
 Geen follow-up uitgestuurd - 9 (7%) 10 (9%) 
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6.1.1 Verschil tussen jongeren met en zonder follow-up meting 
Om te onderzoeken of de groep jongeren waar een follow-up vragenlijst voor is ingevuld, verschilt van 
de jongeren waar geen vragenlijst voor is ingevuld (zie Tabel 45), zijn de jongeren op verschillende 
kenmerken vergeleken: leeftijd, delict geschiedenis, ernst van het index delict van de verdenking en 
aanwezigheid van dagbesteding op het moment van voorgeleiding. Daarnaast is over het gehele 
traject, gedurende de looptijd van de monitor, het aantal voorgeleidingen en KV of JJI plaatsingen 
vergeleken voor de jongeren met en zonder follow-up meting. 
 
Hieruit bleek dat in de drie eerder genoemde groepen het aantal voorgeleidingen en plaatsingen niet 
verschilden tussen de jongeren met en de jongeren zonder follow-up meting. Tussen de drie groepen 
werd ook geen verschil gevonden wat betreft leeftijd op het moment van de voorgeleiding, de 
aanwezigheid van dagbesteding op het moment van de voorgeleiding en de verblijfsduur van jongeren 
met en jongeren zonder follow-up meting. In de KV-groep verschilde de jongeren met en de jongeren 
zonder follow-up meting echter wel op het aantal eerdere veroordelingen en de ernst van het index 
delict. Het gemiddeld aantal eerdere veroordelingen was significant hoger voor de KV jongeren met 
een follow-up meting ten opzichte van de KV jongeren zonder follow-up meting (2.05 ten opzichte van 
1.14; U = 988.5, p = .045). De gemiddelde ernst van het delict70 waarvoor de jongeren verdacht werden, 
was significant lager voor de KV jongeren met een follow-up meting dan voor de KV jongeren zonder 
follow-up meting (5.25 ten opzichte van 5.83; t = -2.046, p = .044).  

6.1.2 Totale onderzoeksgroep follow-up meting 
In totaal zijn dus 117 jongeren meegenomen in de follow-up meting: dit betreft 18 jongeren (15%; 
schorsing-groep) die (meermaals) voorgeleid zijn maar geschorst werden (en niet in een KV of JJI 
hebben verbleven); 66 jongeren (56%; KV-groep) die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) 
in de KV en vaak ook (meermaals) in een JJI geplaatst en (meermaals) geschorst werden; en 37 
jongeren (32%; JJI-groep) die (meermaals) voorgeleid werden en (meermaals) in een JJI, maar niet in 
de KV, geplaatst werden en (meermaals) geschorst werden. In onderstaande paragrafen worden de 
resultaten voor deze (117) jongeren beschreven: de periode van follow-up en de stand van zaken wat 
betreft woonsituatie, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en hulpverlening 

6.2 Periode van follow-up 
Een TaR van minimaal drie maanden en maximaal 30 maanden (2,5 jaar) is gehanteerd om informatie 
te verzamelen over de periode na uitstroom.  

6.2.1 Schorsing: tijd na het eerste moment van voorgeleiding 
Voor de schorsing-groep betreft de periode van follow-up de tijd vanaf het eerste moment van 
voorgeleiding gedurende de looptijd van de monitor (september 2016 – november 2019) tot aan de 
follow-up meting. In Figuur 11 is voor de schorsing-groep weergegeven hoe de tijdsduur tussen de 
voorgeleiding en de follow-up meting is verdeeld. De gemiddelde tijd tussen de voorgeleiding en de 
follow-up meting is 18 maanden en de mediaan ligt op 16 maanden. 
 
