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3 Reclasseringsorganisaties
Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming
Adolescentenstrafrecht
Academische Werkplaats Risicojeugd
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
Divisie Individuele Zaken
De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Dienst Justitiële Inrichtingen
Dienst Vervoer en Ondersteuning
Een Risico- en Behoeftetaxatie Instrument Jongvolwassenen
Erkenning van eerder Verworven Competenties
Geestelijke Gezondheidszorg
Hoe Ik Denk-lijst
Inbewaringstelling
Informatie- en communicatietechnologie
Intensieve Forensische Aanpak
Intensieve Preventieve Aanpak
Inverzekeringstelling
Jeugdbescherming regio Amsterdam
Justitiële Jeugdinrichting
Jeugd Volg Systeem/Intelligente Formulieren
Kleinschalige Forensische Voorziening
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen
Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid
Licht verstandelijke beperking
Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie
verkorte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst
Openbaar Ministerie
Resocialisatie en Begeleiding
Rechter-commissaris
Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Recidive Inschattings Schalen
Raad voor de Kinderbescherming
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Screening en diagnostiek
Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking
Uitvoerdersoverleg
William Schrikker Stichting
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LEESWIJZER

Deze werkwijzebeschrijving is gebaseerd op de werkwijze in de KFV Amsterdam eind 2019. De praktijk
is continu in ontwikkeling. Dit betekent dat de werkwijze nog niet volledig uitgekristalliseerd is en in
2020 verder doorontwikkeld wordt. Deze werkwijzebeschrijving moet daarom beschouwd worden als
een ontwikkeldocument. Dit betekent ook dat wat hier op papier beschreven staat, in de praktijk soms
nog niet zo loopt als bedoeld. Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze werkwijze geen blauwdruk
is voor hoe de werkwijze in een KFV zou moeten worden vormgegeven. Deze werkwijzebeschrijving is
bedoeld ter ondersteuning van de praktijk in Amsterdam en als inspiratie voor KFV’s op andere
plekken. In deze werkwijzebeschrijving worden de drie verschillende fasen van een plaatsing in de KFV
Amsterdam (fase 1 – toeleiding, fase 2 – verblijf, fase 3 – vertrek) beschreven. Voorafgaand hieraan
wordt een algemene beschrijving gegeven van de doelgroep, het juridisch en theoretisch kader, de
uitgangspunten en de randvoorwaarden en implementatie van de KFV Amsterdam. De
werkwijzebeschrijving wordt afgesloten met een beschrijving van de vormgeving van de KFV
Amsterdam, waaronder een beschrijving van de locatie van de KFV Amsterdam en het personeel dat
in de KFV Amsterdam werkzaam is.

5

INLEIDING

De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) werden het afgelopen decennium met uitdagingen
geconfronteerd, waaronder de daling van instroom en verblijfsduur van jongeren, sluitingen van JJI’s
en de toenemende geografische afstand tussen de JJI’s en de leefomgeving van de jongeren. Door deze
ontwikkeling ontstond bij zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als de strafrechtketen de wens
en noodzaak om de vrijheidsbeneming van delinquente jongeren anders in te richten. Met de sluiting
van JJI Amsterbaken in Amsterdam in 2016 ontstond tegelijkertijd voor de gemeente Amsterdam de
noodzaak om met lokale partners te zoeken naar een alternatief voor de plaatsing van delinquente
jongeren binnen de eigen gemeente. Deze twee bewegingen hebben in 2016 geleid tot het opzetten
van de Kleinschalige Forensische Voorziening (KFV) in Amsterdam, gericht op jongeren die
strafrechtelijk worden vervolgd naar aanleiding van een delict. 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 omschreven om het stelsel voor de vrijheidsbeneming
van jongeren die strafrechtelijk worden vervolgd te hervormen en vier nieuwe KFV’s op te starten. Dit
betekent dat de KFV Amsterdam per 2020 een definitief onderdeel wordt van het stelsel voor
vrijheidsbeneming van jongeren die strafrechtelijk vervolg worden. Vanaf 2020 wordt de werkwijze
van de KFV Amsterdam verder doorontwikkeld, ook in het kader van het opzetten van KFV’s op andere
plekken in het land. De werkwijzebeschrijving van de KFV Amsterdam moet daarom beschouwd
worden als een ontwikkeldocument. Daarnaast geldt dat deze werkwijze geen blauwdruk is voor hoe
een KFV zou moeten werken. Deze werkwijzebeschrijving is bedoeld ter ondersteuning van de praktijk
in Amsterdam en als inspiratie voor KFV’s op andere plekken.
De KFV Amsterdam (verder KFV) is kleinschalig: de KFV beslaat één groep van maximaal acht jongens.
Voorts richt de KFV zich op een zo lokaal mogelijke (in de wijk) vorm van preventieve hechtenis 1 met
variatie in zorg en mate van beveiliging (maatwerk). Per jongere wordt gedurende het verblijf in de
KFV afgewogen welke mate van zorg en beveiliging passend is. Zo kan de bewegingsruimte binnen en
buiten de KFV gedurende het verblijf worden verruimd, maar ook worden beperkt (zie Uitvoering,
§2.5.2 tot §2.5.4). Binnen het kader van vrijheidsbeneming fungeert de KFV als een wake-up call voor
jongeren (en de ouders/verzorgers). Een plaatsing in de KFV is een pas op de plaats, maar met de blik
gericht op de toekomst: vanuit een plaatsing in de KFV wordt gekeken hoe het traject van de jongere
verder ingericht dient te worden, gericht op een positieve ontwikkeling.
Tijdens de preventieve hechtenis in de KFV werken de jongere, ouders/verzorgers en betrokken
professionals samen aan de invulling van een integraal plan (c.q. gezinsplan; zie Uitvoering, §2.1.1)
onder regie van de (jeugd)reclassering. Dit plan is integraal (alle relevante direct betrokken partijen
zijn aangesloten bij de invulling van het plan) en gericht op het benutten en versterken van (bestaande)
beschermende factoren in het leven van de jongere.
Doordat de KFV zich in de wijk en dichtbij de ouders/verzorgers van de jongere bevindt, ligt de focus
tijdens het verblijf op het benutten en versterken van (bestaande) beschermende factoren in het leven
van de jongere. Het uitgangspunt van de KFV is dat datgene wat goed loopt, door blijft lopen tijdens
de preventieve hechtenis (zie Uitvoering, §2.2). Dit kan bijvoorbeeld het contact met de
ouders/verzorgers, dagbesteding (school, stage, werk), hulpverlening en/of vrijetijdsbesteding zijn.
Daarbij staat maatwerk centraal: per jongere wordt bepaald op welke risico- en beschermende
factoren ingezet wordt en hoe daar invulling aan gegeven kan worden tijdens en na het verblijf in de
KFV. Hiermee reikt het gezinsplan van de jongere verder dan het verblijf in de KFV en het justitiële
kader. Het traject in de KFV is een korte periode in het leven van de jongere en onderdeel van een
Jongeren die verdacht worden van een strafbaar feit kunnen in afwachting van de uitspraak van de rechter preventief worden
gehecht, dat wil zeggen voorlopig vastgezet worden.
1
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doorlopend traject. Het traject in de KFV is gericht op het perspectief van de jongere na het verblijf in
de KFV.
De werkwijze van de KFV is, voortkomend uit de presentiebenadering, gestoeld op relationele
beveiliging in de context van een orthopedagogisch leefklimaat (zie Uitvoering, §2.5.4): de
medewerker is ‘present’ en gaat vanuit een coachende rol een constructieve samenwerkingsrelatie
aan met de jongere. De jongere is zoveel mogelijk eigenaar van zijn traject, wat zorgt voor motivatie
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor zijn traject in de KFV. Binnen het leefklimaat van
de KFV staan normaliseren en het bieden van kansen centraal: er is ruimte om te leren met vallen en
opstaan.
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ALGEMENE BESCHRIJVING WERKWIJZE
1. Doelgroep
De huidige doelgroep die in de KFV geplaatst wordt, bestaat uit jongens 2 tussen de 12 en 23 jaar die
verdacht worden van een strafbaar feit en in afwachting van de uitspraak op de inhoudelijke zitting
voorlopig vastgezet (c.q. preventief gehecht) worden 3; jongeren die ten tijde van het misdrijf jonger
dan 18 jaar waren via het Jeugdstrafrecht en de doelgroep van 18 tot 23 jaar via het
Adolescentenstrafrecht (ASR). Niet alle preventief gehechte jongeren worden in de KFV geplaatst:
jongeren die bijvoorbeeld door hun delict maatschappelijke onrust veroorzaakt hebben en/of die een
hoog risico hebben op weglopen, worden niet in de KFV geplaatst (zie Uitvoering, §1.1.3 voor een
volledig overzicht van de contra-indicatiecriteria voor plaatsing in de KFV). Na het uitsluiten van de
contra-indicatiecriteria vindt er een geïntegreerde beoordeling op casusniveau plaats: individuele en
situationele criteria worden tegen elkaar afgewogen, waarbij de beveiligingsnoodzaak centraal staat
en er aandacht is voor de mate van zorgbehoefte van de jongere. Criteria die minimaal (in potentie)
aanwezig moeten zijn om in aanmerking te komen voor een plaatsing in de KFV zijn: motivatie en
aanwezigheid van beschermende factoren zoals school of werk (zie Uitvoering, §1.1 voor het volledige
proces van de indicatiestelling en een overzicht van de plaatsingscriteria). Daarbij is het uitgangspunt
van alle ketenpartners te allen tijde ‘schorsen, tenzij’: een KFV plaatsing wordt alleen ingezet indien
schorsen niet mogelijk is.

2. Grond voor plaatsing in de KFV
De KFV Amsterdam is een voorziening waar jongeren in het kader van preventieve hechtenis kunnen
worden geplaatst. Bij aanvang van de proeftuinperiode van de KFV in 2016 werden jongeren in de KFV
geplaatst onder Artikel 493 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering4. Sinds 2018 valt de KFV
(voorlopig) administratief onder JJI Teylingereind en verlopen de plaatsingen via Artikel 48 lid 3 van de
Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Bjj) 5. Het juridisch kader van de KFV is nog in ontwikkeling;
op het moment van schrijven wordt gewerkt aan een wetsvoorstel.

3. Uitgangspunten
-

-

Het leefklimaat sluit zo veel als mogelijk aan bij de jongere:
o Aansluiten bij de ontwikkeling en leefwereld van de jongere en het normale (gezonde)
deel van het leven van de jongere loopt zo veel als mogelijk door (normalisatie).
o Medewerkers werken vanuit de presentiebenadering en relationele beveiliging (zie
Uitvoering, §2.5.2) en er wordt zo min mogelijk dwang en drang (zoals
toegangscontroles, urinecontroles en afzondering) toegepast.
De jongere en ouders/verzorgers actief betrekken tijdens het traject in de KFV:

De KFV in de huidige opzet is gericht op jongens. Uit ervaringen van de andere proeftuinen (Souverein e.a., 2018) is bekend dat de
werkwijze van de KFV ook geschikt is voor meisjes. In deze werkwijzebeschrijving wordt gesproken over ‘hij’, maar uiteindelijk zou
de KFV ook voor meisjes beschikbaar moeten zijn.
3 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.
4 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.
5 Artikel 48 lid 3 Bjj: 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.
2
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De (jeugd)reclassering stelt in samenwerking met alle betrokken professionals en
samen mét en voor de jongere en diens ouders/verzorgers een gezinsplan (incl.
schorsingsplan) op waarin concrete doelen en afspraken genoteerd worden en
rekening gehouden wordt met de risico- en beschermende factoren die voor de
jongere gelden.
o Het gezinsplan en dossier van de jongere dienen te allen tijde inzichtelijk te zijn voor
en gevalideerd te worden met de jongeren en diens ouders/verzorgers.
o De jongere en diens ouders/verzorgers worden door de KFV voorbereid op en
ondersteund tijdens gesprekken met betrokken ketenpartners.
o De jongere en diens ouders/verzorgers sluiten altijd aan bij alle overlegmomenten
tussen de betrokken professionals (praten mét in plaats van over de jongere). Daarbij
staat het perspectief van de jongere op zowel korte als lange termijn centraal.
o Tijdens het verblijf in de KFV wordt de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van
de jongere zoveel mogelijk bevorderd. Door het lagere niveau van beveiliging in de
KFV (in vergelijking met een JJI) krijgt de jongere de ruimte om het goed te doen, maar
ook om fouten te maken en daarvan te leren. Jongeren zijn bijvoorbeeld zelf
verantwoordelijk om na dagbesteding op tijd terug zijn in de KFV.
o Het bezoek van de ouders/verzorgers aan de jongere in de KFV is laagdrempelig en
niet gebonden aan vaste bezoektijden. Hetzelfde geldt voor telefonisch contact tussen
de jongere en ouders/verzorgers.
o De ouders/verzorgers worden gestimuleerd hun ouderlijke rol actief te vervullen door
bijvoorbeeld het halen en brengen van de jongere naar dagbesteding, hulpverlening
en/of vrijetijdsbesteding en het houden van toezicht tijdens verlof. Anders dan in de
JJI mogen jongeren gedurende preventieve hechtenis in de KFV op verlof. Dit is voor
zowel de jongere als de ouders/verzorgers leerzaam: jongeren oefenen met en leren
van het omgaan met verantwoordelijkheden en de ouders/verzorgers oefenen met en
leren van het houden van toezicht.
Intensieve en integrale samenwerking tussen de betrokken lokale ketenpartners (bijvoorbeeld
de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de (jeugd)reclassering):
o De KFV en de RvdK stemmen samen af of een jongere in aanmerking komt voor
plaatsing in de KFV. Daarbij vindt altijd overleg plaats met de jeugdreclassering. Indien
nodig wordt bij andere betrokken, lokale partners informatie ingewonnen om het
advies voor plaatsing in de KFV te staven. Bij meerderjarige jongeren vindt afstemming
plaats tussen de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, Leger des
Heils en Stichting Verslavingsreclassering; 3RO) en de KFV; de RvdK heeft dan geen rol
in het proces.
o In gesprekken met de jongere en diens ouders/verzorgers zitten altijd de direct
betrokken professionals (in plaats van de vertegenwoordigers van de verschillende
ketenpartners) aan tafel.
o Direct betrokken ketenpartners komen voor de eerste raadkamer (binnen 14 dagen)
bij elkaar in een ketenoverleg 6. Dit overleg vindt plaats in de KFV.
o Alle betrokken partners verzamelen informatie over de jongere, wat door de
(jeugd)reclassering gebundeld wordt in het gezinsplan (incl. schorsingsplan) van de
jongere dat voor alle partijen inzichtelijk is en als integraal beschouwd wordt. Dit
wordt gedaan vanuit een vrijwillige toezicht- en begeleidingsmaatregel 7.
o

-

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.
7 Doorgaans laat de (jeugd)reclassering toezicht en begeleiding niet doorlopen als er sprake is van een preventieve hechtenis in een
JJI. In de KFV, een meer open setting dan een JJI, is hier wel behoefte aan. Voor jongeren die in de KFV geplaatst zijn, wordt een
vrijwillige toezicht en begeleidingsmaatregel opgestart bij de (jeugd)reclassering, waarna direct gestart wordt met de uitvoering van
het (jeugd)reclasseringstraject.
6
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-

Continuïteit in regievoering en begeleiding:
o De jongere en diens ouders/verzorgers hebben tijdens het verblijf van de jongere in
de KFV één vast aanspreekpunt.
o De regie over het opstellen en uitvoeren van het gezinsplan (incl. schorsingsplan) ligt
bij de (jeugd)reclassering die tijdens en na het traject van de jongere betrokken is en
blijft.
o Gedurende het verblijf in de KFV is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering
van passende jeugdhulp en de continuïteit daarvan na uitstroom.

4. Randvoorwaarden en implementatie
Om de werkwijze van de KFV te laten slagen, dient rekening gehouden te worden met enkele
randvoorwaarden:
- Het implementeren van nieuwe werkprocessen kost tijd en het is van belang die tijd te nemen.
- Om gedeeld eigenaarschap en draagvlak te bevorderen, is het van belang de lokale
ketenpartners (zie Bijlage 2 voor een overzicht van alle betrokken ketenpartners) te betrekken
bij de ontwikkeling van de werkwijze. Tegenstellingen, knelpunten of verschillen in visie en
verwachtingen tussen ketenpartners dienen in een zo vroeg mogelijk stadium besproken en
opgelost te worden.
- Bij de implementatie van de KFV dient zo veel mogelijk aangesloten te worden bij de lokale
situatie. Zo is de implementatie gemakkelijker bij een voldoende omvang van de doelgroep in
een relatief kleine regionale spreiding, zoals in grote steden als Amsterdam. Deze kleine
spreiding vergemakkelijkt de samenwerking tussen partners in de justitiële keten en lokale
zorgaanbieders. Bij grotere spreiding is het van belang meer tijd te nemen voor implementatie,
omdat ketenpartners dan vaak in verschillende regio’s werken, verder van elkaar verwijderd
zijn en elk afzonderlijk minder vaak met de doelgroep werken.
- Vrijheid in de ontwikkeling en uitvoering van de KFV is essentieel om toe te werken naar een
gedragen en goed geïmplementeerde werkwijze, passend bij de lokale situatie. Tijdens een
opstartfase van drie jaar heeft de KFV de tijd en ruimte gekregen om binnen de kaders te
bepalen welke opzet het meest passend is als preventieve hechtenis van delinquente jongeren
in Amsterdam.
- Voor een goede implementatie is het hebben van een kwartiermaker essentieel: een persoon
die het voortouw neemt in het informeren en motiveren van het veld en die mandaat heeft
van de ketenpartners om knopen door te hakken. Naast de kwartiermaker is het van belang
draagvlak te creëren binnen de gehele organisatie van de KFV, zodat de werkwijze niet
afhankelijk is van personen en/of ketenpartners.
- De aanbieder die de KFV gaat neerzetten dient voor een breed intern draagvlak te zorgen. Om
een KFV goed in te bedden in de organisatie, is het noodzakelijk dat binnen de organisatie die
de KFV neerzet, intern snel geschakeld kan worden, dat de kwartiermaker (c.q. projectleider)
advies kan vragen en brengen en waar nodig fiat kan geven voor oplossingen die niet altijd
passen bij hoe de organisatie gewend is te werken. Dit vraagt om flexibiliteit van het
management en het beleggen van beslissingsbevoegdheid bij de projectleider. Hiertoe heeft
de projectleider wel intern overleg met de programmaleider Forensische Zorg, de directie en,
waar nodig, met de Raad van Bestuur van de betrokken aanbieder.
- Werkprocessen dienen helder omschreven op papier te staan en regelmatig besproken te
worden; evaluatie en terugkoppeling (en indien nodig bijsturen) is essentieel om de
implementatie en blijvend draagvlak te waarborgen. Hierbij is het van belang een
overlegstructuur in te richten rondom de KFV waarbij alle relevante partijen zijn aangesloten
en zowel op casus- als bestuurlijk niveau overleg kan plaatsvinden.
- De werkwijze van de KFV als nieuw, minder fysiek en procedureel beveiligde vorm van
preventieve hechtenis van jongeren, vraagt om een omslag in het denken van zowel
medewerkers van de KFV als medewerkers werkzaam bij betrokken ketenpartners,
10

-

-

-

-

zorgaanbieders en gemeenten. Alle partijen moeten de motivatie hebben om hun manier van
denken over vrijheidsbeneming van delinquente jongeren te veranderen.
Om jongeren die geschikt zijn voor een plaatsing in de KFV ook daadwerkelijk te kunnen
plaatsen is het van belang dat er voldoende geïnvesteerd wordt om de medewerkers van de
betrokken ketenpartners op de hoogte te stellen van het bestaan van de KFV en de
werkprocessen. Door het grote aantal medewerkers van de betrokken ketenpartners dat
mogelijk in aanraking komt met een potentiële KFV-plaatsing en het feit dat de KFV-doelgroep
voor hen slechts een kleine groep vormt, vergt de implementatie van de werkprocessen in de
toeleiding continue tijd en aandacht.
De nieuwe werkwijze vraagt om flexibiliteit van alle betrokken partijen. Een belangrijk element
van de implementatie is namelijk het evalueren en indien nodig bijsturen van de werkwijze.
Zodoende zullen medewerkers bereid moeten zijn de eigen werkprocessen te evalueren en
aan te passen.
Voor een betere binding met de maatschappij en om jongeren te leren rekening te houden
met hun omgeving, werkt het positief dat de KFV Amsterdam in een woonwijk gesitueerd is.
Zo zijn er jongeren in de KFV geplaatst geweest die in de buurt van de KFV een stage en/of
bijbaan hadden, of in de buurt van de KFV naar de sportschool gingen, en bevinden onderwijs
en jeugdhulp zich altijd in de buurt van de KFV. Door te investeren in draagvlak en het
betrekken van de buurt, kan de komst van de KFV door de buurt als meer positief ervaren
worden. Daarnaast is het van belang voor de buurt om een direct aanspreekpunt bij de
gemeente te hebben, indien er klachten zijn.
Om het traject van de jongere in de KFV in goede banen te leiden, is het van belang kaders
omtrent de uitwisseling van informatie op te stellen. Welke ketenpartners zijn betrokken, wie
mag welke informatie delen en met welk doel? Hierbij dient aandacht te worden besteed aan
hoe de regels omtrent privacy en persoonsbescherming zich verhouden tot de positie en
verantwoordelijkheden van ketenpartners.

