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MANAGEMENTSAMENVATTING

Een

Kleinschalige Voorziening (KV) is een voorziening waar jongeren dichtbij hun eigen

leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in de huidige Justitiële
Jeugdinrichting (JJI). Zorg en dagbesteding worden daarbij zoveel als mogelijk
gecontinueerd of opgestart tijdens het verblijf. Sinds 1 mei 2018 bepaalt de Minister voor
Rechtsbescherming of een jongere in een KV wordt geplaatst. In de praktijk wordt dit
uitgevoerd door een selectiefunctionaris van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In opdracht van DJI heeft het onderzoeks- en
adviesbureau Breuer&Intraval gevraagd het plaatsingsproces van de bestaande KV’s in
Amsterdam en Zuid-Limburg in kaart te brengen.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de (na)zomer van 2020. In deze periode was in
Nederland de Corona pandemie gaande en zijn de rechtbanken enkele weken dicht geweest.
Daarnaast was op het moment van onderzoek de KV in Zuid-Limburg enkele maanden open
en zijn er slechts enkele jongeren in de voorziening geplaatst. In Amsterdam is in 2016
gestart met een pilot KV en is de KV inmiddels enkele jaren open.
Om informatie te verzamelen over het plaatsingsproces is een document- en
literatuurstudie uitgevoerd, zijn 28 geanonimiseerde dossiers (23 uit Amsterdam en vijf uit
Zuid-Limburg) bestudeerd en zijn 18 interviews gehouden met betrokken stakeholders.

Bevindingen
Betrokken stakeholders zijn over het algemeen erg positief over de KV’s als nieuwe
modaliteit binnen het justitiële landschap. Het behoud van binding van de jongere met de
maatschappij, het nauwere contact met de (plaatsvervangende) gezinssituatie en de
continuering van dagbesteding kan volgens geïnterviewden bij de juiste doelgroep zeker
bijdragen aan re-integratie en recidivevermindering.

Plaatsingsproces
De KV’s en het plaatsingsproces hebben nog maar een relatief korte voorgeschiedenis. Uit
dit onderzoek blijkt dat na de eerste gewenningsperiode en het zoeken naar ieders juiste
rol en verantwoordelijkheid, de betrokken partijen steeds meer waardering krijgen voor de
samenwerking met betrekking tot het plaatsingsproces. Alle geïnterviewden geven aan dat
ze zien dat de afgelopen maanden de samenwerking tussen lokale partijen en DIZ is
verbeterd en de ‘partijen’ elkaar beter weten te vinden.
Tijdens de pilot in Amsterdam is, sinds 1 mei 2018, de stap toetsing en besluit plaatsing
door DIZ aan het werkproces ‘toeleiding naar KV’ toegevoegd. Deze (tussen)stap dat
vooraf toetsing bij DIZ plaatsvindt zou nog eens goed met de betrokken stakeholders
besproken moeten worden. Indien hierover overeenstemming wordt bereikt, kan deze stap
worden geformaliseerd.

Managementsamenvatting
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Veranderde rol RC
De veranderde rol van de RC van ‘besluitvormende’ naar ‘adviserende’ met betrekking tot
plaatsing in de KV heeft vooral in de eerste periode tot spanningen geleid tussen lokale
stakeholders in Amsterdam en DIZ omdat het advies van de RC niet altijd wordt opgevolgd.
Meerdere betrokkenen geven daarnaast aan principiële bezwaren te hebben tegen de
adviesrol die de rechter krijgt toebedeeld in de fase voorlopige hechtenis, in plaats van een
beslissende rol. Betrokkenen vinden dat een heldere scheidslijn tussen de rechtspraak en
de uitvoering ontbreekt. DIZ en betrokken stakeholders zouden een gesprek moeten
voeren of Trias Politica voldoende is geborgd.
Plaatsingscriteria
De opgestelde plaatsingscriteria lijken door DIZ vooral te worden gezien als eisen dan wel
(harde) voorwaarden, terwijl andere betrokkenen het meer zien als richtlijnen. Om meer
op één lijn te komen zijn de afgelopen periode achteraf verschillende casussen gezamenlijk
besproken, hetgeen moet leiden tot meer overeenstemming en begrip. Daarnaast is het
van belang dat DIZ de argumentatie van de besluitvorming over een plaatsingsadvies
helder en duidelijk beschrijft.
De huidige manier van toepassen van de selectiecriteria heeft in de beleving van de
stakeholders ertoe geleid dat het aantal plaatsingen in de KV Amsterdam is teruggelopen.
Daarom zou in gezamenlijk overleg met stakeholders moeten worden nagegaan of en waar
meer maatwerk mogelijk is in het toepassen van de selectiecriteria.
Motivatie van jongeren blijkt (voor DIZ) een belangrijke reden voor plaatsing in een KV.
De motivatie van de jongere moet echter vaak nog besproken worden tijdens de zitting,
waar DIZ niet bij aanwezig is. Tijdens een zitting komt eveneens nog regelmatig andere
relevante informatie naar voren, die voorafgaand – tijdens het opstellen van een
adviesrapport door RvdK of 3RO – nog niet bekend was. Daarom is het van belang dat alle
betrokken partijen zowel bij het opstellen van het adviesrapport als tijdens de zitting zich
hiervan bewust zijn. Zo kunnen in een rapport afhankelijkheden c.q. voorwaarden aan een
advies worden gesteld ten aanzien van informatie die pas tijdens de zitting naar voren
komt.

Nog meer benutten KV
Niet iedereen lijkt voldoende de afweging te maken (c.q. op de hoogte te zijn) van de
mogelijkheid voor plaatsing van jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een KV. Dit wordt door
betrokkenen gezien als een gemiste kans, vanwege het doel om recidive te voorkomen.
Plaatsing van jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een KV is pas mogelijk wanneer het OM
een voornemen doet tot toepassing van het jeugdstrafrecht. Als er goed gekeken wordt
naar de ontwikkeling van de jongere en dat hij/zij op dit gebied nog niet volwassen is, dan
zou een meer pedagogische aanpak meer resultaat kunnen hebben en plaatsing in een KV
een goede keuze kunnen zijn.
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1. INLEIDING

In

opdracht

van

Dienst

Justitiële

Inrichtingen (DJI)

heeft

Breuer&Intraval

het

plaatsingsproces van de bestaande Kleinschalige Voorzieningen (KV’s) voor jeugdigen in
Amsterdam en Zuid-Limburg in kaart gebracht. DJI wil graag meer inzicht in het
plaatsingsproces van de bestaande KV’s en adviezen om verbeteringen in het
plaatsingsproces aan te kunnen brengen.
In dit inleidende hoofdstuk bespreken we kort de achtergrond van het onderzoek en
beschrijven we vervolgens de onderzoeksopzet en de verrichte onderzoeksactiviteiten.

1.1 Achtergrond
Uit het eindrapport Monitor Proeftuinen Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële
Jeugd (VIV JJ) komt naar voren dat er meer variatie in het zorgaanbod en beveiliging voor
alle justitiële jongeren nodig is.1,2 Mede naar aanleiding hiervan heeft de Minister voor
Rechtsbescherming op 28 juni 2019 het besluit “Meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van
justitiële jeugdigen” genomen.3 De Minister wil investeren in een duurzaam stelsel van
vrijheidsbeneming met meer kleinschalige voorzieningen, maatwerk door gerichte
screening en differentiatie in beveiligingsniveau en zorgintensiteit.4 Dit moet uiteindelijk
leiden tot een stelsel waarbij jongeren, na een gerichte screening op basis van
risicotaxatie-instrumenten, in een Kleinschalige Voorziening (KV) of een Landelijke
Specialistische Voorziening (LSV)5 worden geplaatst.
Een KV is een voorziening waar jongeren dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met
een lager beveiligingsniveau dan in de huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Het idee is
dat zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk worden gecontinueerd of opgestart tijdens
het verblijf. Sinds 1 mei 2018 bepaalt de Minister voor Rechtsbescherming of een jongere
in een KV wordt geplaatst. In de praktijk wordt dit uitgevoerd door een selectiefunctionaris
van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Op een aantal plekken, waaronder in Amsterdam, is gewerkt met een proeftuin KV. In
Amsterdam is hierdoor al enkele jaren ervaring opgedaan met een KV. Op 2 april 2020 is
ook in Zuid-Limburg een KV gestart. De planning is dat in 2021 in drie andere gemeenten

1

Kamerstukken II 2015-2016, 24587, nr. 626.
Academische Werkplaats Risicojeugd (2018). Eindrapport Monitor Proeftuinen Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd. Een beschrijvend onderzoek naar de proeftuinen Screening & Diagnostiek en
Kleinschalige Voorzieningen.
3
Kamerstukken II 2018-2019, 28741 nr. 53.
4
Dienst Justitiële Inrichtingen (2020). Informatieblad Kleinschalige Voorzieningen vrijheidsbeneming justitiële
jeugd. Versie april 2020.
5
Nieuwe naam: Forensisch Centrum Jeugd.
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c.q. regio’s KV’s worden opgestart. Het gaat hierbij om de regio’s Den Haag, RotterdamRijnmond en Noord Nederland.

1.2 Onderzoeksvragen
Zoals aangegeven wil DJI graag zicht krijgen in het plaatsingsproces in de KV’s van
Amsterdam en Zuid-Limburg. Zij heeft Breuer&Intraval gevraagd dit in kaart te brengen,
de knelpunten te benoemen en te komen met concrete verbeterpunten in de uitvoering
van de plaatsingen in de KV’s.
De centrale onderzoeksvraag van DJI is:
Hoe verloopt het plaatsingsproces van de kleinschalige voorzieningen in het kader
van de vrijheidsbeneming op maat voor justitiële jeugd en welke verbeteringen
zijn daarin mogelijk?
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn in het onderzoek de volgende deelvragen
meegenomen:
• Wie c.q. welke instanties zijn betrokken bij het plaatsingsproces?
• Hoe waarderen/beoordelen de verschillende samenwerkingspartners het plaatsingsproces?
• Welke onderdelen van het plaatsingsproces verlopen goed en waarom?
• Welke knelpunten doen zich in het plaatsingsproces voor en waarom?
• Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen KV Amsterdam en de KV Zuid-Limburg?
• Is er sprake van verschillen tussen het plaatsingsproces van jongeren tot 18 jaar en
jongeren van 18-23 jaar? Zo ja, welke?
• Zijn er verschillen in het plaatsingsproces van jongeren die meteen naar een KV gaan en
van jongeren die doorgeplaatst worden vanuit een JJI na de eerste zitting na 30 dagen?
Zo ja, welke?
• Zijn er redenen waarom de plaatsingsadviezen van de Rechter-Commissaris en
onderliggend de Raad voor de Kinderbescherming en Reclasseringsorganisatie (3RO) door
Divisie Individuele Zaken niet worden opgevolgd? Zo ja, om welke redenen gaat het dan?