  

                                                           
70 Gescoord aan de hand van de indeling van Kordelaar (Mulder e.a., 2012); wanneer er sprake was van verdenking van meerdere 
(typen) delicten, is uitgegaan van het zwaarste delict. 
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Figuur 11 
Tijd na voorgeleiding follow-up schorsing in maanden 

 

6.2.2 KV en JJI: tijd na uitstroom  
Voor de KV- en JJI-groep betreft de periode van follow-up de tijd tussen het moment van uitstroom en 
de follow-up meting; gezien het voorkomt dat jongeren meermaals in een KV of een JJI geplaatst zijn, 
is hiervoor het eerste moment van plaatsing in de KV of JJI gedurende de looptijd van de monitor 
genomen. De verdeling van de tijd tussen uitstroom en de follow-up meting is per groep weergegeven 
in Figuur 12. Voor de KV-groep is de gemiddelde tijd tussen uitstroom en de follow-up meting 13 
maanden en de mediaan ligt op 12.5 maanden. Voor de JJI-groep is de gemiddelde tijd tussen 
uitstroom en de follow-up meting 14 maanden en de mediaan ligt op 12 maanden. De tijd na uitstroom 
verschilt niet significant tussen de KV-groep en de JJI-groep. 
 
Figuur 12 
Tijd na uitstroom KV en JJI 

 

6.3 Leefgebieden: woonsituatie, dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding 
Voor de verschillende leefgebieden wordt eerst de situatie op het moment van voorgeleiding 
weergegeven. Deze informatie wordt weergegeven voor alle jongeren waarvan dit bekend is (N=198); 
dit betreft de jongeren waarvoor verschillende kenmerken en risico- en beschermende factoren op 
basis van de informatie van de RvdK in kaart zijn gebracht (zie Bijlage 1 en Bijlage 3). Hierna wordt de 
situatie op het moment van de follow-up meting weergeven (voor de jongeren waarvoor een follow-
up vragenlijst is ingevuld; N=117).  

6.3.1 Woonsituatie 

Woonsituatie op het moment van voorgeleiding 
De woonsituatie van jongeren op het moment van voorgeleiding is per groep weergegeven in Tabel 
46. In deze tabel is te zien dat voor de schorsing-groep geldt dat het merendeel (93%) van deze 
jongeren thuis (bij de ouders/verzorgers of andere familieleden) woonde. Het overgrote deel van de 
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jongeren in KV- en JJI-groep (respectievelijk 92% en 86%) woonde ook thuis (bij de ouders/verzorgers 
of andere familieleden). 
 
Tabel 46 
Woonsituatie jongeren op het moment van voorgeleiding 

 Schorsing  
(N=42) 

KV 
(N=102) 

JJI 
(N=54) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend bij voorgeleiding - - 1 (2%) 
Bij ouders/verzorgers 35 (83%) 88 (86%) 43 (80%) 
Bij andere familieleden 4 (10%) 6 (6%) 3 (6%) 
Zelfstandig - - - 
Open verblijfgroep/begeleid wonen 2 (5%) 4 (4%) 4 (7%) 
Gesloten jeugdzorg 1 (2%)  2 (2%) 2 (4%) 
Gezinshuis/pleegzorg - 2 (2%) - 
Crisisopvang - - - 
Geen vaste woon- of verblijfplek   1 (2%) 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. 

Woonsituatie ten tijde van follow-up meting 
De woonsituatie van jongeren ten tijde van de follow-up meting is weergegeven in Tabel 47. Hierin is 
te zien dat 84% van de jongeren in de schorsing-groep thuis woonde (bij de ouders/verzorgers of 
andere familieleden). Van drie vierde (77%) van de jongeren in KV-groep was bekend dat zij thuis 
woonden (bij de ouders/verzorgers, andere familieleden of zelfstandig). Voor de JJI-groep geldt dat 
van drie vierde (74%) bekend was dat zij op het moment van de follow-up meting thuis woonden.  
 
