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Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren?
Het programma Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) onderzoekt verschillende
bouwstenen die voor, tijdens en na de detentie moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een
criminele carrière opbouwen.
Met deze Update houden we je maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van VIV JJ.

Bijeenkomst VIV JJ op 9 oktober
2017
Verkenning
Invulling Vrijheidsbeneming (VIV) Justitiële Jeugd
Inhoudsopgave
Waarom?

In een JJI zit ruim

Ben jij er bij op 9 oktober a.s. in het
Spoorwegmuseum in Utrecht?
Tussen 12.00 en 17.00 kom je alles te weten over de laatste
stand van zaken van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming
Justitiële Jeugd (VIV JJ).
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De verkenning legt daarom
de focus op continuering
van zorg, betrokkenheid
van eigen netwerk en lokale
samenwerking.

De Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming

• psychische problemen,

• verstandelijke beperkingen,
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Voorziening
• verslaving,
50%
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verblijft
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bij het eigen leefsysteem

Waar?

Amsterdam

2012 2
Voorlopige hechtenis 1.581 1
Jeugddetentie
231
PIJ
53

Wie zijn er zoal
Groningen

Den Haag

Instroom daalt

• Gemeenten
• Gecertificeerde
instellingen
• Raad voor de
Kinderbescherming
• Politie
• OM
• Rechterlijke macht
• Ouders
• Jongeren
• Advocatuur

1

Update VIV
Justitiële Jeugd

Update VIV Justitiële Jeugd
nummer 04 • september 2017

Proeftuinen Kleinschalige Voorziening
KV Amsterdam bezoekt KV Nijmegen
In juli 2017 brachten medewerkers van de
kleinschalige voorziening Amsterdam en leden van
de begeleidingscommissie een bezoek aan de
kleinschalige voorziening in Nijmegen.
Ruben Lindenberg, adviseur Detentie en Terugkeer
bij de gemeente Amsterdam en secretaris van de
begeleidingscommissie geeft een impressie van het
bezoek.
“Ik was nieuwsgierig hoe het er in Nijmegen aan toe gaat”, zegt
Ruben. “Ook een kleinschalige voorziening, maar heel anders
dan in Amsterdam. Eerlijk gezegd, was ik een beetje sceptisch.
Een KV op het terrein van een Justitiële Jeugdinrichting en met
JJI-personeel; is dat niet gewoon een JJI in het klein? Dat bleek
zeker niet het geval te zijn.”
Verschillen
De verschillen tussen de KV’s beginnen al bij de instroom. Zo is
deze in de KV Nijmegen voor een groot deel afkomstig uit de
naastgelegen JJI. Ruben: “De medewerkers in Nijmegen zijn
daardoor direct betrokken bij de selectie van de jongeren.
Zij kunnen meer de tijd nemen om een jongere te selecteren,
omdat overplaatsing van de JJI naar de KV gedurende het hele
verblijf kan plaatsvinden. In Amsterdam staan de medewerkers

van de KV meer op afstand van het toeleidingsproces. Het OM
en de Raad voor Kinderbescherming bekijken in de voor
geleiding of een jongen geschikt is voor een KV-plaatsing.
Daarover is wel overleg met de KV, maar de rechter-commissaris beslist.”
Een ander verschil tussen de KV’s is de titel van plaatsing. In de
KV Amsterdam verblijven alleen preventief gehechte jongeren,
terwijl in Nijmegen naast preventief gehechten ook jongeren
op andere strafrechtelijke titels in de KV verblijven. Hierdoor
ontstaat een andere dynamiek. “De KV Amsterdam is een
duiventil waar veel jongeren kort verblijven, terwijl sommige
bewoners in de KV Nijmegen maanden achtereen verblijven.
In Amsterdam moet daardoor voortdurend snel geschakeld
worden met verschillende netwerkpartners om tot een plan te
komen. In Nijmegen is er vaak meer tijd beschikbaar tot de
strafrechtelijke titel is afgelopen.” Tenslotte is de mate van
vrijheid die jongeren in de KV in Nijmegen kunnen krijgen
groter dan in Amsterdam. Zo zijn er in Amsterdam strenge
regels voor het gebruik van telefoons en verblijf op de kamer.
In Nijmegen krijgt iedere jongere regels op maat.

