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Wettelijke basis KVJJ

Rollen van stakeholders bij de KVJJ
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De directeur (van de JJI) 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.

Financiering
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Art 2.4, tweede lid, sub b, van de Jeugdwet: … alsmede de jeugdhulp
inzet die de rechter, het openbaar ministerie, de selectiefunctionaris,
de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële jeugdinrichting nodig
achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing of die de
gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van
jeugdreclassering.
3
https://www.dji.nl/justitiabelen/documenten/rapporten/2018/02/28/
eindrapport-monitor-proeftuinen

4

De inwerkingtreding van het nieuwe woonplaatsbeginsel is
uitgesteld, deze zou oorspronkelijk per 2021 in werking treden.
5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/09/
factsheet-compensatieregeling-voogdij-en-18
6 Dit is een afspraak gemaakt voor 2 jaar die zal worden geëvalueerd:
https://www.dji.nl/justitiabelen/documenten/nieuwsbrieven/2020/10
/20/nieuwsbrief-vom---20-oktober-2020

Communicatie over de KVJJ

Informatievoorziening aan de gemeente

Openbare orde en veiligheid

Monitoring
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Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen

Bijlage 1: verblijfsduur en ingezette hulpverlening tijdens proeftuinen KVJJ
Uit de monitoring van de Academische Werkplaats Risicojeugd blijkt dat na één week een kwart van de
jongeren (24%) is uitgestroomd uit de KVJJ, na vier weken is bijna de helft van de jongeren (45%) uitgestroomd
en na acht weken is ruim drie kwart van de jongeren (78%) uitgestroomd. Het grootste deel van de jongeren
(76%) stroomde uit via een reguliere weg binnen de rechtsgang, waarvan de meeste jongeren (48% van de
totale uitstroom) werden geschorst tijdens een raadkamerzitting.
Uit de eindmonitor voor de proeftuinen voor de KVJJ’s bleek dat in bijna alle trajecten gedurende het verblijf in
de KVJJ de reeds aanwezige hulpverlening is gecontinueerd (78% van de bekende gevallen) en/of werd er
hulpverlening buiten de KVJJ opgestart (53%). Bij vier trajecten (5%) werd de aanwezige hulpverlening niet
gecontinueerd en werd er geen hulpverlening opgestart. Bij zes trajecten (7%) was er geen sprake van
hulpverlening op het moment en werd er tijdens de KVJJ ook geen hulpverlening opgestart. Hierbij moet
worden opgemerkt dat jeugdhulp niet in alle gevallen geïndiceerd is.
Verloop hulpverlening
Amsterrdam (n=54) Groningen (n=26)
uitgestroomde jongeren
n (%)
n (%)
Onbekend
6 (11%)
4 (15%)
Geen hulpverlening bij
3 (6%)
2 (9%)
plaatsing, onveranderd
Aanwezig hulpverlening
2 (9%)
niet gecontinueerd, geen
hulpverlening opgestart
Hulpverlening
45 (94%)
12 (55%)
gecontinueerd
Jeugdbescherming/Jeugd 15 (33%)
2 (17%)
reclassering WSG
Jeugdbescherming/Jeugd 23 (51%)
6 (50%)
reclassering JB
Reclassering 3RO
1 (2%)
Wijkteam
1 (8%)
IFA/IPA&*
6 (13%)
n.v.t.
Overige ambulante GGZ
4 (9%)
2 (17%)
Overige ambulante
3 (7%)
1 (8%)
Jeugdzorg
Overige hulpverlening**
2 (4%)
Hulpverlening opgestart
27 (56%)
10 (45%)
Jeugdbescherming/Jeugd 3 (11%)
reclassering WSG
Jeugdbescherming/Jeugdr
eclassering JB
Reclassering 3RO
ITB Harde Kern
1 (10%)
Begeleiding bij wonen
3 (11%)
1 (10%)
Verslavingszorg
1 (4%)
4 (40%)
IFA/IPA*
16 (59%)
n.v.t.
Young in Prison*
4 (15%)
n.v.t.
Overige ambulante GGZ
1 (4%)
4 (40%)
Overige ambulante
1 (4%)
1 (10%)
Jeugdzorg
Overige hulpverlening
3 (11%)
1 (10%)

Nijmegen (n=17)

Totaal KVJJ
(n=97)

n (%)
4 (24%)
1 (8%)

14 (14%)
6 (7%)

2 (15%)

4 (5%)

8 (62%)

65 (78%)

2 (25%)

19 (29%)

2 (25%)

31 (48%)

3 (38%)

4 (6%)
1 (2%)

n.v.t.
1 (13%)
-

6 (9%)
6 (9%)
5 (8%)
2 (3%)

7 (54%)
-

44 (53%)
3 (7%)
-

3 (43%)
1 (14%)
1 (14%)
n.v.t.
n.v.t.
2 (29%)
-

3 (7%)
2 (5%)
5 (11%)
5 (11%)
16 (36%)
4 (9%)
7 (16%)
2 (5%)

1 (14%)

5 (11%)

Bijlage 2 Meldingen Bijzonder Voorval
Bijzondere voorvallen die onmiddellijk door de KVJJ telefonisch en schriftelijk per elektronische post aan de
divisiedirecteur ForZo/JJI worden gemeld, zijn de volgende:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ontvluchting van een jeugdige;
ernstige geweldsincidenten in of buiten de KVJJ;
ernstige ordeverstoring;
suïcide van een jeugdige;
(on)natuurlijke dood van een jeugdige;
elk ander incident in of buiten de inrichting van ernstige, politiek gevoelige of
publiciteitsgevoelige aard
gijzeling
brand
Verkeersongeluk met ernstig letsel bij personeel, justitiabele(n) of derden tijdens vervoer van
justitiabele(n) 8

Bijzondere voorvallen die uiterlijk de eerstvolgende werkdag schriftelijk per elektronische post aan de
divisiedirecteur ForZo/JJI van DJI moeten worden gemeld zijn de volgende:
a. onttrekking aan, poging tot, of voorbereiding van onttrekking aan, het op hem uitgeoefende toezicht door
een jeugdige uit een beperkt beveiligde inrichting of afdeling of vanaf een niet-beveiligd terrein;
b. niet terugkeren van onbegeleid verlof door een jeugdige;
c. geweld tegen andere jeugdigen of geweld tegen personeelsleden of medewerkers of andere in de inrichting
aanwezige personen, dat lichamelijk letsel ten gevolg heeft;
d. politiecontact naar aanleiding van een delict van de jeugdige tijdens verlof, strafonderbreking, scholings- en
trainingsprogramma of tijdens ongeoorloofde afwezigheid;
e. aantreffen van contrabande, zoals een vuurwapen, slag- of steekwapen, harddrugs, of softdrugs van meer
dan 5 gram;
f. aantreffen van medicijnen, indien verdenking bestaat van ernstig misbruik;
g. strafbare of anderszins laakbare handelingen van personeelsleden of medewerkers jegens een of meer
jeugdigen, waaronder seksueel misbruik, seksuele intimidatie of ongeoorloofde relaties;
h. gevallen van hongerstaking, natuurlijke dood, ernstige zelfverwonding of poging tot suïcide van een
jeugdige;
i. ernstige besmettelijke ziekte van jeugdigen, personeelsleden, medewerkers of andere in de inrichting
aanwezige personen;
j. ontslag op staande voet van een personeelslid of medewerker.
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Zie artikel 2, eerste lid, van de Regeling melding bijzondere voorvallen jeugdigen.