Tabel 47 
Woonsituatie jongeren ten tijde van de follow-up 

 Schorsing  
(N=18) 

KV 
(N=62) 

JJI 
(N=37) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend ingevuld door (jeugd)reclasseringsmedewerker - 1 (2%) 2 (6%) 
Bij ouders/verzorgers 14 (78%) 43 (69%) 25 (68%) 
Bij andere familieleden 1 (6%) 3 (5%) 2 (6%) 
Zelfstandig - 2 (3%) - 
Open verblijfgroep/begeleid wonen 2 (11%) 8 (13%) 5 (14%) 
Gesloten jeugdzorg 1 (6%) 3 (5%) 1 (3%) 
Gezinshuis/pleegzorg - 1 (2%) 1 (3%) 
Crisisopvang - 1 (2%) - 
Geen vaste woon- of verblijfplek - - - 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal.  

6.3.2 Beschermende factoren: dagbesteding 
Een deel van de jongeren verblijft op het moment van voorgeleiding (n=5; zie Tabel 46) of follow-up 
meting (n=5; zie Tabel 47) in een gesloten behandelsetting (JeugdzorgPlus) en heeft als onderdeel van 
deze plaatsing intern dagbesteding. Deze jongeren zijn niet meegenomen in de analyse over de 
aanwezigheid dagbesteding, omdat de aanwezige dagbesteding onderdeel is van de gesloten 
plaatsing. 

Dagbesteding op het moment van voorgeleiding 
In Tabel 48 wordt de situatie wat betreft dagbesteding weergeven voor de jongeren die op het moment 
van voorgeleiding thuis of in een open behandelsetting verbleven. Zoals in de tabel is te zien, geldt 
voor de schorsing-groep dat zij allen (100%) dagbesteding hadden. Voor zowel de KV- als de JJI-groep 
geldt dat het grootste deel van de jongeren (respectievelijk 87% en 83%) dagbesteding had op het 
moment van de voorgeleiding. 
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Tabel 48 
Dagbesteding jongeren op het moment van voorgeleiding 

 Schorsing  
(N=41) 

KV 
(N=100) 

JJI 
(N=52) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend bij voorgeleiding - 4 (4%) - 
Geen dagbesteding - 9 (9%) 9 (17%) 
Dagbesteding 41 (100%) 87 (87%) 43 (83%) 
 School 28* (68%) 44 (44%) 28 (54%) 
 School, maar veel verzuim 4 (10%) 9 (9%) 3 (6%) 
 Werk 1 (2%) 3 (3%) 4 (8%) 
 Combi school/werk/stage/dagbestedingsprogramma 7 (17%) 29 (29%) 8 (15%) 
 Dagbestedingsprogramma (toeleiding school/werk) - 2 (2%) - 
 Taakstraf 1 (2%) - - 
 Overig - - - 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. *Waarvan 1 ingeschreven, maar nog niet 
gestart.  

Dagbesteding ten tijde van follow-up meting 
In Tabel 49 is de dagbesteding ten tijde van de follow-up per groep weergegeven. Zoals in de tabel is 
te zien, is ten tijde van de follow-up meting bij het grootste deel (82%) van de schorsing-groep (voor 
zover bekend) sprake van dagbesteding. Voor de KV-groep geldt dat bij 78% (voor zover bekend) 
sprake was van dagbesteding; voor de JJI-groep betreft dit 64%.  
 
Tabel 49 
Dagbesteding jongeren ten tijde van de follow-up 

 Schorsing 
(N=17) 

KV 
(N=59) 

JJI 
(N=36) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend bij (jeugd)reclasseringsmedewerker 3 (18%) 2 (3%) 4 (11%) 
Geen dagbesteding - 11 (19%) 9 (25%) 
Dagbesteding 14 (82%) 46 (78%) 23 (64%) 
 School 9 (53%) 27* (46%) 9 (25%) 
 School, maar veel verzuim - 4 (7%) 3 (8%) 
 Werk 2 (12%) 2 (3%) 4 (11%) 
 Combi school/werk/stage/dagbestedingsprogramma 2 (12%) 13 (22%) 3 (8%) 
 Dagbestedingsprogramma (toeleiding school/werk) - - 3 (8%) 
 Taakstraf - - - 
 Overig** 1 (6%) - 1 (3%) 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. *Waarvan 1 ingeschreven, maar nog niet 
gestart. **Ingevuld dat er sprake is van dagbesteding, maar niet ingevuld om wat voor dagbesteding het gaat. 