In Amsterdam, Groningen en Nijmegen zijn proeftuinen
gestart met een Kleinschalige Voorziening (KV) voor
jongeren. Jongeren verblijven er in een laag beveiligde en
regionale setting. Zo kan het contact met ouders, school,
werk en stage zoveel mogelijk doorgaan. Iedere
proeftuin onderzoekt met een eigen focus wat er wel en
wat niet werkt in de Kleinschalige Voorziening.

Rolmodel
Ruben vertelt dat de verschillende strafrechtelijke titels die in
Nijmegen instromen voor hem een bevestiging zijn dat het
concept van een kleinschalige voorziening breder toepasbaar is
dan de voorlopige hechtenis. “Het belangrijkste is of de jongere
gemotiveerd is en de vrijheden aan kan”. Ruben was verrast dat
de PIJ-jongeren een positief rolmodel kunnen zijn voor
preventief gehechte jongeren. “Zij zien hen als een ervaringsdeskundige. De aansporing om de KV als een kans te zien,
accepteren ze van hen eerder dan van een begeleider”.
“De KV is ook in Nijmegen echt iets anders dan de JJI. Ik vind
het knap hoe de KV-medewerkers in Nijmegen de JJI-regels
kunnen loslaten en in plaats daarvan regels en vrijheden op
maat maken en handhaven De jongere die ons een rondleiding
gaf, verwoordde het verschil met de JJI goed: ‘Daar zit iedereen
je op je nek, je moet alles met elkaar delen en continu praten.
Hier heb je meer lucht door school, werk en dat je je even terug
kunt trekken.”
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Meenemen
“Of we werkwijzen uit Nijmegen meenemen naar Amsterdam?
Nou, ik vind het beperkende karakter in de KV Amsterdam
(bijvoorbeeld geen telefoon en kamer ’s nachts op slot)
belangrijk. Het is een vrijheidsbeneming met een maximaal
pedagogische waarde. Ik wil wel meer weten over de detaillering van de risicoprofielen in Nijmegen. Hoe zij toetsen of een
jongere voldoende zijn eigen risicofactoren herkent en of hij er
dan iets aan kan doen. Misschien hebben zij een invalshoek die
aanvullend is op de inschatting die in Amsterdam wordt
toegepast. En ik vind het een mooi gegeven dat het trajectberaad in Nijmegen op de KV wordt gehouden. Zo heb je
minder schakels nodig om informatie over te dragen.
Bovendien is iedereen in één keer op de hoogte en kunnen er
sneller beslissingen worden genomen. Ik ga zeker met de
Amsterdamse partners bespreken of iets dergelijks bij ons ook
haalbaar is.”

3

Update VIV
Justitiële Jeugd

Update VIV Justitiële Jeugd
nummer 04 • september 2017

In verbinding
De proeftuinen Kleinschalige Voorziening en Screening &
Diagnostiek staan in verbinding met verschillende
organisaties. Het Openbaar Ministerie is een van die
organisaties. Wat betekenen de proeftuinen voor een
Officier van Justitie?

Mr. Petra van der Vliet en Mr. Anna van den Oever
vertellen over hun ervaringen met de proeftuin in
Groningen
“Om meteen met de deur in huis te vallen: de KV biedt een
welkome aanvulling op de keuze uit ‘vrij’ of ‘gevangen’ ”, vertelt
Anna van den Oever. “Let wel, een plaatsing in de KV is een
detentie. Maar de jongere heeft vrijheden en moet nadrukkelijk
zelf aan de slag met therapie, school of werk. Het is een mooie
tussenvorm. Dat maakt ons slagvaardiger om recht te doen aan
zowel de vergelding voor het misdrijf als aan het voorkomen
van recidive.”
Nadenken over wat ze willen
Volgens Petra van der Vliet werkt het goed om de jongeren een
eigen plan te laten maken. “In de KV moeten ze nadenken over
wat ze zelf willen. Dat plan presenteren ze aan hun familie.
Jongeren in een JJI krijgen ook therapie en begeleiding, maar
daar wordt er toch meer over hen gesproken in plaats van met
hen. Vooral jongvolwassenen die moeite hebben om de boel
goed op de rit te krijgen, hebben meer baat bij een KV dan een
JJI. Zoals de 19-jarige jongen die de KV als een omslag ervaarde.
Hij stond onder toezicht van de Jeugdreclassering, viel steeds
weer in de fout en kreeg een KV-plaatsing. Op de vraag waarom
het daar wel goed ging, antwoordde hij: ‘Er wordt hier iets van
mij gevraagd en het 1 op 1 contact werkt prettiger’.”