5. Theoretisch kader
De werkwijze van de KFV vindt zijn onderbouwing in het Risk-Need-Responsivity model (RNR; Andrews
& Bonta, 1998; Andrews & Bonta, 2010) en het Good Lives Model (GLM; Ward, 2002; Ward & Stewart,
2003; Ward & Gannon, 2006). Het RNR model benadrukt dat de intensiteit en duur van de interventie:
(1) afgestemd zijn op het recidiverisico (risicoprincipe), (2) gericht zijn op dynamische factoren die
samenhangen met het delictgedrag (behoefteprincipe) en (3) aansluiten bij de individuele behoeften
en kenmerken van de jongere (responsiviteitprincipe). Naast aandacht voor risicofactoren moet
volgens het GLM expliciet aandacht zijn voor beschermende factoren, sterke eigenschappen en
capaciteiten van de jongere. Het GLM gaat uit van strength based behandelmethoden: samen met de
jongere worden positieve doelen en actiepunten voor diverse leefgebieden geformuleerd (Whitehead,
Ward & Collie, 2007). Voorbeelden van beschermende factoren om recidive te voorkomen, zijn een
positieve structurele dagbesteding in de vorm van school of werk, een positieve (structurele) invulling
van de vrijetijd en passende hulpverlening of begeleiding. Hetzelfde geldt voor positieve
ondersteuning vanuit de ouders/verzorgers en het bevorderen van de gezinsrelaties (Mos & Rigter,
2012; Simons e.a., 2017). Ook wordt er binnen het GLM expliciet aandacht besteed aan het opbouwen
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 de ouders/verzorgers
en het bevorderen van het zelfvertrouwen en de motivatie van de jongere (Wilson & Yates, 2009).
Hiermee benadrukt het GLM het belang van een positieve behandelrelatie en leefklimaat. Dit sluit aan
bij de werkwijze van de KFV, gestoeld op relationele beveiliging, waar de presentiebenadering en
‘limited setting’ aan ten grondslag liggen (zie Uitvoering, §2.5.2).
In de presentiebenadering (Baart, 2001) draait het om het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op
de ander (Stichting Presentie, 2011). De begeleider is er onvoorwaardelijk voor de cliënt en werkt
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vanuit een aandachtige, open, alerte en respectvolle basishouding (Baart, 2001). De zorggever
accepteert de cliënt zoals hij is, geeft ruimte en laat merken de cliënt te willen leren kennen om zo een
vertrouwensrelatie op te bouwen. Vanuit deze vertrouwensrelatie werken de cliënt en de zorggever
gezamenlijk aan goede zorg en steun voor de cliënt; hieruit wordt duidelijk wat goede zorg is voor de
cliënt op dat moment. De presentiebenadering is een theoretisch raamwerk dat praktisch is vertaald
in de manier waarop relationele beveiliging in de werkwijze van de KFV is vormgegeven. Gedurende
de looptijd van de KFV (september 2016 en november 2019) is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
verricht naar de conceptualisatie van relationele beveiliging (Souverein e.a., 2019); dit heeft
geresulteerd in een concrete beschrijving van hoe relationele beveiliging in de praktijk op een
effectieve manier vormgegeven kan worden (zie Uitvoering, §2.5.2). Op het moment van schrijven
wordt de conceptualisatie en operationalisatie van relationele beveiliging in de KFV en andere justitiële
settings verder onderzocht.
Relationele beveiliging wordt vormgegeven binnen de context van een orthopedagogisch leefklimaat
(zie Uitvoering, §2.5.2): een positieve en veilige setting waarbinnen de jongere zich optimaal kan
ontwikkelen. Van der Helm en collega’s (2011) onderscheiden vier dimensies van het leefklimaat,
namelijk ‘ondersteuning’, ‘groei’, ‘repressie’ en ‘sfeer’. Daarnaast worden in de internationale
onderzoeksliteratuur vaak ook de dimensies ‘structuur’, ‘veiligheid’ en ‘gevoel van rechtvaardigheid’
onderscheiden (Eltink e.a., 2020). Voor een positief leefklimaat is het van belang dat repressie (zoals
gedwongen afzondering) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Onderzoek laat zien dat in een open en
positief leefklimaat cliënten meer empathisch gedrag vertonen (Heynen, Van der Helm, Cima, Stams
& Korebrits, 2017; Van der Helm, Stams, Van der Stel, Van Langen & Van der Laan, 2012), er meer
actieve coping en behandelmotivatie ontstaat (Van der Helm, Beunk, Stams & Van der Laan, 2014; Van
der Helm, Kuiper & Stams 2018), cliënten minder agressief gedrag vertonen en meer emotionele
stabiliteit ontwikkelen (Van der Helm, Stams, Van Genabeek, Van der Laan, 2012; Van den Tillaart e.a.,
2018). Een verhoogde mate van repressie, een gesloten klimaat en een teveel aan controle door
medewerkers kan gerelateerd zijn aan meer externaliserende gedragsproblemen, agressie, meer
problemen in het omgaan met sociale probleemsituaties, minder cognitieve empathie en een lagere
behandelmotivatie (voor een overzicht, zie Leipoldt e.a., 2019).
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UITVOERING
1. Fase I: Toeleiding
In de toeleiding wordt screening en diagnostiek (S&D) vormgegeven door een proces van screening en
advies, waarbij alle schakels in de keten van belang zijn om jongeren op de juiste plek te krijgen. In de
onderstaande paragrafen wordt eerst een beschrijving gegeven van het toeleidingsproces bij
minderjarige jongeren (§1.1). Vervolgens wordt ingegaan op het toeleidingsproces bij meerderjarige
jongeren (§1.2).

1.1 Toeleidingsproces minderjarige jongeren
1.1.1 Screening en indicatiestelling
De toeleiding naar de KFV kent drie routes (voorgeleiding na inverzekeringstelling (IVS), terugmelding
in het kader van een opheffing schorsing na overtreden van de schorsingsvoorwaarden en
doorplaatsing na een raadkamer tijdens verblijf in een JJI), waarover, afhankelijk van de route, de RvdK
of de jeugdreclassering de regie voert (zie Figuur 1). Voor al deze routes geldt dat door een screening
wordt bepaald of de jongere in aanmerking kan komen voor een plaatsing in de KFV. De RvdK verzamelt
de informatie over de jongere bij alle betrokken partijen en formuleert een advies voor plaatsing in de
KFV op basis van de (contra-)indicatiecriteria voor plaatsing in de KFV. Bij een terugmelding of
doorplaatsing vanuit de JJI naar de KFV voert de RvdK deze rol op de achtergrond uit; de
jeugdreclassering gaat in dat geval over het advies voor een eventuele plaatsing van de jongere in de
KFV. In de onderstaande paragrafen worden deze routes aan de hand van de verschillende stappen
van de screening en indicatiestelling (zoals weergeven in Figuur 1) nader toegelicht.
Figuur 1
Stroomdiagram van het toeleidingsproces: screening en advies

Notitie. Dit proces heeft betrekking op de doelgroep preventief gehechte jongeren die ten tijde van het misdrijf jonger
dan 18 jaar waren.

1.1.2 De drie verschillende routes
Een jongere die verdacht wordt van een strafbaar feit, wordt in verzekering gesteld (IVS) door de politie
(zie Figuur 1, route 1). Na de IVS wordt de jongere aangemeld bij de RvdK en gaat een
raadsmedewerker langs bij de jongere op het politiebureau, ook wel vroeghulp genoemd. In dit
gesprek gaat de raadsmedewerker na of de jongere gemotiveerd is voor de KFV. De tijd van de IVS tot
aan de voorgeleiding bedraagt maximaal drie werkdagen. Bij een opheffing schorsing (zie Figuur 1,
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route 2) wordt de jongere teruggemeld door de jeugdreclassering, na het schenden van de
schorsingsvoorwaarden of het plegen van een nieuw delict. Vervolgens bepalen de jeugdreclassering
en de RvdK in overleg of de jongere in aanmerking komt voor de KFV, waarna de RvdK eventueel
contact opneemt met de KFV. Jongeren die reeds in de JJI geplaatst zijn en waarbij tijdens de
raadkamer een doorplaatsing naar de KFV overwogen wordt (zie Figuur 1, route 3), volgen een andere
route: tijdens het ketenoverleg wordt een plaatsing in de KFV besproken en voorgelegd aan de jongere,
waarna de jeugdreclasseringswerker een advies schrijft voor plaatsing in de KFV. In dit geval vindt over
het advies van de jeugdreclasseringswerker op de achtergrond overleg plaats tussen de RvdK en de
KFV.

1.1.3 Screening en advies
De screening ten behoeve van de indicatiestelling (zie Figuur 1, Screening en advies) bestaat uit twee
stappen: (1) het in kaart brengen van de contra-indicatiecriteria en, als van deze criteria geen sprake
is (2) een geïntegreerde afweging van individuele en situationele indicatiecriteria.
Stap 1: contra-indicatiecriteria voor plaatsing in de KFV
In de eerste stap gaat de raadsonderzoeker van de RvdK na of er sprake is van één van de onderstaande
contra-indicatiecriteria 8:
- Onderzoeksbelang heeft betrekking op het onderzoek binnen de strafzaak. Indien het
onwenselijk is dat een jongere contact heeft met bepaalde personen (bijvoorbeeld
medeverdachten), kan de RC een jongere in beperking stellen: de jongere heeft dan vanuit de
instelling geen contact met de buitenwereld. Een plaatsing in de KFV is dan niet mogelijk. In
de meeste gevallen kunnen de beperkingen binnen hooguit een week worden opgeheven. In
dat geval kan een jongere daarna alsnog in de KFV geplaatst worden. Voorts worden
medeverdachten niet tegelijkertijd in de KFV geplaatst. Bij een groepsdelict wordt door de
RvdK in overleg met de (jeugd)reclassering bepaald welke jongere van de groep
medeverdachten het meeste baat heeft bij plaatsing in de KFV en als eerste geplaatst kan
worden. Indien die jongere uit de KFV vertrokken is, wordt gekeken of (één van) de
medeverdachte(n) vanuit de JJI alsnog in de KFV geplaatst kan worden.
- Indien het slachtoffer binnen een aanzienlijke afstand van de jongere of de KFV woonachtig
is of de kans groot wordt geacht dat de jongere bij een KFV plaatsing in contact kan komen
met het slachtoffer, wordt plaatsing in de KFV niet overwogen.
- Potentieel maatschappelijke onrust verwijst naar zaken die een zeer ernstig delict betreffen
die in de publieke belangstelling staan, bijvoorbeeld door aandacht van de media. In dergelijke
gevallen wordt een plaatsing in de KFV onwenselijk geacht.
- Het onttrekkingsrisico duidt, in het kader van de afweging voor een KFV plaatsing, op de kans
dat een jongere weg zal lopen gedurende een KFV plaatsing, maar ook of de jongere zich in
meer algemene zin aan de afspraken van de KFV kan houden (bijvoorbeeld op tijd terug komen
van verlof). Hiertoe wordt op basis van de voorgeschiedenis en huidige informatie (houding in
het strafrechtproces en in gesprek met de jongere) bepaald of een KFV plaatsing tot de
mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt op basis van de voorinformatie en gesprekken met
de jongere afgewogen wat de mate van zelfbepalendheid van de jongere is. Jongeren die sterk
zelfbepalend zijn, voegen zich slecht naar regels of het advies van anderen. Zij willen zelf
bepalen wat zij doen en reageren vaak brutaal en defensief wanneer zij op hun gedrag worden
aangesproken. Een sterke mate van zelfbepalendheid bij de jongere zal leiden tot een negatief
advies voor plaatsing in de KFV.
- Indien een jongere geen permanente verblijfsstatus heeft, zal niet worden overgegaan tot
plaatsing in de KFV. Jongeren zonder BSN-nummer kunnen niet in de KFV geplaatst worden.

Het overzicht met (contra-)indicatiecriteria worden in overeenstemming gehanteerd door de volgende ketenpartners: Raad voor
de Kinderbescherming (RvdK), KFV, Openbaar Ministerie (OM), rechter-commissaris (RC) en Divisie Individuele Zaken (DIZ).
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Stap 2: een geïntegreerde beoordeling per casus
Als er geen sprake is van (één van de) contra-indicatiecriteria, gaat men over naar de tweede stap van
de indicatiestelling, bestaande uit een afweging van de onderstaande indicatiecriteria:
- Motivatie wordt gedefinieerd als de bereidheid te veranderen en de kansen die de KFV kan
bieden met beide handen aan te grijpen: de jongeren dient de KFV te ervaren als wake-up call.
De jongere dient ontvankelijk te zijn voor de pedagogische insteek van de KFV: er moet enige
ingang worden gezien om het gedrag en de denkprocessen te beïnvloeden. Dit criterium wordt
afgewogen aan de hand van gesprekken met de jongere. De RvdK vraagt in het eerste gesprek
met de jongere en bij de zitting naar zijn motivatie en perspectief. Hem wordt gevraagd of hij
bereid is zich aan de afspraken te houden en hoe hij dat wil gaan doen en volhouden. Het
antwoord van de jongere wordt te allen tijde geverifieerd met dossierinformatie en, indien
reeds betrokken, nagegaan bij de (jeugd)reclassering.
- Aanwezigheid van of perspectief op beschermende factoren (dagbesteding, hulpverlening,
vrijetijdsbesteding). Voor plaatsing in de KFV is in ieder geval een minimum van 26 uur per
week dagbesteding noodzakelijk. Het volledig of in potentie ontbreken van beschermende
factoren maakt een plaatsing in de KFV onwenselijk.
- Het criterium delict wordt onderverdeeld in delictgeschiedenis en ernst van het delict. Door
ketenpartners wordt geen onderscheid gemaakt tussen typen delicten om al dan niet in
aanmerking te komen voor een KFV plaatsing. De ernst van het index delict wordt wel in
overweging genomen, maar is geen discriminerende factor. De individuele en situationele
factoren moeten worden meegewogen: de bijdrage van de jongere aan het delict, het
bekennen of ontkennen van het delict, het motief van de jongere ten tijde van het delict, de
leeftijd ten tijde van het delict en verzachtende omstandigheden (zoals LVB problematiek; een
licht verstandelijke beperking). Dergelijke informatie geeft inzicht in hoe de jongere tegen het
delict aankijkt, wat de belevingswereld van de jongere is en in hoeverre er bij de jongere sprake
is van reflectieve mogelijkheden. Voor het OM en de RC geldt dat zij in hun afweging meer
nadruk leggen op de ernst van het delict. De RC polst wel wat de houding van de jongere en
diens ouders/verzorgers is gedurende de zitting en hoe de jongere reageert op de maatregelen
die voorgelegd worden. Indien de jongere tijdens de zitting niet onder de indruk lijkt te zijn
van de eventuele maatregelen die opgelegd kunnen worden, zal de RC eerder voornemens zijn
de jongere in een JJI te plaatsen.
- Indien de draagkracht en betrokkenheid van de ouders/verzorgers onvoldoende is
(bijvoorbeeld thuis niet voldoende toezicht kan bieden aan een jongere), zal in plaats van voor
huisarrest, eerder gekozen worden voor advies tot plaatsing in de KFV. De maatregel huisarrest
vraagt namelijk veel meer van de ouders/verzorgers dan een KFV plaatsing, omdat van de
ouders/verzorgers verwacht wordt het dagelijks toezicht uit te oefenen. Bij een KFV plaatsing
voert de KFV het dagelijks toezicht uit en krijgen jongeren de kans om tijdens het verlof bij
ouders/verzorgers te oefenen met verantwoordelijkheden. Tevens is het besluit om een
positief advies tot plaatsing in de KFV af te geven afhankelijk van de mate waarin de
ouders/verzorgers de veiligheid van de omgeving kunnen waarborgen. Kan de
ouder/verzorger de verantwoordelijkheid nemen voor de jongere en hem motiveren terug te
keren naar de KFV, indien hij bij hem of haar op verlof is? Ook kan het overtuigend zijn indien
de ouders/verzorgers van de jongere betrokkenheid laten zien. Zijn ze begaan met de jongere,
ondersteunen ze hem met betrekking tot school of stage, stimuleren ze hem om niet te
recidiveren, etc. Daarnaast wordt gekeken naar de betrokkenheid en mate van positieve
ondersteuning door het bredere netwerk rondom de jongere. Zo kan een jongere een positieve
band hebben met een docent op school die hem stimuleert om op het juiste pad te blijven.
Een vraag die ook gesteld kan worden is: in welke mate is een jongere betrokken bij een groep
vrienden die een positieve of negatieve invloed op hem uitoefent? Indien er sprake is van
extreem geweld, bedreiging van de jongere of een zeer gewelddadige achterban, kan worden
overgegaan tot een negatief advies voor plaatsing in de KFV. Tot slot geldt, met betrekking tot
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de ouders/verzorgers, dat het gezien de lokale plaatsing in een woonwijk, voor kan komen dat
een jongere en diens ouders/verzorgers in dezelfde buurt of dichtbij de KFV woonachtig zijn.
Dit hoeft geen contra-indicatie te zijn, maar het is wel belangrijk dat dit tijdens de
voorgeleiding bekend is, zodat de RC hier rekening mee kan houden.
Intelligentie van de jongere wordt beschouwd als individueel indicatiecriterium: afweging van
dit criterium vereist maatwerk en er wordt geen harde grens aan het IQ van de jongere gesteld
(een LVB is geen contra-indicatiecriteria voor plaatsing in de KFV 9). Een plaatsing in de KFV
kan, in vergelijking met een plaatsing in een JJI en met het oog op het risico op beïnvloeding
door meer verharde jongeren, een goed alternatief voor kwetsbare jongeren met een laag IQ
zijn. Daarbij dient men wel altijd scherp te zijn op overschatting van deze jongeren en een
weloverwogen inschatting te maken, gezien sommigen verbaal sterk zijn en intelligent kunnen
overkomen, maar dit (op basis van performale intelligentie) niet zijn. Hiertoe is het van belang
dat een gesprek plaatsvindt met de jongere, diens ouders/verzorgers en eventueel betrokken
zorgprofessionals; het dient voor iedereen helder te zijn wat er met een plaatsing in de KFV
van de jongere verwacht wordt qua verantwoordelijkheid en autonomie.
Voor het criterium psychische problematiek geldt dat de aanwezigheid van psychische
problematiek niet per definitie een contra-indicatie is voor plaatsing in de KFV, zolang er
passende begeleiding en behandeling (eventueel in de vorm van medicatie) kan worden
geboden en het mogelijk is om met de jongere afspraken te maken over de
verantwoordelijkheden die de KFV van de jongere vraagt. Indien sprake is van ernstige
psychische problematiek of psychotische stoornissen, zal de KFV eerder een negatief advies
voor de KFV plaatsing afgeven.
Voor verslavingsproblematiek geldt dat er een harde grens getrokken wordt bij het gebruik
van harddrugs: indien bekend is dat de jongere harddrugs gebruikt, wordt een KFV plaatsing
niet overwogen. In het geval van softdrugs, zoals cannabisgebruik, wordt gekeken of de
jongere afspraken kan maken over het gebruik en of de jongere bijvoorbeeld in behandeling is
voor zijn gebruik. Indien dit het geval is, wordt besloten advies tot plaatsing in de KFV te
overwegen. Indien de jongere niet transparant is over zijn middelengebruik en/of
verslavingsproblematiek op de voorgrond staat, zal eerder overgegaan worden tot een
negatief advies voor plaatsing in de KFV.
De groepssamenstelling is geen leidend criterium, maar kennis van de groepsdynamiek in de
KFV op het moment van eventuele plaatsing is wel belangrijk. Wie plaats je bij elkaar als het
gaat om leeftijd, capaciteiten, gedrag en kwetsbaarheid? Deze overwegingen moeten altijd
worden meegenomen in het proces van screening. Zo wordt het onwenselijk geacht om
meerdere jongeren met een hoge zorgbehoefte tegelijkertijd in de KFV te plaatsen, omdat dit
een te grote uitdaging kan vormen voor de pedagogisch medewerkers en huismeesters van de
KFV, met als gevolg dat de andere jongeren in de KFV niet de begeleiding krijgen die zij nodig
hebben.

