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1. Inleiding
Op 28 juni 2019 heeft de minister voor Rechtsbescherming het besluit “Meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van
justitiële jeugdigen” genomen. Hiermee wil hij investeren in een duurzaam stelsel van vrijheidsbeneming met meer
kleinschalige voorzieningen, maatwerk door gerichte screening en differentiatie in beveiligingsniveau en zorgintensiteit.
Dit besluit is gebaseerd op de resultaten uit de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ).
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om twee
nieuwe modaliteiten in te voeren, de Kleinschalige Voorziening Justitiële jeugd (KVJJ)1 en het Forensisch Centrum Jeugd
(FCJ) 2. Hierbij wordt ingezet op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft (maatwerk)
op het gebied van behandeling, beveiliging en nazorg. Het Programma “Vrijheidsbeneming op Maat” (VOM) is hiertoe in
de zomer van 2019 opgezet. Doel van dit programma is een optimale bijdrage leveren aan een succesvolle invoer van de
stelselwijziging justitiële jeugd en hiermee te werken aan recidivevermindering en een effectieve inzet van het jeugd
strafrecht. Zo wordt ervoor gezorgd dat de jongere zijn of haar leven weer goed kan voortzetten.
In dit handboek treft u in hoofdstuk 2 de diverse uitgangspunten die van belang zijn bij de invoering van deze stelsel
wijziging justitiële jeugd. In hoofdstuk 3 leest u de visie en een uitwerking bij de visie van VOM. Ten slotte wordt in
hoofdstuk 4 kort samengevat hoe de overkoepelende projecten te werk gaan en welke relevante besluiten er tot nu toe
genomen zijn.
Dit handboek VOM is een document dat ontwikkeld is voor nieuwe medewerkers, voor collega’s of ketenpartners die in
een compact document willen lezen waar DJI mee bezig is in de vrijheidsbeneming op maat voor de justitiële jeugd.
Het handboek VOM wordt aangevuld op het moment dat er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn.
In juni 2020 is het handboek VOM opgesteld. In maart 2021 is de uitwerking van de visie aangepast en in november 2021
hebben de projecten van VOM een update gehad.
Het handboek is te vinden op www.dji.nl/vom. Voor vragen of reacties kan gemaild worden naar het programma VOM:
vom@dji.minjus.nl

1

In november 2020 heeft de Kleinschalige Voorziening een naamswijziging gehad. De Kleinschalige Voorzieningen heten voortaan Kleinschalige
Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ).

2

De huidige Justitiële Jeugdinrichtingen worden omgevormd tot een FCJ de komende jaren.

4

Programma Vrijheidsbeneming Op Maat jeugd

2. Uitgangspunten VOM
In 2024 zijn er in Nederland vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd en vijf Forensische Centra Jeugd. We zetten
in op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat de jongere tijdens zijn of haar preventieve hechtenis, jeugddetentie
of Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ) echt nodig heeft. Binnen de JJI’s zit een doelgroep met complexe gedrags
problematiek. Deze diverse doelgroep vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Dat betekent maatwerk op het gebied
van behandeling, beveiliging en nazorg. Dit is de opdracht voor het programma “Vrijheidsbeneming op Maat” (VOM).
Het programma gaat daartoe aan de slag met de uitwerking van de inhoudelijke punten en aanbevelingen uit het
rapport VIV JJ.
Hieronder volgen de algemene uitgangspunten die hun oorsprong kennen in VIV JJ en nu ook van toepassing zijn op
vrijheidsbeneming op maat bij DJI. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de veranderingen in het jeugdstelsel.

Algemene uitgangspunten VOM
1.

We werken toe naar een betere aansluiting op het gebied van continuïteit van zorg, meer differentiatie in zorg en
beveiliging en meer maatwerk.
2. We kunnen flexibeler omgaan met vraag/aanbod.
3. Jongeren worden straks ingeschat op het meest passende zorg- en beveiligingsniveau inclusief een passend
dagprogramma.
4. Dit gebeurt op basis van een gerichte screening met onder andere risicotaxatie-instrumenten - risicomanagement.
5. Op basis hiervan worden zij geplaatst in een KVJJ danwel FCJ.
6. Jongeren- en systeembetrokkenheid krijgen een plaats in het FCJ en de KVJJ.
7. Aansluiting KVJJ en FCJ op het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).
8. KVJJ en FCJ zijn onderdeel van een ketenaanpak en zijn een schakel in de keten, er wordt ingezet op transforensische
jeugdzorg.
9. Externe en interne expertise wordt ingezet tijdens de ontwikkeling van de jongere.
10. Screening en diagnostiek ten behoeve van strafproces is een keten aanpak/samenwerking.
11. Screening en diagnostiek in het FCJ vindt daarnaast ook plaats bij jongeren die in een FCJ zitten voor een goede
inschatting van plaatsing op het juiste zorg- en beveiligingsniveau.

KVJJ
12. Een KVJJ is een plaats waar jeugdigen dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een laag beveiligingsniveau en
waar veel aandacht is voor zorg en dagbesteding.
13. Alle type doelgroepen kunnen in een KVJJ worden geplaatst, mits zij aan de indicatiecriteria voldoen.
14. KVJJ is geen mini JJI of een laagbeveiligde afdeling van een FCJ, dus is een bijpassend kader nodig.
15. In de KVJJ wordt gewerkt met relationele beveiliging.
16. Er wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking met jeugdhulp door de bewegingen naar kleinschalig
heid van gesloten jeugdhulp en JJI’s te combineren.