6.3.3 Beschermende factoren: vrijetijdsbesteding 
Een deel van de jongeren verblijft op het moment van voorgeleiding (n=5; zie Tabel 46) of follow-up 
meting (n=5; zie Tabel 47) in een gesloten behandelsetting (JeugdzorgPlus) en heeft als onderdeel van 
deze plaatsing intern vrijetijdsbesteding. Deze jongeren zijn niet meegenomen in de analyse over de 
aanwezigheid van vrijetijdsbesteding, omdat de aanwezige vrijetijdsbesteding onderdeel is van de 
gesloten plaatsing. 

Vrijetijdsbesteding op het moment van voorgeleiding 
In Tabel 50 is de vrijetijdsbesteding op het moment van voorgeleiding per groep weergegeven; het 
gaat hierbij om een vorm van structurele positieve vrijetijdsbesteding. Zoals in Tabel 50 is te zien, geldt 
voor de schorsing-groep dat 34% (voor zover bekend) op het moment van voorgeleiding 
vrijetijdsbesteding had. In de KV-groep had 22% van de jongeren vrijetijdsbesteding op het moment 
van voorgeleiding, voor de JJI-groep was dit 21%. 
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Tabel 50 
Vrijetijdsbesteding jongeren op het moment van voorgeleiding 

 Schorsing 
(N=41) 

KV 
(N=100) 

JJI 
(N=52) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend bij voorgeleiding 2 (5%) 8 (8%) 3 (6%) 
Geen vrijetijdsbesteding 25 (61%) 70 (70%) 38 (73%) 
Aanwezige vrijetijdsbesteding 14 (34%) 22 (22%) 11 (21%) 
 Sport 13 (32%) 18 (18%) 8 (15%) 
 Muziek 1 (2%) 7 (7%) 3 (6%) 
 Religie - - - 
 Buurthuisactiviteiten 1 (2%) - - 
 Overig* - - 1 (2%) 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. De cijfers bij de verschillende vormen van 
vrijetijdsbesteding tellen niet op tot het totale aantal jongeren met vrijetijdsbesteding, aangezien een aantal jongeren 
meerdere vormen van vrijetijdsbesteding had. *Vrijetijdsbesteding van Stichting Jongeren die het kunnen. 

Vrijetijdsbesteding ten tijde van follow-up meting 
In Tabel 51 is de vrijetijdsbesteding van jongeren ten tijde van de follow-up meting weergegeven. Zoals 
in de tabel is te zien had bijna een kwart (24%) van de schorsing-groep (voor zover bekend) op het 
moment van de follow-up meting vrijetijdsbesteding. In de KV-groep had 15% een vorm van 
vrijetijdsbesteding ten tijde van de follow-up meting en van de JJI-groep had 11% ten tijde van de 
follow-up meting een vorm van structurele vrijetijdsbesteding.  
 
Tabel 51 
Vrijetijdsbesteding jongeren ten tijde van de follow-up 

 Schorsing 
(N=17) 

KV 
(N=59) 

JJI 
(N=36) 

 n (%) n (%) n (%) 
Onbekend bij (jeugd)reclasseringsmedewerker 2 (12%) 5 (8%) 10 (28%) 
Geen vrijetijdsbesteding 11 (65%) 45 (76%) 22 (61%) 
Aanwezige vrijetijdsbesteding 4 (24%) 9 (15%) 4 (11%) 
 Sport 4 (24%) 5 (8%) 3 (8%) 
 Muziek - 3 (5%) 1 (3%) 
 Religie - 1 (2%) - 
 Buurthuisactiviteiten - 1 (2%) - 
 Overig - - - 

Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. De cijfers bij de verschillende vormen van 
vrijetijdsbesteding tellen niet op tot het totale aantal jongeren met hulpverlening, aangezien een aantal jongeren 
meerdere vormen van vrijetijdsbesteding had.  