1.3 Onderzoeksopzet
Om de centrale onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:
• Document- en literatuurstudie
• Bestudering casuïstiek door dossieranalyse
• Interviews met stakeholders

Document- en literatuurstudie
We zijn begonnen met het bestuderen van relevante documenten over het
plaatsingsproces KV’s en de KV’s zelf, waaronder beleidsdocumenten. We hebben van DJI

2
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en andere betrokkenen (die zijn geïnterviewd) relevante stukken ontvangen. Daarnaast
hebben we documenten en literatuur verzameld over de KV’s (in Amsterdam en ZuidLimburg), de proeftuinen en het plaatsingsproces. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke
databases en zoekmachines zoals Google Scholar, Google, WorldCat uit peer reviewed
tijdschriften en ‘grijze literatuur’ (niet-wetenschappelijk en peer reviewed).

Dossieranalyse
Om inzicht te krijgen in het (verloop van het) plaatsingsproces zijn 28 geanonimiseerde
dossiers (23 uit Amsterdam en vijf uit Zuid-Limburg6) van jongeren bestudeerd waarbij een
KV plaatsing aan de orde is geweest (zie tabel 1). De meeste dossiers die wij ontvingen
beschikten over een Raadsadvies van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en een
mailwisseling tussen DIZ en de RvdK.
Van de 23 dossiers uit Amsterdam hebben 14 betrekking op jongeren die in de KV zijn
geplaatst. Bij de overige negen dossiers is KV-plaatsing afgewezen door DIZ. De vijf dossiers
van Zuid-Limburg betreffen allemaal dossiers van jongeren die in de KV zijn geplaatst. Twee
dossiers betreffen meerderjarige jongeren. Eén is geplaatst in de KV in Zuid-Limburg, terwijl
bij de ander een plaatsing in de KV is geadviseerd, maar is afgewezen door DIZ. In
Amsterdam gaat het in alle 23 gevallen om preventieve hechtenis, in Limburg betreffen drie
van de vijf dossiers preventieve hechtenis en twee resocialisatie na verblijf in een JJI.
Tabel 1. De ontvangen dossiers verdeeld naar locatie, leeftijd en plaatsing
Aantal

Geplaatst in KV

Niet geplaatst in KV

<18

18+

Leeftijd
onbekend

Totaal

< 18

18+

Leeftijd
onbekend

Totaal

Amsterdam

23

12

1

1

14

7

1

1

9

Limburg

5

4

1

0

5

0

0

0

0

Totaal

28

16

2

1

19

7

1

1

9

DJI heeft vooraf aangegeven dat in de dossiers onder meer de volgende onderdelen die van
belang zijn voor het onderzoek zouden zijn opgenomen: rapportage voor de RechterCommissaris (RC), voorlichtingsrapport vanuit de RvdK, uitspraak van de RC en het
plaatsingsadvies DIZ. Van de 28 dossiers die wij hebben ontvangen zat bij 27 het
adviesrapport van de RvdK of 3RO. Het ene dossier waar dit rapport niet was opgenomen
bevatte wel een KV plan. De mailwisseling tussen DIZ en de RvdK was eveneens in 27
dossiers opgenomen. In het ene dossier waar dit niet was opgenomen was wel het
adviesrapport van 3RO opgenomen.
Voordat de dossieranalyse is uitgevoerd is een analyseschema opgesteld. Hierin zijn punten
opgenomen die van belang zijn voor het in kaart brengen van het plaatsingsproces. Voor het
opstellen van dit analyseschema zijn ten eerste relevante literatuur en documenten
6

Aangezien de KV in regio Zuid-Limburg pas in april 2020 van start is gegaan was nog maar een beperkt aantal
dossiers beschikbaar.
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bestudeerd. Daarnaast zijn enkele dossiers bekeken om na te gaan welke informatie is
opgenomen. Vervolgens is het analyseschema ontwikkeld en uitgewerkt. Aan de hand van
een conceptversie van het analyseschema zijn enkele dossiers geanalyseerd om ervoor te
zorgen dat het analyseschema op een correcte manier werd ingevuld. Het definitieve
analyseschema is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld (zie bijlage 1).

Interviews stakeholders
Naast de document- en literatuurstudie en de dossierstudie zijn relevante stakeholders c.q.
samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de KV’s in Amsterdam en/of Zuid-Limburg7
geïnterviewd. Het gaat hierbij onder meer om vertegenwoordigers van: de beide KV’s, het
Openbaar Ministerie, Divisie Individuele Zaken (DIZ), Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK), Reclasseringsorganisatie (3RO), Jeugdreclassering, De Rechtspraak (RC’s),
Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI), advocatuur en gemeenten. In totaal zijn 18 interviews
afgenomen bij tien verschillende (soorten) instanties.
Voor het afnemen van de interviews is een onderwerpenlijst opgesteld op basis van de
document- en literatuurstudie en de te beantwoorden deelvragen. De definitieve
onderwerpenlijst is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld (zie bijlage 2). Deze
onderwerpenlijst is bedoeld als leidraad bij de gesprekken. In de gesprekken is ingegaan
op de volgende onderwerpen: de betrokkenen bij het plaatsingsproces; het verloop van
het plaatsingsproces, wat gaat er goed en wat kan er beter; de waardering en beoordeling
van het plaatsingsproces; de verschillen tussen het plaatsingsproces van jongeren tot 18
jaar en jongeren van 18 tot 23 jaar; de verschillen in het plaatsingsproces tussen jongeren
die meteen naar een KV gaan en jongeren die doorgeplaatst worden vanuit een JJI na de
eerste zitting na 30 dagen; redenen waarom plaatsingsadviezen van de RC door DIZ
worden opgevolgd. Tevens is gevraagd naar relevante documenten die konden bijdragen
aan het onderzoek.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt in paragraaf 2.1 besproken hoe het plaatsingsproces er in theorie
uitziet. Paragraaf 2.2 behandelt het plaatsingsproces in de praktijk. Hoe ziet het
plaatsingsproces eruit, hoe verlopen de verschillende wijzen van toeleiding, wie zijn erbij
betrokken en hoe waarderen betrokkenen het plaatsingsproces in beide KV’s. In hoofdstuk
3 gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in het plaatsingsproces. Daarbij wordt
gekeken naar verschillen tussen minder- en meerderjarigen en de overeenkomsten en
verschillen tussen de KV-locaties Amsterdam en Zuid-Limburg. Het rapport sluiten we af
met een concluderend hoofdstuk (hoofdstuk 4) waarin de centrale onderzoeksvraag en
deelvragen worden beantwoord. Tevens gaan we in dit hoofdstuk in op de adviezen om
het plaatsingsproces te verbeteren.

7

Op moment van de interviews met de betrokkenen van KV Zuid-Limburg was nog maar één jongere geplaatst.
Hierdoor konden de geïnterviewden nog weinig zeggen over het verloop van het plaatsingsproces in de praktijk.
4
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2. PLAATSINGSPROCES EN VERLOOP

In

dit hoofdstuk gaan we in op het plaatsingsproces richting de KV’s, de verschillende

wijzen van toeleiding, de betrokkenen en de plaatsingscriteria’s. In paragraaf 2.1 wordt
beschreven hoe dit plaatsingsproces op papier1 gaat. In Paragraaf 2.2 geven we weer hoe
het plaatsingsproces verloopt in de praktijk. Vervolgens besteden we in paragraaf 2.3
aandacht aan de waardering van het plaatsingsproces. Het hoofdstuk eindigt met paragraaf
2.4, daarin bespreken we de knelpunten en verbeterpunten in het plaatsingsproces.

2.1 Plaatsingsproces: het model
Het verblijf in een KV is een onderdeel van de tenuitvoerlegging van een
vrijheidsbenemende straf of maatregel. De KV is een relatief nieuwe vorm van
vrijheidsbeneming. Er wordt geschreven aan een nieuwe juridische basis voor plaatsing
van jongeren in deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming (KV) welke naar verwachting
klaar is in 20222. De plaatsing van jongeren in een KV valt onder de verantwoordelijkheid
van de minister voor Rechtsbescherming. Een selectiefunctionaris werkzaam bij DJI (DIZ)
besluit in de praktijk over plaatsing. De Rechter-Commissaris (RC) bepaalt of
vrijheidsbeneming voor een jongere aan de orde is en kan over de plaats van
tenuitvoerlegging een advies uitbrengen (artikel 4:48 Awb)3.
Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI besluit waar de tenuitvoerlegging wordt
uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat DIZ het advies van de RC overweegt en een
onafhankelijk besluit maakt. Dit advies is gebaseerd op het advies van de Raad voor de
Kinderbescherming (Rvdk) of de Reclasseringsorganisatie (3RO) en (vooral) de vordering
van het OM. De Rvdk is voor jongeren tot 18 jaar (pleegdatum voor 18e verjaardag). Voor
jongeren vanaf 18 jaar en ouder (pleegdatum na 18e verjaardag) wordt het advies
geformuleerd door de 3RO.

Wijzen van toeleiding
Er zijn vier verschillende routes naar toeleiding tot een KV:
1. Voorgeleiding na inverzekeringsstelling (IVS).
2. Terugmelding in het kader van een opheffing schorsing
schorsingsvoorwaarden.
3. Doorplaatsing tijdens verblijf in een JJI.