FCJ
17. Het FCJ wordt gepositioneerd als een hoogwaardig behandelcentrum voor forensische jeugd. Het FCJ is daarnaast
ook onderdeel van een netwerk rond forensische jeugd expertise en levert daar een bijdrage aan.
18. In het FCJ worden jeugdigen geplaatst op een afdeling met een bepaalde ‘begeleidingsintensiteit’ en ‘beveiligings
niveau’ en volgen zij een programma samengesteld op basis van individuele behoeften, waarbij uitdrukkelijk
aandacht is voor responsiviteit, kwetsbaarheid, motivatie, verblijfsduur, bejegening en passend dagprogramma.
19. Jongeren komen in een FCJ als zij niet regionaal geplaatst kunnen worden vanwege delictgerelateerde redenen,
onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re) beveiligingsnoodzaak.
20. In het FCJ is een integraal en doorlopend dagprogramma (leef, zorg, onderwijs).
21. In het FCJ is er een woonafdeling en een individueel zorgpad.
22. Binnen een FCJ zijn meerdere beveiligingsniveaus, waar op- en afschaling mogelijk is.
23. Het FCJ haalt specialistische zorg ook van buiten en organiseert niet alles intern. Ook brengt een FCJ de expertise
naar buiten.
24. Er zijn diverse uitstroom mogelijkheden die op maat kunnen worden ingezet vanuit het FCJ. (KVJJ, andere zorgplek,
begeleid wonen, zelfstandig wonen, thuis).
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25. Het Landelijk Specialistische Voorziening (LSV) eindrapport (2018) is richtinggevend, echter wel rekening houdend
met de bestaande gebouwen en financiering en daarmee kan mogelijk niet de geschetste ideale situatie bereikt
worden. Daarom moeten we prioriteren.
26. Er worden prioriteiten gesteld, dus behandelaspecten gaan voor gebouwelijke aanpassingen/wensen.
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3. Visie begeleiding, behandeling en veiligheid VOM
Inleiding
De onderstaande visie en uitwerking is het resultaat van alle gezamenlijke inspanningen en uitkomsten van het traject
verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd. Begin 2020 is dit document opgesteld door een werkgroep met
behandelverantwoordelijken, hoofden veiligheid en beleid. Deze visie vormt de basis voor de invulling van vrijheids
beneming op maat in de komende jaren. Gaandeweg wordt de visie nader uitgewerkt en geconcretiseerd.

Missie
Vrijheidsbeneming van jeugdigen is een uiterst middel. Als vrijheidsbeneming toch noodzakelijk is moeten zorg,
behandeling en beveiliging maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van de jongere en het voorkomen van recidive.

Verandering
Meer variatie in zorgaanbod en mate van beveiliging is nodig gelet op de groeiende diversiteit van de doelgroep, mede
door de invoering van het adolescentenstrafrecht.
De bovenstaande missie en veranderambitie leiden tot de volgende visie die van toepassing is binnen het programma
Vrijheidsbeneming Op Maat jeugd.

Visie
Bij de vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen ligt de focus op continuering van zorg, betrokkenheid van het eigen
netwerk (ouders/verzorgers/partner) en lokale samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zorg- en
justitiepartners, scholen, zorginstellingen en gemeenten.
Er wordt ingezet op:
• Maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg in het toepassen van veiligheidsmaatregelen en het behandelaanbod;
• Passende interventiemogelijkheden bij specifieke delicten en problematiek;
• Voorkomen van detentieschade.
Er is een variatie in het aanbod van beveiliging, zorg, begeleiding, behandeling en vrijheidsbenemende maatregelen voor
justitiële jeugdigen. Op basis van eerste screening en diagnostiek wordt de behandel- en beveiligingsbehoefte in kaart
gebracht. Op basis van de screening worden jongeren geplaatst in een van de twee type voorzieningen:
1. De Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ)
2. Het Forensisch Centrum Jeugd (FCJ)
In beide typen voorzieningen wordt een doorlopend en integraal dagprogramma aangeboden met de juiste professionals
waarbij continuïteit van zorg het uitgangspunt is. De overgang naar en vanuit de voorzieningen wordt zo goed mogelijk
gefaciliteerd door doorlopende trajecten mogelijk te maken. Deze vorm van transforensische jeugdzorg is er zowel aan de
voor- als achterkant van de vrijheidsbeneming.

Uitwerking bij de visie
Vrijheidsbeneming op maat richt zich op een persoonsgerichte aanpak waarbij maatwerk ten aanzien van behandeling en
beveiliging centraal staan. Behandeling heeft dan met name tot doel het risico op recidive te verkleinen. Beveiliging dient
de veilige tenuitvoerlegging van de straf of maatregel en heeft daarnaast tot doel het risico op detentieschade te verkleinen.
Er wordt daarom gewerkt met het Risk-Needs-Responsivity model (RNR)3 en het Good Lives Model (GLM). Volgens de RNR
moeten de intensiteit en duur van de behandelinterventie afgestemd zijn op de ernst van de problematiek en het recidive
risico (risicoprincipe), gericht zijn op dynamische factoren die verklarend samenhangen met het delictgedrag (behoefte
principe) en aansluiten bij de leerbaarheid en motivatie van de jongere en diens systeem (responsiviteitprincipe). Het GLM is
aanvullend op het RNR model en stelt in de aanpak met name het benutten van de beschermende factoren (competenties
en krachten van elk individu), de persoonlijke identiteit en vermogens tot zelfsturing centraal en heeft tot doel het welzijn
van een jongere in detentie te bevorderen.