Bovenstaande individuele en situationele indicatiecriteria worden tegen elkaar afgezet, waarbij zowel
de beveiligingsnoodzaak als de zorgbehoefte centraal staan. De indicatiecriteria die in ieder geval
aanwezig moeten zijn voor een plaatsing in de KFV zijn motivatie en aanwezigheid van of perspectief
op beschermende factoren. Voor de overige indicatiecriteria geldt dat er een geïntegreerde
beoordeling per casus plaatsvindt. Daarbij geldt dat elke potentiële plaatsing van een jongere in de
KFV een nieuwe inschatting is, ook wanneer jongeren al eerder in de KFV geplaatst zijn geweest.
Veranderingen in het leven van de jongere (bijvoorbeeld motivatie, goede schoolgang, een
ondersteunend netwerk) kunnen aanleiding geven om te overwegen een jongere een tweede keer in
de KFV te plaatsen.
Een licht verstandelijke beperking (LVB) is geen contra-indicatiecriteria voor plaatsing in de KFV: 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 KFV in de huidige opzet van de jongere verlangt.
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1.1.4 Toetsing
Bij een IVS en een terugmelding (zie Figuur 1, route 1 en 2) wordt de uitkomst van het overleg tussen
de RvdK en de KFV opgenomen in het advies van de RvdK voor de voorgeleiding bij de RC. Bij een
positieve indicatie voor plaatsing in de KFV neemt de RvdK voorafgaand aan de voorgeleiding (indien
mogelijk) contact op met het Openbaar Ministerie (OM), zodat deze op de hoogte is van het advies.
Bovendien is er ter zitting actuele kennis over de bezetting van de KFV beschikbaar, doordat de RvdK
voorafgaand aan de zitting altijd contact heeft met de KFV. Ter zitting legt de RC alle informatie van de
verschillende partijen naast elkaar om zijn/haar vonnis (schorsen, huisarrest of een inbewaringstelling;
IBS) uit te spreken. In het geval van een IBS spreekt de RC een advies uit voor de tenuitvoerlegging
hiervan in de KFV dan wel de JJI. Mocht de KFV in de toeleiding niet zijn overwogen en er geen
raadsadvies voor plaatsing in de KFV dan wel de JJI liggen bij de voorgeleiding, dan kan de RC de zitting
tijdelijk schorsen, zodat zowel de RvdK met de KFV als de advocaat met zijn cliënt kan overleggen over
een eventuele plaatsing in de KFV.
Bij een doorplaatsing vanuit de JJI naar de KFV (zie Figuur 1, route 3) vindt de toetsing in de raadkamer
plaats. Doorgaans is een jongere dan reeds enkele weken in een JJI geplaatst. Bij een doorplaatsing
baseert de RvdK zich in ieder geval op informatie uit een gesprek met de jongere, oudere rapportages
van de RvdK en overleg met de jeugdreclassering. Als de jongere bij de jeugdreclassering bekend is,
nodigt de jeugdreclassering voor de raadkamer de RvdK uit voor een ketenoverleg met de jongere en
diens ouders/verzorgers, waar samen tot een plan voor advisering gekomen wordt. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan vindt er in ieder geval telefonisch overleg tussen de RvdK en de jeugdreclassering
plaats.

1.1.5 Besluit
Na de voorgeleiding of raadkamer en alvorens de jongere in de KFV wordt geplaatst, toetst de afdeling
Divisie Individuele Zaken (DIZ) van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan de hand van plaatsingscriteria
het advies van de RvdK en de RC tot plaatsing in de KFV. DIZ hanteert dezelfde criteria als de rest van
de keten. Om deze toets uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat DIZ beschikt over het bevel tot
IBS, het advies van de RC/raadkamer en de voorgeleidingsrapportage (onderbouwing) van de RvdK.
Om het proces na de uitspraak van de RC en de plaatsing in de KFV zo snel en voorspoedig mogelijk te
laten verlopen, toetst de selectiefunctionaris van DIZ zeer snel (binnen uiterlijk een half uur na zitting)
het advies tot plaatsing in de KFV. Indien DIZ twijfelt of indien er informatie ontbreekt, neemt zij
telefonisch contact op met de RvdK. Wanneer DIZ akkoord is met de onderbouwing voor plaatsing van
de jongere in de KFV, wordt de jongere direct naar de KFV gebracht. Dit gebeurt bij voorkeur in een
auto zonder kenmerken, zonder handboeien en door niet geüniformeerd personeel. Het kan echter
ook voorkomen dat een jongere door de jeugdreclassering naar de KFV gebracht wordt. Bij een
doorplaatsing vanuit de JJI naar de KFV heeft DIZ tevens een gezinsplan van de jeugdreclassering nodig
en dient de RC een wijziging van detentieplaats uit te spreken.
Gezien de korte tijd tussen de IVS en voorgeleiding (maximaal drie dagen) kan het gebeuren dat de
voorgeleidingsrapportage van de RvdK nog niet compleet is bij de voorgeleiding. Het gevolg is dat DIZ
onvoldoende informatie heeft om de onderbouwing voor een plaatsing in de KFV te kunnen toetsen.
Om na de uitspraak van de RC de jongere bij een positieve indicatiestelling toch direct in de KFV te
kunnen plaatsen, staan de RvdK en de KFV garant voor de tenuitvoerlegging van de preventieve
hechtenis van de jongere met een officiële garantieverklaring (zie Bijlage 1). Onderdeel van deze
garantieverklaring is dat de RvdK binnen drie werkdagen alsnog een rapportage bij DIZ aanlevert, zodat
zij de totstandkoming en onderbouwing van de KFV plaatsing kan toetsen en een plaatsingsbeschikking
kan afgeven. Indien (in uitzonderlijk geval) deze rapportage niet binnen drie werkdagen bij DIZ
aangeleverd wordt, zal de jongere alsnog naar de JJI overgeplaatst worden.
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1.2 Toeleidingsproces meerderjarige jongeren
Jongeren die via het ASR (leeftijd ten tijde van het delict tussen de 18 en 23 jaar) instromen kunnen
via een IVS of doorplaatsing vanuit de JJI in de KFV geplaatst worden. Een doorplaatsing vanuit de JJI
verloopt via dezelfde route als bij minderjarige jongeren (§1.1.2), alleen schrijft niet de
jeugdreclassering maar 3RO het advies voor plaatsing in de KFV, en is er overleg tussen 3RO en de KFV
in plaats van tussen de RvdK en de KFV. Bij meerderjarige jongeren wordt dan informatie opgehaald
uit de adviesbrieven van 3RO. De RvdK heeft bij meerderjarige jongeren geen rol in het
toeleidingsproces.
In het kader van een IVS wordt de vroeghulp uitgevoerd door 3RO. Bij alle jongeren tot 23 jaar dient
tijdens de vroeghulp het wegingskader ASR 10 gebruikt te worden. Indien de jongere in aanmerking
komt om berecht te worden via het jeugdstrafrecht dient vervolgens de KFV te worden overwogen.
Voor de afweging om een meerderjarige jongere in de KFV te plaatsen, worden in principe dezelfde
(contra-)indicatiecriteria gehanteerd als bij minderjarige jongeren (zie §1.1.3). Deze screening wordt
uitgevoerd door 3RO. Bij de screening van een meerderjarige jongere voor een plaatsing in de KFV
wordt daarnaast ook het leeftijdsverschil in de afweging meegenomen: in de KFV kunnen jongens
tussen de 12 en 23 jaar geplaatst worden, en bij iedere mogelijke plaatsing wordt naar de
samenstelling van de huidige groep in de KFV gekeken om te bepalen of het passend is een jongere
van een bepaalde (oudere) leeftijd te plaatsen. In de toeleiding vindt altijd overleg met de KFV plaats
over de potentiële plaatsing. Bij een potentiële KFV plaatsing neemt een medewerker van 3RO
telefonisch contact op met de KFV. Er wordt geen contact opgenomen met de RvdK, behalve als daar
aanleiding toe is (bijvoorbeeld indien 3RO over weinig informatie over de jongere beschikt). In het
kader van een KFV plaatsing, afwijkend van de reguliere werkwijze van 3RO, voert de medewerker die
het advies uitbrengt voor de voorgeleiding ook het toezicht- en begeleidingstraject gedurende het
verblijf in de KFV uit.

10 De kern van het ASR is dat de rechter bij adolescenten tussen 16 en 23 jaar die een strafbaar feit plegen een passende sanctie kan
opleggen via het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht. De reclassering adviseert rechters en officieren welk strafrecht en welk
type reclassering het beste zou zijn voor een adolescente verdachte om te voorkomen dat hij recidiveert. Zij gebruiken hierbij als
hulpmiddel het zogenaamde Wegingskader Adolescentenstrafrecht 18-23 jaar (kortweg wegingskader ASR).
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2. Fase II: Verblijf
Om maatwerk te kunnen leveren tijdens het verblijf van de jongere in de KFV is het van belang dat er
een compleet beeld is van de jongere en diens omgeving en wat nodig is om risicofactoren te
verminderen en beschermende factoren te versterken.

2.1 Informatieverzameling tijdens verblijf
Informatieverzameling ten behoeve van het integraal schorsingsplan tijdens het verblijf in de KFV heeft
twee belangrijke kenmerken: er is sprake van een cyclische manier van werken waarbij het proces van
informatieverzameling continu wordt bijgestuurd door de praktijk (jongere, ouders/verzorgers en
direct betrokken professionals) en de informatieverzameling is integraal. Integraal betekent dat alle
betrokken lokale partners een deel van de informatieverzameling uitvoeren en dat de informatie die
daaruit volgt samengebracht wordt tot één integraal, individueel plan waarin aandacht is voor alle
leefgebieden van de jongere; de KFV is een schakel binnen dit plan.

2.1.1 Het gezinsplan
Gedurende het verblijf van de jongere in de KFV liggen de regie en de verantwoordelijkheid voor het
opstellen van het gezinsplan, waar het schorsingsplan onderdeel van uitmaakt, bij de
(jeugd)reclassering 11: de (jeugd)reclassering blijft ook na het verblijf in de KFV betrokken en wordt
vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid geacht binnen 6 weken na de voorgeleiding een
gezinsplan op te stellen. In het gezinsplan staan risico- en beschermende factoren en het perspectief
van de jongere beschreven in een op maat gemaakt zorg- en beveiligingsarrangement. Omdat het
gezinsplan (incl. schorsingsplan) de grenzen van het strafrechtelijk kader overschrijdt en de focus van
het plan op de periode na de vrijheidsbeneming ligt, wordt in kaart gebracht welk doel de jongere wil
bereiken in de toekomst en wat daarvoor nodig is. Ook omvat het plan concrete korte termijn doelen
en afspraken die continu geëvalueerd en bijgesteld worden tijdens het verblijf in de KFV.
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 KFV 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 veel contact tussen de ketenpartners onderling (tijdens overleggen, via mail of
telefonisch).
Het betrekken van de jongere en diens ouders/verzorgers is een belangrijk onderdeel van de werkwijze
van de KFV (zie Uitvoering, §2.3). Ook bij het opstellen van het gezinsplan van de (jeugd)reclassering,
staan de jongere en zijn inzichten en perspectief centraal en worden de jongere en diens
ouders/verzorgers gestimuleerd om actief mee te denken, mee te doen en mee te besluiten.
Bovendien worden de jongeren door de medewerkers van de KFV gestimuleerd om eigen
verantwoordelijkheid en regie te nemen over het gezinsplan. Het gezinsplan wordt opgesteld voor de
jongere, door de (jeugd)reclassering, en daarin worden de jongere en diens ouders/verzorgers actief
betrokken.

2.1.2 Rolverdeling
Tijdens het verblijf in de KFV voert de (jeugd)reclassering de regie over het traject van de jongere: de
(jeugd)reclassering voert de begeleiding van de jongere uit, brengt alle betrokken partijen rondom de
jongere in kaart, wint informatie bij hen in en brengt de informatie samen in het gezinsplan. Doorgaans
laat de (jeugd)reclassering toezicht en begeleiding niet doorlopen als er sprake is van een preventieve
hechtenis in een JJI. In de KFV, een meer open setting dan een JJI, is hier wel behoefte aan. Voor
11

Bij minderjarige jongeren betreft dit de jeugdreclassering. Bij meerderjarige jongeren is dit de jeugdreclassering of 3RO.
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jongeren die in de KFV geplaatst zijn, wordt in opdracht van de RvdK een vrijwillige toezicht- en
begeleidingsmaatregel opgestart bij de (jeugd)reclassering, mits de jongere niet reeds bij de
(jeugd)reclassering in begeleiding is vanwege een ondertoezichtstelling (OTS), voogdij of eerder
opgelegde toezicht- en begeleidingsmaatregel. Daarna wordt bij alle KFV plaatsingen direct gestart
met de uitvoering van het reclasseringstraject. De (jeugd)reclassering is dus gedurende en na het
verblijf verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het gezinsplan; de (jeugd)reclassering
bepaalt, bijvoorbeeld, ook de verlofkaders. Indien er voor verblijf in de KFV nog geen
(jeugd)reclassering betrokken was bij de jongere, spreekt de RC bij plaatsing in de KFV tijdens de
rechtszitting altijd een toezicht- en begeleidingsmaatregel uit. Meerderjarigen kunnen, anders dan
minderjarigen, gedurende (en na) het verblijf in de KFV door de jeugdreclassering of 3RO begeleid
worden.
Binnen de strafrechtketen worden er gedurende het gehele traject van de jongere op verschillende
momenten intakes uitgevoerd en meetinstrumenten afgenomen 12 (zie Bijlage 3 voor een overzicht van
de meetinstrumenten). De RvdK en (jeugd)reclassering hebben over het algemeen goed zicht op alle
leefgebieden en in het kader van hulpverlening (bijvoorbeeld IPA/IFA 13) worden er verschillende
vragenlijsten en screeningsinstrumenten afgenomen. De KFV is een schakel in deze keten. Om dubbel
werk te voorkomen en de jongere en diens ouders/verzorgers niet te overbelasten, wordt tijdens het
verblijf in de KFV geen standaard testbatterij op de jongeren losgelaten. In aanvulling op de
informatieverzameling van de ketenpartners, wordt de meerwaarde van de KFV in het proces van S&D
bepaald door het feit dat de jongere er verblijft: de KFV verzamelt (gestructureerde) observaties en
handelingsadviezen (bijvoorbeeld het functioneren van de jongere, wat werkt in de begeleiding en
bejegening van de jongere) die ten behoeve van de invulling van het gezinsplan (incl. schorsingsplan)
gedeeld worden met de (jeugd)reclassering.