1

of

overtreden

van

De volgende documenten zijn hiervoor gebruikt: Businessplan Kleinschalige Voorziening Zuid 2020, versie 4;

OM, 2010, factsheet Jeugddetentie en Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen; Van Dorp, M., Souverein, F. &
Mulder, E. (2020). Werkwijzebeschrijving Kleinschalige Voorziening Amsterdam. Academische Werkplaats
Risicojeugd.; Garantieverklaring KV Amsterdam;
2
Businessplan Kleinschalige Voorziening Zuid 2020, versie 4.
3
Er wordt momenteel geschreven aan een nieuwe juridische basis voor plaatsingen in KV.
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4. Plaatsing resocialiserende jongeren met een PIJ-maatregel4 en jongeren met een
jeugddetentie.1
De RvdK voert de casusregie voor jongeren tot 18 jaar. De (jeugd)reclassering voert de
regie op toezicht en de inzet van hulp voor jongeren vanaf 18 jaar. Bij een IVS voert de
RvdK de regie en verzamelt informatie over de minderjarige jongere bij alle betrokken
partijen. Dit doet de RvdK op basis van onder meer het Landelijke Instrument
Jeugdstrafrechtketen (LIJ 2a) waarbij de focus vooral ligt op wat nodig is om een jongere
te kunnen schorsen of indien nodig, een advies voor plaatsing in een KV.5 Het
plaatsingsadvies voor een KV wordt gegeven op basis van de contra-indicaties en
indicatiecriteria voor plaatsing in de KV. Deze indicatiecriteria en contra-indicaties zullen
later in dit hoofdstuk worden toegelicht. Wanneer er sprake is van een terugmelding of
doorplaatsing vanuit een JJI voert de RvdK eenzelfde rol, maar meer op de achtergrond.
Jeugdreclassering is bij deze twee routes de regiehouder en geeft een advies tot plaatsing
in een KV.
Figuur 2.1 Stroomdiagram van toeleidingsproces KV Amsterdam (minderjarige jongeren)6

Noot. Overgenomen uit Werkwijzebeschrijving Kleinschalige Voorziening Amsterdam, p13.

Bij meerderjarige jongeren verloopt het proces in feite hetzelfde als bij minderjarige
jongeren, alleen is 3RO betrokken in plaats van de RvdK. Bij alle jongeren tot 23 jaar moet
tijdens deze vroeghulp ingeschat worden of de jongere via het jeugdrecht berecht kan
worden. Hiervoor wordt het wegingskader Adolescentenstafrecht gebruikt. Als de jongere
via het jeugdrecht berecht kan worden, kan KV plaatsing overwogen worden. Hiervoor
moet het OM tijdens voorgeleiding of raadkamer aangeven dat zij het voornemen hebben
jeugdstrafrecht te vorderen (art. 63 lid 5 sv).

4

De RC kan naast of in plaats van jeugd- detentie ook een maatregel tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
(PIJ-maatregel) opleggen aan minder- jarigen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd. De PIJ-maatregel is de
zwaarste strafrechtelijke maatregel voor jeugdigen. De PIJ-maatregel is vergelijkbaar met de TBS-maatregel voor
volwassenen en wordt daarom ook wel “jeugdTBS” genoemd. (OM, 2010, factsheet Jeugddetentie en Plaatsing in
een inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel), p1).
5 Businessplan Kleinschalige Voorziening Zuid 2020, versie 4.
6
KFV: Kleinschalige Forensische Voorziening (oude naam); UVO: uitvoerdersoverleg.
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Inverzekeringsstelling (IVS)
Bij een IVS wordt de jongere inverzekeringgesteld door de politie. Een raadsmedewerker
van de RvdK/3RO komt langs bij de jongere op het politiebureau voor vroeghulp. In dit
gesprek wil de RvdK/3RO zicht krijgen op wensen, motivatie, leerbaarheid en perspectief
van de jongere.7 Ook bespreekt de RvdK/3RO met de KV of er een plek is in de KV voor
deze jongere en of deze jongere geschikt is voor de KV, onder meer op basis van diens
risicoprofiel en zorgbehoefte. Mede op basis hiervan schrijft de RvdK/3RO een advies aan
de RC. De tijd van een IVS tot de voorgeleiding bedraagt maximaal drie werkdagen.8 De
RC besluit tijdens de voorgeleiding of de jongere wel of niet in preventieve hechtenis
genomen moet worden en of dit kan in een KV op basis van het adviesrapport van de
RvdK/3RO. Wanneer de RC het advies geeft tot plaatsing in een KV moet de casus getoetst
worden bij DIZ. DIZ beslist of de jongere daadwerkelijk in een KV geplaatst mag worden
of niet. Wanneer DIZ akkoord gaat, mag de jongere naar een KV. DIZ moet binnen 30
minuten na zitting de KV-plaatsing toetsen.
Gezien de korte tijd tussen IVS en de voorgeleiding (maximaal drie dagen) kan het soms
gebeuren dat het advies van de RvdK nog niet compleet is bij de voorgeleiding met als
gevolg dat DIZ onvoldoende informatie heeft om de onderbouwing voor een plaatsing in
de KV te kunnen toetsen. Om na uitspraak van de RC de jongere toch in een KV te kunnen
plaatsen, staan de RvdK en KV dan garant voor de tenuitvoerlegging van de preventieve
hechtenis van de jongere door middel van een officiële garantieverklaring. In deze
garantieverklaring zegt de ondertekenaar (RvdK en KV) toe dat er geen sprake is van een
zeden- of ernstig geweldsdelict dan wel een harde contra-indicatie én dat de RvdK binnen
drie werkdagen alsnog een rapportage aanlevert bij DJI.9 Wanneer dit niet gebeurt, zal de
jongere alsnog worden overgeplaatst naar een JJI.

Terugmelding
Een jongere die geschorst is uit voorlopige hechtenis wordt teruggemeld bij het schenden
van schorsingsvoorwaarden of het plegen van een nieuw delict. Zoals hierboven genoemd
voert in dit geval (jeugd)reclassering de regie. In overleg met de RvdK bepaalt
(jeugd)reclassering of de jongere in aanmerking komt voor plaatsing in een KV, onder
meer op basis van diens risicoprofiel en zorgbehoefte. Bij minderjarigen schrijft de RvdK
op de achtergrond het advies op basis van de (contra-)indicaties en indicatiecriteria voor
de RC en overlegt met de KV over eventuele plaatsing. Bij meerderjarige jongeren doet de
reclassering dit. Vanaf deze stap verloopt de route hetzelfde als bij een IVS. Na advies van
de RC moet bij DIZ getoetst worden of een plaatsing in een KV geschikt is voor de jongere.
Wanneer DIZ akkoord gaat, kan de jongere in een KV geplaatst worden.
Doorplaatsing JJI
Bij een jongere die vanaf een JJI voor voorlopige hechtenis wordt doorgeplaatst naar een
KV verloopt de route anders. In Amsterdam wordt tijdens het overleg tussen ketenpartners
een plaatsing in de KV besproken en voorgelegd aan de jongere. De (jeugd)reclasserings7

Idem.
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medewerker schrijft een advies voor plaatsing in de KV. Voor dit advies neemt
(jeugd)reclassering contact op met de RvdK die op de achtergrond meedenkt. Vervolgens
is de Raadkamer betrokken tijdens de voorgeleiding in plaats van de RC. De Raadkamer
adviseert of een jongere naar een KV kan of niet. DIZ besluit over de plaatsing in een KV.
Overigens kan JJI of RvdK ook zonder overleg een jongeren aanmelden bij DIZ voor
plaatsing in een KV.

Toetsing en besluit DIZ
Na de voorgeleiding bij de RC of raadkamer, maar voordat een jongere in een KV wordt
geplaatst, wordt het advies van de RvdK en RC getoetst bij de afdeling DIZ van DJI. DIZ
hanteert hierbij dezelfde (contra-)indicaties en indicatiecriteria als de rest van de keten.
Voor uitvoering van dit advies heeft DIZ het volgende nodig: het bevel tot IBS, het advies
van de RC/Raadkamer en de rapportage van de RvdK of (jeugd)reclassering. Bij
doorplaatsing van een JJI naar KV heeft DIZ ook het plan van aanpak van
(jeugd)reclassering nodig. DIZ moet binnen 30 minuten na zitting het advies tot plaatsing
in de KV in zijn bezit hebben om het proces zo snel mogelijk te laten lopen. Wanneer
informatie ontbreekt volgens DIZ nemen zij contact op met de RvdK. Wanneer DIZ akkoord
is, kan de jongere direct worden overgebracht naar de KV door een medewerker van Dienst
Vervoer en Ondersteuning (DVO) in burgerkleding.
Uitstromers laatste fase
Resocialiserende jongeren met een PIJ-maatregel en jongeren met een kort restant
jeugddetentie (circa 3 maanden) kunnen vanuit de JJI uitstromen naar de KV. JJI is
verantwoordelijk voor het opstellen van een rapportage met onderbouwing, met als basis
vaststaande en te overwegen indicaties. Dit gebeurt in samenspraak met de KV en de
(jeugd)reclassering. DIZ beoordeelt deze stukken en neemt een beslissing tot plaatsing
van de jongere in een KV.

Screening en advies: (Contra) indicatiecriteria
De RvdK of reclassering maken in hun screening en advies gebruik van een opgestelde lijst
met contra-indicaties en indicatiecriteria. In matrix 2.1 staan deze criteria voor preventief
gehechten en in matrix 2.2 voor uitstromers in de laatste fase van detentie.
Matrix 2.1 (contra-) indicatiecriteria eerste instroom in KV (preventief gehechten) 1
Indicatiecriteria ter overweging
-

Motivatie
Beschermende factoren (dagbesteding/hulpverlening)
ASR2 jongere is ontvankelijk voor pedagogische insteek
Afkomstig uit de regio (reistijd richtlijn maximaal eeen uur vanaf school, werk of dagbesteding)

Contra-indicaties (vaststaand)

Contra-indicaties (ter overweging)

-

Vluchtgevaar (o.b.v. Risicotaxatie)
Zwaardere delicten
Onderzoeksbelang (mededaders, beperkingen)
Meerdere keren in KV verbleven
Nabijheid slachtoffer
Delictgeschiedenis
Potentieel maatschappelijke onrust
IQ lager dan 70
Mediagevoeligheid
Zorgproblematiek: ernstige
verslavingsproblematiek/suicidaliteit en/of noodzaak
tot klinische observatie.
Noot1. Aangepast overgenomen van Staatscourant (Nr. 31867, 17 juni 2020, p.8&9)
Noot2. Jongeren vervolgd via het Adolescentenstrafrecht.
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Matrix 2.2 is van toepassing op jongeren met een PIJ-maatregel of jeugddetentie die de
laatste fase van hun straf kunnen uitzitten in een KV. Bij deze jongeren is het extra van
belang dat een vorm van dagbesteding makkelijk te realiseren is in een KV, de jongere
ontvankelijk is voor een pedagogische insteek en er sprake is van een verlofstatus.10
Matrix 2.2 Contra indicatie criteria instroom in KV vanuit JJI (uitstroom laatste fase) en uitzitten
strafrestant1
Vaststaande indicaties
Heeft positief lokaal netwerk of dat is op korte
termijn te realiseren
Einddatum afloop titel is bekend dus er is een
inschatting van de verblijfsduur
Vervolgplek na KV is bekend en geregeld.
STP4 is geregeld vanuit JJI
Succesvol verloftraject doorlopen: iemand
heeft hiermee aangetoond een lager
beveiligingsniveau aan te kunnen
Contra-indicaties (vaststaand)

Indicaties ter overweging

-

-

-

Is gemotiveerd
Beschermende factoren
(dagbesteding/hulpverlening)
ASR jongere ontvankelijk voor pedagogische
insteek
Afkomstig uit de regio (reistijd richtlijn
maximaal een uur3 vanaf school, werk of
dagbesteding)

Contra-indicaties (ter overweging)

Vluchtgevaar (o.b.v. Risicotaxatie)
Nabijheid slachtoffer
Maatschappelijke onrust in buurt
Mediagevoeligheid op het moment van
plaatsing
Nog steeds ernstige zorgproblematiek: ernstige
verslavingsproblematiek/suicidaliteit en/of
noodzaak tot klinische observatie.