3

Andrews & Bonta, 1998; Andrews & Bonta, 2010.
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De screening en diagnostiek staan ten dienste van het strafproces, risicomanagement en het indiceren van behandel
interventies. De screening geeft inzicht in de problematiek en eventuele risico’s die moeten meewegen bij het besluit
waar de jongere wordt geplaatst. De (proces)diagnostiek geeft inzicht in de behandelbehoefte. Procesdiagnostiek zorgt
ervoor dat de behoeftes en mogelijkheden van de jongeren goed in kaart worden gebracht. Hierbij wordt naar de
intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkelingsleeftijd, adaptieve vaardigheden en executief functione
ren gekeken.
Getracht wordt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de (beschermende factoren uit de) leefwereld van een jongere en
de continuïteit in dagbesteding en behandeling. In beide typen voorzieningen zijn maatwerk en continuïteit van trajecten
het adagium. Veiligheid en een veilige omgeving zijn hierin belangrijke randvoorwaarden. Immers, groei en ontwikkeling
bevorderen vraagt om een veilig leefklimaat voor jongeren.
Veiligheid kent vele facetten: van harde, technische beveiliging tot fysieke en relationele veiligheid, informatie
beveiliging, digitale veiligheid en integriteit. Waar veiligheid botst met andere belangen, wordt gezocht naar wat
mogelijk en verantwoord is, mede afhankelijk van de resultaten uit screening en diagnostiek.
Het leefklimaat in beide type voorzieningen heeft de kenmerken van een orthopedagogisch klimaat, waarin dwang en
straf zo min mogelijk en alleen vanuit pedagogisch oogpunt worden toegepast. Daarbij zijn vier dimensies van belang:
tegengaan van repressie (dwang en straf, overmaat aan regels en verveling), steun, groei en sfeer (veilige omgeving)4.
De nadruk ligt op het leren van fouten en leren uit positieve ervaringen en het (blijven) voelen en erkennen van eigen
verantwoordelijkheid van de jongere en het systeem waarvan hij deel uitmaakt. Hiermee wordt de jongere gesterkt in
het zelf regie nemen op positieve planvorming en zijn verdere levensloop. Dat vraagt een professionele werkrelatie en
een veilige werk- en leefomgeving. Op deze manier komt de jongere met vallen en opstaan tot nieuw gedrag. Werken
vanuit het concept van relationele beveiliging is daarmee een belangrijk kenmerk voor beide soorten voorzieningen.
Tegelijkertijd dient de beveiliging dusdanig te zijn dat medewerkers en bezoekers zich veilig voelen en dat per jongere
maatwerk bij beveiliging mogelijk is. Dit maatwerk vraagt om continu onderzoek naar innovatieve mogelijkheden om
beveiliging en leef- en werkklimaat te optimaliseren.

Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd
De kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd zijn bouwkundig een laagbeveiligde setting en bieden de mogelijkheid
jongeren in de buurt van de eigen leefomgeving te plaatsen, zodat het individuele traject samen met de jongere (verder)
vorm en inhoud krijgt vanuit regionale aanbieders van zorg, onderwijs en/of dagbesteding. Belangrijk kenmerk is dat het
contact met diens systeem en sociaal netwerk in stand blijft. Daardoor kunnen positieve elementen in het leven van de
jongere zoals dagbesteding (school, werk en vrijetijd), sociale contacten, reeds ingezette hulp en ondersteuning uit zijn
netwerk blijven behouden of worden versterkt.
De kleinschalige voorziening justitiële jeugd zet harde beveiliging (insluiting, cameratoezicht) én relationele beveiliging
(toezicht/controle en begeleiding door professionals door een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van een
jongere en samen afspraken te maken) in.
In elke KVJJ werkt de jongere aan het maken van een eigen plan voor de nabije toekomst en de lange termijn.
Hierbij wordt gewerkt met het principe van één jongere, één plan en individueel maatwerk.
Als er geen dagbesteding is, moet er zicht zijn op dagbesteding die spoedig kan worden opgestart. Al gestarte hulp
verlening loopt door in de KVJJ of wordt opgestart. Hierom is ketensamenwerking van belang. De gemeente is nauw
betrokken voor de inzet van jeugdhulp, dagbesteding en het vervolgtraject tijdens en na verblijf in de KVJJ.
Vrijetijdsbesteding is onderdeel van de dagbesteding in de KVJJ. Deze dagbesteding die de jongere op moment van
plaatsing al heeft wordt indien passend gestimuleerd. Als deze niet passend is of niet aanwezig, dan wordt samen met
de jongere gedurende zijn verblijf gezocht naar deze vrijetijdsbesteding, zoals een sport, bijbaan of vrijwilligerswerk.

4

Helm, G.H.P. van der, Tol, N. van & Stams, G.J.J.M. (2013). De invloed van het orthopedagogisch klimaat in de residentiële justitiële jeugdzorg.
Recidivevermindering door opvoeding, behandeling en scholing.
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Forensisch Centrum Jeugd
Een Forensisch Centrum Jeugd (FCJ) is bouwkundig een hoog beveiligde setting waar jongeren worden geplaatst op
grond van een preventieve hechtenis, vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, die een hoge(re) mate van
specialistische en geïntegreerde behandeling en/of een hoge(re) mate van beveiliging nodig hebben. Jongeren komen in
een FCJ vanwege delictgerelateerde redenen, onderzoeksbelang, zorgproblematiek en/of een hoge(re)
beveiligingsnoodzaak.
Het FCJ biedt een gedifferentieerd orthopedagogisch leefklimaat per woonafdeling. Het leefklimaat wordt gebaseerd op
de combinatie van begeleidingsintensiteit, mate van zelfredzaamheid en beveiligingsnoodzaak. Eén van de opdrachten is
het leveren van maatwerk per jongere. Het programmatisch aanbod is daarom niet automatisch gekoppeld aan de
woonafdeling, maar wordt individueel bepaald. Dat betekent dat er een divers en flexibel aanbod van zorg en behandeling
beschikbaar is en differentiatie in beveiliging mogelijk is.
Vanuit het integraal dagprogramma is, passend bij de leeftijd en complexiteit van de doelgroep, zowel een intern als
extern aanbod aanwezig. Er is sprake van transforensische jeugdzorg om het verblijf in een FCJ zoveel mogelijk ten
dienste te laten zijn van het totale traject en zorg en begeleiding te continueren.
Bij plaatsing in een FCJ gaan jongeren eerst naar een basisafdeling. Hier wordt de eerste screening en diagnostiek verder
verdiept. Risicotaxatie en risicomanagement zijn een onderdeel hiervan. Op basis van de verdiepende screening wordt
aanbod op maat in kaart gebracht om zodoende te kunnen bepalen naar welke leefgroep (intern of extern) hij na de
basisafdeling doorstroomt en welke behandeling(en) geïndiceerd zijn.
Een FCJ biedt behandeling op maat. Ook binnen één afdeling zullen niet alle jeugdigen dezelfde vorm en intensiteit van
behandeling krijgen. De intensiteit is afhankelijk van (de risicotaxatie en de dynamische, veranderbare factoren die in
relatie staan met het delict) het aantal behandelcontacten en interventies (synoniem van intensiteit) en kan/zal daarom
per individu verschillen. Binnen de FCJ’s zijn enkele specialistische afdelingen waar jongeren geplaatst kunnen worden
op grond van specifieke (zorg)problematiek.
De plaatsing op een afdeling is geen absoluut gegeven. Er moet ook rekening gehouden worden met de fasering tijdens
verblijf. Het dagprogramma is erop gericht om, los van waar de jongere verblijft, passend aanbod te bieden bestaande
uit behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding en recreatie.
Ook bij de jongeren die op de afdelingen verblijven voor langdurige behandeling, staat procesdiagnostiek en risico
management centraal. Dit om op gestructureerde wijze de ontwikkelingen binnen de behandeling en mogelijkheden
richting toekomstperspectief blijvend te monitoren en de omgeving op aan te passen.
Met behulp van ICT en innovatieve middelen wordt de mate van bewegingsvrijheid en de begeleidingsintensiteit
mogelijk gemaakt.
Het is de bedoeling dat het FCJ een laagbeveiligde unit (LBU) kent. Een LBU is een laagbeveiligde setting ten behoeve van
de resocialisatie doelstelling en deze wordt gekenmerkt door het kunnen oefenen met vrijheden. Een LBU kan tijdelijk
een plek bieden in een vertrouwde omgeving, met bekend personeel om te wennen aan vrijheden en lagere beveiliging,
totdat de jongere naar een vervolgplek gaat (naar een vervolginstelling, KVJJ of naar huis).
Jongeren kunnen nog klinische behandeling in de FCJ volgen en tegelijkertijd baat hebben bij een lager beveiligings
niveau. Door een dergelijke voorziening als onderdeel van het FCJ kunnen risico’s in een semi-open situatie worden
getest en kan terugval worden opgevangen.
Jongeren waarvan de stap van de hoge beveiliging naar een open voorziening na de vrijheidsbeneming en behandeling te
groot is of jongeren die een lager beveiligingsniveau aan kunnen, kunnen in aanmerking komen voor een LBU. Voor hen is
de LBU goed in de fasering van beveiliging en gerichtheid naar buiten. Plaatsing in een KVJJ kan qua beveiligings
differentiatie mogelijk nog een te grote stap zijn of voor een aantal jongeren is de KVJJ geografisch geen optie waardoor
zij door plaatsing binnen een LBU toch kunnen oefenen met meer vrijheden voordat zij naar huis of een vervolgplek gaan.