2.1.3 Overlegmomenten tijdens verblijf in de KFV die bijdragen aan het schorsingsplan
Gedurende het verblijf in de KFV zijn er meerdere overlegmomenten die een bijdrage leveren aan de
informatieverzameling voor het schorsingsplan (zie Figuur 2). Deze overlegmomenten worden in de
onderstaande paragrafen toegelicht.
Figuur 2
Stroomdiagram van overlegmomenten gedurende het verblijf in de KFV

12 De instrumenten die ten behoeve van screening en diagnostiek afgenomen worden, zijn: ARIJ, HAVIK, HID, OBVL-K, Pre-Screen,
RiS, RISC, ERBIJ, SDQ, LIJ, Plus JR, SCIL, indicatie- en wegingslijst ASR. Deze instrumenten worden afgenomen door onder andere IPA,
IFA, R&B, Jeugdbescherming, William Schrikker Stichting (WSS), RvdK, politie, OM en 3RO. Bovendien kan het Nederlands Instituut
Forensische Psychiatrie (NIFP) of een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) instelling worden ingeschakeld voor verdiepende
diagnostiek. Sommige instellingen nemen meerdere en dezelfde instrumenten af ten behoeve van screening en diagnostiek,
waardoor overlap kan bestaan.
13 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 KFV.
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Intake
Zodra een jongere in de KFV geplaatst is, verzamelt een pedagogisch medewerker die op dat moment
dienst heeft alle beschikbare informatie over de jongere en belt met betrokken partijen om bestaande
rapportages op te vragen. Dit gaat om rapportages van de RvdK en de (jeugd)reclassering, maar ook
om eventuele informatie van betrokken zorgaanbieders. Binnen 48 uur wordt in de KFV een
intakegesprek gepland met alle, voor de jongere relevante, direct betrokken partijen. Dit zijn in ieder
geval de jongere, diens ouders/verzorgers, de (jeugd)reclassering en een pedagogisch medewerker
van de KFV. In het gesprek wordt een introductie van de KFV gegeven, worden de huisregels (zie Bijlage
6) van de KFV uitgelegd, wordt bepaald wanneer de jongere met verlof mag en voor hoe lang
(bijvoorbeeld in het weekend drie uur naar de ouders/verzorgers) en wordt het perspectief van de
jongere na vertrek uit de KFV besproken. Bepaald wordt welke stappen genomen moeten worden om
de doelen voor beëindiging van het verblijf te behalen, wat de KFV daar in kan betekenen en welke
andere partijen er nodig zijn. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van het gezinsplan
(incl. schorsingsplan) van de (jeugd)reclassering. Bij aanvang van het verblijf in de KFV wordt de meeste
informatie over de jongere in een intakeverslag verwerkt en via de mail verstuurd naar alle
medewerkers van de KFV. Vervolgens wordt er een contactkaart aangemaakt, welke in de map van de
jongere (een fysieke map op kantoor) opgeborgen wordt. Op deze contactkaart staan de personalia
van de jongere, afspraken rondom verlof en tijden en plaats van dagbesteding vermeld. Tevens bevat
de contactkaart een bellijst waarop staat met wie de jongere mag bellen en staan er eventuele
allergieën en medicatie op vermeld. Zodra er wijzigingen van een van bovengenoemde zaken zijn,
wordt dit aangepast. Deze informatie is niet gedigitaliseerd. De (jeugd)reclassering neemt de kaders
voor het verlof en individuele afspraken over in het gezinsplan.
Na de intake wordt één van de pedagogisch medewerkers aangewezen als contactpersoon van de
jongere die de verantwoordelijkheid draagt voor de dossiervorming, registratie en het contact met de
betrokkenen (ouders/verzorgers en ketenpartners) gedurende het verblijf van de jongere in de KFV.
Daarnaast wijst de jongere een VIP (een medewerker van de KFV die als vast aanspreekpunt voor de
jongere kan fungeren) aan die regelmatig even met de jongere gaat zitten voor een praatje.

Casuïstiekbespreking
Wekelijks hebben de pedagogisch medewerkers, de gedragswetenschapper en de projectleider
casuïstiekbespreking in de KFV. In dit overleg worden de jongeren besproken die op dat moment in de
KFV verblijven. Daarbij ligt de focus op de bejegening van de jongere en het perspectief na uitstroom.
Om het gedrag van de jongere te begrijpen, wordt de informatie uit de rapportages expliciet gemaakt
aan de hand van vraagstukken en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld: wat merken we
in de dagelijkse praktijk van de LVB van deze jongere?). Ook wordt er met een open en objectieve blik
naar de jongere gekeken en delen medewerkers met elkaar hoe ze het gedrag van jongeren
interpreteren. Elke twee weken sluit een gedragswetenschapper vanuit de Bascule aan om het team
te ondersteunen met betrekking tot welke aanvullende hulpverlening of begeleiding eventueel ingezet
kan worden voor de jongeren. Naast het bespreken van de casuïstiek is er ruimte voor intervisie.
Medewerkers bespreken waar ze in het contact met de jongeren tegenaan lopen en hebben de
mogelijkheid anderen te vragen naar hun ervaringen en de manier waarop ze de jongere
ondersteunen.

Overleg met (jeugd)reclassering
De (jeugd)reclassering beschouwt een plaatsing in een KFV als een crisisplaatsing, waarbij het principe
“high risk, high contact” gehanteerd wordt. Dit betekent dat de plaatsing in de KFV gebruikt wordt om
het tij te keren en een patroon bij de jongere te doorbreken. Hiertoe is er tijdens het verblijf van de
jongere in de KFV continu afstemming tussen de (jeugd)reclassering, de KFV en de jongere. De
frequentie van dit contact is casusafhankelijk. Bij het contact tussen de (jeugd)reclassering en de
jongere sluit indien mogelijk een pedagogisch medewerker van de KFV aan. Bij dit contact staat de
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vraag “wanneer schorsen” centraal: de (jeugd)reclassering weegt aan de hand van het gezinsplan (incl.
schorsingsplan), dat de huidige stand van zaken van de risico- en beschermende factoren bevat, af
wanneer een jongere geschorst zou kunnen worden en neemt dit mee in zijn/haar advies naar de
raadkamer. De KFV heeft hierin, vanuit haar observaties van de jongere, een adviserende rol.

Ketenoverleg
De jongere, diens ouders/verzorgers, een pedagogisch medewerker van de KFV, een
gedragswetenschapper, de RvdK en de (jeugd)reclassering komen samen in het ketenoverleg. Welke
betrokken ketenpartners nog meer aansluiten, is per jongere verschillend en dit wordt door de RvdK
in overleg met de betrokken ketenpartners afgestemd. Dit overleg wordt op de eerste, uiterlijk
tweede, dag van plaatsing in de KFV geïnitieerd door de (jeugd)reclassering. Het ketenoverleg vindt
plaats op een vaste dag (maandag) in de KFV, voor iedere raadkamer die op woensdag plaatsvindt. De
pedagogisch medewerker brengt de jongere op de hoogte van wanneer het ketenoverleg plaatsvindt
en bereidt de jongere hier op voor; de pedagogisch medewerker vraagt de jongere na te denken over
wat hij zelf belangrijk vindt om te bespreken in het ketenoverleg. In het ketenoverleg staat de afweging
om te schorsen en wat daarvoor nodig is centraal. Daarmee levert het ketenoverleg belangrijke input
voor het gezinsplan (incl. schorsingsplan) van de (jeugd)reclassering. De jongere en diens
ouders/verzorgers hebben daarin een actieve rol: zij gaan het gesprek aan met de direct betrokken
partijen over de afspraken die gemaakt worden en worden daarin gestimuleerd door de pedagogisch
medewerker van de KFV.

Raadkamer
Tijdens de raadkamer zijn de jongere, diens ouders/verzorgers, de advocaat, de RvdK en de
(jeugd)reclassering aanwezig. De kinderrechter start met toetsing of het aannemelijk is dat de jongere
veroordeeld zal worden voor het delict waarvan hij verdacht wordt. Tijdens de raadkamer wordt
bepaald of de preventieve hechtenis van de jongere verlengd of opgeheven wordt, waarbij te allen
tijde het principe ‘schorsen, tenzij’ gehanteerd wordt. De RvdK en (jeugd)reclassering adviseren de
kinderrechter. De (jeugd)reclassering baseert haar advies op het gezinsplan, waarvan het
schorsingsplan een onderdeel is.

2.1.4 Verslaglegging afspraken en dossiervorming in de KFV
Het digitaal en gestructureerd registreren van informatie uit de KFV (zowel uit observaties als
overlegmomenten) zorgt ervoor dat deze overdraagbaar wordt en kan helpen om S&D tijdens verblijf
verder te verbeteren. Daarbij is het van belang dat de afspraken en doelen die tijdens het verblijf
gelden te allen tijde overzichtelijk en inzichtelijk zijn voor de jongere en diens ouders/verzorgers. Om
overdraagbaarheid van informatie te bevorderen is van belang te zorgen voor goede ICT ondersteuning
dat registreren makkelijk maakt. Er is behoefte aan een landelijk faciliterend informatiesysteem
waarbinnen ketenpartners informatie efficiënt kunnen delen, accorderen en updaten (Souverein e.a.,
2019).
Op dit moment worden 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
vastgelegd in de KFV. Daarvan worden de personalia van de jongere, het intakeverslag, een
samenvatting van de raadsrapportage, afspraken rondom verlof, tijden en plaats van dagbesteding,
vrijetijdsbesteding en hulpverlening en dagrapportages digitaal (maar niet altijd gestructureerd)
vastgelegd; een bellijst, allergieën en gebruik van medicatie worden niet gestructureerd, digitaal
vastgelegd. Daarnaast worden (notulen van) het wekelijks casuïstiekoverleg tussen de medewerkers
van de KFV en het ketenoverleg waarin afspraken gemaakt worden over en met de jongere niet
standaard gestructureerd (digitaal) vastgelegd en gecommuniceerd naar andere betrokken
ketenpartners. De KFV 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 er precies
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gedurende het verblijf in de KFV gebeurd is. Zodoende dienen concrete afspraken opgesteld te worden
voor de gegevensuitwisseling van de KFV (observaties en handelingsadviezen) naar de andere
ketenpartners. Momenteel werkt de KFV, in afstemming met DJI, aan het verfijnen en overdraagbaar
maken van de rapportages en de benodigde ICT ondersteuning hiervoor.

2.2 Wat goed gaat door laten lopen
In de KFV wordt, binnen het kader van de vrijheidsbeneming, dat wat goed loopt in het leven van de
jongere – beschermende factoren als dagbesteding, hulpverlening, vrijetijdsbesteding en contact met
de ouders/verzorgers – gecontinueerd dan wel opgestart. In eerste instantie ligt de focus op het
continueren of opstarten van dagbesteding en/of hulpverlening en in tweede instantie op het
continueren of opstarten van een structurele vrijetijdsbesteding. Voor een beschrijving van hoe de
ouders/verzorgers worden betrokken en in hun ouderlijke rol worden geactiveerd, zie Uitvoering §2.3.
Voordat een jongere in de KFV geplaatst wordt, brengt de RvdK (in het kader van de indicatiestelling)
in kaart welke beschermende factoren de jongere heeft en of deze voortgezet kunnen worden in de
KFV. Zo wordt door de RvdK bij de school waar de jongere ingeschreven staat, nagevraagd of de
jongere tijdens het verblijf in de KFV naar school kan blijven gaan. Zodra een jongere binnenkomt,
nemen de medewerkers van de KFV direct contact op met de school of werkgever om afspraken te
maken (bijvoorbeeld tussen welke tijdstippen de jongere op school, werk of stage aanwezig dient te
zijn). Indien geen dagbesteding aanwezig is, kan de RvdK in afstemming met de KFV nagaan of het
mogelijk is dit in de KFV op te starten, bijvoorbeeld door bij Resocialisatie en Begeleiding (R&B) 14 na te
gaan of daar plek is voor de jongere; zodat zeker is dat de dagbesteding geregeld kan worden tijdens
plaatsing en de plaatsing zodoende doorgang kan vinden (het hebben van dagbesteding is een vereiste
voor plaatsing). Hiertoe zoekt de KFV samenwerking op met lokale onderwijsinstanties,
dagbestedingsprojecten en zorgaanbieders.
Nadat een jongere in de KFV geplaatst is, heeft de (jeugd)reclassering de taak om de juiste
hulpverlening en dagbesteding in te zetten, welke gefinancierd wordt door de gemeente. Daarmee
heeft de (jeugd)reclassering een leidende rol: in structureel ingeplande overleggen in de KFV wordt
met alle betrokken partijen afgestemd over de inzet en taakverdeling van hulpverlening en
dagbesteding. De KFV heeft een adviserende en aanjagende rol: door de korte lijntjes tussen de KFV
en lokale onderwijsaanbieders, dagbestedingsprojecten en zorgaanbieders komt het regelmatig voor
dat de KFV een vorm van dagbesteding adviseert en na akkoord van de (jeugd)reclassering zorgt dat
dit opgestart kan worden. De KFV monitort het verloop van schoolgang en dagbesteding en licht de
(jeugd)reclassering in over het verloop. Indien gedurende het verblijf in de KFV blijkt dat school of
hulpverlening toch geen doorgang kan vinden, zoekt de (jeugd)reclassering samen met de KFV zo snel
mogelijk naar een alternatief.
Naast het laten doorlopen en opstarten van school/werk/vrijetijdsbesteding, wordt er zo min mogelijk
van de jongere overgenomen. De jongere en diens ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het
vervoer van en naar afspraken buiten de KFV (bijvoorbeeld onderwijs, verlof of zitting). Zo worden de
ouders/verzorgers van de jongere door medewerkers van de KFV gemotiveerd om voor de jongere een
vervoersbewijs voor gebruik van het openbaar vervoer aan te schaffen 15. Tevens blijft de jongere bij
de eigen huis- en tandarts ingeschreven en worden bestaande behandel- of (lichamelijke) zorgtrajecten voortgezet tijdens het verblijf in de KFV. Een belangrijk element in dit geheel is dat de jongere
gedurende het verblijf in de KFV op het eigen woonadres ingeschreven blijft staan. Hierdoor is het voor
de jongere mogelijk om naar de eigen school, huis- en tandarts te gaan.
14 Resocialisatie en Begeleiding (R&B) is een dagbestedingsproject van de lokale zorgaanbieder Spirit, waarbij jongeren worden
toegeleid naar dagbesteding zoals school, stage of werk.
15 Indien de jongere en de ouders/verzorgers niet beschikken over de financiële middelen om het vervoer van de jongere te betalen,
bestaat er vanuit de (jeugd)reclassering de mogelijkheid om bij de gemeente Amsterdam een aanvraag in te dienen.
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Bij de invulling van het traject van meerderjarigen ligt de focus doorgaans meer op werk dan op
scholing. Tevens hebben meerderjarige 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 de benadering van meerderjarigen rekening te houden met andere factoren, waaronder
betrokkenheid van bijvoorbeeld een partner in plaats van ouders/verzorgers. Het feit dat de KFV een
individuele aanpak hanteert, maakt dat hier op ingespeeld kan worden. Wat betreft hulpverlening kan
bij meerderjarigen niet direct jeugdhulp ingezet worden; hiertoe dient de gemeente aan 3RO of de
jeugdreclassering toestemming af te geven om verlengde jeugdhulp in te zetten.

2.3 Actief betrekken van de jongere en de ouders/verzorgers
Het betrekken van de jongere en diens ouders/verzorgers is een belangrijk onderdeel van de werkwijze
van de KFV. In het gehele traject van de KFV, 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, mee te doen en mee te besluiten. Zo mogen de jongere en diens
ouders/verzorgers te allen tijde het eigen dossier inzien en sluiten zij altijd aan bij overleggen met
betrokken ketenpartners (bijvoorbeeld bij de intake, het ketenoverleg en het overleg met de
(jeugd)reclassering). In deze overleggen staan het perspectief en de dromen van de jongere centraal
en worden de jongere en de ouders/verzorgers gestimuleerd hun standpunt te geven over het traject
in de KFV en de periode die daarop volgt, de doelen die gesteld worden en de afspraken die gemaakt
worden: er wordt gesproken mét in plaats van óver de jongere en de ouders/verzorgers. Daarnaast
heeft de jongere een stem in wie er aan zou moeten sluiten bij het overleg; wie voor de jongere en
diens ouders/verzorgers belangrijk zijn. Doordat de betrokken professionals aansluiten bij wat de
jongere en diens ouders/verzorgers zeggen en vinden, hebben de betrokken professionals beter begrip
van wat er op het spel staat voor de jongere en diens ouders/verzorgers en kan het gezinsplan (incl.
schorsingsplan) beter aansluiten op diens situatie.
De jongere wordt door de medewerkers van de KFV voorbereid op en ondersteund tijdens de
overlegmomenten met de betrokken professionals. In een voorbereidend gesprek tussen de jongere
en de pedagogisch medewerker 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. In welke mate jongeren door een
pedagogisch medewerker van de KFV voorbereid worden op een ketenoverleg verschilt: dit betreft
maatwerk. Het komt regelmatig voor dat een jongere tijdens verblijf in de KFV al vaker bij een
ketenoverleg aanwezig is geweest. De jongere weet dan al wat hij kan verwachten van het
ketenoverleg en het schorsingsplan is 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.
Tijdens overlegmomenten werkt de KFV als schakel tussen de jongere, diens ouders/verzorgers en de
ketenpartners: de KFV maakt de vertaalslag van de professional naar de jongere en andersom. Zo
maakt de KFV voor de jongere en de ouders/verzorgers concreet wat eventuele beslissingen voor hen
kunnen betekenen. Om het ketenoverleg met de jongere en de 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, zodat de jongeren en ouders/verzorgers zich niet overvraagd voelen door de
verschillende partijen met wie zij gesprekken voeren. Voorts is de opzet van het ketenoverleg 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 de
ouders/verzorgers en de betrokken professionals te voeren en daarna alleen met de jongere, de
ouders/verzorgers en de (jeugd)reclassering de belangrijkste afspraken door te spreken.
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Om écht met de jongere en diens ouders/verzorgers in gesprek te gaan en elkaar te horen, zijn
informele gesprekken minstens zo waardevol als formele gesprekken. Tijdens het verblijf in de KFV is
veel ruimte voor informele contactmomenten tussen medewerkers en de jongeren, wat zowel
informatie oplevert ten behoeve van S&D als, volgens de jongeren en de KFV, bijdraagt aan het actief
betrekken van de 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.

