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Monitor KVJJ
Aanleiding, doel en looptijd
Aanleiding | Op 28 juni 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming besloten over te gaan tot uitvoering van de Stelselwijziging
Justitiële Jeugd. De Kleinschalige Voorzieningen voor Justitiële Jeugd (KVJJ) is onderdeel van deze stelselwijziging. Het betreft vijf KVJJ’s:
Amsterdam, Rijnmond, Haaglanden, Noord en Zuid. De KVJJ is binnen de stelselwijziging een nieuwe modaliteit en zowel organisatie als
de inhoud van de KVJJ dient te worden gemonitord.
Doel | De monitor dient inzicht te geven in:
•

De effectiviteit van het primair proces (doelrealisatie),

•

efficiency van de bedrijfsvoering (doeltreffendheid),

•

en concrete handvatten te bieden ten aanzien van evaluatie- en sturingsindicatoren en overige relevante zaken met betrekking tot
het functioneren van de KVJJ.

Looptijd monitor | medio 2021 tot maart 2023
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Facts & Figures
Doel en opbouw
In dit document zetten we een aantal ‘Facts & Figures’ van de KVJJ’s op een rij, op basis van de eerste voortgangrapportage van de
monitor. Deze facts & figures bestaan uit de volgende onderdelen:
1.

Overzicht van de vijf KVJJ’s – Een overzicht van de stand van zaken van de vijf KVJJ’s eind september 2021.

2.

Bezetting KVJJ – De drie grafieken laten de gemiddelde bezetting per maand zien en het minimum en maximum aantal
jeugdigen dat in die maand tegelijkertijd in de KVJJ zat. Aangevuld met informatie over de gemiddelde verblijfsduur en de
instroom per maand.

3.

Kenmerken van de doelgroep – Op deze sheet wordt ingezoomd op de kenmerken van de jeugdigen die in de maanden
januari tot en met augustus 2021 in de KVJJ verbleven.

4.

Cijfers toeleidingsproces – Een overzicht van het toeleidingsproces voor preventief gehechte jeugdigen naar de KVJJ, per
KVJJ-regio.

5.

Analyse toeleidingsproces – Op deze sheet beschrijven we wat er opvalt in het toeleidingsproces op basis van de cijfers.

De gegevens voor de Facts & Figures komen uit data van DJI, DIZ, OM, RvdK en de KVJJ’s zelf.
De scope van de Facts & Figures in deze eerste rapportage verschilt per onderdeel, door beschikbaarheid van data op het moment
van rapporteren. Per sheet staat erbij over welke periode de informatie gaat. Daarnaast zijn de KVJJ Rijnmond en KVJJ Haaglanden na
de maand augustus operationeel geworden en dus nog niet meegenomen in de cijfers over de bezetting, kenmerken doelgroep en
analyse toeleidingsproces.

Periode: eind september 2021

Overzicht 5 KVJJ’s eind september 2021

Overzicht KVJJ’s
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Amsterdam

Noord

Zuid

Rijnmond

Haaglanden

Ontwikkelfase

Operationeel sinds 2016

Operationeel sinds
begin 2021

Operationeel sinds
april 2020

Operationeel sinds
augustus 2021

Operationeel sinds
september 2021

Locatie

Randstad, in de stad,
woonwijk

Perifeer, op
zorgterrein Elker,
woonwijk

Perifeer, op
zorgterrein Cadier &
Keer

Randstad, buiten de
stad; Krimpen a/d
IJssel, woonwijk

Randstad, in de stad,
woonwijk

Opdrachtnemer

Levvel

Elker

Via Jeugd

Timon

Leger des Heils (i.s.m.
Family Supporters)

Historie c.q.
aanleiding

Gezamenlijk initiatief gem.
Amsterdam en VIV JJ
proeftuin. Nu KVJJ.

Sluiting JJI,
doorontwikkeling VIV
JJ proeftuin. Nu KVJJ.