9
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De doelgroep van de LBU is onder te verdelen in:
• Jongeren met een PIJ-maatregel of jeugddetentie
• Jongeren in voorlopige hechtenis
Zowel jongeren met en zonder verlofstatus kunnen geplaatst worden, zolang er zorgvuldig en verantwoord is afgewogen
waarom een jeugdige toe is aan bepaalde vrijheden.

10
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4. Projecten VOM
Onder het programma VOM zijn drie projecten actief:
• Forensische Centra Jeugd;
• Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd;
• Beleidsontwikkeling.
De projecten werken gelijktijdig aan (beleids)ontwikkeling en implementatie in de KVJJ’s en JJI’s. Er zijn diverse directeuren
die als portefeuillehouder aan de projecten gekoppeld zijn, voor de inhoudelijke sturing en zorgvuldige link met de uitvoering.

Portefeuillehouder FCJ
JJI Directeur

Portefeuillehouder
Beleidsontwikkeling
Voorzitter Inhoudelijk
Directeuren Overleg

Portefeuillehouders KVJJ
Bestuurders KVJJ

Project FCJ’s

Project
Beleidsontwikkeling

Project KVJJ’s

Teylingereind

Werkgroepen Beleid

KVJJ Amsterdam

Lelystad

Risicomanagement VOM

KVJJ Noord

Kwaliteit personeel en
deskundigheid

KVJJ Zuid

Behandeling, zorg en leefklimaat

KVJJ Den Haag

Arbeidstoeleiding en Onderwijs

KVJJ Rijnmond

Rijks JJI:
Den Hey-Acker
De Hunnerberg
De Hartelborgt
Horsterveen

Transforensische (jeugd)zorg
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Project Forensisch Centrum Jeugd (FCJ)
Het project FCJ heeft als opdracht een concrete beschrijving op te leveren van wat een FCJ is en hoe daartoe gekomen wordt.
Daarnaast zijn de JJI’s in 2020 begonnen met pilots die resultaten gaan leveren op de omvorming van JJI naar een FCJ.
Kenmerkend van dit project is dat er in de uitvoering bij de JJI’s al onderdelen worden geïmplementeerd of uitgetest
terwijl er ook nog onderdelen van het FCJ moeten worden ontwikkeld, zoals de transforensische (jeugd)zorg of de
herindeling van de afdelingen in het FCJ.
Dit project gaat overstijgend te werk onder leiding van een tijdelijk aangestelde landelijk projectleider. Dit project wordt
aangestuurd door de programmamanager VOM én inhoudelijk door de portefeuillehouder FCJ (een directeur van een JJI).
De werkzaamheden van dit project FCJ zullen zich op hoofdlijnen op het volgende richten:
• Pilots van de JJI’s begeleiden en faciliteren zodat er samenhang is tussen de verschillende pilots. Dit betekent
verbindende overleggen organiseren maar ook waar nodig de landelijke kaders beschrijven en laten vaststellen.
• Een algemene beschrijving van de FCJ opleveren die uiterlijk 2024 worden opgericht. Hierin staan de werkprocessen en
beschrijvingen op het gebied van zorg, beveiliging en dagbesteding.
• Een advies voor het proces van omvorming van JJI naar FCJ opleveren. Een implementatieplan waarin beschreven
wordt hoe het proces om te komen tot de (inhoudelijke) omvorming van de JJI’s naar FCJ’s kan worden uitgevoerd.
Dit betekent input leveren voor de plannen van de JJI’s, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de implementatie.
In 2020 en 2021 zijn de drie JJI’s gestart met FCJ pilots; de Rijks JJI-locaties, JJI Lelystad en JJI Teylingereind. Hierbij
worden de onderdelen van een FCJ in de praktijk uitgewerkt en getoetst. Het gaat om de basisafdelingen, laagbeveiligde
units, transforensische zorg, screening en (proces)diagnostiek, arbeidstoeleiding en dagprogramma. Hieronder het
overzicht van alle lopende en afgeronde pilots:
JJI