Geografische afstanden
De officieren in Noord-Nederland hadden al enige ervaring met
een soortgelijke vorm van vrijheidsbeneming. In 2014/2015 was
er het project ‘Pas op de Plaats’ voor risicojongeren.
Een samenwerking tussen OM, Juvaid en de Raad voor de
Kinderbescherming. Vanwege onvoldoende instroom is het
project gestopt. Toch denken Petra en Anna dat er voldoende
jongeren in de drie noordelijke provincies zijn voor wie een
KV-plaatsing goed zou zijn. “Dan zou er naast de voorziening in
Groningen ook een in Friesland en een in Drenthe moeten zijn.
We hanteren nu een maximale reistijd van 1 uur. Anders is het
voor de jongeren en hun familie niet haalbaar om naar school
te gaan of op bezoek te komen. We zien regelmatig jongeren
die geschikt zijn voor een plaatsing in de KV, maar waarbij het
niet praktisch is vanwege de afstand.”

‘Meer begrip voor elkaars positie
in de keten’
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Dilemma
De afstand is niet het enige dilemma waarmee de jeugd
officieren worstelen. De wet biedt nu slechts beperkte mogelijk
heden voor een KV-plaatsing. Die mogelijkheden zouden zij
graag verruimd zien. Anna: “Zoals tijdens een schorsing als een
dagbesteding, voor nachtdetentie of om te oefenen met vrijheden na een jeugddetentie. Ik zie bijvoorbeeld ook mogelijkheden als iemand een werkstraf heeft verprutst. Daarover kun
je principieel van mening verschillen. De een is van mening dat
een jongere na een mislukte werkstraf niet nogmaals een kans
verdient in de KV. Terwijl een ander vindt dat de werkstraf juist
mislukt door bepaalde problemen waar de jongere in de KV aan
kan werken.” Petra: “Nee, ik heb niet het idee dat we door de
KV sneller een preventieve hechtenis opleggen. Natuurlijk zie ik
wel eens jongens waar de KV heel goed voor zou zijn. Als er
onvoldoende gronden zijn voor een preventieve hechtenis, dan
gebeurt het ook niet.”

Positief effect
Dat de jongeren in de KV op de korte termijn goede vorderingen laten zien, hadden de officieren niet anders verwacht.
“Die ervaring hadden we al vanuit ‘Pas op de Plaats’.” Beiden
noemen de samenwerking met de betrokken medewerkers in
de KV een onverwacht positief effect van de proeftuin. Na een
JJI-plaatsing is het contact met de medewerkers vooral zakelijk.
We worden geïnformeerd over incidenten. In de KV gaat het
meer over de jongere zelf, over de vrijheden die hij krijgt of dat
hij na een fout nog terug kan naar de KV. Je krijgt daardoor
meer begrip voor elkaars positie en bent meer betrokken bij de
jongeren. Dat werkt motiverend.”

Petra van der Vliet (l) en Anna van den Oever: “Dankzij de KV kunnen we slagvaardiger
omgaan met jongeren die de mist ingaan.”