2.4 Systeemgericht werken
De KFV werkt systeemgericht: zowel de ouders/verzorgers als andere belangrijke personen worden
betrokken tijdens het verblijf. De ouders/verzorgers van de jongere hebben een actieve rol tijdens het
verblijf van de jongere in de KFV. Dit betekent dat de ouders/verzorgers zo veel als mogelijk in de
ouderlijke rol geactiveerd worden (bijvoorbeeld halen en brengen naar dagbesteding, regelen van een
vervoersbewijs voor het gebruik van het openbaar vervoer en motiveren van de jongere). Ook wordt
deelname aan gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld het bereiden van eten op de groep)
gestimuleerd en worden de ouders/verzorgers wekelijks telefonisch geïnformeerd over het traject van
de jongere. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gehouden van hoe het traject verloopt en bij
bijzonderheden worden zij direct op de hoogte gesteld. Dit gaat om zowel positieve als negatieve
aspecten en ontwikkelingen van de jongere tijdens het verblijf in de KFV. Daarnaast is er de
mogelijkheid om tijdens het verblijf in de KFV, indien nodig, een vorm van gezinsbegeleiding of
systeemtherapie op te starten buiten de KFV.
Het contact tussen de jongere, diens ouders/verzorgers en andere belangrijke personen wordt tijdens
het verblijf in de KFV zo veel als mogelijk gestimuleerd in de vorm van telefonisch contact, bezoek en
verlof. Dit contact is laagdrempelig opgezet: er zijn geen vaste bezoekuren of dagen en het staat de
jongere, onder begeleiding van de aanwezige huismeester, vrij om te allen tijde telefonisch contact op
te nemen met diens ouders/verzorgers en andere belangrijke personen 16. Omdat de KFV zich in de
woonwijk en (relatief) dichtbij de familie van de jongere bevindt, is het mogelijk voor de jongere om
met verlof te oefenen 17. Dit is voor zowel de jongere als diens ouders/verzorgers leerzaam: het verlof
wordt gecontroleerd door de KFV, waarbij zicht op de vaardigheden van zowel de jongere als de
ouders/verzorgers ontstaat. Op deze manier kunnen de ouders/verzorgers oefenen met en leren van
het houden van toezicht. Naast deze leerervaring, hebben de jongere en de ouders/verzorgers op deze
manier de mogelijkheid om contact te onderhouden of op te bouwen.

2.5 Dagelijks verblijf in de KFV
2.5.1 Dagritme
Jongeren verblijven tussen 22.00 en 07.00 uur op kamer. Verder voert de jongere gedurende de dag
de activiteiten uit die in het gezinsplan zijn beschreven; elke jongere staat bijvoorbeeld op een eigen
tijd op om op tijd naar de eigen dagbesteding te vertrekken. Een vereiste is dat de jongere minimaal
drie dagen een dagbesteding heeft. De overige dagen gaan de jongeren bij voorkeur werken, lopen
stage en/of gaan sporten (binnen of buiten de KFV). Het feit dat elke jongere een eigen ritme volgt,
betekent tegelijkertijd dat er geen groepsactiviteiten zijn in de KFV; elke jongere volgt een individueel
traject. Men streeft er wel naar om iedere avond gezamenlijk te eten en de KFV voorziet in activiteiten
als gezamenlijk een spel spelen, tv kijken of sporten in de fitnessruimte.

In het intakegesprek wordt in overleg een telefoonlijst opgesteld met voor de jongere belangrijke personen die als steunend
beschouwd worden door de ouders/verzorgers, (jeugd)reclassering en pedagogisch medewerker van de KFV. De huismeesters
houden deze lijst aan en begeleiden het telefonisch contact.
17 Hoe het verlof ingericht wordt, wordt bepaald door overleg tussen de (jeugd)reclassering en de KFV. Dit verschilt per jongere en
thuissituatie.
16

25

2.5.2 Relationele beveiliging
De KFV werkt met een ander beveiligingsniveau dan de JJI: hoewel er enkele fysieke en procedurele
veiligheidsmaatregelen zijn (zie verderop) is de KFV met name afhankelijk van relationele beveiliging
(een concept dat nog in ontwikkeling is 18). Daarmee is de mate van veiligheid binnen de KFV (mede)
afhankelijk van de mate van passend contact tussen de jongere en de medewerker. Relationele
beveiliging wordt, gestoeld op de presentiebenadering (zie Algemene Beschrijving Werkwijze, §5),
vormgegeven door drie verschillende, maar samenhangende, componenten.
Ten eerste komt relationele beveiliging voort uit een constructieve samenwerkingsrelatie tussen de
medewerker en de jongere, waarbij de jongere mede-eigenaar is van zijn traject, en
de verantwoordelijkheid en autonomie van de jongere wordt gestimuleerd; de jongere heeft
bijvoorbeeld een eigen kamersleutel waarmee hij gedurende de dag vrij toegang tot de algemene
ruimte heeft en bijvoorbeeld zelf de tv kan bedienen en eten, een boek of bordspel kan pakken.
Bovendien wordt de jongere gedurende het gehele traject actief betrokken tot meedenken, meedoen
en meebeslissen (zie Uitvoering, §2.3). Dit vraagt om een open, eerlijke en transparante manier van
werken; er dient volstrekte duidelijkheid te bestaan over wat er wel en niet mag, en over wat tijdens
het verblijf van de jongere wel en niet verwacht wordt (een gecontroleerde omgeving; ‘limited
setting’). Als de jongere gedurende het verblijf in de KFV een afspraak overtreedt, vindt altijd een
gesprek met de jongere en de (jeugd)reclassering plaatst, waarbij de jongere aangesproken wordt op
de eigen verantwoordelijkheid en waarin gezamenlijk naar een gepaste afhandeling van de overtreding
wordt gekeken (maatwerk). De afhandeling van een overtreding is gericht op herstel en het
achterhalen van het achterliggende gedrag: waarom handelt een jongere op deze manier? En wat
heeft de jongere nodig om het vertonen van dit gedrag in de toekomst te voorkomen? De jongere
krijgt ruimte om te ‘leren met vallen en opstaan’. Een overtreding heeft, uiteraard ook afhankelijk van
de ernst van de overtreding, daarom niet altijd een beperking in vrijheden of een voortijdige
beëindiging van het verblijf in de KFV als gevolg. Hiermee ontstaat een veilige omgeving voor de
jongere, waarbinnen de jongere ‘met vallen en opstaan’ nieuw gedrag aan kan leren.
Ten tweede, om deze samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan, gaat de medewerker het contact met
de jongere aan vanuit een basishouding gekenmerkt door zes basiselementen: 1) Liefdevolle zorg: een
warm welkom creëren, de jongere 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 jongere 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
de jongere bewust te maken van zijn 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 de jongere 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 jongere, relationele beveiliging neer te zeten en de
veiligheid te waarborgen. De medewerker neemt hiermee een coachende rol aan en communiceert
op een machtsvrije manier met de jongere, door de jongere bijvoorbeeld in beweging proberen te
krijgen door het gebruik van humor of elementen van motiverende gespreksvoering. De medewerker
Uit de resultaten van de monitor KV Amsterdam (Souverein e.a., 2019; 2020) blijkt dat het lukt om relationele beveiliging in de
KFV op een effectieve manier vorm te geven. Zowel in de KFV als de JJI, maar ook in de bejegening van risicojeugd in andere settings,
kan relationele beveiliging een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en aan het bevorderen van motivatie van jongeren voor
behandeling en begeleiding. De verdere conceptualisatie van relationele beveiliging en operationalisatie in andere settings worden
op het moment van schrijven uitgebreid onderzocht en doorontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ;
www.awrj.nl).
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begrijpt wat er bij de jongere speelt en stelt zich open en respectvol op richting de jongere, zodat de
jongere eventuele frustraties kan ventileren. De medewerker is hiermee, aansluitend bij de
presentiebenadering (zie Algemene Beschrijving Werkwijze, §5), ‘present’: in de KFV wordt het present
werken omschreven als de bereidheid om te communiceren en in de communicatie rekening te
houden met de logica van de ander. Zo kan de uitkomst van een raadkamerzitting voor een betrokken
professional als positief beschouwd worden, terwijl de jongere daar een andere, meer negatieve, visie
op kan hebben. Dit verschil in visie kan botsen als de professional geen rekening houdt met de logica
van de ander. Door als professional rekening te houden met welke gedachten de jongere bezig houden
en te proberen vanuit de jongere naar een gebeurtenis te kijken, ontstaat meer begrip voor de jongere
en is het mogelijk present te werken. Het aangaan van het contact betreft altijd maatwerk, afgestemd
op de individuele behoeften van de jongere.
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 de medewerker beschikbaar is voor de jongere zodat de jongere
(emotionele) ondersteuning kan zoeken bij medewerker, en 4) door veel mogelijkheden tot informele
contactmomenten wat de band versterkt en zorgt dat de medewerker de jongere goed leert kennen
om op een gepaste manier in te kunnen grijpen.

2.5.3 Veiligheidsmaatregelen
In de KFV kan de medewerker indien nodig teruggrijpen op ondersteuning middels fysieke en
procedurele beveiliging. Het uitgangspunt is dat de fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen
alleen ingezet worden in aanvulling op de relationele beveiliging, nooit ten koste daarvan. Hierbij gaat
men uit van individueel risicomanagement: de fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen worden
per jongere afgestemd op de individuele beveiligingsnoodzaak en kunnen gedurende het verblijf
worden verruimd of beperkt. Daarnaast bestaan er duidelijke huisregels die voor een ieder gelden 19.
Een overzicht van de veiligheidsmaatregelen in de KFV:
- 24 uur per dag toezicht;
- Gesloten voordeur;
- Raamstandbeperking in slaapkamers (uitzetbeperking van maximaal 13 centimeter);
- Slaapkamers kunnen op slot en hebben eigen nagelvast sanitair;
- Aan- en afwezigheid van de jongere wordt op vaste momenten gecontroleerd bij de school, de
stagebegeleider, de werkgever en/of de ouders/verzorgers;
- Systeem van gele/rode (waarschuwing) en groene (privileges opbouwen) kaarten;
- Gepast fysiek optreden door het personeel;
- Bij binnenkomst worden de jongeren gevisiteerd en gecontroleerd op het in bezit zijn van
contrabande (mobiele telefoons, aanstekers, sigaretten, drugs en alcohol);
- Urinecontrole (drugs) en blaastest (alcohol);
- Steekproefsgewijs wordt er een kamercontrole uitgevoerd;
- Cameratoezicht (camera’s zijn in en rondom het gebouw geplaatst);
- Uitbraakalarm.

2.5.4 Leefklimaat
Relationele beveiliging komt tot stand binnen de context van het leefklimaat. In de KFV is sprake van
een orthopedagogisch leefklimaat dat naar voren komt in alle aspecten van de KFV, van de architectuur
en inrichting van het gebouw (zie Vormgeving, §1.1) tot de taal die gehanteerd wordt. De KFV heeft
een huiselijke uitstraling en sfeer: de medewerkers streven ernaar om vanaf het eerste moment dat
jongeren binnenkomen de jongeren zich welkom te laten voelen, de jongeren op hun gemak te stellen
19

Zie Bijlage 6 voor een uitgebreid overzicht van de huisregels die in de KFV gelden.

27

en ze te laten weten dat ze voor de jongeren klaar staan. Dit uit zich met name in de kleine dingen,
zoals door samen met jongeren te koken; jongeren bij binnenkomst te begroeten en actief te vragen
naar hun dag; jongeren laten merken dat je het leuk vindt dingen met ze te ondernemen en de tijd
voor jongeren te nemen; jongeren aandacht geven door liefdevol fysiek contact als een schouderklopje
of een aai over de bol; of door bij het overtreden van een afspraak zorgen te uiten naar een jongere in
plaats van direct af te straffen. Wat betreft taal dragen zowel de toon waarmee gecommuniceerd
wordt als de woorden die gebruikt worden bij aan het creëren van een orthopedagogisch leefklimaat.
Medewerkers stellen zich bijvoorbeeld voor met de naam in plaats van de functie en hanteren een taal
die de setting zoveel mogelijk normaliseert (bijvoorbeeld spreken over een kamer in plaats van een
cel). Hierbij wordt het belang van humor onderstreept; door middel van humor kun je vanuit een nonautoritaire, gelijkwaardige en respectvolle manier het contact aangaan.
Tot slot is er binnen de werkwijze van de KFV is een algemene focus op het aanleren van een dagelijks
ritme, lessen in omgangsvormen en normen van alledag: op tijd opstaan, met elkaar
omgaan/samenwerken, gezamenlijk een avondmaaltijd nuttigen, en zorgen voor je lichaam en
omgeving. Daarbij is de ligging van de KFV een belangrijk werkzaam element. Doordat de KFV in een
woonwijk ligt, kunnen jongeren namelijk makkelijk naar school, is de drempel voor familiebezoek van
de jongeren in de KFV laag en leren jongeren rekening te houden met hun omgeving.
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3. Fase III: Vertrek
De periode in de KFV is een onderdeel van een doorlopend zorgtraject en het traject dient ook vanuit
dit uitgangspunt te worden uitgezet. Tijdens de periode van het verblijf in de KFV wordt continu de
verbinding met het voor- en natraject gezocht. In de onderstaande paragrafen wordt een beschrijving
gegeven van het uitstroomproces, wat voor minderjarige en meerderjarige jongeren hetzelfde
verloopt.

3.1 Uitstroomproces
Het uitstroomproces is verdeeld in het reguliere en het niet-reguliere uitstroomproces. Het reguliere
uitstroomproces kent vier routes: een jongere wordt (1) geschorst tijdens een raadkamerzitting, (2)
onmiddellijk in vrijheid gesteld, (3) doorgeplaatst naar een andere (gesloten) setting (JJI, PI of
behandelgroep) of (4) veroordeeld op de inhoudelijke zitting. Voor het doorplaatsen van de jongere
naar een andere (gesloten) setting kunnen diverse aanleidingen zijn, zoals: besluit door een RC tot
observatie op een ForCA-afdeling in een JJI, een doorplaatsing naar pleegzorg in plaats van na verblijf
in de KFV doorstromen naar de thuissituatie, of het niet kunnen garanderen van de veiligheid van de
jongere buiten de KFV. Indien de jongere tijdens het verblijf in de KFV op de inhoudelijke zitting
veroordeeld wordt, is het bij een kort strafrestant 20 van jeugddetentie (tot twee weken) mogelijk deze
tijd uit te zitten in de KFV in plaats van in een JJI.

3.1.1 Voortijdige beëindiging van het verblijf in de KFV
Als er sprake is van een niet-regulier uitstroomproces betekent dit dat het verblijf van de jongere in de
KFV voortijdig beëindigt wordt: de jongere wordt in dit geval uitgeplaatst naar een JJI 21. Een voortijdige
beëindiging van het verblijf van de jongere in de KFV is een uiterste consequentie naar aanleiding van
een overtreding van de afspraken in de KFV (zoals het naar binnen brengen van verdovende middelen
of een onttrekking aan het toezicht van de KFV). Ongeacht de aanleiding van de voortijdige
beëindiging, beschouwt de KFV de plaatsing tot dan toe altijd als leerzaam. Ten tijde van de plaatsing
heeft de KFV informatie kunnen verzamelen dat specifiek gedrag van de jongere kan duiden en welke
van belang kan zijn voor het vervolgtraject van de jongere. Dergelijke informatie draagt de KFV over
aan de (jeugd)reclassering, wat vervolgens opgenomen wordt in het gezinsplan. Voorts vindt bij een
voortijdige beëindiging (nog) niet automatisch informatieoverdracht tussen de KFV en de
desbetreffende JJI plaats, omdat de KFV nog niet is aangesloten op het algemene informatie systeem
van de JJI’s (Jeugd Volg Systeem/Intelligente Formulieren; JVS/IFM). Dit is wel mogelijk indien de JJI
daar om verzoekt. Momenteel werkt de KFV, in afstemming met DJI, aan het verfijnen en
overdraagbaar maken van de rapportages.
In het niet-reguliere uitstroomproces ligt de regie te allen tijden bij de KFV: de KFV heeft korte lijnen
met alle partijen en de mogelijkheid om snel te schakelen. Wanneer de KFV besluit het verblijf van een
jongere voortijdig te beëindigen, vindt in principe altijd eerst overleg plaats met alle relevante
betrokken partijen (jongere, ouders/verzorgers, (jeugd)reclassering en RvdK), tenzij de situatie zo
acuut is dat de veiligheid van de jongere en anderen niet gewaarborgd kan worden en het verblijf van
de jongere direct beëindigt dient te worden. In dit overleg wordt bepaald of een voortijdige
beëindiging de juiste keuze is en wat de gevolgen daarvan zijn voor de jongere. Als er sprake is van een
ontvluchting of onttrekking, wordt melding gedaan bij de piketfunctionaris van DJI en het piket Jeugd
van de gemeente Amsterdam. Bij dergelijke gebeurtenissen worden het protocol van het DJI en het
calamiteitenprotocol van de gemeente Amsterdam gehanteerd.
De dagen dat iemand al heeft vastgezeten in afwachting van het vonnis (in preventieve hechtenis) worden van de gevangenisstraf
afgetrokken. De dagen die dan nog overblijven, worden het strafrestant genoemd.
21 Indien er plek is, worden jongeren bij een voortijdige beëindiging van het verblijf in de KFV uitgeplaatst naar JJI Teylingereind.
Wanneer er sprake is van een medeverdachte die reeds in JJI Teylingereind geplaatst is of wanneer JJI Teylingereind vol is, kan
uitgeweken worden naar een andere JJI in Nederland.
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Gezien de KFV (voorlopig) 22 administratief onder JJI Teylingereind valt en jongeren via Artikel 48 lid 3
Bjj in de KFV geplaatst worden, is er bij het voortijdig beëindigen van het verblijf in de KFV sprake van
een doorplaatsing naar een andere locatie. Hiertoe dient de KFV een officieel overplaatsingsverzoek
inclusief onderbouwing voor de voortijdige beëindiging van verblijf in de KFV bij DIZ in. 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. De
vrijheidsbeneming van de jongere wordt na de voortijdige beëindiging van het verblijf in de KFV
voortgezet in de JJI. In dit proces is geen rol opgenomen voor het OM en de RC 23.

3.2 Warme overdracht vanuit de KFV: ‘Binnenste Buiten’
De KFV vervult 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 KFV bekeken
of het mogelijk en geïndiceerd is om ‘Binnenste Buiten’ in te zetten; daarmee kan ‘Binnenste Buiten’
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 KFV 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 KFV. Deze contactmomenten vinden altijd plaats met goedkeuring van en in afstemming met de
jongere en worden altijd afgestemd met de betrokken (jeugd)reclassering. In deze contactmomenten
onderzoekt de pedagogisch medewerker van de KFV samen met de jongere wat de jongere in de KFV
geleerd heeft op het gebied van bejegening en hoe hij deze vaardigheden in kan zetten in de
vervolgplek: Hoe kan de jongere bijvoorbeeld gemotiveerd worden om op tijd op te staan voor
dagbesteding? Door de jongere te coachen in welke vaardigheden hij in de KFV opgedaan heeft, wordt
getracht de dynamiek tussen de jongere en de ouders/verzorgers of medewerker voort te zetten op
de vervolgplek. De pedagogisch medewerker neemt een coachende rol aan. In deze aanpak wordt de
regie bij de jongere belegd; samen met de jongere wordt inzichtelijk gemaakt wat hij geleerd heeft op
het gebied van bejegening en hoe hij dit in kan zetten bij de vervolgplek. Hiermee wordt met een
positieve insteek teruggekeken op het verblijf in de KFV en wordt de jongere in zijn kracht gezet:
empowerment. In overdracht naar de keten worden de lessen die de jongere meeneemt van de KFV
naar de vervolgplek besproken in het ketenoverleg. Deze lessen worden altijd met de
(jeugd)reclassering gedeeld, zodat ze in het gezinsplan (incl. schorsingsplan) van de jongere
opgenomen kunnen worden.