Onderwerp

Planning pilot

Rijks JJI

Laagbeveiligde unit (Hunnerberg)

Maart 2021 – eind 2022

Basisafdelingen (Hartelborgt & Horsterveen)

Jan 2020 - eind 2020. Pilot afgerond in de Hartelborgt
en gestart in Horsterveen in september 2021

Risicomanagement en procesdiagnostiek

Juli 2020 – dec 2021

Buitenloods

Mei 2021 – mei 2022

Inschatting verblijfsduur

Jan 2021 – juli 2022

Systemisch werken

Juni 2021 – juli 2022

Basisafdelingen

Jan 2021 – dec 2021

Arbeidstoeleiding (Rijks JJI)

Sept 2020 - mei 2021

Neurobiologische interventie. (Rijks JJI)

April 2020 - eind 2020

Transforensische zorg (JJI Lelystad)

Sept 2020 – mei 2021

Transforensische zorg (Rijks JJI)

April 2020 – april 2021

Laagbeveiligde unit (JJI Lelystad)

Sept 2020 – eind 2020

Lelystad

Teylingereind

Afgeronde pilots

Belangrijke besluiten en activiteiten binnen het project FCJ
In 2020 en 2021 is in het programma VOM een aantal besluiten genomen om verder te gaan met de invoering van de FCJ.
Hieronder treft u de belangrijkste.
FCJ-pilot Laagbeveiligde unit (LBU)
De Laagbeveiligde unit wordt beschouwd als een externe differentiatie in beveiliging. In de zomer van 2020 is het besluit
genomen dat de Divisie Individuele Zaken (DIZ) plaatsingsbevoegd blijft voor plaatsingen in de LBU van de FCJ. DIZ is in
dit geval verantwoordelijk voor de plaatsingen in de laagbeveiligde unit. Dit is een juridische vereiste.
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In november 2020 is het besluit genomen dat er jeugdigen met verlofstatus en jeugdigen zonder verlofstatus binnen de
LBU geplaatst kunnen worden. Het advies van het OM voor wat betreft het wel of niet plaatsen van een jeugdige zal
leidend zijn.
In februari 2021 zijn de plaatsingscriteria voor de LBU vastgesteld en in maart 2021 is de LBU-pilot in Nijmegen gestart.
Het plaatsingsproces voor de LBU is in mei en oktober geëvalueerd en in de programmaboard VOM vastgesteld.
Het plaatsingsproces zal gedurende de pilot om de 4 maanden worden geëvalueerd.
Monitor FCJ pilots
In maart 2021 is een evaluatieonderzoek naar de FCJ-pilots gestart. In het onderzoek wordt bekeken in welke mate en op
welke wijze de vooraf geformuleerde doelen van de diverse FCJ-pilots bereikt worden en welke factoren daarbij
bevorderend of belemmerend werkten. Er wordt bekeken wat dit oplevert in relatie tot het toekomstige FCJ, zowel op
het gebied van inhoudelijke aspecten als organisatorische en bedrijfsvoeringsaspecten. Het onderzoek heeft een looptijd
van een jaar.
Herindeling afdelingen FCJ en landelijke bestemmingen
In het najaar van 2020 is gestart met de uitwerking van de herindeling van de afdelingen FCJ en de landelijke bestem
mingen. In september 2021 is besloten in het licht van de capaciteitsdruk en personeelstekort in de JJI’s de komende
periode te focussen op de verdere ontwikkeling van de basisafdelingen, de reguliere afdelingen inclusief zorgpaden en
de LBU. De herverdeling van de landelijke bestemmingen schuift daarmee op in de planning en zal naar verwachting in
2024 opnieuw worden bekeken. Dit zorgt voor meer focus en rust in de JJI’s om de omvorming naar FCJ de komende
2 jaar te kunnen implementeren in deze weerbarstige tijden rond capaciteit, personeel en Covid-19.
Besluit maatregelen personele problematiek
De Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspecties) hebben begin juli 2021 zorgen geuit over het capaciteits- en personeels
tekort in de JJI’s. In reactie hierop heeft de Minister voor Rechtsbescherming een aantal maatregelen genomen om de
personele krapte op korte termijn op te lossen. Hierbij zijn de maatregelen gericht op een derde groepsleider op de groep
en de structurele inzet van basispsychologen voor de doorplaatsingen naar diverse differentiaties in het stelsel van invloed
op VOM. De gevolgen voor het project zullen de komende maand in het projectplan inzichtelijk worden gemaakt.

Planning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maart 2021: Start FCJ-monitor
Mei 2021: Evaluatie plaatsingsproces LBU
Augustus 2021: Eerste tussenevaluatie FCJ-monitor
Oktober 2021: Evaluatie plaatsingsproces LBU
December 2021: Herijkt projectplan FCJ
Januari 2022: Bespreken besluit plaatsing meisjes in LBU en KVJJ
Januari 2022: Tweede tussenevaluatie FCJ-monitor
Maart 2022: Afronding FCJ-monitor
2022 t/m 2024: Implementatie FCJ’s
Q4 2023: Productbeschrijving FCJ