-

Eerder onttrokken uit de KV
IQ lager dan 70
Strafrestant langer dan 3 maanden

Noot1. Aangepast overgenomen van Staatscourant (Nr. 31867, 17 juni 2020, p.8&9)
Noot2. Jongeren vervolgd via het Adolescentenstrafrecht.
Noot3.Het criterium van max. 1 uur reistijd tot school, werk of dagbesteding is geen hard criterium omdat het
per jongere en per regio verschilt wat haalbaar is.
Noot4. Scholings- en trainingsprogramma

Betrokkenen bij het plaatsingsproces
Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, zijn veel personen, organisaties en
instanties betrokken bij het plaatsingsproces van een jongere in een KV. Tabel 2.1 geeft
een overzicht van de betrokkenen en hun taken rondom de toeleidingsprocessen tot een
KV plaatsing.
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Tabel 2.1 Betrokkenen bij de toeleidingsprocessen tot een KV plaatsing
Betrokkenen

Taken

RvdK (minderjarige
jongeren)

Schrijft een adviesrapport aan de RC (bij preventief hechten) en doet aanmelding DIZ
(alleen bij preventief hechten). De RvdK voert de casusregie bij alle minderjarige
jongeren.
Voert bij meerderjarige jongeren de regie bij alle routes.

3RO (meerderjarige
jongeren)
Jeugdreclassering
(minderjarige jongeren )
JJI

Regiehouder bij minderjarige jongeren in route 2 en 3.

KV

Heeft regie tijdens verblijf in JJI. Bij plaatsing in een KV gaat die regie over naar de
(jeugd)reclassering. JJI doet de aanmelding bij DIZ bij route 3.
RvdK/3RO weegt in overleg met de KV of de KV een geschikte plek is voor de jongere

Divisie Individuele Zaken
(DIZ)
Ouders (minderjarig)

Besluit op basis van advies RC en RvdK/3RO of KV een geschikte plek is en komen tot
een gezamenlijk plan.
Worden indien mogelijk betrokken door RvdK

Evt.
Hulpverleningsinstanties
Pij-Functionaris
OM

Andere (jeugd)hulpverleningsinstanties worden wanneer betrokken bevraagd door de
RvdK/3RO voor een advies
Alleen bij jongeren met Pij-maatregel
OM besluit dat ze jongere willen voorgeleiden. Officier van justitie geeft een vordering
of een meerderjarige jongere (tot 23) kan worden vervolgd met het jeugdstrafrecht
door middel van het adolescentenstrafrecht (ASR). Het is uiteindelijk aan de RC om dit
jeugdstrafrecht wel of niet toe te passen. Daarnaast kan het OM aan de RC het advies
geven voor plaatsing in een KV.
Besluit over inhechtenisneming van jongere tijdens de voorgeleiding. Daarnaast beslist
de RC over het wel of niet toepassen van het adolescentenstrafrecht/ jeugdstrafrecht
bij meerderjarige jongeren.

Rechter-Commissaris of
Raadkamer

2.2 Verloop plaatsingsproces in de praktijk
In paragraaf 2.1 is het plaatsingsproces beschreven vanuit de verzamelde documenten en
literatuur. In deze paragraaf staat op basis van de dossieranalyse en interviews met de
betrokkenen beschreven hoe het plaatsingsproces in de praktijk verloopt. Hierbij zijn twee
punten van belang voor de interpretatie van de resultaten. Ten eerste is de informatie in
deze paragraaf vooral gebaseerd op de situatie in Amsterdam, omdat ten tijde van
dataverzameling in Zuid-Limburg nog nauwelijks sprake was van plaatsing van jeugdigen
in een KV. Ten tweede heeft voor de dossieranalyse een selectie plaatsgevonden door RvdK
en DIZ op basis van door DIZ goedgekeurde en afgewezen plaatsingsadviezen, om op deze
wijze extra inzicht te verschaffen in redenen achter hun besluit.

Achtergrond
Voordat we ingaan op het verloop van het plaatsingsproces in de praktijk is het van belang
kort iets over de geschiedenis van de KV in Amsterdam te benoemen. In september 2016
zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam gestart met een
pilot KV. De toeleiding in Amsterdam is juridisch vormgegeven samen met de hele keten
(gemeente, RC, OM, jeugdzorg, advocatuur etc.). Hier was een juridisch beginsel (art 393
sv) bij betrokken, omdat de KV in de eerste instantie niet onder de Beginselenwet viel. De
RC kon hiermee rechtstreeks bepalen dat een jongere in de KV werd geplaatst.
De gemeente Amsterdam is de voorzitter van de begeleidingscommissie (bestaande uit
vertegenwoordigers van alle betrokkenen uit de pilot keten) voor de pilot KV en deze
commissie komt eens in de drie maanden bij elka (was elke zes weken). De
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begeleidingscommissie is ingesteld om het netwerk goed te organiseren, om ervoor te
zorgen dat de pilot goed bleef lopen en knelpunten snel werden ontdekt en aangepakt.
Sinds begin dit jaar is DJI opdrachtgever van de KV en is de gemeente Amsterdam geen
medeopdrachtgever meer. Het jaar 2020 moet worden gezien als een ‘overgangsjaar’,
waarin wordt toegewerkt naar een ‘nieuwe’ situatie.
De gemeente Amsterdam zit in de begeleidingscommissie maar heeft geen rol in het
plaatsingsproces. De begeleidingscommissie komt een keer per drie maanden bij elkaar.
De gemeente heeft een organiserende rol waarin ze kijken naar wat nodig is, welke partijen
hierbij betrokken zijn en welke knelpunten er zijn. Hierbij zoeken ze contact met het
ministerie en DJI en kijken hoe ze lokaal tot een uitvoerbaar proces kunnen komen wat
ook landelijk toepasbaar is. ‘De gemeente is eigenlijk een soort van tussenpersoon waarin
ze meedenken en signaleren waar het niet goed gaat en knelpunten proberen op te lossen
als een soort neutrale partij’ (aldus een geïnterviewde van de gemeente). Ze kunnen
ingeschakeld worden door de RvdK, de KV en dergelijke. Omdat de begeleidingscommissie
er nog is heeft de gemeente nog veel contact met alle partners en komen knelpunten
vanzelf naar boven. Ook zijn er bijeenkomsten van de stuurgroep waar de gemeente nog
bij betrokken is. ‘De gemeente is momenteel minder aan het sturen, maar blijven alles nog
wel volgen’ aldus een geïnterviewde.
In de pilot periode kon de RC ter plekke op een zitting beslissen tot plaatsing in een KV.
Sinds 1 mei 2018 heeft de RC een adviesrol, maar bepaalt de Minister voor
Rechtsbescherming formeel of een jongere in een KV wordt geplaatst. In de praktijk wordt
dit beslist en uitgevoerd door een selectiefunctionaris van de DIZ van DJI.
De veranderde rol van de RC van het nemen van een plaatsingsbeslissing naar advies en
de overgang van de pilot KV naar een samenwerkingsrelatie met DIZ heeft in de eerste
periode tot spanningen geleid. Deze spanningen ontstonden doordat DIZ soms jongeren
afwees die door RC/RvdK/KV wel als geschikt werden gezien voor de KV. In de interviews
wordt meerdere malen benoemd dat er de afgelopen maanden een reeks organisatorische
aanpassingen hebben plaatsgevonden om het ‘nieuwe’ plaatsingsproces te verbeteren. Het
gaat hierbij vooral om verbeteringen in de samenwerking tussen DIZ en de
samenwerkende lokale partijen in Amsterdam die ook al gedurende de pilot samenwerkten.

Overleg
In de ‘nieuwe’ situatie zijn meer overlegmomenten tussen de RvdK, DIZ, gemeente en KV
in de regio Amsterdam. Ook zijn er meer momenten waarop casussen worden besproken
met elkaar (RvdK, 3RO, KV en DIZ) en is er een projectleider voor de KV’s aangenomen
die een regiefunctie heeft en knelpunten gaat oplossen. Deze projectleider is een
medewerker van DJI, programma VOM. Alle geïnterviewden geven aan dat ze zien dat de
afgelopen maanden de samenwerking tussen lokale partijen en DIZ is verbeterd en de
‘partijen’ elkaar beter weten te vinden.
De KV en de RvdK hebben elke maand een telefonisch evaluatiemoment zodat de KV
terugkoppeling kan geven over of de geplaatste jongeren succesvol zijn geplaatst en waar
de RvdK bij een volgende plaatsing zo nodig meer op kan letten of beter kan uitvragen.
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Rol RvdK/3RO
Zoals al vermeld bestaat de nieuwe situatie voor een deel van de betrokkenen nog vrij
kort. In de praktijk is op dit moment vooral iets te zeggen over het plaatsingsproces in
jeugdzaken tot 18 jaar, omdat volgens geïnterviewden het overgrote deel van (overwogen)
KV-plaatsingen in Amsterdam minderjarigen betreft. De dossierstudie van de aan ons
aangeleverde dossiers bevestigt dit beeld, 19 van de 23 dossiers waarin we de leeftijd van
de jeugdige hebben kunnen vaststellen gaan over minderjarigen.
Bij de voorgeleidingen in jeugdzaken is de RvdK altijd betrokken. Zij bieden vroeghulp aan
minderjarigen. De advocatuur is betrokken om de jeugdige bij te staan. Als jongeren al
onder toezicht staan of al een jeugreclasseringsmaatregel hebben is er ook een GI
(gecertificeerde instelling) bij betrokken. De RvdK komt met een advies en informeert bij
de KV of er een plek is. De advocaat en ouders nemen kennis van het advies van de RvdK
en worden hierin vaak meegenomen.
De 3RO biedt vroeghulp in strafzaken aan jongeren vanaf 18 jaar en stemt af met KV en
andere betrokkenen. De 3RO geeft een advies aan RC of Raadkamer.

