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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 is het mogelijk geworden
ook verdachten van 18 tot 23 jaar te berechten binnen het
jeugdstrafrecht. De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn
tussen de 14 en 21 jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan

Over Youturn

Een doordeweekse dag in een JJI*

Binnen alle JJI’s wordt gewerkt met dezelfde basismethodiek: Youturn.
YOUTURN bestaat uit vijf fases waarvan jeugdigen aanvankelijk van de duur
van het verblijf één of meerdere fases afronden.

Er zijn 5 fases om te doorlopen
82% van de jeugdigen in een JJI zit hier korter dan drie maanden en
doorloopt niet alle vijf de fases.

duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar als zij de JJI verlaten.
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. Het doel van de JJI’s is het
verminderen van recidive door opvoeding en behandeling.
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7:30

Wekken & ontbijten (op de groep)

9:00

Onderwijs (5 à 6 uur per dag)

12:00 Lunch (op de groep)
13:00 Wisselend: bijvoorbeeld onderwijs, therapie,
mentorgesprek, muziek, bibliotheek, sport
of bezoek.
16:30 Kameruur voor huiswerk, mentorverslagen 		
uitwerken of werken aan persoonlijk plan.
17:30 Avondeten (op de groep)

Intake, screening
en diagnostiek

Stabiliseren,
observatie, diagnostiek
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Persoonlijke ontwikkeling
en individuele behandeling

18:30 Op de groep, bijvoorbeeld tv kijken,
en spel doen of lezen.
20:30 Insluiten voor de nacht.
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In het weekend
Resocialisatie en voorbereiding
terugkeer samenleving

Beëindiging

Vrijheidsbeneming op maat (VOM)
Meer (maatwerk) op het gebied van behandeling, beveiliging en nazorg.
Dat is waar het programma “vrijheidsbeneming op maat” aan werkt. In
2020 waren er twee Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (lage
beveiliging). In 2021 komen daar nog drie bij. De huidige JJI’s vormen
de komende jaren om naar Forensische Centra Jeugd (hoge beveiliging).
Meer informatie staat op: www.dji.nl/vom.

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

Jongens / Meisjes
2020
Het grootste gedeelte van de jeugdigen in een JJI is in 2020 van
het mannelijk geslacht: 96,7% jongens, 3,3% meisjes

Instroom naar leeftijd
2016 - 2020

Totale instroom 2020: 1.659
Totale uitstroom 2020: 1.645

Meest voorkomende delicten
2020

Vermogensmisdrijven
met geweld

Geweldmisdrijven

Personeel
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).

Vermogensmisdrijven
zonder geweld

Verlofbewegingen
2020

0 ontvluchtingen

ongeveer 9.800*

26 ongeoorloofde afwezigheden
Niet (op tijd) terugkeren van onbegeleid
verlof en onttrekking aan begeleid verlof

Afgezet tegen het aantal van circa 9.800
verlofbewegingen bedraagt het aantal
onttrekkingen in 2020 0,27%

* In verband met de maatregelen om Corona buiten de
inrichtingen te houden zijn er minder verlofbewegingen
mogelijk geweest dan andere jaren.

In het kort
-

Recidivecijfers*
2 jaar na uitstroom
Duur van verblijf
maximaal 2 weken

32%

1 maand - 2 maanden

24%

Langer dan 3 maanden

18%

2 weken - 1 maand

16%

2 maanden - 3 maanden

10%

Totaal

100%

Ernstige
recidive

-

33,5%

28,5%

32%

Voorlopige hechtenis

PIJ

Jeugddetentie

24,4%

20,4%

Zeer
ernstige
recidive

20,5%

* Bovenstaande recidivepercentages zijn afkomstig uit Repris
(de WODC-Recidivemonitor). Recente recidivepercentages worden
medio september 2021 gepubliceerd.
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Door de invoering van het 	
adolescentenstrafrecht neemt de gemiddelde
leeftijd in de JJI toe.
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.

Colofon
Dit is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
De gegevens zijn gebaseerd op data uit 2020 tenzij
anders vermeld. Voor meer informatie kun je terecht op
www.dji.nl.