Sluiting JJI

Subsidietender DJI

Subsidietender DJI

Huidige
doelgroep

Mix (in praktijk
zwaartepunt op preventief
gehechten)

Mix

Mix

Mix

Mix

Bezetting

Hoog, volatiel

Laag, volatiel

Laag, volatiel

2 plaatsingen, 1
aanmelding

1e plaatsing geweest

Bijzonderheden

Doorontwikkeling vanuit
proeftuinfase: voorheen
gedeeld
opdrachtgeverschap
gemeente/DSJ/DJI, nu DJI

-

Voornemens om te
verhuizen naar een
andere locatie: groter
verzorgingsgebied

Vergunning eind juni
toegekend. 16 aug
start met 4 plekken

Sept gestart met 2
plekken, november
uitbreiding naar 4.
Januari 2022
uitbreiding naar 8.
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Periode: januari t/m augustus 2021

Bezetting per maand
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De grafieken aan de linkerkant geven de bezetting per maand per KVJJ
weer. De donkerblauwe lijn is de gemiddelde bezetting per maand. De
stippellijnen laten de minimale en maximale bezetting van die maand zien;
het laagste aantal jeugdigen dat die maand tegelijkertijd in de KVJJ zat
(min) en het hoogste aantal jeugdigen dat die maand tegelijkertijd in de
KVJJ zat (max).
29 in KVJJ Amsterdam

Sinds begin 2021 zijn er
51 jongeren in een KVJJ
geplaatst

11 in KVJJ Noord

Bezetting KVJJ

11 in KVJJ Zuid

Gemiddelde verblijfsduur
• KVJJ Amsterdam: 36 dagen
• KVJJ Noord: 28 dagen
• KVJJ Zuid: 28 dagen

Instroom per maand
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Periode: januari t/m augustus 2021
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Verblijfstitel
17 jaar in KVJJ Amsterdam
Tussen 15 en 23 jaar

Gemiddelde leeftijd:
17 jaar

17 jaar in KVJJ Noord
Tussen 15 en 19 jaar

Tussen 15 en 25 jaar

Provincie van herkomst:
• KVJJ Amsterdam: 100% Noord Holland
• KVJJ Noord: 82% Groningen, 9% Drenthe, 9%
Friesland
• KVJJ Zuid: 91% Limburg, 9% Noord-Brabant

KVJJ Noord
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6
24%

9%

17

68%

3

4

6

36%

55%

33%

4

45%

Zowel in de KVJJ Amsterdam, Noord en Zuid heeft er één
jeugdige twee keer in de KVJJ gezeten. Redenen: in hoger
beroep weer in de KVJJ geplaatst, schorsing opgeheven,
half jaar later weer in KVJJ.

KVJJ Amsterdam
• Detentierecidive 0: 38%
• Detentierecidive 1-2x: 45%
• Detentierecidive >2x : 17%
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22%

Preventief: eerste plaatsing

Detentierecidive: iets minder dan de helft van de
jongeren in de KVJJ heeft niet eerder in detentie
gezeten.

KVJJ Zuid

1

8%

17 jaar in KVJJ Zuid
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Kenmerken doelgroep

KVJJ Amsterdam

Preventief: doorplaatsing

Jeugddetentie

Delictsoort
Voor alle drie de KVJJ’s

Vermogensmisdrijven met geweld

53%

Onbekend

14%

Vermogensmisdrijven zonder geweld

12%

KVJJ Noord
• Detentierecidive 0 : 55%
• Detentierecidive 1-2x : 45%

Vernieling en openbare orde en gezag
Wet wapens en munitie

6%

KVJJ Zuid
• Detentierecidive 0 : 47%
• Detentierecidive 1-2x : 43%

Geweld

6%

Opiumwet

8%

2%

PIJ

Periode: januari t/m juni 2021

Overzicht toeleidingsproces preventieve hechtenis

Doorplaatsing

Cijfers toeleidingsproces

Eerste
plaatsing
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KVJJ Regio /
Arrondissement

Aantal
Aantal adviezen
voorgeleidingen RvdK KVJJ

Positief advies DIZ
plaatsing KVJJ
Plaatsing KVJJ

107

29*

25 (86%)