5

Update VIV
Justitiële Jeugd

Landelijke Specialistische Voorziening
(LSV)
Advies-eindrapport LSV
Een aantal jongeren dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht heeft specialistische
zorg en een hoog beveiligingsniveau nodig. De landelijke specialistische voorziening
(LSV) biedt verschillende niveaus van begeleiding en beveiliging, passend bij de
behoefte van de jongere, de risico-inschatting en de fase in het traject.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft samen met 60 professionals uit verschillende
organisaties een advies uitgebracht over de mogelijke inrichting van een LSV. Net als in de
kleinschalige voorzieningen is ‘maatwerk’ het uitgangspunt in de LSV. Dat houdt in dat de
beveiliging, de begeleiding, de behandeling en het dagprogramma worden afgestemd op de
behoefte van de jongere. Het advies wordt aan eind 2017 aangevuld met de resultaten uit
enkele vervolgonderzoeken.
Zo is een vervolgonderzoek van start gegaan naar de mogelijkheden van technologie in de
beveiliging en de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Virtual Reality om
oefensituaties te creëren. Of de inzet van digitale middelen om de ‘afstand’ te verkleinen en
het netwerk van een jongere gemakkelijker bij de LSV te betrekken.

Landelijke Specialistische Voorziening
In november 2015 is het eindrapport VIV JJ (Verkenning invulling
vrijheidsbeneming justitiële jeugd) aan de Tweede Kamer
verzonden. In dit rapport worden de contouren geschetst voor een
mogelijke stelselherziening van de invulling van de
vrijheidsbeneming van jeugdigen. De uitkomsten van VIV JJ zijn
gebundeld in drie bouwstenen. Een van de bouwstenen betreft de
Landelijke Specialistische Voorziening (LSV). Deze voorziening is
bedoeld voor jeugdigen met een specifiek profiel specialistische zorg
en/of die een hogere mate van (fysieke) beveiliging nodig hebben.

Een werkgroep die werd geleid door DJI heeft zich vanaf oktober
2016 t/m juni 2017 gebogen over de mogelijke inrichting van een LSV.
Circa 60 professionals uit allerlei organisaties hebben hierin
meegedacht. Dit heeft geleid tot een advies eindrapport in juni 2017.
In deze infographic wordt de visie van de LSV globaal geschetst
vanuit het perspectief van deze werkgroep. Besluiten over de
daadwerkelijke uitvoering van de ideeën die zijn beschreven door de
werkgroep zal nog moeten plaatsvinden in 2018.

Te verwachten doelgroep

LSV

Doelgroep

Langverblijf

Minimaal 2 LSV’s

Jeugdigen komen op de drie huidige titels
binnen in een LSV:
Voorlopige hechtenis
Jeugddetentie
PIJ-maatregel

Kortverblijf (<3 maanden)

Screening en Diagnostiek
Iedere jeugdige komt binnen op een hoog beveiligde basisafdeling. Op deze basisafdeling vindt screening,
informatieverzameling en diagnostiek plaats ten behoeve van de strafzaak én voor het inhoudelijk
trajectplan. Op basis daarvan wordt bepaald naar welke plek de jeugdige doorstroomt intern of extern.

Screening
Hoog
(bij binnenkomst)

Middel

Beveiliging

Begeleiding

Behandeling

Hoog

Hoog

Varieert

Varieert

Behandeling op maat

Laag

Specialisaties
Specialisaties zijn nodig omdat sommige jeugdigen specialistische
begeleiding nodig hebben en beter behandeld kunnen worden op
een specifiek op de problematiek gerichte afdeling. Mogelijke
voorbeelden van specialistische afdelingen in een LSV zijn Licht
Verstandelijk Beperkten, Crisisopvang, Psychiatrie en ernstige
gedragsproblematiek.