-

Legenda
behaald
in ontwikkeling

-
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Project Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ)
De opdracht van het project KVJJ is om te komen tot een productbeschrijving voor de KVJJ. Hierin staat beschreven wat
een KVJJ precies inhoudt en welke (beleids)kaders van toepassing zijn op de KVJJ. De realisatie en implementatie
opdracht ligt bij de KVJJ’s. Dit project zal daarbij begeleiden, faciliteren en landelijke kaders ontwikkelen.
Dit project gaat overstijgend te werk onder leiding van een tijdelijk aangestelde landelijk projectleider. Dit project wordt
aangestuurd door de programmamanager VOM én inhoudelijk door de portefeuillehouders KVJJ (twee bestuurders van
de KVJJ aanbieders).
De werkzaamheden van dit project zullen zich op hoofdlijnen op het volgende richten:
• De doorontwikkeling van KVJJ Amsterdam en KVJJ Zuid in 2020 en 2021.
• De opstart van de KVJJ in de regio’s Noord, Den Haag en Rijnmond in 2021.
• Begeleiden en monitoren van de doorontwikkeling van opgestarte KVJJ’s.
Op te leveren resultaten:
• Het eindproduct van dit project bestaat uit meerdere deelproducten waarvan de beleidskaders door het project
Beleidsontwikkeling uitgewerkt zullen worden. Deze dienen daarna ingevoerd te worden in de operationele KVJJ’s.
• Alle KVJJ’s werken volgens een werkwijze die uitgaat van relationele beveiliging en eigen regie van de jongere.
• Aanmelding en plaatsing verloopt volgens gemaakte afspraken.
• De bezetting van de KVJJ is gemiddeld 75% of hoger.
• Er is duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners rond de KVJJ.
• Er is een aanbieder en een locatie voor alle KVJJ’s.
• Er is een gedragen productbeschrijving voor de KVJJ.
• Er is een wettelijke basis voor de KVJJ.
• Er is risicomanagementbeleid voor de KVJJ.

Belangrijke besluiten en activiteiten binnen het project KVJJ
In 2020 en 2021 is in het programma VOM een aantal besluiten genomen om verder te gaan met de invoering van de
KVJJ’s. Hieronder treft u de belangrijkste.
Tijdelijke afspraken over kosten doorlopende jeugdhulp van JJI naar KVJJ
DJI betaalt voorlopig het doorlopende zorgtraject van jongeren die vanuit de JJI/FCJ naar een KVJJ gaan. Na 2 jaar wordt
deze afspraak geëvalueerd.
De gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor de inzet van strafrechtelijke jeugdhulp, DJI is dat tijdens de
vrijheidsbenemende titel. In de regelgeving is nog geen rekening gehouden met de specifieke groep jongeren die in de
KVJJ geplaatst wordt.
Om doorlopende zorg zoveel mogelijk te garanderen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten om ook de
financiering te laten doorlopen van jongeren die met een jeugddetentie of PIJ maatregel in de JJI verbleven en uit
stromen naar de KVJJ. DJI betaalt dus de doorlopende jeugdhulp in de KVJJ voor deze specifieke groep jongeren.
Start een jongere in de KVJJ met een nieuw zorgtraject, dan betaalt de gemeente deze jeugdhulp.
KVJJ Den Haag en KVJJ Rotterdam-Rijnmond
De aanbieders in de regio Den Haag en Rotterdam-Rijnmond zijn in 2020 gekozen. Timon heeft 26 augustus 2021 een
KVJJ in Krimpen aan den IJssel geopend. Leger des Heils heeft in cocreatie met Family Supporters 7 september 2021 een
KVJJ in Den Haag geopend. Hiermee zijn alle KVJJ’s open die vooraf gepland waren om te openen.
Plaatsingsproces KVJJ vernieuwd
Het plaatsingsproces KVJJ is eind 2020 vernieuwd. Dit proces beschrijft stap voor stap de aanmelding en plaatsing in de
KVJJ. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen preventief gehechte jongeren en jongeren die in de laatste fase van een
straf of maatregel in een KVJJ worden geplaatst. Enkele criteria zijn gewijzigd, vergeleken met de criteria die eerder
golden. Dit komt door ervaringen die zijn opgedaan met de criteria. En door de behoefte om beter maatwerk te kunnen
toepassen.
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De programmaboard VOM heeft op 24 november 2020 het plaatsingsproces voor de KVJJ vastgesteld. Het proces,
de stroomschema’s en toelichting op de criteria zijn te vinden op de www.dji.nl/vom en in hoofdstuk 5 van dit handboek.
Dit plaatsingsproces is in april 2021 opnieuw geëvalueerd met betrokken partijen en vastgesteld. Daarbij is ook rekening
gehouden met nieuw risicomanagementbeleid.
Evaluatierapport plaatsingsproces KVJJ
Tussen juni en november 2020 heeft het onderzoek- en adviesbureau Breuer&Intraval in opdracht van het programma
VOM onderzoek gedaan naar het plaatsingsproces van de KVJJ’s zoals dat toen gold. Aanleiding hiervoor was een aantal
knelpunten die in de praktijk werd ervaren. In december 2020 hebben zij het onderzoeksrapport opgeleverd met een
aantal conclusies en aanbevelingen.
Gedurende de looptijd van het onderzoek is er vanuit het project KVJJ al inspanning gedaan om het plaatsingsproces te
verbeteren. Daarmee is er inmiddels meer balans gevonden in het plaatsingsproces en kunnen de conclusies en
aanbevelingen gebaseerd zijn op de oude situatie. Het evaluatierapport is te vinden op www.dji.nl/vom en in hoofd
stuk 5 van dit handboek.
Monitor KVJJ
In april 2021 is vanuit het programma VOM een monitoronderzoek rond de KVJJ’s gestart. In de monitor wordt nagegaan
hoe de ontwikkeling van de KVJJ’s in het kader van de vrijheidsbeneming op maat voor justitiële jeugd in de keten
verloopt op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied. Hierbij wordt ook meegenomen wat eventuele verbeterpunten
en leerpunten voor in de toekomst zijn. In-, door- en uitstroomgegevens van jeugdigen tot maximaal 2 jaar na uitstroom
worden hierin meegenomen. In november 2021 is een eerste tussenrapportage van deze monitor opgeleverd.
Deze monitor heeft een looptijd van twee jaar (tot mei 2023) en levert iedere 6 maanden een tussenrapport op.
Afspraken administratie JJI-KVJJ
In mei 2021 zijn in de programmaboard VOM de afspraken die gemaakt zijn tussen de JJI en de KVJJ op het gebied van de
administratie van jeugdigen die in de KVJJ verblijven, vastgelegd. Hierin wordt beschreven wie wat doet bij KVJJplaatsingen, die in juridische zin vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken JJI. Daarmee wordt bedoeld
plaatsing van jeugdigen op grond van art. 48 lid 1/3 Bjj. Afgesproken is dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid meer bij
de KVJJ komt te liggen, in lijn met de situatie na aanpassingen van de Bjj. De KVJJ is veranwoordelijk voor de jongeren
die daar zijn geplaatst en daarmee ook voor het opstellen van plannen, verlofaanvragen, MBV’s etc. De JJI is administra
tief eindverantwoordelijk als gevolg van de art. 48 plaatsing.
Pilot verlenging verblijfsduur KVJJ
Bij het opstellen en evalueren van de plaatsingscriteria voor de KVJJ hebben meerdere JJI’s aangegeven dat de maximale
verblijfsduur van 3 maanden in de KVJJ een obstakel kan zijn voor het doorplaatsen van jongeren met een PIJ maatregel
of jeugddetentie. In met name de regio Noord en Zuid zijn minder preventief gehechten en relatief veel PIJ-jongeren,
maar de instroom van deze jongeren is laag. Het programma VOM heeft om die reden geadviseerd om voor een
proefperiode van een half jaar de maximale verblijfsduur bij uitstromers PIJ/jeugddetentie voor KVJJ Noord en KVJJ Zuid
te laten vervallen, met als richtlijn 6 maanden. Dit zal na een half jaar worden geëvalueerd of er meer wordt door
geplaatst naar een KVJJ vanuit de JJI en welke effecten dit heeft in de KVJJ. Wanneer de uitkomsten van de pilot positief
zijn, is het voorstel met het oog op rechtsgelijkheid om de verlenging van de verblijfsduur bij alle KVJJ’s in te voeren.
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Planning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januari 2021: Start KVJJ Noord in Groningen
Voorjaar 2021: Factsheet rollen stakeholders KVJJ
April 2021: Evaluatie plaatsingsproces KVJJ
April 2021: Risicomanagementbeleid
April 2021: Start monitor KVJJ
Juni 2021: Programma van eisen KVJJ
Juni 2021: Besluit doelgroepen KVJJ
Zomer 2021: Start KVJJ regio Den Haag en regio Rijnmond
November 2021: Productspecificatie KVJJ
November 2021: Eerste tussenevaluatie monitor KVJJ
December 2021: Ontwikkelagenda KVJJ
December 2021: Besluit aansluiting KVJJ’s op JVS
Januari 2022: Besluit plaatsing meisjes in LBU en KVJJ
Januari 2022: Uitwerking werkprocessen doelgroepen KVJJ
Maart 2022: Evaluatie pilot verlenging verblijfsduur KVJJ
Q1 2022: Verhuizing KVJJ Zuid

