Justitiële Jeugdinrichtingen
In Nederland zitten personen die zijn verdacht of veroordeeld
volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI).
Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de maximale
leeftijdsgrens van het jeugdstrafrecht worden verhoogd tot 23 jaar.
De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21
jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn
jeugdigen soms ouder dan 23 jaar als zij de JJI verlaten.

Over YOUTURN
In alle JJI’s wordt gewerkt volgens de basismethodiek YOUTURN
die voor alle jeugdigen geldt. YOUTURN bestaat uit vijf fases
waarvan jeugdigen afhankelijk van de duur van het verblijf één of
meerdere fases afronden. De eerste drie fases vinden plaats in de
JJI, de laatste twee vinden buiten de inrichting plaats. Naast de

Er zijn gescheiden groepen voor jongens en meisjes. Voor jeugdigen
met bijzondere behoeften bestaan speciale groepen. Jeugdigen
kunnen in een JJI komen, omdat ze een strafbaar feit hebben
gepleegd en de (kinder)rechter hier een straf of maatregel voor
oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden
geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.
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Er worden 5
fases doorlopen
1. Intake, screening en diagnostiek
De eerste tien dagen staan in het teken van intake,
screening en diagnostiek. De JJI zoekt contact met
ouders/verzorgers, school en reclassering.

basismethodiek YOUTURN biedt de JJI een behandelaanbod op
maat aan, op basis van de individuele behoefte van de jeugdige.

2. Stabiliseren, observatie, diagnostiek
Een doordeweekse dag in een JJI*
7:30

De jeugdigen worden gewekt en ontbijten op de groep.

In deze fase (week 3 t/m 12) is het dagprogramma van de
jeugdige volledig gevuld. Elke werkdag volgt de jeugdige
onderwijs en trainingen morele ontwikkeling,
conflicthantering en sociale vaardigheden.

9:00

Alle jeugdigen volgen 5 à 6 uur per dag onderwijs binnen de
JJI op hun eigen niveau. Dit kan theoretisch of
praktijkgericht onderwijs zijn.

12:00

Alle jeugdigen eten de middagmaaltijd gezamenlijk op de
eigen groep.

13:00

In de middag verschilt het dagprogramma per jeugdige en per
dag. Jeugdigen hebben dan bijvoorbeeld onderwijs, therapie,
mentorgesprek, muziek, bibliotheek, sport of bezoek.

16:30

Kameruur voor huiswerk, mentorverslagen uitwerken of
werken aan hun persoonlijk plan.

17:30

Jeugdigen eten elke avond met elkaar op hun eigen groep.
Er wordt meerdere malen per week door de jeugdigen zelf
gekookt. Soms wordt het eten voor hen klaar gemaakt.

18:30

Jeugdigen brengen op hun eigen leefgroep gezamenlijk de
avond door, bijvoorbeeld tv kijken, een spel doen of lezen.

20:30

De jeugdigen worden op hun kamer ingesloten voor de nacht.

3. Persoonlijke ontwikkeling
en individuele behandeling
Vanaf week twaalf werkt de jeugdige samen met zijn mentor
actief verder aan zijn terugkeer naar de maatschappij. Ook
kan in deze fase het planmatige verlof gestart worden om te
leren omgaan met vrijheden.

4. Resocialisatie en voorbereiding
terugkeer samenleving
De vierde fase richt zich op de resocialisatie en
voorbereiding op terugkeer in de samenleving. De
jeugdige komt in aanmerking voor een scholings- en
trainingsprogramma (STP). Het is de fase van de straf of
sanctie waar de jeugdige volledig buiten de JJI verblijft.
De begeleiding is overgedragen aan de reclassering.

5. Beëindiging
In fase vijf heeft de directeur van de JJI geen
verantwoordelijkheid meer voor de jeugdige omdat de
titel voor een vrijheidsbenemende sanctie is afgelopen.
Als er geen STP heeft plaatsgevonden wordt in deze fase
de behandelrelatie afgebouwd.

In het weekend
In het weekend wordt er geen onderwijs gegeven, mogen
jeugdigen uitslapen en verblijven zij meer op de leefgroep.
De dagindeling kan per JJI, per dag of per onderdeel
afwijken, maar bestaat globaal uit dezelfde elementen.

78% van de jeugdigen in een JJI zit hier korter dan drie
maanden en doorloopt niet alle vijf de fases.

Recidivecijfers

Mannen/vrouwen

2 jaar na uitstroom

2017

Onderstaande grafiek geeft het recidivepercentage weer van jeugdigen
die uitgestroomd zijn van 2011 t/m 2013.
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Ernstige recidive: een nieuw geldig justitiecontact naar aanleiding van een misdrijf
met een maximale strafdreiging van vier jaar of meer.
Zeer ernstige recidive: een nieuw geldig justitiecontact naar aanleiding van een
misdrijf met een maximale strafdreiging van acht jaar of meer.

Instroom naar leeftijd

Vrouw

Het grootste gedeelte van de jeugdigen in een JJI is in 2017
van het mannelijk geslacht, 95,6%.
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Door het intensieve dagprogramma met o.a. onderwijs,
behandeling, trainingen, therapie, sport en recreatie is er
per jeugdige 2,2 fte personeel in de JJI beschikbaar. Dit
gaat om het totale personeelsbestand (dus ook o.a.
beveiligers en facilitaire medewerkers).

Verlofbewegingen
cijfers 2017

18.500
Afgezet tegen het totale aantal van ongeveer 18.500
verlofbewegingen bedraagt het aantal onttrekkingen
in 2017 0.28%.

In het kort
De JJI’s krijgen de laatste jaren steeds meer oudere jeugdigen binnen
(o.a. door invoering adolescentenstrafrecht).
Onderwijs en/of arbeidstoeleiding maken een verplicht onderdeel uit van de dagbesteding
binnen de JJI.
Jeugdigen verblijven gezamenlijk op een groep en doorlopen een intensief dagprogramma op
maat.

2.2 personeelsleden

0
Ontvluchtingen
53
Ongeoorloofde
afwezigheden
(niet (op tijd) terugkeren van onbegeleid
verlof en onttrekking aan begeleid verlof)

Colofon
Dit is een uitgave van de
Dienst Justitiële Inrichtingen.
De gegevens zijn gebaseerd op data uit
2017 tenzij anders vermeld. Voor meer
informatie kun je terecht op www.dji.nl.