Belangrijkste vernieuwingen
intern gedifferentieerd vrijhedenbeleid;
inzet van technologie ter ondersteuning van begeleiding,
zelfredzaamheid, ketensamenwerking en netwerkbetrokkenheid;
coaches in plaats van medewerkers;
uitgangspunt is een op maat gemaakt programma-aanbod

School
Netwerkverbinding

KetenSamenwerking

Arbeidstoeleiding
Colofon

Zorg/therapie

Sport

Resocialisatie

Dit is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen, juli 2017
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Naast het vraagstuk van de technologie zijn er nog andere onderwerpen die verder onderzocht en
uitgewerkt moeten worden, zoals:
• Onderzoek naar de optimale PIJ-behandeling
• WODC-onderzoek naar de inrichting en clustering van s pecialisaties in een LSV
• Werkgroep Onderwijs in het kader van VIV JJ
• Werkgroep Behandeling in de LSV
• Werkgroep Huisvesting van de forensische observatie afdeling
• Werkgroep Gebouwelijke aanpassingen LSV
• Werkgroep Geschikte gebouwen LSV
In januari 2018 komt de werkgroep LSV nogmaals bij elkaar om de uitkomsten van de onderzoeken en werkgroepen te bespreken. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, maakt de
werkgroep een aanvullende notitie op het eindrapport LSV. Politieke besluitvorming over VIV JJ,
waaronder het advies van de LSV-advieswerkgroep, vindt plaats in 2018.
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Uitnodiging Bijeenkomst VIV JJ
Het projectteam Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming
Justitiële Jeugd nodigt je uit voor een bijeenkomst op
9 oktober a.s. Tijdens deze interactieve middag delen we
graag de tussenresultaten van de proeftuinen en praten
we met elkaar over de vervolgstappen.
Het afgelopen jaar zijn in het programma Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) de bouwstenen van
VIV JJ uitgewerkt in proeftuinen, onderzoeken, projecten en
werkgroepen. De resultaten van al deze verschillende trajecten
leiden in het voorjaar van 2018 tot een advies aan de staats
secretaris van Veiligheid en Justitie over een mogelijke nieuwe
invulling van vrijheidsbeneming van jeugdigen.
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) presenteert
een tussenevaluatie van hun monitoringprogramma van de
VIV JJ-proeftuinen. Daarnaast zijn de meeste VIV JJ Research &
Developmenttrajecten afgerond en heeft de werkgroep
‘Landelijke Specialistische Voorziening’ een visie en tussen
resultaten opgesteld. Op 9 oktober wil het projectteam deze
(tussen)resultaten delen en interactief bespreken. In kleinere
groepen kun je deelnemen aan dialoogsessies en zo een
bijdrage leveren aan de vervolgstappen van VIV JJ.

Programma 9 oktober
12:00 Inloop en lunch
12:30	Opening door Maarten Engelsman (afdelingshoofd
Toezicht en Behandeling VenJ)
12:35
Presentatie tussenresultaten AWRJ
13:30
Presentatie Landelijke Specialistische Voorziening door
Martine den Brinker (projectleider werkgroep LSV)
14:15
Koffiepauze
14:30	Vervolgstappen VIV JJ door Marjolijn Verschuren
(projectleider VIV JJ)
15:00	Dialoogsessies – verdiepende bespreking tussen
resultaten per thema.
1. Doelgroepen
2. Dagbesteding / onderwijs
3. Samenwerking lokale/justitiële keten
4. Zorg en beveiliging op maat
5. Trajectplan zorg
6. Eigen regie jongere en netwerk
16:30
Borrel

Bijeenkomst VIV JJ
9 oktober 2017, 12:00-16:30
Spoorwegmuseum, Maliebaanstation Utrecht
Aanmelden? Stuur een bericht met je naam,
organisatie en eventuele dieetwensen naar
vivjj@minvenj.nl.

De resultaten van de Research & Development-projecten kun je
via posterpresentaties bekijken tijdens de lunch, koffiepauze en
borrel.
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Research & development
Om tot een toekomstbestendig stelsel van vrijheids
beneming te komen, moeten er veel verschillende vragen
beantwoord worden. Diverse partijen onderzoeken een
breed palet aan onderwerpen: van de inverzekering
stelling tot draagvlak in de wijk voor een kleinschalige
voorziening. In deze Update aandacht voor de inzet van
ex-gedetineerde jongeren als ervaringsdeskundigen.