19 (66%)

Noord

45

10

9 (90%)

6 (60%)

Zuid

55

6

6 (100%)

3 (50%)

Amsterdam

KVJJ Regio /
Arrondissement

Aantal
Aantal adviezen
voorgeleidingen RvdK KVJJ

Positief advies DIZ
plaatsing KVJJ
Plaatsing KVJJ

107

14

8 (57%)

7 (50%)

Noord

45

3

2 (67%)

2 (67%)

Zuid

55

5

4 (80%)

3 (60%)

Amsterdam

De KVJJ Rijnmond en Haaglanden zijn pas in de tweede helft 2021 geopend. Totaal aantal jeugdigen in de eerste helft
van het jaar is dan ook voor beide KVJJ’s 0. We kunnen wel iets zeggen over het totaal aantal voorgeleidingen:
•
In het arrondissement Rotterdam waren er in de eerste helft van 2021 132 voorgeleidingen
•
In het arrondissement Den Haag waren er in de eerste helft van 2021 106 voorgeleidingen

* Eén keer van Reclassering Nederland gekomen i.p.v. RvdK

7

8

Wat valt er op in het toeleidingsproces?
In circa een kwart van alle voorgeleidingen wordt een advies KVJJ afgegeven. Ketenpartners actief in de uitvoeringspraktijk vinden dit
op basis van de casuïstiek die zij zien, een logisch aandeel.
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In Limburg is het percentage KVJJ adviezen t.o.v. het aantal voorgeleidingen lager. Verklaring is mogelijk gelegen in de geografische
scope van het arrondissement i.r.t. de situering van de KVJJ. Voor jeugdigen uit Noord-Limburg wordt de afstand als te groot
ervaren.

Analyse toeleidingsproces

Geen grote verschillen tussen % plaatsingen in de drie KVJJ regio’s. Daarbij zijn de aantallen in Noord en Zuid nog te laag om hier
conclusies aan te verbinden.
DIZ gaat procentueel vaker akkoord met een eerste plaatsingen KVJJ, dan met doorplaatsingen vanuit de JJI i.h.k.v. preventieve
hechtenis. Ook hier geldt dat de aantallen nog te laag zijn om hier een conclusie aan te verbinden.
In de ‘trechter’ van adviezen KVJJ tot aan daadwerkelijke plaatsing zien we dat er ongeveer een even groot percentage cases afvalt
door de beslissing van de RC als door de beslissing van DIZ.
Afwijzing van een KVJJ advies/aanvraag door DIZ resulteert 2 keer in een schorsing. In de overige cases is sprake van plaatsing – of
handhaving plaatsing – JJI.
In de aanvragen KVJJ die DIZ akkoord bevindt, wordt door de RC regelmatig besloten tot een JJI plaatsing over te gaan; 6 keer (t.o.v.
8 keer schorsen en 1 civiele plaatsing).
Redenen voor DIZ om niet akkoord te gaan met een KVJJ plaatsing zijn bij eerste plaatsingen primair omwille van de aard van het
delict (art. 287/289) en een enkele keer vanwege hoog recidiverisico en suïciderisico. Bij doorplaatsing is de onderbouwing diverser:
aard delict, recidiverisico, frequent niet houden aan voorwaarden, mediagevoeligheid en verblijf van een medeverdachte.
Vooralsnog zeer weinig aanmeldingen vanuit de JJI’s en 3RO.
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Gebruikte afkortingen
KVJJ: Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd
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DJI: Dienst Justitiële Inrichtingen
DIZ: Divisie Individuele Zaken, onderdeel van DJI
OM: Openbaar Ministerie

Afkortingen

ZM: Zittende magistratuur
RC: Rechter-commissaris
RvdK: Raad voor de Kinderbescherming
3RO: de 3 reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, het Leger des Heils en Stichting Verslavingsreclassering GGZ)
JJI: Justitiële Jeugdinrichting
PIJ: Maatregel voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
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