6.3.4 Beschermende factoren: hulpverlening 

Hulpverlening ten tijde van follow-up meting 
Tot slot is voor de drie groepen de situatie wat betreft hulpverlening ten tijde van de follow-up meting 
in kaart gebracht. In Tabel 52 is af te lezen hoeveel vormen van hulpverlening of begeleiding de jongere 
had en Tabel 53 geeft weer van welke vormen van hulpverlening of begeleiding sprake was ten tijde 
van de follow-up meting. Gezien bij alle jongere ten tijde van de follow-up meting sprake was van 
toezicht en begeleiding vanuit de (jeugd)reclassering, is dit niet meegenomen in Tabel 52 en Tabel 53. 
Tabel 52 laat zien dat in de schorsing-groep bij 56% van de jongeren sprake was van één of meerdere 
vormen van hulpverlening ten tijde van de follow-up meting. Voor de KV- en JJI-groep geldt dat bij 
respectievelijk 78% en 73% van de jongeren sprake was van één of meerdere vormen van 
hulpverlening ten tijde van de follow-up meting.  
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Tabel 52 
Aantal vormen van hulpverlening jongeren follow-up per groep (reclassering niet meegenomen) 

 Schorsing 
(N=18) 

KV 
(N=62) 

JJI 
(N=37) 

 n (%) n (%) n (%) 
0 8 (44%) 14 (23%)  10 (27%) 
1 5 (28%) 23 (37%) 20 (54%) 
2 4 (22%) 13 (21%) 4 (11%) 
3 1 (6%) 9 (15%) 2 (5%) 
4 - 2 (3%) 1 (3%) 
5 - 1 (2%) - 

 Notitie. Alle percentages zijn berekend ten opzichte van het totale aantal. 
 
Tabel 53 
Hulpverlening jongeren follow-up per groep (reclassering niet meegenomen) 

 Schorsing 
(N=10) 

KV 
(N=48) 

JJI 
(N=27) 

 n (%) n (%) n (%) 
Behandeling in JeugdzorgPlus 1 (10%) 3 (6%) 1 (4%) 
Behandeling in open instelling 2 (20%) 6 (13%) 4 (14%) 
Begeleiding bij wonen - 4 (8%) 2 (5%) 
Systeemtherapie/gezinsbegeleiding 2 (20%) 10 (21%) 6 (22%) 
IFA* 1 (10%) 23 (48%) 5 (19%) 
Verslavingszorg - 3 (6%) 1 (4%) 
Overige ambulante individuele hulpverlening bij Jeugdzorg/GGZ** 9 (90%) 34 (71%) 19 (70%) 

Notitie. Percentages hulpverlening berekend ten opzichte van het totale aantal jongeren met hulpverlening. De cijfers 
bij de verschillende vormen van hulpverlening tellen niet op tot het totale aantal jongeren met hulpverlening, 
aangezien een aantal jongeren meerdere vormen van hulpverlening had. *IFA = Intensieve Forensische Aanpak 
**Jeugdzorg/GGZ, waaronder; Wijkteam, Fivoor, ITB Harde Kern, Young in Prison, Arkin, Hulp met schulden, 
Jongerenwerk, Unal zorg, Curator, Indaad, CuraXL, Urbanskillz, De Waag, Spirit trajectbegeleider, Inforsa, Jobcoach, 
PIT, ’s Heerenloo ondersteuning, Top 400, Back on Track, Forensische Formatie, Forensisch Jeugdteam en Lijn 5.  
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