‘Voortoetsing’ bij DIZ
Tevens neemt de RvdK/3RO contact op met DIZ om de plaatsingscriteria voordat de
voorgeleiding bij de RC plaatsvindt te toetsen. Deze toetsingsstap is formeel (nog) niet in
het werkproces beschreven aldus een geïnterviewde van DIZ. Deze stap is ongeveer een
jaar geleden ‘ingevoegd’ in de uitvoeringspraktijk. Deze ‘tussenstap’ is ingevoegd omdat
het voorkwam dat het advies van de RC voor plaatsing in KV door DIZ werd afgewezen.
Het niet overnemen van de adviezen van de RC’s leidde tot veel onrust onder de RC’s. In
de interviews komt naar voren dat niet iedereen op de hoogte is van de nieuwe ‘tussenstap’
in de praktijk. Sommige geïnterviewden vragen zich ook af of het juridisch klopt dat DIZ
toetst voordat de RC heeft besloten tot preventieve hechtenis.
Bij vrijwel alle Amsterdamse dossiers (22 van de 23) heeft voortoetsing door DIZ
plaatsgevonden. In Zuid Limburg is bij drie dossiers het moment van toetsing op basis van
de dossiers bij DIZ onduidelijk en kunnen we niet goed vaststellen of dit voorafgaand of
na de zitting was. Bij twee dossiers vond hoogstwaarschijnlijk toetsing alleen achteraf
plaats, want we hebben geen informatie aangetroffen over voortoetsing, ook deze twee
dossiers zijn gerelateerd aan plaatsing in de KV Zuid-Limburg.

Besluit DIZ
Van de 28 jongeren van wie we een dossiers hebben ontvangen zijn 19 geplaatst, 14 in
Amsterdam en vijf in Zuid-Limburg. Om een jeugdige te kunnen plaatsen moet DIZ na de
zitting besluiten over het plaatsingsadvies van de RC. In Amsterdam zijn er negen dossiers
geselecteerd waar de jeugdige niet is geplaatst in de KV omdat deze zijn afgewezen door
DIZ. We kunnen niet uit de dossieranalyse opmaken of de optie van plaatsing in een KV
wel in de zitting is overwogen.

12

Breuer&Intraval – Evaluatie Plaatsingsproces Kleinschalige Voorzieningen

Redenen om plaatsingsadviezen niet op te volgen
Redenen, die uit de dossierstudie naar voren komen, voor DIZ om tijdens de voortoetsing
een conceptadvies tot plaatsing in een KV van de RvdK en in een enkel geval
jeugdreclassering af te wijzen zijn: hoog recidive risico, onttrekkingsrisico, ernstig
geweldsincident, geen motivatie en geen duidelijke dagbesteding. Een aantal keer wordt
een aanvraag in eerste instantie afgewezen door DIZ, maar wordt nog wel gevraagd om
een betere onderbouwing van een aantal factoren, zoals motivatie, recidive risico en
dagbesteding. Wanneer DIZ in Amsterdam goedkeuring voor plaatsing in KV geeft, maar
de motivatie van de jongere nog niet bekend is, vraagt DIZ hier nog altijd om. DIZ lijkt
motivatie een belangrijke voorwaarde te vinden voor plaatsing in de KV. Wanneer de
motivatie van een jongere nog niet bekend is, moet dit van DIZ tijdens de zitting wel naar
voren komen.

Reacties besluiten DIZ
Volgens een geïnterviewde zijn er veelomvattende begrippen over het delict die op de
vordering van het OM kunnen worden gezet. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een
poging tot doodslag kunnen er allerlei nuances inzitten zoals: het slachtoffer heeft het
uitgelokt, had een mes en dergelijke. Tijdens de zitting kunnen redenen naar voren komen
waardoor de RC, ondanks een ernstig delict, toch besluit tot het advies om iemand in de
KV te plaatsen. De RC geeft een plaatsingsadvies. DIZ besluit over plaatsing in een KV.
DIZ is zelf niet aanwezig bij de zitting en is daardoor niet goed op de hoogte van wat
tijdens de zitting naar voren is gekomen. In het interview geeft een RC aan nog te moeten
wennen aan deze rol: ‘Het werk van een rechter bestaat uit het nemen van beslissingen.
Het is dan erg raar om advies te geven’.
DIZ toetst op basis van de selectiecriteria en zal iemand met een poging tot doodslag niet
in een KV willen hebben. Op basis van de interviews blijkt dat het in Amsterdam een paar
keer in de plaatsingsprocedure is voorgekomen dat een RC advies gaf tot plaatsing in de
KV en dat DIZ anders besloot. Uit enkele interviews blijkt dat dit frustratie oproept bij de
RvdK, de ouders, de rechterlijke macht en de gecertificeerde instellingen. Het advies van
de RC zijn ter zijde gelegd door DIZ.

Doorplaatsingen
Er zijn verschillen in het plaatsingsproces ten aanzien van jongeren die meteen naar een
KV gaan en jongeren die doorgeplaatst worden vanuit een JJI. Ten eerste is een andere
afdeling van DIZ betrokken bij de besluitvorming van een doorplaatsing (afdeling
doorplaatsing). Bij een eerste plaatsing of terugmelding is de afdeling ‘eerste plaatsing’
van DIZ betrokken. DIZ heeft bij het toetsen van een doorplaatsing niet of nauwelijks
tijdsdruk in vergelijking tot een eerste plaatsing (in laatste geval 30 minuten na zitting).
De afdeling doorplaatsing wil meer informatie (onder meer met betrekking tot de
risicotaxatie en de zorgbehoefte) krijgen dan de afdeling eerste plaatsing omdat er dan
ook meer bekend is over de periode die de jeugdige in een JJI heeft doorgebracht.

Plaatsingscriteria
Uit de interviews komt naar voren dat alle geïnterviewden de plaatsingscriteria helder
vinden. De toepassing van de criteria’s bij wel/niet plaatsen in een KV leidt tot meer
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discussie. Over de toepassing van de plaatsingscriteria wordt onder andere gezegd: ‘Als je
de criteria strikt toepast komen er niet zoveel jongeren (meer) in aanmerking voor KV’.
Daarnaast wordt genoemd dat de lijst met delicten, waarbij jongeren wel of niet in
aanmerking kunnen komen voor een plaatsing, als lastig wordt ervaren. Zo wordt gezegd
dat het in het nadeel van jongeren kan werken als DIZ deze lijst heel strikt hanteert zonder
rekening te houden met feiten en omstandigheden van de verdenking van een strafbaar
feit. Een voorbeeld hiervan is: een doodsbedreiging is voor DIZ een contra-indicatie, maar
deze is er in verschillende gradaties: ‘Zeggen dat je iemand dood gaat maken kan in
sommige situaties snel gebeuren’. Op deze manier komt de jongere, wanneer vooraf wordt
getoetst door DIZ, niet in aanmerking voor een plaatsing in een KV zonder dat het bij de
RC is geweest. De feiten en omstandigheden kleuren de verdenking en op basis hiervan
kan een goed afgewogen beslissing worden genomen. Deze komen echter pas bij de zitting
bij de RC aan de orde, waarbij DIZ niet aanwezig is.
In verschillende interviews wordt genoemd dat er meer aandacht voor de werkprocessen,
voor partijen die de criteria moeten toepassen, zou moeten zijn. In een van de interviews
wordt dit als volgt beschreven: ’Het is belangrijk dat er iets meer toon wordt gegeven aan
hoe je de contra-indicaties in overweging neemt en dat dit niet te zwart-wit gebeurt’.

2.3 Waardering plaatsingsproces
Uit de interviews zijn qua waardering van het plaatsingsproces zowel positieve punten als
punten die nog niet zo goed verlopen naar voren gekomen. Door de betrokkenen bij de KV
Amsterdam werd in de interviews meermaals genoemd dat het contact tussen de RvdK, de
KV en DIZ steeds beter verloopt. De lijntjes zijn kort en de plaatsing van een jongere
verloopt steeds sneller. Na een periode van ergernissen en frustratie bij het lokale veld, is
er veel aandacht geweest voor de werkrelatie met DIZ en dat gaat, volgens de
geïnterviewden, nu veel beter.
Voor KV Zuid-Limburg is het lastiger om aan te geven wat goed gaat aangezien er op het
moment van het houden van interviews nog maar één plaatsing is geweest. Wel werd
gezegd dat er goede contacten zijn tussen DIZ en de KV. Er is een afspraak gemaakt om
na elke plaatsing te evalueren. Dit wordt positief bevonden. Op dit moment wordt vooral
veel ingezet om organisaties en hun medewerkers te informeren over het bestaan van de
KV. Uit de gesprekken met de betrokkenen in Zuid-Limburg blijkt dat iedereen de
meerwaarde van de KV ziet, maar nog niet iedereen evenveel over de KV weet doordat de
ervaringen nog gering zijn. Een van de geïnterviewden merkt op dat kennis over een KV
belangrijk is voor het goed laten verlopen van het plaatsingsproces.
In een van de interviews wordt aangegeven dat DIZ in de eerste instantie de KV vooral
zag als een kleine JJI met lage beveiliging. Hierbij werd tevens benoemd dat het lijkt dat
DIZ vooral denkt in risico’s, terwijl de KV denkt in kansen voor de jongeren. Door het
programma VOM (vrijheidsbeneming op maat) is de samenwerking sinds een paar
maanden verbeterd. Wat goed gaat is dat er de ruimte is om met elkaar te praten over
wat men ziet. Sindsdien zijn er minder afwijzingen. Dit komt mogelijk ook doordat nu de
14
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besluitvorming wordt gedaan door medewerkers van DIZ die beter op de hoogte zijn van
hoe de KV in de praktijk werkt.

Waardering KV
Op de vraag wat men waardeert aan het plaatsingsproces worden daarnaast met name
punten genoemd die gaan over de KV zelf en in mindere mate over het verloop van de
plaatsing. Zo wordt benoemd dat: jongeren hun werk of school en andere contacten in het
sociaal netwerk kunnen behouden; jongeren op een positieve manier worden ondersteund;
en dat het personeel in de KV is goed. Een geïnterviewde noemt dat daarnaast de KV een
mooie voorziening is omdat begeleiding gaat op basis van vertrouwen.
Ook in Zuid-Limburg wordt door betrokkenen positief gedacht over de KV. De persoonlijke
aanpak in de KV en het wekelijkse terugkoppelingsmoment met de mentor worden
genoemd als een van de succesfactoren. ‘De jongeren worden gemotiveerd en zijn blij dat
ze in een KV terechtkunnen. Wanneer het lukt om de jongeren te plaatsen aan de hand
van de criteria die er zijn (grijs gebied), dan is dat al een succes op zich.’
Meerdere geïnterviewden geven aan dat ze niet weten of het verblijf in een KV
daadwerkelijk zal leiden tot minder recidive, maar dit wel te verwachten. Zo wordt door
een van de geïnterviewden gezegd dat jongeren die in een KV zitten veel meer perspectief
hebben doordat ze veel meer in de maatschappij staan. Ze zijn niet helemaal afgesloten
van de wereld wat wel het geval is bij de jongeren die in de JJI zitten.

