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Over de KV

Werkwijze

Met de Kleinschalige Voorziening (KV) Amsterdam is een 
alternatieve vorm van vrijheidsbeneming ontwikkeld waardoor 
beveiliging en zorg flexibeler en meer op maat kunnen worden 
ingezet. De doelen van verblijf in de KV worden behaald: het lukt 
om dagbesteding, hulpverlening en contact met ouders te 
behouden en stimuleren 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. Vanaf 2020 wordt de 
werkwijze van de KV landelijk geïmplementeerd en wordt de 
ontwikkeling van de werkwijze voorgezet. Van 2016 tot 2020 deed

Wat is de KV?

Februari 2020

Er worden 3 fases 
doorlopen
1. Toeleiding

2. Verblijf

3. Uitstroom

1. Indicatiestelling stap 1

2. Indicatiestelling stap 2

3. Voorgeleiding

4. Plaatsing

5. Raadkamer

4. Trajectberaad/Ketenoverleg

1. Intake

2. Casuïstiekbespreking

1. Nazorg

Jongere
Dit is echt een kans. Vanuit hier kan je jezelf 
bewijzen: je kan school en werk oppakken.

Lokaal

Beschermende factoren

Maatwerk: beveiliging en zorg

Relationele beveiliging

Jongeren en netwerk actief betrekken

Relationele beveiliging vormt de basis van de werkwijze van de 
KV: de jongere wordt benaderd vanuit een open, alerte en 
respectvolle houding. Hiermee ontstaat een samenwerkings-
relatie tussen jongere en medewerker, van waaruit gezamenlijk 
gewerkt wordt aan de doelen die de jongere heeft. Daarnaast 
staan leren met vallen en opstaan en normaliseren in een 
veilig leefklimaat centraal. In de KV bestaat duidelijkheid over 
wat wel en niet mag en wat tijdens het verblijf van de jongere 
verwacht wordt. Doordat de jongere het vertrouwen krijgt, voelt 
de jongere zich verantwoordelijk voor het eigen traject en is hij 
gemotiveerd die verantwoordelijkheid te nemen. In de KV is 
geen groepsgerichte aanpak. Elke jongere heeft een individueel 
plan en het traject is volledig naar buiten gericht op de periode 
na verblijf.

De KV is bedoeld voor justitiële jongeren. Dat wat goed loopt, 
blijft doorlopen tijdens verblijf in de KV. De focus ligt op het 
benutten en versterken van bestaande beschermende factoren 
(school, stage, werk, hulpverlening), met als uiteindelijke doel 
recidive verminderen. Maatwerk staat centraal: zo lokaal 
mogelijke en kleinschalige opvang, met variatie in zorg en 
beveiliging. Het gezinsplan van de jongere, opgesteld door de 
(jeugd)reclassering, is leidend.

de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) onderzoek naar de 
KV. Door een grote hoeveelheid gegevens te verzamelen (kwantitatief 
en kwalitatief, van cijfers tot interviews) werd een zo volledig 
mogelijk beeld geschetst van de KV en de keten. Inzichten uit het 
onderzoek naar de KV werden voortdurend teruggekoppeld naar 
praktijk en beleid; nieuwe ontwikkelingen werden meegenomen in 
het onderzoek. In deze infographic wordt de stand van zaken eind 
2019 weergegeven. Deze gegevens zijn tevens terug te vinden in het 
Eindrapport Monitor KV Amsterdam (www.awrj.nl). In dit rapport 
staan ook de aanbevelingen en ontwikkelpunten voor 2020 en verder 
beschreven.

De Raad voor de Kinderbescherming (of 3RO bij 
meerderjarige verdachten) weegt af of plaatsing 
in de KV tot de mogelijkheden behoort

De RvdK weegt samen met de KV de risico's en 
ontwikkelingskansen af voor plaatsing

Dienst Justitiële Inrichtingen plaatst de jongere

De jongere wordt voorgeleid bij de rechter-
commissaris

Het startpunt voor het opstellen van het 
gezinsplan voor de jongere

De KV overlegt wekelijks intern over de 
bejegening en het perspectief van de jongere

Jongere en netwerk hebben een actieve rol in 
hoe het traject van de jongere ingericht wordt