-

Legenda
behaald
in ontwikkeling

-
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Project Beleidsontwikkeling
Met het besluit tot stelselwijziging moet op diverse terreinen nieuw beleid worden ontwikkeld of moet huidig uitvoerings
beleid worden aangepast. Daarom is er een overkoepelend project Beleidsontwikkeling opgestart onder leiding van een
tijdelijk aangestelde landelijk projectleider. Dit project loopt daarmee parallel aan de uitvoering binnen de projecten voor de
opstart van de KVJJ en de omvorming van JJI tot FCJ. Dit project wordt aangestuurd door de programmamanager VOM én
inhoudelijk door de portefeuillehouders Beleidsontwikkeling (voorzitter van het Inhoudelijk Directeuren Overleg (IDO)).
De opdracht werd in de eerste fase aangepakt via de VOORT® innovatiemethode. De VOORT-werkgroep heeft
4 businessvoorstellen opgeleverd die voorgelegd zijn aan de programmaboard VOM en de opdrachtgever. Dit heeft input
opgeleverd voor fase 2 in de beleidsontwikkeling waar het project zich sinds de zomer 2021 in bevindt. Deze fase bestaat
uit een analyse van het huidige beleid en een prioritering in beleidsonderwerpen die verder worden ontwikkeld.
De verdere doorontwikkeling van het beleid wordt in afstemming met het werkveld gedaan.
Het eindproduct van het project beleidsontwikkeling, een integraal beleidsadvies over de inhoudelijke omvorming van
het huidige stelsel naar het stelsel VOM, bestaat uit de uitwerking van de volgende onderdelen:
• risicomanagement
• kwaliteitsbeleid personeel en deskundigheidsbevordering
• behandeling inclusief methodieken en interventies en zorg
• orthopedagogisch leefklimaat inclusief differenties en dagprogramma
• arbeidstoeleiding en onderwijs
• transforensische (jeugd)zorg
Uitgangspunt is de vraag hoe de optimale behandeling en begeleiding van de justitieel geplaatste jongeren op een
toekomstbestendige wijze en met oog voor recidivevermindering kan worden vormgegeven binnen de huidige bedrijfs
voeringskaders (capaciteit, personeel, financiën, verantwoording en beheer).

Belangrijke besluiten en activiteiten binnen het project Beleidsontwikkeling
In 2021 is in het programma VOM een aantal besluiten genomen om verder te gaan met de beleidsontwikkeling.
Hieronder treft u de belangrijkste.
Verdere aanpak en richting beleidsontwikkeling
Naar aanleiding van het innovatietraject VOORT, de uitkomsten van de FCJ-pilots, diverse onderzoeken en afstemming met
de KVJJ’s en JJI’s is er in juni 2021 meer richting gegeven aan de organisatie en inhoudelijke ontwikkeling van het project
beleidsontwikkeling. De beleidsontwikkeling is opgedeeld in de volgende thema’s die de komende maanden verder
uitgewerkt zullen worden: risicomanagement, behandeling, zorg & leefklimaat, kwaliteitsbeleid personeel, transforensische
(jeugd)zorg, arbeidstoeleiding & onderwijs. Naar aanleiding van personele ontwikkelingen in de JJI’s en besluitvorming in
oktober 2021 wordt de scope van het project beleidontwikkeling aangepast. De komende periode wordt inzichtelijk
gemaakt wat de gevolgen zijn van de personele maatregelen op het project. Op basis hiervan moeten er keuzes gemaakt
worden welke onderdelen prioriteit krijgen, op de lange baan worden geschoven of komen te vervallen.