2.4 Knelpunten in het plaatsingsproces
In deze paragraaf gaan we in op de knelpunten in het plaatsingsproces die in de interviews
naar voren zijn gekomen.

Rol DIZ
Door de geïnterviewden vanuit de rechterlijke macht wordt aangegeven dat het een
wenselijke ontwikkeling zou zijn als er terug wordt gegaan naar het advies van de RvdK,
het standpunt van het OM daarbij en uiteindelijk het oordeel van de RC. Dit betekent dat
er een aparte regelgeving zou moeten komen voor de KV, namelijk dat de rechterlijke
autoriteit dit bepaalt. Geïnterviewden binnen de rechterlijke macht vinden het jammer dat
de uiteindelijke beslissing over de plaatsing nu aan DIZ wordt overgelaten aangezien die
de selectiecriteria (heel) strikt hanteert. Mogelijk dat door het iets minder strikt hanteren
van de criteria en de beslissing bij de RC neer te leggen, meer gebruik kan worden gemaakt
van de KV.
Betrokkenen geven aan dat in de eerste anderhalf à twee jaar (gedurende de pilot) de KV
in Amsterdam bijna altijd vol zat. Tijdens de pilot kon de RC bepalen en was vraag en
aanbod goed op elkaar afgestemd. Het afgelopen jaar zien geïnterviewden dat steeds
minder jongeren geplaatst worden, omdat al voor de zitting een strikte preselectie
plaatsvindt. Volgens hen wordt te snel gezegd dat het beveiligingsniveau onvoldoende is
en dat ze het risico niet willen nemen. Dit vinden geïnterviewden een gemiste kans. Hierbij
dient echter te worden opgemerkt dat Corona mogelijk ook een rol heeft gespeeld in het
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dalende aantal jongeren dat in een KV wordt geplaatst. De rechtbanken zijn een periode
dicht geweest en jongeren zaten veel binnen.
Door medewerkers van DIZ wordt aangegeven dat de informatie die zij van de RvdK
ontvangen niet altijd duidelijk en volledig is. Ze moeten regelmatig nog navraag doen over
bepaalde zaken. Verder zou het volgens hen beter werkbaar zijn als de informatie tijdig en
kort en bondig wordt aangeleverd. Dan heeft DIZ meer tijd om er goed naar te kijken om
tot een beslissing te komen. De tijdsdruk die speelt bij het nemen van een beslissing wordt
door medewerkers van DIZ eveneens als knelpunt ervaren.
In de periode dat er relatief veel afwijzingen voor plaatsing in een KV plaatsvonden
merkten de medewerkers van DIZ veel weerstand bij de andere betrokkenen. Inmiddels is
dit verbeterd, onder andere doordat er meer contact is met de RvdK.

Hanteren van de plaatsingscriteria
Meerdere geïnterviewden noemen dat de RvdK, de KV, RC’s en officieren steeds meer gaan
denken volgens de lijst van de selectiecriteria en dat op deze manier een voorselectie
plaatsvindt voor DIZ. Dit kan dus betekenen dat een KV niet ter sprake komt, omdat de
ervaring leert dat de jongere niet in aanmerking komt vanwege deze selectiecriteria.
Geïnterviewden begrijpen dat het om de verantwoordelijkheid van de minister gaat, maar
ze zouden wel willen dat het soepeler toepassen van selectiecriteria wordt uitgeprobeerd.
Waarschijnlijk gaat het dan wel eens mis, maar het is niet zo dat dat een enorm gevaar
oplevert voor de samenleving. Volgens hen is het van belang dat jongeren een kans
krijgen.
Daarnaast is het van belang met alle partijen overeenstemming te bereiken waar in het
proces DIZ toetst. Ondanks dat de selectiecriteria nu al enige tijd vooraf worden ‘getoetst’
door DIZ blijkt in gesprekken met diverse partijen niet iedereen op te hoogte te zijn van
deze toetsing vooraf of daar juridische kanttekeningen bij te plaatsen.
In de interviews komt naar voren dat DIZ intern zelf meer aandacht wil geven aan de
kwaliteit van de plaatsingsbeslissingen. Het gaat hierbij om het ‘uniform toepassen’ van de
selectiecriteria maar ook om een nette onderbouwing naar de RvdK/3RO als plaatsing
wordt afgewezen.
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3. VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN

In

dit hoofdstuk bespreken we eerst de verschillen in het plaatsingsproces tussen

minderjarige jongeren (tot 18 jaar) en meerderjarige jongeren (18 tot 23 jaar). Vervolgens
gaan we in op verschillen en overeenkomsten in het plaatsingsproces bij de KV’s
Amsterdam en Zuid-Limburg.

3.1 Verschillen minder- en meerderjarige jongeren
In deze paragraaf beschrijven we de verschillen in het plaatsingsproces tussen
minderjarige jongeren (tot 18 jaar) en meerderjarige jongeren (18 tot 23 jaar).

Adolescentenstrafrecht
Uit de interviews blijkt dat een eerste verschil in het plaatsingsproces voortkomt uit het
Adolescentenstrafrecht. In het strafrecht is het uitgangspunt dat meerderjarigen worden
berecht volgens het volwassenenstrafrecht en minderjarigen (vanaf 12 jaar) volgens het
jeugdstrafrecht (rechtspraak.nl). Op grond van leeftijd (ten tijde van het delict), het
ontwikkelniveau van de jongere en de ernst en omstandigheden van een delict kan van dit
uitgangspunt worden afgeweken. Een officier van justitie kan zich hierover ten aanzien van
het ontwikkelniveau van de verdachte laten adviseren door de RvdK en de reclassering.
Wanneer een officier van justitie – mede op basis van dit advies en het Wegingskader
Adolescentenstrafrecht 18-23 – bijvoorbeeld van mening is dat een meerderjarige
verdachte (tot 23 jaar) in aanmerking komt voor toepassing van het jeugdstrafrecht, kan
deze verdachte tijdens zijn voorarrest geplaatst worden in een justitiële jeugdinrichting of
KV (in plaats van in een gevangenis). Ook kan de officier van justitie van mening zijn dat
een minderjarige verdachte (vanaf 16 jaar) in aanmerking komt voor toepassing van het
volwassenenstrafrecht. Het is uiteindelijk aan de RC om het jeugd- of volwassenenstrafrecht toe te passen.
Hieruit valt op te maken dat jongeren tot 18 jaar (ten tijde van delict) altijd geplaatst
kunnen worden in een KV (zowel voor preventieve hechtenis als bij ‘uitstromen’ vanuit een
JJI/FCJ). Jongeren van 18 jaar tot 23 jaar (ten tijde van delict) komen alleen in aanmerking
voor een KV wanneer een officier van justitie (bij preventieve hechtenis) van mening is of
uiteindelijk de RC (bij ‘uitstromen’) heeft beslist dat jeugdstrafrecht op hen van toepassing
is. Uitstromers kunnen in de KV verblijven zolang hun vrijheidsbenemende straf of
maatregel in het kader van jeugdstrafrecht loopt. De jongere kan hierbij dus ook ouder
zijn dan 23 jaar.
Betrokkenen bij de KV Amsterdam geven aan dat volgens hen het toepassen van
jeugdstrafrecht op meerderjarige verdachten nog niet zoveel voorkomt. De ervaring is dat
meerderjarige jongeren veel minder vaak worden geplaatst in de Amsterdamse KV dan
minderjarigen. Dit kan volgens geïnterviewden te maken hebben met het OM zelf. Een
meerderjarige is volgens de wet geen kind meer, en het volwassenenstrafrecht is het
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uitgangspunt. Het OM wil dan eerst goed door reclassering, een psycholoog en/of
psychiater laten onderzoeken of jeugdstrafrecht wel het meest passend is. In de praktijk
zijn vrijwel alle jongeren die in de KV in Amsterdam zijn geplaatst minderjarigen.
Een andere verklaring voor het feit dat meer minderjarigen dan meerderjarigen in de KV
in Amsterdam worden geplaatst is, volgens geïnterviewden, dat bij minderjarigen het
gebruikelijker is dat ze first-offenders zijn en het om lichtere vergrijpen gaat. Bij
meerderjarigen is de kans groter dat ze een (uitgebreid) justitieverleden hebben, en het
plaatsen in een KV daardoor niet als passend wordt gezien.

(Rol van) betrokken instanties
Een ander verschil in het plaatsingsproces tussen minder- en meerderjarige jongeren zijn
de (afdelingen van de) betrokken instanties. Bij meerderjarige jongeren kan zowel de
jeugdreclassering als de volwassen reclassering betrokken zijn. Instanties die bij een
minderjarige standaard worden ingeschakeld – bijvoorbeeld de RvdK - vallen bij
meerderjarigen weg. Zo wordt bij meerderjarige jongeren het plaatsingsproces
geregisseerd (waaronder een adviesrapport opgesteld en afgestemd met de KV en DIZ)
door de volwassen reclassering terwijl dit bij minderjarigen door de RvdK (bij voorlopige
hechtenis) of jeugdreclassering (bij ‘terugmelding’ of ‘doorplaatsing) wordt gedaan.

Bekendheid reclassering met KV
Uit de interviews met de betrokkenen bij de KV Amsterdam blijkt dat de volwassen
reclassering niet altijd op de hoogte lijkt van de mogelijkheid tot plaatsing van een
meerderjarige in een KV. Bij meerderjarigen die volgens het OM in aanmerking komen
voor jeugdstrafrecht wordt de KV niet altijd in de overwegingen (en advies) van de
reclassering meegenomen. Volgens betrokkenen komt dit onder meer doordat de
reclassering nog minder bekend is met de mogelijkheid tot plaatsing van meerderjarigen
in een KV. Daarnaast wordt genoemd dat bij meerderjarige jongeren het minder
automatisme is om een plaatsing in een KV te overwegen. De KV wordt als gevolg daarvan
minder vaak geadviseerd bij meerderjarige jongeren dan bij minderjarige jongeren.