“We gaan gewoon een uurtje chillen”
Ex-gedetineerde jongeren zijn maatje voor jongeren in detentie
Je neemt eerder goede raad aan van iemand die
hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Dat is kortweg
het idee achter het ‘Maatjesproject’ dat Young in
Prison organiseert samen met Hogeschool Leiden
en LOC-Zeggenschap in Zorg. Zij trainden twee
ex-gedetineerde jongens om jongeren in detentie
te begeleiden.
Een mooie zomeravond, Amsterdam-West. In het kantoor van
Young in Prison (YiP) – de internationale non-gouvernementele
organisatie die jongeren begeleidt in en na detentie – druppelen
de deelnemers van de avond binnen. Medewerkers van de KV
Amsterdam Fabiënne en Emina, coördinator van het
Maatjesproject, Lamyn, theaterdocent Yannick, gesprekstrainer
Tariq en ‘de maatjes’ Shailish (23) en Malcolm (24). Het is de
eerste terugkomavond sinds Shailish en Malcolm zijn gestart
als maatje van gedetineerde jongens. Deze avond wisselen ze
de eerste ervaringen uit.

Aan de hand van een rollenspel oefenen Malcolm en Shailish hun rol als maatje voor
gedetineerde jongeren.

Ideale jeugddetentie
Bijna 2 jaar geleden organiseerde Young in Prison het Youthlab.
Gedurende enkele weken maakten 7 jongeren plannen voor

een ‘ideale jeugddetentie’. Over deze ideeën gingen ze in
gesprek met het hoofd van het OM, een politicus en een
directeur van een jeugdgevangenis. Uit die gesprekken kwam
duidelijk naar voren dat de jongeren behoefte hebben aan een
ervaringsdeskundige tijdens en na hun detentie. Iemand die
begrijpt wat zij meemaken. Shailish en Malcolm waren bij het
Youthlab betrokken en staken hun vinger op toen YiP begin
2017 jongeren zocht voor het Maatjesproject. “De jongens
hebben hun leven min of meer op de rit, zijn leergierig en
kunnen goed samenwerken”, vertelt Lamyn. “Wij zagen het
zitten om hen als maatje in te zetten. In de trainingen hebben
we vooral met rollenspelen verschillende situaties nagebootst
die zich kunnen voordoen. Bijvoorbeeld hoe maak je contact,
hoe ga je om met ingewikkelde situaties en hoe koppel je de
ontmoetingen terug zonder de vertrouwensband te beschadigen. We noemen hen bewust ‘maatjes’. Malcolm en Shailish
zijn geen coach. Ze moeten vooral zichzelf blijven. De ontmoetingen moeten een ontspanningsmoment voor de gedetineerde jongen zijn. En het kan een kans zijn om vanuit de
ervaring van het maatje een ander licht te werpen op de hulpverlening en het toekomstperspectief van de jongere.”
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Ervaring als kracht
Shailish begeleidt nu twee jongens in de KV Amsterdam. Tussen
neus en lippen door vertelt hij dat hij sinds vandaag is gestart
met een nieuwe baan op Schiphol, dat hij zijn VOG heeft
gekregen én vader is geworden van een dochter. Breed lachend
neemt hij de felicitaties in ontvangst. Malcolm begeleidt ook
twee jongeren in de KV Amsterdam. Binnenkort start zijn derde
traject: een jongere die in Teylingereind verblijft, de inrichting
waar hij zelf drie jaar heeft verbleven. Relaxt beantwoordt
Malcolm de vragen van de KV-medewerkers over hoe de begeleiding verloopt. “Mijn ervaring is mijn kracht. Als ik de jongens
vertel dat ik tijdens mijn detentie niet naar buiten mocht, dan
weten ze dat zij nu in een luxe positie zitten. Laatst kreeg één
van de jongens een PO (persoonlijkheidsonderzoek). Ik heb een
aantal vragen met hem doorgenomen, want hij wist werkelijk
niet wat hem te wachten stond.”
Vrijwilligheid is belangrijk
De deelname van gedetineerde jongeren aan het project is vrijwillig, maar de gedragswetenschapper en de gezinsmanager
moeten toestemming geven. De maatjes plannen 8 ontmoetingen van een uur. Het liefst 4 ontmoetingen als de jongen nog
gedetineerd is en 4 wanneer ze vrij zijn. “Wat we in dat uur doen,
hangt af van wat de jongen wil”, legt Shailish uit. “Met een jongen
heb ik gewoon gechilled. De andere wilde door zijn oude buurt
rijden. Het is maar een uurtje, dus veel kun je niet doen. Een van
de jongens wil graag een keer gaan bowlen. Misschien doen we
dat wel.” De vraag of ze al eens in een moeilijke situatie terecht
zijn gekomen, beantwoorden de maatjes ontkennend. Shailish:
“Als ze willen, kunnen de jongens aan drugs komen als ze naar