Besluit om de jongere wel of niet te schorsen

Pedagogisch medewerkers van de KV geven 
advies over de bejegening van de jongere

3. Overleg (jeugd)reclassering
De jongere, (jeugd)reclassering en KV hebben 
wekelijks contact over het traject

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.awrj.nl%2F&data=02%7C01%7Cm.vandorp1%40amsterdamumc.nl%7C593d8089f70c4827b9fe08d7c1b98670%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637190874870727931&sdata=xKODKFtPrSVuvViyAMTrfLQmWyUelfYjglSb0SDd6N8%3D&reserved=0


Bezetting

Ouders
De pedagogisch medewerkers van de KV houden 
regelmatig contact met mij. Ik word bijvoorbeeld 
op de hoogte gebracht van hoe het met mijn zoon 

gaat en we stemmen af over zijn agenda.

Verblijfsduur

Follow-up

Doelen

Kenmerken van de jongeren

Type delict

Wil je meer weten over de Kleinschalige Voorziening? www.awrj.nl/projecten/monitoring-risicojeugd/

Vrijetijdsbesteding
Bij 22% was bij instroom vrijetijdsbesteding 
aanwezig; bij 18% van de trajecten werd 
vrijetijdsbesteding gecontinueerd. Indien er 
geen vrijetijdsbesteding aanwezig was, 
werd deze bij 5% in de KV opgestart. Bij 74% 
werd geen vrijetijdsbesteding opgestart of 
gecontinueerd.

Dagbesteding

Hulpverlening

In bijna alle trajecten (81%) werd de aanwezige 
dagbesteding (school, stage en/of werk) 
gecontinueerd; bij acht trajecten (6%) werd 
dagbesteding niet gecontinueerd, maar wel 
iets opgestart, bij twee trajecten (2%) werd 
geen dagbesteding gecontinueerd of opgestart. 
Indien er geen dagbesteding aanwezig was, 
werd deze in de KV opgestart (12%).

In alle trajecten (76%) werd de aanwezige 
hulpverlening gecontinueerd; indien er 
geen hulpverlening aanwezig was, werd 
deze in de KV opgestart (21%). Bij drie 
trajecten (2%) werd geen hulpverlening 
opgestart of gecontinueerd.

Stand van zaken 13 maanden na uitstroom

Bij alle jongeren was 13 maanden na 
uitstroom minimaal één beschermende 
factor aanwezig (dagbesteding, hulp-
verlening of vrijetijdsbesteding).

Gemiddeld 13 maanden na uitstroom woont 
77% van de jongeren thuis en 5% van de 
jongeren in een gesloten setting.

78% van de jongeren heeft 13 maanden na 
uitstroom een vorm van dagbesteding 
(onderwijs, stage en/of werk).

78% van de jongeren heeft naast toezicht en 
begeleiding vanuit (jeugd)reclassering één 
of meerdere vormen van hulpverlening.

15% van de jongeren heeft 13 maanden na 
uitstroom een structurele positieve 
vrijetijdsbesteding.
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Gemiddelde leeftijd
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De leeftijd varieerde van 13 tot en met 20 jaar.

In het grootste deel van de plaatsingen 
(55%) werd de jongere verdacht van een 
vermogensdelict in combinatie met 
geweldpleging. In bijna een derde (31%) 
van de plaatsingen is de jongere nooit 
eerder veroordeeld voorafgaande aan de 
KV plaatsing.

De gemiddelde bezettingsgraad was 79,4%. In 
totaal zijn er 156 jongeren ingestroomd.

Jongeren verblijven gemiddeld vijf weken in 
de KV. Na één week is 23% uitgestroomd, na 
vier weken 54% en na acht weken 84%. In 
het grootste deel van de plaatsingen (71%) 
ging de jongere direct na uitstroom weer 
thuis wonen. In 13% van de plaatsingen was 
bij uitstroom sprake van een voortijdige 
uitplaatsing naar een JJI of andere gesloten 
setting.

Verblijf

Jongere
De KV is voor jongens die geïnteresseerd zijn; voor 

jongens die gemotiveerd zijn om hun leven te 
veranderen en willen leren van hun fouten.

Onderstaande cijfers zijn berekend over alle uitgestroomde jongeren 

(N=151). 
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