Dagbesteding
Dagbesteding is een belangrijke factor in de maatschappelijke (re)integratie en het
voorkomen van recidive, ook van jeugdigen in justitiële inrichtingen. Uit de dossierstudie
blijkt dat dagbesteding een belangrijke voorwaarde is voor plaatsing in een KV. Bij
minderjarige jongeren wordt deze vorm van dagbesteding vaker gezocht in de vorm van
onderwijs, terwijl dit bij meerderjarige jongeren vaker gericht is op werk. Volgens
geïnterviewden hebben minderjarigen vaker al dagbesteding, terwijl dit voor
meerderjarigen in mindere mate geldt.
Wanneer een jongere nog geen dagbesteding heeft moet dit - bijvoorbeeld om in
aanmerking te komen voor een KV bij doorplaatsing vanuit een JJI - door de jongere of
betrokken hulpverleners worden gezocht. Binnen de (muren van een) JJI wordt
dagbesteding door Justitie gefinancierd. Bij een KV houdt deze financiering vanuit Justitie
op en kan in overleg met de (voormalige) woongemeenten van de jongeren gezocht
worden om dagbesteding in (de buurt van) de KV te financieren, bijvoorbeeld op basis van

18

Breuer&Intraval – Evaluatie Plaatsingsproces Kleinschalige Voorzieningen

de Wmo. Dit financieringsvraagstuk speelt eerder bij meerderjarigen dan bij minderjarigen,
omdat minderjarigen voor dagbesteding vaker onderwijs volgen. Als er geen (financiën
voor) dagbesteding voor een jongere kan worden gevonden, dan wordt niet tot plaatsing
in een KV overgegaan.
In de nieuwsbrief VOM van oktober 2020 staat vermeld dat DJI voorlopig het doorlopende
zorgtraject van jongeren die van een JJI doorstromen naar een KV betaalt.1 Deze nieuwe
afspraak wordt na twee jaar geëvalueerd.

Betrokkenheid ouders
De (verplichte) betrokkenheid van ouders is minder groot bij meerderjarige jongeren dan
bij minderjarige jongeren. Het gezag tot 18 jaar ligt bij de ouders, vanaf 18 jaar hebben
ouders geen gezag meer over de jongeren. Meerderjarige jongeren hebben een grotere
financiële verantwoordelijkheid. Bij minderjarige jongeren zijn ouders hiervoor
verantwoordelijk.

3.2 Verschillen en overeenkomsten KV Amsterdam en Zuid-Limburg
In deze paragraaf beschrijven we eerst de verschillen in het plaatsingsproces bij de KV’s
Amsterdam en Zuid-Limburg. Vervolgens gaan we in op de belangrijkste overeenkomsten
tussen beide KV-locaties.

Verschillen
De belangrijkste verschillen tussen beide KV’s zijn: de duur van het bestaan van de KV, de
manieren van toeleiding, de geografische ligging, en de rol van de DIZ in het
plaatsingsproces.

Duur
De KV in Amsterdam is al langer geopend dan de KV in Limburg. In Limburg is de KV in
het voorjaar van 2020 pas geopend, terwijl KV Amsterdam al in de pilot (proeftuin) periode
open was (vanaf september 2016). Dit betekent dat bij de gang van zaken rondom de KV
in Amsterdam een wat vaster ritme mag worden verwacht, en dat voor deze evaluatie veel
meer gegevens beschikbaar zijn. Dit komt inderdaad uit de dossierstudie naar voren. In
Amsterdam lijken de RvdK en DIZ goed op de hoogte van wat ze van elkaar kunnen
verwachten en welke informatie en documenten ze nodig hebben. In de interviews geven
betrokkenen van de KV Amsterdam ook aan dat deze werkrelatie sterk is verbeterd door
intensiever samen te werken en casuïstiek gezamenlijk te bespreken. Uit de dossiers van
de KV Limburg komt naar voren dat de RvdK regelmatig vraagt welke documenten nodig
zijn om een juiste beoordeling te kunnen geven. Uit de interviews blijkt daarnaast dat de
gemeenschappelijke draagkracht in Amsterdam wat groter is in Limburg. ‘Iedereen in
Amsterdam voelt zich eigenaar van de KV (niet enkel het OM of de Raad bijvoorbeeld)’. In
Limburg moet deze draagkracht nog worden opgebouwd. Wel kwam in de interviews naar
voren dat in Limburg veel meer overleg is tussen betrokkenen voor plaatsing van een

1

Dienst Justitiële Inrichtingen (Oktober 2020). Nieuwsbrief VOM.
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jongere dan in Amsterdam. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat de KV Limburg vrij nieuw
is en betrokkenen nog opzoek zijn naar een ‘vast ritme’. Hierbij aansluitend is dat in
Amsterdam sneller aan een plaatsing in een KV wordt gedacht dan in Limburg.

Verschillende wijzen van toeleiding
In meerdere interviews is aangegeven dat in de KV Limburg meer jongeren met een PIJmaatregel of jeugddetentie zullen worden geplaatst die in het kader van resocialisatie
uitstromen uit een JJI. In de KV Amsterdam worden daarentegen juist vaker jongeren
preventief opgenomen (hetgeen aansluit bij de situatie in de pilot periode toen alleen
preventief gehechten konden worden geplaatst in de KV Amsterdam). In de dossierstudie
van de aan ons aangeleverde dossiers komt dit verschil ook naar voren. In Amsterdam
werden jongeren preventief opgenomen, terwijl in Limburg jongeren werden opgenomen
in het kader van resocialisatie. Opvallend is dat de gepleegde delicten door jongeren in
Amsterdam en Limburg vrijwel overeenkomen. Delicten die vaak naar voren kwamen zijn:
diefstal met geweld, poging tot diefstal, poging tot doodslag, plegen van oplichting.
Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat er in totaal maar vijf dossiers uit Limburg zijn,
waarvan bij twee het delict onduidelijk is. Van deze twee dossiers hebben we geen
adviesrapport geschreven door de RvdK of 3RO ontvangen waarin het delict genoemd
wordt. Uit de andere documenten die we wel ontvingen, was het delict niet te halen. De
drie overige delicten gepleegd door jongeren geplaatst in de KV Limburg komen overeen
met de delicten die jongeren hebben gepleegd in Amsterdam.
Uit de interviews kwam naar voren dat in KV Limburg ook jongeren met een PIJ-maatregel
of jeugddetentie geplaatst (mogen) worden. Volgens de geïnterviewde betrokkenen speelt
dit nog niet in Amsterdam.2 Tot nu toe is volgens de dossierstudie één jongere met PIJmaatregel geplaatst in Limburg. In dit dossier kwam naar voren dat er veel onduidelijkheid
was of een jongere met PIJ-maatregel überhaupt geplaatst mocht worden in een KV. Nadat
diverse betrokkenen zich over deze vraag hadden gebogen mocht deze jongere geplaatst
worden.

Geografische ligging
Een ander verschil tussen Amsterdam en Limburg is het verschil in vraag en aanbod dat
mede wordt veroorzaakt door de geografische ligging. Zo werd in een van de interviews
genoemd dat de mogelijkheden voor voortzetten van dagbesteding of school in de
Randstad veel groter zijn dan in Limburg omdat in de Randstad simpelweg meer
voorzieningen (in de directe omgeving) zijn.
In de dossierstudie komt naar voren dat in de dossiers in Limburg de afstand en reistijd
tot dagbesteding/school vaak genoemd wordt als criterium in het advies voor plaatsing in
een KV. In Amsterdam werd daarentegen de reistijd nooit genoemd als criterium in de
bestudeerde dossiers. De afstand naar dagbesteding of school mag niet langer zijn dan
een uur (matrix 2.2, paragraaf 2.1). Wel wordt als kanttekening aangegeven dat dit geen
hard criterium mag zijn omdat het per regio en jongere kan verschillen wat haalbaar is.
Dit geeft aan dat betrokkenen bij de KV Zuid-Limburg wel meer rekening houden met dit
2

De bedoeling is dat ook in Amsterdam jongeren met een PIJ-maatregel of jeugddetentie kunnen worden
geplaatst, ten tijde van dit onderzoek was dit nog niet het geval.
20

Breuer&Intraval – Evaluatie Plaatsingsproces Kleinschalige Voorzieningen

criterium dan in Amsterdam, omdat het in Zuid-Limburg waarschijnlijk moeilijker is hieraan
te voldoen. In de Staatscourant staat beschreven dat het afstandscriterium voor
uitstromers van een JJI naar een KV geen hard criterium is voor plaatsing, omdat in de
regio’s Zuid en (nog te openen locatie) Noord een langere reistijd gebruikelijker zal zijn,
en ook vanuit randgemeenten de reistijd langer kan zijn dan een uur.3

Rol DIZ in het plaatsingsproces
Uit de dossierstudie komt naar voren dat in Amsterdam dagbesteding en motivatie
belangrijke voorwaarden zijn voor plaatsing in de KV. Als dit nog niet (goed) onderbouwd
is, vraagt DIZ hier nog om. De gronden van DIZ voor acceptatie of weigering tot plaatsing
in een KV worden in Amsterdam meestal benoemd en uitgelegd in tegenstelling tot in ZuidLimburg. Zelf vinden geïnterviewden van DIZ dat ze zich nog kunnen ontwikkelen in de
onderbouwing als iemand (nog) niet geplaatst wordt. In Zuid-Limburg gaat het
(vooralsnog) meer over welke documenten nodig zijn om tot beoordeling te komen. Als
DIZ een plaatsing accepteert of weigert in Limburg worden de gronden waarop de
beslissing is gebaseerd niet genoemd.
Ten tweede is er een verschil in moment van toetsing door DIZ in Amsterdam en ZuidLimburg wanneer het preventief te hechten jongeren betreft. In Amsterdam toetste DIZ in
eerste instantie pas na uitspraak van de RC over plaatsing in KV. Toen bleek dat adviezen
van de RC vaak niet werden opgevolgd door DIZ is besloten om ook voor de voorgeleiding
bij de RC vast bij DIZ te toetsen of KV plaatsing mogelijk is. Op moment van interviewen
gaven de betrokken in Zuid-Limburg aan dat alleen na voorgeleiding bij de RC een
beslissing wordt gemaakt door DIZ over plaatsing in een KV. Uit de nieuwsbrief van DJI
van oktober 2020 blijkt dat ook in Zuid-Limburg nu wel eens voorafgaand aan de zitting
bij DIZ toestemming wordt gevraagd voor plaatsing in een KV.4

Overeenkomsten
Zowel in Amsterdam als in Zuid-Limburg wordt rekening gehouden met en gebruik
gemaakt van de opgestelde (contra-)indicaties en indicatiecriteria. Beide KV’s werken met
de landelijk opgestelde (contra-)indicaties en indicatiecriteria voor plaatsing, wel vindt
lokale invulling c.q. weging plaats. In de dossiers van beide locaties komen de landelijk
opgestelde criteria veelvoudig naar voren. Op beide locaties blijkt vooral het voortzetten
van dagbesteding en motivatie van een jongere een belangrijk criterium te zijn voor
plaatsing in een KV. Ook het recidive risico en delict-geschiedenis komen vaak naar voren
als belangrijke criteria. Verder zijn bij de plaatsing van preventief te hechten jongeren de
betrokken instanties hetzelfde. Tot slot komt uit de interviews duidelijk naar voren dat op
beide locaties de meerwaarde van de KV wordt gezien, ondanks dat de KV in Zuid-Limburg
nog in de opstartfase zit.