Het juridisch kader van de KFV is nog in ontwikkeling; op het moment van schrijven wordt gewerkt aan een wetsvoorstel.
Op het moment van schrijven is er overleg tussen de lokale ketenpartners en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de
invulling van de rol van de RC bij het uitplaatsingsproces.
22
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VORMGEVING
1. Locatie
1.1 Kenmerken
De KFV Amsterdam staat in een woonwijk, is bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een open
uitstraling; vanaf de buitenkant is niet direct zichtbaar dat het een justitiële instelling is. Er staan geen
hoge muren of hekken met prikkeldraad om de voorziening heen. De kenmerken en de inrichting van
het gebouw van de KFV zijn zo vormgegeven dat ze bijdragen aan een orthopedagogisch leefklimaat
(zie Uitvoering, §2.5.4). De enige ingang is een voordeur waar aangebeld kan worden (zie Bijlage 5). Na
entree door de voordeur en de trap bevind je je in de algemene ruimte. Deze ruimte heeft een
huiselijke uitstraling en bestaat uit de gang, woonkamer, keuken en sanitair (zie Bijlage 4 en 5). Om
een huiselijke sfeer te creëren zijn muren bijvoorbeeld behangen met een vrolijke print, er is veel
lichtinval en er hangen gordijnen voor de ramen (zie Bijlage 4 en 5). De inrichting en huiselijke
uitstraling van de ruimte zorgt ervoor dat het bezoek van de jongeren niet door afgesloten gangen en
deuren geleid hoeven te worden; zij kunnen zich na inschrijving in het kantoor van de huismeesters
vrij naar de algemene ruimte bewegen. Doordat er één ingang is, is het daarnaast overzichtelijk in de
gaten te houden welke personen binnen zijn.
Naast deze algemene ruimte heeft de KFV acht slaapkamers, een time-out kamer, drie
gespreksruimtes, twee ruimtes voor personeel, kluisjes waarin jongeren hun waardevolle spullen
kunnen opbergen (bijvoorbeeld telefoon), een dakterras, een sportruimte en een bijkeuken waarin
zich de wasruimte en voorraadkast bevinden (zie Bijlage 4 en 5). Met uitzondering van de algemene
ruimte (gang, woonkamer, keuken en sanitair) en slaapkamers zijn de overige ruimtes niet vrij
toegankelijk voor de jongeren: zij mogen alleen in deze ruimtes na akkoord van en in bijzijn van
personeel. Jongeren hebben wel een sleutel om zich gedurende de dag in de eigen slaapkamer te
kunnen terugtrekken; hiermee biedt de KFV voldoende ruimte voor privacy. De slaapkamers zijn
afsluitbaar en voorzien van eigen sanitair (wasbak, nagelvast toilet, spiegel). Ook staat er in de
slaapkamer een bed, kledingkast en tafel met stoel. De ramen in de slaapkamers hebben een
raamstandbeperking, de overige ramen in het gebouw niet.

2. Personeel
2.1 Personeelsbestand
In de KFV zijn huismeesters (6.3 FTE), pedagogisch medewerkers (6.6 FTE), een gedragswetenschapper
(0.38 FTE), een projectleider (0.78 FTE) en de facilitaire dienst werkzaam.
De huismeesters zijn degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in de KFV; niet
alleen door het uitvoeren van toezicht en controle, maar ook door het bieden van nabijheid aan de
jongeren. Zij zijn de eersten die de jongeren zien bij binnenkomst en een praatje met de jongeren
aanknopen om te peilen hoe zij zich voelen en wat er speelt. Daarmee dragen de huismeesters zorg
voor een de-escalerende sfeer en bieden zij ondersteuning in de werkzaamheden van de pedagogisch
medewerkers.
De pedagogisch medewerkers begeleiden de jongeren in de KFV bij de uitvoering van het gezinsplan
(incl. schorsingsplan); de focus van de werkzaamheden ligt bij de begeleiding van de jongeren. Zij
dragen zorg voor een de-escalerende sfeer en handelen op methodische en systematische wijze.
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De gedragswetenschapper is er primair voor inhoudelijke begeleiding van het personeel van de KFV:
hij of zij draagt er zorg voor dat het primaire proces goed is ingericht en ondersteunt de pedagogisch
medewerkers bij het begeleiden van de jongeren. De gedragswetenschapper helpt de pedagogisch
medewerkers bijvoorbeeld bij het analyseren van het gedrag van de jongere en de groepsdynamiek.
De projectleider vervult binnen de KFV een belangrijke rol als kwartiermaker: hij of zij stelt zich op als
ambassadeur van de KFV en creëert draagvlak daarvoor. Daarbij let de projectleider op de
positionering van de KFV in het werkveld en zoekt de samenwerking met de benodigde (keten)partners
op.
Ten slotte verzorgt de facilitaire dienst van Spirit, waar de KFV onder valt, het onderhoud en de
schoonmaak van de gehele KFV.

2.2 Functie-eisen personeel
De kwaliteit van pedagogisch medewerkers en huismeesters in de KFV is essentieel. De pedagogisch
medewerkers en huismeesters geven vorm aan de afspraken die gelden binnen de KFV, geven
uitvoering aan de consequenties en zetten present werken en de relationele beveiliging gezamenlijk
neer. Bij de werving en selectie van nieuwe personeelsleden is zodoende speciaal aandacht voor het
(willen) begrijpen van en hebben van affiniteit met de presentiebenadering, het hebben van
aansluitingsmogelijkheden bij de jongeren, culturele diversiteit binnen het team, authentiek gedrag en
visie op detentie. MBO-niveau is een minimale eis, evenals de bereidheid om een HBO-opleiding te
volgen of het behalen van een officieel erkend ervaringscertificaat (c.q. Erkenning van eerder
Verworven Competenties; EVC). Bij de werving en selectie is opleidingsniveau belangrijk, maar niet
leidend: er wordt gekeken of iemand in staat is relationeel te kunnen werken.
Pedagogisch medewerkers en huismeesters moeten in ieder geval voldoen aan het volgende profiel,
(zoals omschreven in de businesscase van de KFV; Hilhorst, 2016):
- Begrip van de presentiebenadering;
- Contact kunnen maken met de jongere;
- Een rolmodel en voorbeeld voor de jongere kunnen zijn;
- Affiniteit hebben met de doelgroep;
- Stevig in de schoenen staan;
- Toegerust zijn om, om te gaan met jongeren met een LVB.
Daarnaast zijn pedagogisch medewerkers en huismeesters verantwoordelijk voor (Hilhorst, 2016):
- Het neerzetten van een veilig en positief leer- en verblijfsklimaat;
- Het bieden van structuur, creëren van rust, bejegening en reflectie op gedrag;
- Contact maken met en motiveren van de jongere;
- Contact maken met en over beschermende factoren (school, stage, werk);
- Actief uitnodigen en betrekken van de ouders/verzorgers van de jongere;
- Observeren van de jongere en de ouders/verzorgers in de vorm van bijdrage aan integrale
analyse;
- Het regelen van praktische zaken;
- Toezicht en controle.
Naast bovengenoemde algemene functie-eisen voor pedagogisch medewerkers en huismeesters
bestaan er ook concrete functie-eisen per functieprofiel (Hilhorst, 2016)24.

24 De omschrijving van de algemene en concrete functie-eisen per functieprofiel is gebaseerd op de oorspronkelijke business case
van de KFV Amsterdam (Hilhorst, 2016). Op het moment van schrijven krijgt de rol van de medewerkers van de KFV steeds meer
vorm en strekt het tot de aanbeveling deze rol en bijbehorende functie-eisen verder te beschrijven en uit te werken.
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2.2.1 Huismeester
-

Ondersteuning bieden aan de pedagogisch medewerkers (bijvoorbeeld bij het ochtend- en
avondritueel);
Toezicht gedurende de periode dat jongeren op kamer zijn (tussen 22.00 en 07.00 uur);
Interveniëren in geval van crisis gedurende de nacht (eventueel achterwacht raadplegen);
Toegangscontrole;
Urinecontrole;
Huishoudelijke taken (zoals koken);
Fysiek aanwezig zijn vanuit relationele beveiliging (zie Uitvoering, §2.5.2), bijvoorbeeld bij
binnenkomst van nieuwe jongeren (opvangen, kennis maken, aanhoren, geruststellen), bij
binnenkomst na verlof (vragen hoe de dag van de jongere is geweest), tijdens het koken en de
avondmaaltijd en gedurende het sporten.

2.2.2 Pedagogisch medewerker
-

Aandacht voor sterke kanten en gewenst gedrag bij jongeren;
Een constructieve samenwerking aan kunnen gaan met jongeren, maar ook grenzen stellen en
ingrijpen als dat nodig is (niet negatief of afwijzend);
Actief het contact en de samenwerking met ouders/verzorgers van de jongere opzoeken
(bijvoorbeeld afstemming rondom verlof);
Geven van aandacht, tijd en vertrouwen aan jongeren – samen activiteiten uitvoeren (koken,
sporten) is daarin belangrijker dan veel gesprekken voeren;
Laten zien dat hij of zij pro-sociale waarden hanteert en ingaat op foute denkpatronen;
Gericht op vooraf afgesproken waarden die gebaseerd zijn op normale waarden binnen de
maatschappij (school, stage, werk).

2.2.3 Gedragswetenschapper
-

Korte lijntjes met de RvdK over de indicatiestelling;
Ondersteunt de KFV medewerkers in contact met de jongeren en de ouders/verzorgers bij
hanteren van de groepsdynamiek en het borgen van een veilig en positief leefklimaat;
Bewaakt de overdracht tussen het personeel van de KFV;
Zorgt voor de uitvoering van en controle op het administratieve proces (dossiervorming) –
inclusief overdracht aan andere partijen;
Heeft bij verschil van inzicht een verbindende en bemiddelende taak tussen het personeel van
de KFV en anderen;
Afhandeling van klachten.

2.2.4 Projectleider
-

Heeft korte lijntjes met de RvdK over de indicatiestelling;
Kan effectief en snel schakelen tussen de KFV, de gemeente en het ministerie van Justitie en
Veiligheid;
Stelt zich op als ambassadeur van de KFV en creëert draagvlak;
Helpt (keten)partners te focussen om afgesproken bijdragen aan de KFV te leveren en daar
continuïteit in te waarborgen;
Leiding geven aan en motiveren van een groep autonome professionals;
Fungeert als rolmodel voor personeel van de KFV en samenwerkende partners daar waar het
gaat om betrouwbaarheid, beschikbaarheid en samenwerkingsbereidheid;
Heeft kennis van minderjarige en meerderjarige jongeren in een justitiële setting;
Heeft actuele kennis van het lokale netwerk en de inrichting van het jeugdstelsel in wijken;
Heeft oog voor mogelijke weerstanden bij bewoners in de omgeving van het KFV en kan hier
samen met het KFV team in opereren;
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-

Heeft een resultaatgerichte werkstijl en is creatief en doortastend bij het oplossen van
problemen;
Is regelmatig op de werkvloer aanwezig;
Is stressbestendig indien jongeren zich gedurende het verblijf in de KFV niet houden aan de
afspraken en waakt ervoor dat overtredingen van afspraken geen aanleiding gaan vormen voor
een pleidooi voor beheersstructuur.

2.3 Dagelijkse bezetting
In de KFV zijn de gehele dag (24/7) drie huismeesters, aansluitend op elkaar en elk acht uur per dag,
aanwezig. Naast de huismeesters zijn er op werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen 07.00 en 15.00
uur één pedagogisch medewerker en tussen 14.30 en 22.30 uur twee pedagogisch medewerkers
aanwezig. In het weekend en in de vakanties werken tussen 07.00 tot 22.30 uur twee pedagogisch
medewerkers. Op dit moment is de projectleider van de KFV drie dagen per week telefonisch
beschikbaar, waarvan de projectleider twee dagen aanwezig is in de KFV 25. De gedragswetenschapper
van de KFV heeft regelmatig dienst als achterwacht voor de KFV.

2.4 Interne informatie-uitwisseling en registratie
Dagelijks vindt er tijdens de wisseling van de diensten een korte overdracht plaats waarin
bijzonderheden besproken kunnen worden. Daarnaast vindt er eens per week een drie uur durende
casuïstiekbespreking plaats met het gehele team van pedagogisch medewerkers, de
gedragswetenschapper en de projectleider van de KFV (zie Vormgeving, §2.2). Ook is er eens per
maand overleg tussen de huismeesters, waarbij de projectleider voorzit. In dit overleg vindt onderlinge
afstemming plaats tussen de huismeesters over het uitzetten van acties rondom de technische staat
van het gebouw, facilitaire zaken binnen de KFV en daarbuiten. Daarnaast wordt de beveiliging
besproken (bijvoorbeeld toegangscontrole, urinecontrole, relationele beveiliging). Naast de bestaande
overdrachts- en overlegmomenten kan het personeel bij elkaar terecht voor vragen en zijn de
projectleider en de gedragswetenschapper altijd (dus ook buiten kantoortijden) bereikbaar. Op dit
moment ontwikkelt de KFV een nieuw ICT systeem om de registratie van informatie te ondersteunen.

Bij het opstarten van de KFV was de projectleider veelvuldig bereikbaar, ook in avonden en weekenden, om lastige situaties of
vragen te bespreken. De noodzaak van deze bereikbaarheid is het laatste jaar afgenomen.

25
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Bijlage 1: Garantieverklaring KFV Amsterdam
Betreft: Aanmelding directe plaatsing in Kleinschalige Forensische Voorziening Amsterdam
Datum: ***
Geachte collegae DIZ,
Naam
Geb. datum
Geslacht
SKN nr.
Het is voor de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie niet haalbaar gebleken
om tijdig de benodigde rapportage en zittingsverslag bij DIZ aan te leveren. Zoals de procedure het
toelaat stuur ik u toe de garantieverklaring d.d. *** waarbij ik u verzoek om de directe
plaatsingsprocedure van betrokkene in de KFV Amsterdam reeds (spoedig) op te starten.
Op *** hebben de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie de rechtercommissaris geadviseerd betrokkene in het kader van zijn preventieve hechtenis in de KFV Amsterdam
te plaatsen. De RC heeft dit advies opgenomen in haar vonnis.
De RvdK geeft in haar verslag voorgeleiding aan, dat de KFV Amsterdam voor betrokkene een gepaste
voorziening is voor de tenuitvoerlegging van de preventieve hechtenis omdat er sprake is van: *** .
Hierbij zegt ondergetekende toe, dat er geen sprake is van een zeden- of ernstig geweldsdelict dan wel
een contra-indicatie en dat de RvdK en het OM de benodigde rapportage en het zittingsverslag uiterlijk
binnen drie werkdagen t.b.v. de definitieve beoordeling aan de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling
DIZ zal doen toekomen.
Na beoordeling van de rapportage en het zittingsverslag kan DIZ besluiten betrokkene alsnog in een
Justitiële Jeugdinrichting te plaatsen.
Graag vernemen wij spoedig van u of betrokkene geplaatst zal worden in de KFV Amsterdam.
Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
***
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Bijlage 2: Overzicht rollen ketenpartners KFV Amsterdam
KFV
In de KFV worden jongens die ten tijde van het delict jonger dan 23 jaar waren, preventief gehecht. De
RvdK heeft ten tijde van de voorgeleiding telefonisch contact met de KFV om casussen voor te leggen
van jongeren die in de KFV geplaatst zouden kunnen worden. De KFV en de RvdK komen middels een
screening van (contra-)indicatiecriteria gezamenlijk tot een besluit. Wanneer de jongere in de KFV
geplaatst wordt, vindt zo snel mogelijk een intakegesprek plaats en draagt één medewerker van de
KFV de verantwoordelijkheid voor het bundelen van de informatie rondom de jongere voor het interne
dossier. De KFV neemt het initiatief voor het intakegesprek en belt alle betrokken partijen om zo snel
mogelijk de rapportages in bezit te krijgen. Tijdens het verblijf van de jongere vindt er wekelijks een
casuïstiekbespreking plaats, waarbij elke twee weken een gedragswetenschapper aansluit. De KFV
schuift ook aan bij het ketenoverleg en overlegmomenten tussen de jongere en de (jeugd)reclassering.
Bovendien vindt over het verlof gedurende het verblijf afstemming plaats tussen de KFV en de
(jeugd)reclassering. De KFV heeft hierin een dienende en adviserende rol. Doelen en afspraken rondom
de jongere worden door de KFV vastgelegd in hun ICT systeem. Ook geven observaties van de jongere
door de KFV waardevolle informatie die door de ketenpartners ingezet kan worden in de behandeling
van de jongere. Om de overgang van de KFV naar de vervolgplek te vergemakkelijken, wordt ‘Binnenste
Buiten’ (een vorm van nazorg) ingezet: voorafgaand aan en na vertrek oefenen de jongere en de
pedagogisch medewerker de bejegening van de jongere in situaties uit het dagelijks leven.

RvdK
De RvdK adviseert de RC over de plaatsing. De screening van de RvdK voor een KFV plaatsing voor een
minderjarige jongere begint op het moment van vroeghulp na een IVS. Aan de hand van deze screening
bepaalt de RvdK of een jongere geïndiceerd is voor plaatsing in de KFV. Het advies dat hier uit
voortvloeit, wordt binnen de RvdK besproken in een intern multidisciplinair overleg. Bij een opheffing
schorsing wordt de informatie en het advies van de (jeugd)reclassering over de jongere en de
mogelijkheid van een plaatsing in de KFV door de RvdK gewogen en getoetst en meegenomen in het
advies. Ook beoordeelt de RvdK welke (jeugd)reclasseringsinstantie het meest passend is voor de
jongere, namelijk: Jeugdbescherming regio Amsterdam (Jeugdbescherming) of de William Schrikker
Stichting (WSS). In sommige gebieden van Amsterdam Amstelland spelen ook De Jeugd- en
Gezinsbeschermers (DJGB) een rol. Indien de jongere in aanmerking komt voor een plaatsing in de KFV,
voert de RvdK telefonisch overleg met de KFV. Wanneer de KFV het eens is en plek heeft, legt de RvdK,
indien mogelijk, het advies vóór de zitting ter toetsing voor aan DIZ. Indien de RvdK in eerste instantie
geen plaatsing in de KFV heeft geadviseerd, maar ter zitting blijkt dat omstandigheden gewijzigd zijn,
waardoor het wel een mogelijkheid is, dan zal de RC de behandeling van de voorgeleiding zo nodig
schorsen teneinde de RvdK het standpunt van DIZ in kan winnen. Tevens legt de RvdK de rapportage,
indien aanwezig, vóór de zitting voor aan het OM en de RC (bij een opheffing schorsing ontbreekt
rapportage).