Planning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juni 2020: start beleidsontwikkeling fase 1: VOORT
Maart 2021: Rapport evaluatie kwaliteitsbeleid personeel JJI
April 2021: Oplevering 4 businesscases VOORT
Juni 2021: Richting verdere beleidsontwikkeling bepalen
Juli 2021: Start beleidsontwikkeling fase 2: doorontwikkeling
Q1 2022: Oplevering beleid risicomanagement
Q1 2022: Oplevering kwaliteitsbeleid personeel
Q2 2022: Oplevering beleid behandeling en leefklimaat
Q2 2022: Oplevering beleid transforensische jeugdzorg
Q2 2022: Oplevering beleid arbeidstoeleiding en onderwijs
Juli 2022: Einde project Beleidsontwikkeling

-

Legenda
behaald
in ontwikkeling

-
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Overige onderwerpen VOM
Overige belangrijke besluiten en activiteiten binnen het programma VOM
In 2020 en 2021 is in het programma VOM een aantal besluiten genomen om verder te gaan met de invoering van de
stelselwijziging. Hieronder treft u de belangrijkste.
Project Transitie
Tot november 2021 liep er een project genaamd Transitie. Besloten is de onderdelen van dit project onder te brengen bij
de andere drie VOM-projecten. De onderdelen wet- en regelgeving en informatievoorziening passen niet binnen de
huidige structuur van de overige projecten. Deze onderdelen worden binnen het programmateam VOM apart opgepakt.
Format verblijfsinformatie en eerste perspectiefplan
Met het oog op het verlagen van de administratieve lasten van de JJI’s is in april 2021 de plv. directeur Forzo/JJI akkoord
gegaan met het voorstel van het Inhoudelijk Directeurenoverleg (IDO) voor het format verblijfsinformatie en eerste
perspectiefplan. Dit voorstel houdt voor de korte termijn het volgende in:
• Het gebruik van het huidige format verblijfsinformatie als vrij invulblad met een minimale basis aan verblijfsinformatie
die benodigd is. De minimale basis wordt ontwikkeld met het IDO en afgestemd met de Raad voor de
Kinderbescherming voor ingebruikname.
• Het invullen van het huidige perspectiefplan 1 in een afgeslankte vorm, waarbij wordt voldaan aan wetgeving om
binnen 5 weken een perspectiefplan (5-weeksplan) te hebben.
Voor de lange termijn (Q4 2021- Q2 2022) houdt dit voorstel in:
• Doorontwikkeling van het format verblijfsinformatie.
• Doorontwikkeling van het eerste plan t.b.v. de tweede raadkamer.
• Aanpassing in het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ).
• Aanpassing in wetgeving.
Plaatsing meisjes in LBU en KVJJ
Momenteel wordt de plaatsing van meisjes in de LBU en KVJJ juridisch en beleidsmatig uitgewerkt. Begin 2022 wordt
met de Minister hierover gesproken en zal een besluit volgen. Tot die tijd worden er geen meisjes geplaatst in de KVJJ en
LBU.
Aanpassing beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj)
Om de ontwikkelingen vanuit het Programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM) te bestendigen wordt de Bjj gewijzigd.
De harmonisatiewet rechtspositie jongeren in geslotenheid is in de zomer van 2020 in consultatie geweest, waarna is
besloten om het harmonisatie wetgevingstraject van VWS los te koppelen van het ministerie van J&V. Deze wet ging
alleen over de rechtspositie. De Bjj had naar aanleiding hiervan in ieder geval gewijzigd moeten worden. Nu een
gezamenlijke rechtspositionele wet niet meer doorgaat, was het nodig om alle onderdelen van de Bjj door te nemen en
wijzigingsvoorstellen te doen aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De rechtspositionele aspecten vanuit het
harmonisatietraject voor de KVJJ en FCJ worden hierin meegenomen.
Inmiddels zijn sinds eind 2020 ook een aantal ontwikkelingen van invloed op de benodigde wetswijzigingen. Deze ont
wikkelingen zijn de huidige krapte in capaciteit en personeel, waardoor bedrijfsvoering belangrijker wordt. Bovendien is
hierdoor nog meer aandacht voor de juiste jeugdige op de juiste plek, waarbij grip op de door- en uitstroom en sturing
op kwaliteit van (nog) groter belang is.
Afgelopen periode is vanuit DJI input geleverd aan de wetgever op welke punten wijziging nodig is. Er wordt nu gewerkt
aan een conceptwet en memorie van toelichting. Het huidige streven is om in Q1 of Q2 2022 een wet in consultatie te
laten gaan.
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Planning
•
•
•
•
•
•
•

April 2021: Besluit format verblijfsinformatie en eerste perspectiefplan
Voorjaar 2021: Inzicht in noodzakelijke ICT aanpassingen
Q4 2021: Doorontwikkeling van het format verblijfsinformatie
Q4 2021: Doorontwikkeling van het eerste plan
Q1 2022: Aanpassingen format verblijfsinformatie invoeren in het LIJ
Q1 2022: Aanpassingen 5-weeksplan invoeren in het LIJ
Q1/Q2 2022: Aanpassingen Bjj in consultatie

-

Legenda
behaald
in ontwikkeling

-

19

Programma Vrijheidsbeneming Op Maat jeugd

5. Relevante stukken VOM
Tweede Kamerbrief aanpak jeugdcriminaliteit
Kamerbrief aanbieding eindrapport VIV JJ
Eindrapport VIV JJ
Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ
Eindrapport Landelijk Specialistische Voorziening
Factsheet Proeftuinen Kleinschalige Voorzieningen
Voortgangsbrief Tweede Kamer aanpak jeugdcriminaliteit
Voortgangsbrief Tweede Kamer bijlage 1 – voortgang aanpak jeugdcriminaliteit
Voortgangsbrief Tweede Kamer bijlage 2 – AEF onderzoek naar jeugdhulp in strafrechtelijk kader
Informatieblad ketenpartners KVJJ
Informatieblad algemeen KVJJ
Informatieblad rol van de gemeente bij de KVJJ
Rapport evaluatie plaatsingsproces Kleinschalige Voorziening
Plaatsingsproces KVJJ
Bijlage_1_criteria_en_toelichting_plaatsingsproces_KVJJ
Bijlage_2_3RO_aanmeldformulier_KVJJ
Bijlage_3_ernstige_gewelds_en_zedendelicten_plaatsingsproces_KVJJ
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