school of werk gaan. Waarom zouden ze dat aan mij vragen?”
De KV-medewerkers vinden dat de maatjes goed werk doen.
“De jongens hebben regelmatig behoefte aan ontlading: voor of
na een zitting, een po of een sollicitatiegesprek. Sommige zaken
bespreken ze liever niet met familie of begeleiding. Iemand die in
hetzelfde schuitje heeft gezeten, is veiliger voor hen.”
Die veiligheid is belangrijk vindt Malcolm. Een van de jongeren
met wie hij nog maar een ontmoeting heeft gehad, mocht van
de rechter de KV verlaten op voorwaarde dat hij het maatjesproject afmaakt. Malcolm heeft hem nog niet gezien na zijn
vrijlating en is benieuwd welk effect die dwang op de jongen
heeft. “Zo krijgen de ontmoetingen een andere lading. Hij moet
het voor zichzelf doen, niet omdat het moet. We gaan het zien.”
Effect
Tijdens de terugkomavond oefenen de jongens in een
rollenspel een aantal situaties. Hoe bespreek je dat de oude
vrienden van een jongen niet zo goed voor hem zijn? Of hoe
motiveer je een jongen die weer vrij is om niet terug in zijn oude
gedrag te vervallen? De acteur maakt het hen niet gemakkelijk.
Toch blijven Malcolm en Shailish kalm en pakken het gesprek
goed aan, legt gesprekstrainer Tariq hen na afloop uit. “Probeer
nog meer van jezelf mee te geven. Vertel over jouw ervaringen
toen je net vrij was”, geeft hij als tip mee. Om te onderzoeken
welk effect de maatjes hebben op de gedetineerde jongens,
begeleidt het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg van de
Hogeschool Leiden het project en doet actie-onderzoek.
De resultaten van het onderzoek worden in het najaar 2017
verwacht. De eerste ervaringen van de maatjes en de jongens
zijn in ieder geval positief, zo blijkt uit deze avond.

Andere Research&Development-projecten van VIV JJ zijn:
• LVB-screening en begeleiding
•	Eerste fase van het strafproces meer kindgericht maken
• Verbinding JJI - Gemeente
•	Grotere rol voor positieve ontwikkelingsdomeinen in
het strafrecht
• Draagvlak in de wijk
• School2Care justitiële jongeren
In de vorige edities van Update VIV JJ kun je meer lezen
over deze projecten.
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VIV JJ op rijksoverheid.nl
Wil je een eerdere uitgave van Update VIV JJ teruglezen? In het
VIV JJ-dossier op rijksoverheid.nl vind je alle nieuwsbrieven.
Bekijk op die pagina ook de film waarin jongeren je rondleiden
in de kleinschalige voorzieningen.
Verhalen delen
Heb jij of ken jij ook een bijzonder verhaal van het programma
VIV JJ, laat het dan aan de redactie weten. Aarzel niet om de link
naar deze Update te delen via sociale media.

Colofon
	Dit is een uitgave van de Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming (VIV) Justitiële Jeugd van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
	Redactie: Mieke van Meer
	Redactiecommissie: Niels Koorn,
Susanne Schippers en Els van der Vaart
	Vormgeving: Xerox/OBT, Den Haag
	Je ontvangt deze Update omdat je betrokken bent
bij VIV JJ. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar
lokale partners.
	Wil je reageren op de nieuwsbrief? Of wil je je
aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een
berichtje naar redactievivjj@minvenj.nl
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