Jeugdreclassering
Er zijn twee typen jeugdreclasseringsorganisaties die betrokken kunnen zijn bij jongeren tussen de 12
en 23 jaar in de KFV: Jeugdbescherming en WSS. De WSS is gespecialiseerd in jongeren met LVB
problematiek of een lichamelijke beperking en jongeren met ouders/verzorgers met een beperking.
Gedurende het verblijf in de KFV draagt de jeugdreclassering de verantwoordelijkheid voor en houdt
het toezicht op het uitvoeren van het schorsingsplan van de jongere dat bij aanvang van het KFV traject
wordt opgetekend. Ook is er in principe wekelijks contact tussen de jongere en de jeugdreclassering.
In het kader van maatwerk kan het aantal afspraken gedurende het KFV traject verschillen per jongere.
Tijdens deze afspraken wordt in afstemming met de KFV besproken hoe het verlof van de jongere
ingericht kan worden. Bovendien sluit de jeugdreclassering aan bij het ketenoverleg voor de
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raadkamer. Bij uitstroom van de jongere neemt de jeugdreclassering, indien er een maatregel aan ten
grondslag ligt, de begeleiding van de jongere over van de KFV.

Volwassenreclassering
Bij jongeren die ten tijde van het delict 18 jaar of ouder waren, voert het adviesteam van 3RO de
vroeghulp uit. In dat geval heeft 3RO met de KFV overleg over een eventuele plaatsing in de KFV.
Jongeren van 18 jaar en ouder krijgen op het moment van plaatsing in de KFV toezicht en begeleiding
toegewezen van ofwel 3RO ofwel de jeugdreclassering (Jeugdbescherming, WSS). Wanneer de jongere
toezicht en begeleiding vanuit 3RO ontvangt, draagt gedurende het verblijf in de KFV 3RO de
verantwoordelijkheid voor en houdt het toezicht op het uitvoeren van het schorsingsplan van de
jongere dat bij aanvang van het KFV traject wordt opgetekend. Ook is er in principe wekelijks contact
tussen de jongere en de reclasseringsmedewerker. In het kader van maatwerk kan het aantal afspraken
gedurende het KFV traject verschillen per jongere. Hierin wordt in afstemming met de KFV besproken
hoe het verlof van de jongere ingericht kan worden. Bovendien sluit de reclasseringsmedewerker aan
bij het ketenoverleg voor de raadkamer. Bij uitstroom van de jongere neemt 3RO, indien er een
maatregel aan ten grondslag ligt, de begeleiding van de jongere over van de KFV.

Advocatuur
De advocaat is betrokken bij de jongere en diens ouders/verzorgers. Op het moment dat bij de
advocaat een melding binnenkomt van een aanhouding, wordt door de advocaat contact opgenomen
met de jongere. De advocaat handelt altijd in het belang van de jongere: wat is het beste voor de
jongere, wat zou een goede stap zijn? Indien ter zitting de mogelijkheid tot een plaatsing in de KFV
naar voren komt, dient deze altijd besproken te worden tussen de advocaat en de jongere.

OM
In de afweging of een jongere geschikt is voor een plaatsing in de KFV, kunnen de RvdK en de KFV de
jongere voorleggen aan het OM om advies te vragen. Het OM probeert feitelijk in kaart te brengen wat
de argumenten voor en tegen een plaatsing in de KFV zijn. Het OM kan bij een vordering IBS aangeven
dat plaatsing in de KFV passend en wenselijk is (in plaats van plaatsing in een JJI). Indien het OM
voortzetting van de preventieve hechtenis vordert bij een raadkamer, kan het OM zich ook uitspreken
over of voortzetting van verblijf in de KFV wenselijk is. Als er gedurende het verblijf in de KFV afspraken
overtreden zijn, kan immers een terugplaatsing naar de JJI aan de orde zijn. Ook kan bij een vordering
voortzetting preventieve hechtenis aan de orde zijn dat een jongere die in een JJI geplaatst is alsnog
wordt overgeplaatst naar de KFV.

RC
De RC besluit tijdens de (meervoudige) raadkamerzitting of over wordt gegaan tot IBS en adviseert of
deze in de KFV dan wel in een JJI ten uitvoer wordt gelegd. De RC kan alleen een plaatsing in de KFV
indiceren indien de RvdK hiertoe een positief advies afgeeft.

DIZ
Als detentiespecialist draagt DIZ vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de
verantwoordelijkheid voor alle justitiabelen tijdens plaatsing, verblijf en overname. Indien de RC
besluit tot een IBS van de jongere, heeft DIZ volgens de wet de beslissingsbevoegdheid om een jongere
in een JJI of de KFV te plaatsen. In het geval van een advies voor een plaatsing in de KFV toetst DIZ op
dezelfde criteria als de rest van de keten. Na de uitspraak van de RC toetst de plaatsingsfunctionaris
van DIZ binnen uiterlijk een halfuur de indicatiestelling. Indien DIZ twijfelt, neemt zij contact op met
de keten. Wanneer DIZ akkoord is met de totstandkoming en onderbouwing voor preventieve
hechtenis van de jongere in de KFV, wordt de jongere door DIZ in de KFV geplaatst en direct vanuit de
politiecel naar de KFV gebracht.
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DJI
De betrokken accountmanager van DJI is de schakel tussen het hoofdkantoor van DJI en de KFV. De
accountmanager heeft de verantwoordelijkheid om in de praktijk in te bedden wat geïmplementeerd
dient te worden vanuit DJI en maakt zich tegelijkertijd hard voor de KFV op het hoofdkantoor van DJI.

Gemeente
De gemeente sluit, indien uitgenodigd door de RvdK, aan bij het ketenoverleg. De contactpersoon
vanuit de gemeente kan kennis over en voor de jongere meebrengen, waaronder informatie vanuit
een groepsaanpak of een persoonsgerichte aanpak, zoals de Top600 of Top400. De gemeente
bekostigt de jeugdreclassering en jeugdhulp die tijdens verblijf in de KFV wordt uitgevoerd. De
gemeente was in de pilot mede-opdrachtgever van de KFV en organiseerde in die rol dat het lokale
veld gezamenlijk vorm gaf aan de ontwikkeling en uitvoering van de pilot. De gemeente zit daartoe
ook de begeleidingscommissies voor, die elke zes weken plaatsvinden bij het Actiecentrum Veiligheid
en Zorg van de gemeente Amsterdam. In deze begeleidingscommissies komen alle ambassadeurs van
de ketenpartners samen om de voortgang van de pilot te bespreken en om eventuele knelpunten
gezamenlijk op te lossen. Op die manier is gezorgd dat alle partners aangehaakt blijven en dat de
uitvoering snel kan inspelen op knelpunten of veranderende omstandigheden.
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Bijlage 3: Overzicht instrumenten S&D strafrechtketen
3.1 Inventarisatie
Tabel 1 geeft een overzicht van de instrumenten die binnen de strafrechtketen worden afgenomen
door de instanties die van toeleiding tot uitstroom bij het KFV traject betrokken zijn (zie Bijlage 3, §3.2
voor een toelichting per instrument).
Tabel 1
Overzicht instrumenten S&D van instanties betrokken bij de KFV
ARIJ
HID
OBVL-K
Pre-Screen
RiS
RISc
ERBIJ
SDQ
LIJ*
Plus JR
SCIL
Indicatielijst ASR
Wegingskader
ASR

IPA
X
X
X
X

IFA
X

R en B
X

Jeugdbescherming
X

WSS

RvdK

Politie

OM

3RO

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
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.

3.2 Verklarende lijst
Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) 26 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 het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) en maakt onderscheid tussen
risico- en behoeftetaxatie.
De Hoe Ik Denk-lijst (HID) 27 is ontworpen om vier cognitieve vertekeningen gerelateerd aan
externaliserend gedrag bij adolescenten te meten.
De korte versie van de Opvoedingsbelasting vragenlijst (OBVL-K) 28 meet de opvoedingsbelasting die
ouders/verzorgers 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).
De Pre-Screen29 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.
26

https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-ARIJ-2.1-juni-2018.pdf

https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/HID-vignet-mei-2018-1.pdf
https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-OBVL-K-juni-2018.pdf
29 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/zorg-voorjeugd/validation-of-thestate-juvenile-court-pre-screen-assessment-for-the-netherlands/verslagen/
27
28
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Het Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS) 30, 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.
De Recidive Inschattings Schalen (RISc) 31 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.
Een Risico- en Behoeftetaxatie Instrument Jongvolwassenen (ERBIJ) 32 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.
De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 33 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.

https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-RIS-2.0-juni-2018.pdf
Factsheet nieuwe RISc, BMC februari 2019.
32 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-ERBIJ-juni-2018.pdf
33 https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2018/06/vignet-SDQ-2018.pdf
30
31
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In de jeugdstrafrechtketen wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Instrumentarium
Jeugdstrafrechtketen (LIJ) 34, 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 is een instrument dat door WSS gehanteerd wordt om het plan van aanpak in kaart te brengen.
De Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking (SCIL) 35 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.
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 ASR 36 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 NIFP nodig is.
• OM Indicatielijst Jeugdstrafrecht voor 18- tot 23-jarige verdachten: In het ZSM
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 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.

Protocol Strafzaken okt 2016, RvdK
https://www.hogrefe.nl/shop/scil-screener-voor-intelligentie-en-licht-verstandelijke-beperking.html
36 https://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/fileadmin/w/wegwijzerjeugdenveiligheid_nl/Adolescentenstrafrecht/Kader_ASR_
v_2_1_online_versie.pdf
34
35
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Bijlage 4: Plattegronden locatie KFV Amsterdam
Figuur 3
Plattegrond van de 1e verdieping van de KFV Amsterdam
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Figuur 4
Plattegrond van de 2e verdieping van de KFV Amsterdam
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Bijlage 5: Afbeeldingen locatie KFV Amsterdam
Afbeelding 1
Buitenzijde van de KFV Amsterdam

Afbeelding 2
Gemeenschappelijke ruimte van de KFV Amsterdam
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Afbeelding 3
Gemeenschappelijke ruimte van de KFV Amsterdam

Afbeelding 4
Gang op de 2e verdieping van de KFV Amsterdam
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Afbeelding 5
Kamer van een jongere in de KFV Amsterdam

Afbeelding 6
Sportruimte van de KFV Amsterdam
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Bijlage 6: Huisregels KFV Amsterdam
Je bent op advies van de RvdK of de (jeugd)reclassering geplaatst in de Kleinschalige Forensische
Voorziening (hierna: KFV), om daar de preventieve hechtenis te ondergaan in plaats van in een JJI.
Dit kan op grond van Artikel 493 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering. Volgens deze bepaling kan
tot het ondergaan van IVS of preventieve hechtenis elke daartoe geschikte plaats worden aangewezen.
De KFV is als een geschikte plaats als bedoeld in Artikel 493 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen.
De adresgegevens van de KFV zijn:
Henric van Veldekehof 29
1064 JG Amsterdam
Algemene nummer Spirit: 020-5400500
www.spirit.nl
In de KFV wonen en werken we met meerdere mensen samen. Om dat allemaal goed te laten verlopen
zijn er regels nodig. In de ’huisregels van de KFV’ staan de belangrijkste regels waar we ons allemaal
aan moeten houden. Deze regels zijn als bijlage gevoegd bij het bevel preventieve hechtenis en liggen
ook in de KFV ter inzage voor jou.

Artikel 1: Begripsbepalingen
-

Jeugdige: de jeugdige die op grond van een besluit van de rechter-commissaris als bedoeld in
Artikel 493 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering op last van het OM door DIZ van het DJI,
op basis van een insluitingsbevel, is geplaatst in de KFV.
Medewerkers: pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en huismeesters
die begeleiding bieden aan de jeugdigen.
Projectleider: de projectleider van de KFV is verantwoordelijk (onder eindverantwoordelijkheid van de Directie van Spirit) voor de geboden zorg en begeleiding.
Gedragswetenschapper: de gedragswetenschapper ondersteunt de medewerkers bij hun
werkzaamheden.
Dossier: het dossier waarin de KFV de persoonsgegevens van de jeugdige vastlegt voor zover
noodzakelijk voor de te bieden begeleiding.
Time-out: de korte afzondering van een jeugdige in de time-outruimte met als doel dat de
jeugdige zodanig tot rust komt dat hij weer op de groep kan functioneren.
Time-outruimte: de ruimte waarin een jeugdige tijdens een time-out wordt afgezonderd.
Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder, gezagsdrager of voogd van de minderjarige jeugdige
die het gezag over hem uitoefent.
Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon van Spirit waarbij de jeugdige terecht kan met
vragen of klachten over bejegening.
Klachtencommissie: de klachtencommissie kan ingeschakeld worden door jongeren en/of
ouders/verzorgers als er klachten zijn over de geboden hulp.
Zorg: het geïntegreerde aanbod van activiteiten van de KFV.
Individueel Plan: afspraken en vastgelegde begeleiding die de individuele jeugdige maakt met
de KFV. Deze worden in het individueel plan vastgelegd.

Artikel 2: Reikwijdte van de huisregels
-

Deze huisregels gelden voor alle jeugdigen die in de KFV verblijven, in de groepsruimte, gangen
en eigen kamer en buiten de KFV.
De regels gelden ook voor bezoekers van jeugdigen die in de KFV verblijven. Bezoekers worden
over de huisregels geïnformeerd. Bezoekers mogen uiterlijk tot 21.30 uur blijven.
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-

Uitzondering op onderstaande regels is, in overleg met de gedragswetenschapper/
projectleider, alleen mogelijk indien dit in het belang is van de zorg en begeleiding.

Artikel 3: Aanwijzingen en opdrachten
-

De medewerkers van de KFV hebben de taak jouw verblijf in de KFV zo goed mogelijk te laten
verlopen. Daarvoor kunnen ze je aanspreken op je gedrag en je aanwijzingen en opdrachten
geven.
Aanwijzingen en opdrachten van medewerkers moet je opvolgen.

Artikel 4: Respectvolle omgangsvormen
In de KFV verblijven en werken mensen met verschillende culturele achtergronden,
levensovertuigingen, gewoontes en ideeën. Dat vraagt van iedereen ruimte en respect voor mensen
die anders denken en/of doen dan jijzelf. Omgangsvormen gaan over hoe wij met elkaar omgaan. Deze
gelden dan ook overal: binnen de KFV, tijdens het uitwaaien en dus ook buiten de KFV.
- Je gaat respectvol met elkaar om, zodat er voor iedereen een prettige sfeer is.
- In de KFV spreek je Nederlands, zodat iedereen elkaar goed kan verstaan.
- Seksuele omgang met andere jeugdigen, met een medewerker of met een bezoeker in de KFV
is niet toegestaan.

Artikel 5: Individueel plan
-

We willen de tijd dat je bij ons bent samen met jou goed benutten. We kijken samen naar je
toekomstplannen en gaan samen aan de slag om hier aan te werken. Je bent bereid om hieraan
mee te werken.
Zo snel mogelijk na je aankomst in de KFV bespreken we samen je dagbesteding en maken we
samen afspraken voor de periode in en na je verblijf. Die afspraken zetten we in jouw dossier.
Tijdens je verblijf gaan de voorbereidingen hiervoor van start. Hierbij betrekken we ook de
plannen die je misschien al voor je verblijf met andere hulpverleners hebt gemaakt. Je
ouders/verzorgers worden ook bij het maken van dit plan betrokken. Ook wordt jouw plan
besproken met de RvdK/(jeugd)reclassering.

Artikel 6: Kleding en verzorging
Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij de kleding die je aan hebt. Dat betekent dat je met
jouw kleding ook rekening moet houden met een ander.
- In de KFV draag je gepaste kleding: niet te bloot en geen petjes op in de KFV.

Artikel 7: Activiteiten in de KFV
-

Je luistert naar de medewerkers en instructies volg je altijd op, zodat iedereen veilig en goed
aan de activiteiten kan deelnemen.
Zolang je in de KFV verblijft, mag je volgens jouw rooster naar school of volg je andere
afgesproken dagbesteding. Je gaat direct vanuit de KFV naar school/dagbesteding en hierna
ook direct weer terug naar de KFV. Je mag dus niet ergens blijven hangen of een omweg
maken. Dit wordt gecontroleerd.

Artikel 8: Je eigen kamer
-

-

Bij het eerste gebruik van je kamer controleren we samen met jou of de standaard inventaris
aanwezig en in orde is. Als je de KFV verlaat, of als je een andere kamer krijgt, controleren we
de inventaris opnieuw. Blijkt dat inventaris ontbreekt of beschadigd is, dan wordt de schade
daarvan bij jou of bij je ouders/verzorgers in rekening gebracht. Op het moment dat inventaris
beschadigd raakt, maak je daar direct melding van bij een medewerker van de KFV.
In verband met de (brand)veiligheid mag je je kamerdeur of het raam niet blokkeren of
afschermen. Ook de lampen en rookmelder mag je niet afschermen.
De intercom op kamer mag je alleen gebruiken als je dringend hulp nodig hebt.
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Je mag geen bezoek op je kamer ontvangen. Ook geen andere jeugdigen die in de KFV
verblijven.
Iedere dag ruim je je kamer op en zorg je ervoor dat deze schoon is. Op de kamers mag niet
gegeten worden.

Artikel 9: Spullen die je wel en niet mag hebben in de KFV
In de KFV staat veiligheid voorop. De volgende zaken mag je niet mee naar binnen nemen en worden
door de huismeester voor je in een kluis bewaard:
- lucifers en aanstekers;
- cash geld;
- telecommunicatieapparatuur, bijvoorbeeld mobiele telefoons, usb-sticks of andere
gegevensdragers;
- film- en videoapparatuur en fotocamera’s;
- voorwerpen, waarmee je anderen, jezelf en/of goederen kunt beschadigen, waaronder ook
scheermesjes en spuitbussen.
Je kunt aan de huismeester vragen om je scheerspullen wanneer je deze nodig hebt. Deze lever je na
gebruik weer in.

Het volgende is in de KFV verboden:
-

voorwerpen of afbeeldingen die volgens ons voor anderen kwetsend, aanstootgevend of
discriminerend kunnen zijn;
alcoholische dranken en verdovende middelen (drugs);
eten en drinken van buiten de KFV meenemen naar binnen;
wapens of voorwerpen die mogelijk als wapen kunnen dienen.

Heb je bij aankomst een van deze verboden zaken bij je, dan neemt de huismeester deze van je af om
ze voor je te bewaren totdat je de KFV verlaat. De KFV bewaart deze voor jou en je krijgt een bewijs
van ontvangst. Aangebroken eten en drinken, drugs en bijbehorende zoals grote vloei worden door
ons niet bewaard maar vernietigd. Je kamer wordt periodiek (onaangekondigd) gecontroleerd door
twee medewerkers.
Word je verdacht van het in bezit hebben van verboden zaken, dan kan er - in overleg met de
projectleider of gedragswetenschapper – het volgende worden uitgevoerd: een extra kamercontrole,
onderzoek aan je lichaam en kleding en een UC (Urine Controle) conform regeling urine onderzoek
jeugdigen, zoals gebruikt in een JJI. UC is standaard bij binnenkomst en in het individuele plan worden
verdere afspraken vastgelegd.

Artikel 10: Geslotenheid
-

Omdat de KFV een gesloten instelling is, mag je de KFV alleen verlaten als je daar toestemming
van de medewerkers voor hebt gekregen. Je krijgt geen sleutel van de KFV, maar wordt naar
buiten en naar binnen gelaten door de huismeester.
In de avond ga je om 22.00 uur naar je kamer. Deze gaat tot 7:00 uur de volgende ochtend op
slot. In de nacht is er een huismeester aanwezig die je via de intercom in je kamer kunt
bereiken.

Artikel 11: Roken, drinken van alcohol en gebruik van verdovende middelen
-

Ben je jonger dan 18 jaar dan is het verboden om te roken. Ben je 18 jaar of ouder, dan
verbieden we het niet om te roken. Medewerkers van de KFV mogen geen rookwaar kopen
voor jeugdigen onder de 18 jaar.
Binnen in de KFV wordt niet gerookt. Het balkon is de enige plek in de KFV waar je mag roken.
Je rookwaar is in beheer bij de huismeester.
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-

Het gebruik van alcohol en verdovende middelen is tijdens je verblijf in de KFV niet toegestaan.
Bij het vermoeden van middelengebruik wordt een urinecontrole afgenomen. Hieraan dien je
medewerking te verlenen.

Artikel 12: Zakgeld
-

Je krijgt per week maximaal 20 euro zakgeld. Verzorgingsartikelen worden door de KFV
verstrekt, het zakgeld en vervoerskosten worden door je ouders/verzorgers verstrekt.

Artikel 13: Bezoek
In de eerste periode van het verblijf in de KFV is het heel belangrijk dat je tot jezelf komt. Wanneer er
veel bezoek en belcontacten zijn, zal dit afleiden van het werken aan je doelen. Daarnaast zijn er acht
jongeren op de groep die dit allemaal willen. Dat kan niet allemaal tegelijk en op ieder moment.
- In de KFV mag je maximaal twee keer per week bezoek ontvangen van personen uit je netwerk
die een positieve bijdrage leveren aan je verblijf. Hoe die bijdrage er volgens jou uit ziet
bespreek je vooraf met de begeleiding. Het bezoek mag je ontvangen in de huiskamer of een
daarvoor apart beschikbare kamer. Op je slaapkamer is bezoek niet toegestaan. Jouw bezoek
moet vooraf toestemming vragen om op bezoek te komen en zich bij aankomst bij de
huismeester legitimeren. Alleen met toestemming van de begeleiding kan afgeweken worden
van deze afspraken.
- De vertrouwenspersoon, leden van de klachtencommissie, je gezinsvoogd/jeugdreclasseerder,
coach, behandelaren en advocaat mogen altijd op bezoek komen. Hetzelfde geldt voor een
eventueel bezoek van een medewerker van de RvdK, politie, rechter of een inspecteur van de
Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg of van de Inspectie van Veiligheid en
Justitie of Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
- Als je bezoek iets voor je mee wil brengen dient dit met goedkeuring van de medewerkers op
de invoerlijst aangegeven te worden, die aan de receptie wordt afgegeven. Je bezoek geeft bij
binnenkomst de spullen af aan de receptie ter controle.

Artikel 14: Telefoneren
-

-

Bij het begin van je verblijf in de KFV worden afspraken met je gemaakt over wie je mag bellen,
door wie je gebeld mag worden en hoe vaak dat mag en op welke tijden. Deze belafspraken
staan in je individuele plan van aanpak (belcontactenlijst). Je kunt alleen de personen bellen
uit jouw belcontactenlijst.
Je kunt drie keer per week tien minuten bellen en deze tien minuten kunnen niet worden
gesplitst.
Je mag je (gezins)voogd, jeugdreclasseerder, coach en advocaat altijd bellen, maar het moet
wel passen in de dagelijkse routine. Dit kost je geen belmoment.

Artikel 15: Post
-

Je mag in de KFV post versturen en ontvangen. Post die je ontvangt, maak je in ons bijzijn open.
Post die je wilt versturen, plak je in het bijzijn van de huismeester dicht. De pedagogisch
medewerker mag de inhoud daarvan lezen.

Artikel 16: Slotbepalingen
15.1 Deze huisregels treden in werking op 1 september 2016.
15.2 Deze huisregels kunnen worden ingetrokken dan wel gewijzigd door de directie van Spirit.
15.3 Deze huisregels kunnen worden aangehaald als ‘huisregels van de KFV'.
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Reglement Beperkende Maatregelen in de KFV
Artikel 1: Algemene bepalingen
1. Dit reglement is van toepassing op het programma dat de KFV biedt aan jeugdigen die op grond
van een besluit van de RC zoals bedoeld in Artikel 493 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering
in opdracht van het OM door DIZ/DJI in de KFV zijn geplaatst.
2. Voor zover de omstandigheden dit toelaten, wordt de jeugdige gehoord voordat een
maatregel zoals beschreven in dit reglement op hem wordt toegepast. Het horen van de
jeugdige geschiedt door de medewerker die op basis van dit reglement bevoegd is een besluit
te nemen over de toepassing van de maatregel.
3. Het opnemen van een of meer maatregelen zoals omschreven in dit reglement geschiedt met
instemming van de gedragswetenschapper. Over het opnemen van de maatregel(en) vindt van
te voren overleg plaats met de jeugdige en, als de jeugdige jonger is dan 18 jaar, met zijn
wettelijk vertegenwoordiger. De maatregelen behoeven niet zijn instemming.

Artikel 2: Vrijheidsbeperkende maatregelen
1. De jongere stemt tijdens de zitting in met de toepassing van de volgende vrijheidsbeperkende
maatregelen, die ingezet kunnen worden in de KFV en tekent hiervoor:
o time- out
o vastpakken en vasthouden
2. Indien een of meer van de in het eerste lid bedoelde maatregelen in het individueel plan van
aanpak zijn opgenomen, omschrijft het plan ook de gevallen waarin de maatregelen kunnen
worden toegepast en de lengte/duur van de maatregelen.

Artikel 3: Time-out
1. Indien lichtere interventies niet toereikend zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt
aan de noodzakelijke begeleiding, de veiligheid van de jeugdige of die van anderen te
garanderen of de huisregels te handhaven, kan een jeugdige door een medewerker van de KFV
tijdelijk worden afgezonderd van de groep door plaatsing in een time-out ruimte. Zo mogelijk
laat de medewerker aan de toepassing van de maatregel een waarschuwing voorafgaan, zodat
de jeugdige weet dat een time-out zal volgen indien hij zijn gedrag niet bijstelt. De medewerker
overlegt vooraf over de noodzaak van de maatregel met de gedragswetenschapper tenzij
overleg, gelet op de omstandigheden, niet verantwoord is in verband met de veiligheid van de
jeugdige of die van anderen of als door dit overleg een te groot risico ontstaat dat de jeugdige
zich zal onttrekken aan de begeleiding.
2. Bij de plaatsing in de time out-ruimte neemt de medewerker die maatregelen die hij
noodzakelijk acht voor de veiligheid van de jeugdige, zoals het (laten) legen van de zakken in
de kleding van de jeugdige en het (laten) ontdoen van sieraden en piercings.
3. Gedurende de time-out zoekt de medewerker in ieder geval telkens na tien minuten contact
met de jeugdige om de toestand waarin de jeugdige zich bevindt te kunnen beoordelen. Meent
de medewerker dat de toestand van de jeugdige slechter wordt, of anderszins aanleiding geeft
tot zorg, dan draagt hij er zorg voor dat de gedragswetenschapper ter plaatse komt om de
toestand van de jeugdige te beoordelen. De gedragswetenschapper neemt ter plaatse
aangekomen de maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de
jeugdige in de time-out te garanderen.
4. De time-out wordt onmiddellijk beëindigd indien de medewerker of de gedragswetenschapper
meent dat het doel zoals omschreven in lid 1 ook kan worden bereikt zonder verdere
afzondering van de jeugdige.
5. De medewerker draagt er zorg voor dat de gedragswetenschapper in ieder geval uiterlijk een
uur na aanvang van de time-out ter plaatse komt om de toestand van de jeugdige te
beoordelen en te beslissen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Is de jeugdige voldoende tot
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rust gekomen en ook zodanig aanspreekbaar dat de gedragswetenschapper afspraken met
hem kan maken, dan laat hij hem naar zijn groep terug gaan. Is de jeugdige al wel enigszins tot
rust gekomen maar is hij nog niet voldoende aanspreekbaar om afspraken met hem te maken,
dan beslist de gedragswetenschapper dat de time-out wordt verlengd.
Beslist de gedragswetenschapper op basis van lid 5 dat de time-out van de jeugdige wordt
verlengd in de time-outruimte, dan duurt deze verlenging niet langer dan twee uur. Tijdens de
verlenging zijn lid 2, 3 en 4 van toepassing.
De medewerker/huismeester die de time-out heeft toegepast, meldt de toepassing zo spoedig
mogelijk nadat hij de jongere in de time-outruimte heeft geplaatst aan de
gedragswetenschapper. De medewerker voegt aan zijn melding een kort schriftelijk verslag
toe waarin hij vermeldt: zijn eigen naam en functie, de maatregelen die hij heeft genomen in
verband met de veiligheid van de jongere, of de gedragswetenschapper ter plaatse is geweest
om de toestand van de jongere te beoordelen of te onderzoeken, de naam van de jongere, de
datum en het uur waarop de maatregel werd toegepast, de duur van de maatregel en de
omstandigheden die de maatregel noodzakelijk maakten.
De gedragswetenschapper die op basis van dit artikel bij de time-out is betrokken, legt zijn
beslissingen en zijn bevindingen, mede op basis van het verslag zoals bedoeld in lid 7,
gemotiveerd vast in het dossier van de jongere.
Een afschrift van de gegevens zoals bedoeld in lid 7 en 8 verzendt de gedragswetenschapper
aan de betreffende (jeugd)reclasseringsinstelling en - indien minderjarig - aan zijn
ouders/verzorgers.
Na toepassing van deze maatregel beoordeelt de gedragswetenschapper of wijzigingen in het
trajectplan noodzakelijk zijn om een nieuwe time-out te voorkomen.

Artikel 4: Vastpakken en vasthouden
1. Indien lichtere interventies niet toereikend zijn om te voorkomen dat de jongere zich onttrekt
aan de noodzakelijke begeleiding of om de veiligheid van de jeugdige of die van anderen te
garanderen, kan een medewerker een jeugdige vastpakken en vasthouden. Zo mogelijk laat
de medewerker aan deze maatregel een waarschuwing vooraf gaan zodat de jeugdige weet
dat hij zal worden vastgepakt en of vastgehouden indien hij zijn gedrag niet bijstelt.
2. Bij het vastpakken en vasthouden gebruikt de medewerker niet meer fysieke kracht dan
noodzakelijk is om het doel, zoals beschreven in lid 1, te bereiken.
3. Een medewerker die een jeugdige heeft vastgepakt of vastgehouden, meldt dit zo spoedig
mogelijk aan de gedragswetenschapper. De medewerker voegt aan zijn melding een kort
schriftelijk verslag toe waarin hij vermeldt: zijn eigen naam en functie, de naam van de
jeugdige, de datum en het uur, en/of er schade is aan de jongere of medewerker, waarop de
maatregel werd toegepast en de omstandigheden die de maatregel noodzakelijk maakten.
4. De gedragswetenschapper legt, op basis van de melding zoals bedoeld in lid 3, de toepassing
van de maatregel en de omstandigheden waaronder de maatregel werd toegepast, vast in het
dossier.

Artikel 5: Overplaatsing
1. Indien lichtere interventies niet toereikend zijn om: te voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt
aan de noodzakelijke jeugdzorg, de veiligheid van de jeugdige of die van anderen te
garanderen of de huisregels te handhaven, kan de projectleider aan de RC een wijziging
detentieplaats vragen waardoor de jeugdige kan worden overgeplaatst naar een JJI.
2. Zo mogelijk krijgt de jeugdige een waarschuwing voordat de maatregel wordt opgelegd, zodat
hij weet dat indien hij zijn gedrag niet bijstelt, overplaatsing zal volgen.
3. De projectleider legt zijn besluit, de omstandigheden waaronder het besluit is genomen en het
advies van de gedragswetenschapper vast in het dossier.

55

4. Een afschrift van de gegevens zoals bedoeld in lid 3 verzendt de gedragswetenschapper aan
DIZ van het DJI en, indien de jongere onder de 18 jaar is, niet onder toezicht is gesteld, aan zijn
ouders/verzorgers.

Artikel 6: Beperkingen in het bezoek
1. De gedragswetenschapper kan de jeugdige andere dan in de huisregels van de KFV beschreven
beperkingen opleggen in het ontvangen van bezoek of bepalen dat bezoek slechts plaats kan
vinden onder toezicht van een medewerker, voor zover deze beperkingen zijn opgenomen in
het individueel plan van aanpak en zij noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het doel
waarvoor de jeugdige bij de KFV verblijft wordt tegengewerkt.
2. De gedragswetenschapper legt het besluit over de toepassing van een maatregel zoals bedoeld
in lid 1 vast in het dossier met vermelding van de omstandigheden waaronder de maatregel is
opgelegd.

Artikel 7: Controlemaatregelen
1. In het individueel plan van aanpak kunnen, voor zover noodzakelijk voor het met de opneming
en het verblijf beoogde doel, en als de jeugdige nog geen 18 jaar is, na overleg met de wettelijk
vertegenwoordiger van de jeugdige, de volgende controlemaatregelen worden opgenomen:
o onderzoek aan kleding en lichaam,
o onderzoek van urine op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen,
o onderzoek van de kamer van de jeugdige op de aanwezigheid van voorwerpen die hij
niet in zijn bezit mag hebben,
o onderzoek van poststukken afkomstig van of bestemd voor de jeugdige op de
aanwezigheid van voorwerpen die hij niet in zijn bezit mag hebben, uitsluitend in
aanwezigheid van de jeugdige.
2. De controlemaatregelen zoals bedoeld in lid 1 kunnen uitsluitend tegen de wil van de jeugdige
en/of, als hij nog geen 18 is, zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) worden opgelegd, voor zover
dit noodzakelijk is om: te controleren of hetgeen in het individueel plan van aanpak is
opgenomen wordt nagekomen, de huisregels te handhaven of te voorkomen dat de
begeleiding die aan andere jeugdigen wordt geboden, wordt tegengewerkt.
3. Een beslissing over de toepassing van de in lid 1 genoemde maatregelen wordt genomen door
de gedragswetenschapper in overleg met de projectleider.
4. De beslissing zoals bedoeld in lid 3 legt de gedragswetenschapper vast in het dossier met
vermelding van de omstandigheden waaronder het besluit is genomen. De uitkomsten van de
controlemaatregelen worden eveneens vastgelegd in het dossier.
5. De gedragswetenschapper verstrekt ieder kwartaal een rapportage over de toepassing van de
controlemaatregelen en de uitkomsten daarvan aan DIZ/DJI en het OM.

Artikel 8: In beslag nemen van verboden voorwerpen
1. Voorwerpen die de jeugdige niet in zijn bezit mag hebben, worden door een medewerker in
beslag genomen en voor de jeugdige bewaard of met zijn toestemming vernietigd, dan wel,
indien het bezit strafrechtelijk verboden is, overgedragen aan de politie.
2. De gedragswetenschapper maakt een aantekening van de inbeslagneming in het dossier met
vermelding van de omstandigheden waaronder de inbeslagneming plaats vond. Ook wordt
vermeld of de voorwerpen voor de jeugdige worden bewaard, met zijn instemming zijn
vernietigd, of aan de politie zijn overgedragen.

Artikel 9: Toepassen van maatregelen die niet in het individueel plan van aanpak zijn
opgenomen ter overbrugging van tijdelijke noodsituaties
1. Uitsluitend ter overbrugging van noodsituaties, indien zich bijvoorbeeld overtredingen
voordoen die niet in het individueel plan van aanpak werden voorzien of indien er nog geen
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individueel plan van aanpak is, kunnen aan een jeugdige één of meerdere maatregelen zoals
beschreven in dit reglement worden opgelegd, terwijl deze niet is/zijn opgenomen in het
individueel plan van aanpak. Beslissingen over deze maatregelen worden genomen door de
medewerkers van de KFV in overleg met de gedragswetenschapper en/of projectleider.
Is overleg vooraf niet mogelijk, dan meldt hij de maatregel zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval binnen 24 uur nadat hij deze heeft opgelegd, aan de gedragswetenschapper en
projectleider. De medewerker voegt aan zijn melding een kort schriftelijk verslag toe waarin
hij vermeldt: zijn eigen naam en functie, de naam van de jongere, de datum en het uur waarop
de maatregel werd toegepast en de omstandigheden die de maatregel noodzakelijk maakten.
De toepassing van de maatregel duurt niet langer dan twee dagen.
Is de maatregel na twee dagen nog steeds noodzakelijk, dan draagt de gedragswetenschapper
er zorg voor dat de maatregel binnen deze termijn wordt opgenomen als onderdeel van het
(voorlopig) trajectplan.
De gedragswetenschapper draagt er zorg voor dat de toepassing van de tijdelijke
noodmaatregel, alsmede de omstandigheden waaronder deze werd opgelegd, wordt
vastgelegd in het dossier en dat zo nodig een afschrift van deze gegevens wordt verzonden
aan de instanties en personen die op grond van dit reglement dienen te worden geïnformeerd
over de toepassing van de maatregel.

Artikel 10: Klachten over de toepassing van dit reglement
1. Een jeugdige of, als hij nog geen 18 is, zijn wettelijk vertegenwoordiger kunnen een schriftelijke
klacht indienen bij de klachtencommissie van Spirit over beslissingen over de toepassing van
de maatregelen zoals omschreven in dit reglement.
2. 15.2 Het indienen en het behandelen van een klacht zoals bedoeld in lid 1 geschiedt op basis
van het Klachtreglement van Spirit.

Artikel 11: Slotbepalingen
12.1 Dit reglement treedt in werking op 1 september 2016.
12.2 Dit reglement kan worden ingetrokken dan wel gewijzigd door de directie van Spirit.
12.3 Dit reglement kan worden aangehaald als ‘reglement beperkende maatregelen in de KFV'.
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