3

Dienst Justiële Inrichtingen (2020). Informatieblad algemeen. Kleinschalige Voorzieningen vrijheidsbeneming
justitiële jeugd. Den Haag: Ministerie vanJustitie en Veiligheid.
4
Zie voetnoot 1.
Verschillen en overeenkomsten
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In

opdracht

van

Dienst

Justitiële

Inrichtingen (DJI)

heeft

Breuer&Intraval

het

plaatsingsproces van de Kleinschalige Voorzieningen (KV) voor jeugdigen in Amsterdam
en Zuid-Limburg in kaart gebracht. Hiervoor is een literatuur- en documentenstudie
uitgevoerd, zijn dossiers geanalyseerd en zijn gesprekken gehouden met betrokkenen bij
de KV’s. In dit hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste resultaten en conclusies. We
sluiten af met enkele aanbevelingen.

4.1 Conclusies
Deze evaluatie vond plaats, in de (na)zomer van 2020, op een moment dat de KV in ZuidLimburg nog slechts enkele maanden geopend was en slechts enkele jongeren in de
voorziening waren geplaatst. Daarom zijn de in het onderzoek betrokken aantallen in de
dossieranalyse uit Zuid-Limburg beperkt en is ten aanzien van het beschrijven van het
plaatsingsproces in de praktijk vooral gebruik gemaakt van informatie uit de interviews met
stakeholders in Amsterdam.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is de Corona pandemie gaande. In het voorjaar zijn
de rechtbanken een periode dichtgeweest en jongeren waren minder op ‘straat’. Daarnaast
geven stakeholders aan dat gesprekken met jongeren in het kader van plaatsing in een KV
tijdens deze periode soms online (beeldbellen) of per telefoon hebben plaatsgevonden. Dit
heeft mogelijk ook invloed gehad op het verloop van het plaatsingsproces en de recente
bezettingscijfers van de KV’s.
Hieronder geven we puntsgewijs de belangrijkste conclusies weer.
• Betrokken stakeholders zijn over het algemeen erg positief over de KV’s als nieuwe
modaliteit binnen het justitiële landschap. Ze hebben positieve verwachtingen en/of
ervaringen ten aanzien van de doelstelling en uitgangspunten van de voorziening. Het
behoud van binding van de jongere met de maatschappij, het nauwere contact met de
(plaatsvervangende) gezinssituatie en de continuering van dagbesteding kan volgens
geïnterviewden bij de juiste doelgroep zeker bijdragen aan re-integratie en recidivevermindering.
• De KV’s en het plaatsingsproces hebben nog maar een relatief korte voorgeschiedenis.
Uit dit onderzoek blijkt dat na de eerste gewenningsperiode en het zoeken naar ieders
juiste rol en verantwoordelijkheid, de betrokken partijen steeds meer waardering
krijgen voor de samenwerking met betrekking tot het plaatsingsproces.
• In de afgelopen periode zijn er aanpassingen aangebracht in het samenwerkingsproces.
Zo zijn er meer overlegmomenten tussen de RvdK, DIZ, gemeente en KV in de regio
Amsterdam. Ook zijn er meer momenten waarop casussen worden besproken met
elkaar (RvdK, 3RO, KV en DIZ) en is er een projectleider voor de KV’s aangenomen die
een regiefunctie heeft en knelpunten moet gaan oplossen. Deze projectleider is een
medewerker van DJI, programma VOM. Alle geïnterviewden geven aan dat ze zien dat
Conclusies en aanbevelingen

23

de afgelopen maanden de samenwerking tussen lokale partijen en DIZ is verbeterd en
de ‘partijen’ elkaar beter weten te vinden.
• Tijdens de pilot in Amsterdam is, sinds mei 2018, de stap toetsing en besluit plaatsing
door DIZ aan het werkproces ‘toeleiding naar KV’ toegevoegd. Deze aanpassing is ten
tijde van dit onderzoek nog niet geformaliseerd.
• De veranderde rol van de RC van ‘besluitvormende’ naar ‘adviserende’ met betrekking
tot plaatsing in de KV heeft vooral in de eerste periode tot spanningen geleid tussen
lokale stakeholders in Amsterdam en DIZ omdat het advies van de RC niet altijd wordt
opgevolgd. Meerdere betrokkenen geven aan principiële bezwaren te hebben tegen de
adviesrol die de rechter krijgt toebedeeld in de fase voorlopige hechtenis, in plaats van
een beslissende rol. Betrokkenen vinden dat een heldere scheidslijn tussen de
rechtspraak en de uitvoering ontbreekt (wat volgens de Trias Politica wel aanwezig zou
moeten zijn).

• De rechterlijke macht vindt dat de plaatsing in een KV een afzonderlijke wettelijke
categorie zou moeten zijn, net als bij huisarrest. In een dergelijke situatie kan de RC
beslissen of een jongere geplaatst wordt in een KV. De RC kan huisarrest opleggen en
dit zou bij de plaatsing in een KV ook zo moeten zijn. Dit geldt dan uitsluitend voor de
fase van de voorlopige hechtenis. Dit is anders dan hoe de KV nu gepositioneerd is in
het stelsel voor justitiële jeugd. Namelijk een nieuwe vorm van een residentiële justitiële
inrichting als onderdeel van de vrijheidsbeneming en geen alternatief voor
vrijheidsbeneming in een residentiële inrichting.
• De opgestelde plaatsingscriteria lijken door DIZ vooral te worden gezien als eisen dan
wel (harde) voorwaarden, terwijl andere betrokkenen het meer zien als richtlijnen. Om
meer op één lijn te komen zijn de afgelopen periode achteraf verschillende casussen
gezamenlijk besproken, hetgeen moet leiden tot meer overeenstemming en begrip.
• Redenen om jongeren niet in een KV te plaatsen zijn: hoog recidive risio,
onttrekkingsrisico, ernstig geweldsincident, geen motivatie voor KV en geen duidelijke
dagbesteding. DIZ lijkt motivatie een belangrijke voorwaarde te vinden voor plaatsing
in de KV. Uit dossieranalyse blijkt echter dat motivatie voor KV plaatsing regelmatig pas
tijdens de zitting aan de orde komt. DIZ is niet bij de zitting aanwezig, waardoor zij
afhankelijk is van een snelle terugkoppeling door het OM of de RvdK/3RO over wat er
tijdens de zitting is besproken, om deze informatie mee te nemen in haar besluit.

4.2 Aanbevelingen
Hieronder staan de aanbevelingen die op basis van dit onderzoek kunnen worden gedaan.

Optimalisering van huidige processen en rollen
• Maak duidelijk welke informatie RvdK en reclassering aan DIZ moeten aanleveren, om
het beeld zo volledig mogelijk te maken zodat het besluit van DIZ afgewogen en
transparant is. Uit de dossiersanalyse komt naar voren dat hierover nog veel
onduidelijkheid bestaat waardoor onnodig veel mailverkeer plaatsvindt tussen
RvdK/reclassering en DIZ om deze onduidelijkheden weg te nemen. Verschillende
stakeholders in Zuid-Limburg geven aan zelf bezig te zijn met het opstellen van een
format hiervoor.
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• Zorg voor meer inzicht in de argumentatie van de besluitvorming over een
plaatsingsadvies door hier meer aandacht voor te hebben. Uit de dossiersanalyse wordt
niet altijd duidelijk waarom het besluit is genomen om een jongere wel of niet in een
KV te plaatsen. Medewerkers van DIZ hebben zelf ook aangegeven dat dit moet worden
verbeterd.
• Bespreek de (tussen)stap dat vooraf toetsing bij DIZ plaatsvindt met de betrokken
stakeholders. Indien hierover overeenstemming wordt bereikt, kan deze stap worden
geformaliseerd. Bij de bespreking van deze stap moet ook worden meegenomen dat bij
de zitting nog extra informatie naar voren komt, en bij toetsing vooraf sprake kan zijn
van een onvolledige informatiepositie. Diverse betrokkenen geven in gesprekken aan
dat deze zittingsinformatie moet worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming
of een jongere wel of niet in een KV geplaatst kan worden.
• Motivatie van jongeren blijkt een belangrijke reden voor plaatsing in KV. Zorg ervoor
dat de motivatie van de jongere altijd in de adviesrapportages van de RvdK/3RO wordt
opgenomen. Uit de dossierstudie blijkt dat de motivatie van de jongere vaak nog
besproken moet worden tijdens de zitting, terwijl van tevoren al gesprekken zijn
gevoerd tussen jongere en de RvdK/3RO.
• Ga als DIZ in gesprek met de stakeholders:
1. Bespreek de inrichting van het plaatsingsproces met inachtneming van de Trias
Politica. Is dit voldoende geborgd?
2. Ga na hoe de KV zich verhoudt tot andere modaliteiten in het justitiële
jeugdlandschap (bijvoorbeeld bij voorarrest in relatie tot schorsen, huisarrest, en
plaatsing in een JJI/FCJ). Neem bij dit gesprek de twee verschillende wijze in
toeleiding in acht (voorarrest en resocalisatie).

Nog meer te benutten KV
• Zorg ervoor dat de KV’s optimaal benut en gebruikt worden. De huidige manier van
toepassen van de selectiecriteria heeft in de beleving van de stakeholders ertoe geleid
dat het aantal plaatsingen in de KV’s is teruggelopen. Ga in gezamenlijk overleg met
stakeholders na waar meer maatwerk mogelijk is in het toepassen van de
selectiecriteria.
• Geef de ernst van het delict in het proces voorafgaand aan een zitting niet een te
prominente wegingsplaats. Tijdens een zitting komt regelmatig nog relevante informatie
ten aanzien van de ernst van het delict naar voren die vooraf nog niet bekend was. Een
risico kan zijn dat in het adviesrapport – die dan op basis van onvolledige informatie is
opgesteld – door de RvdK/3RO een plaatsing KV niet meer wordt overwogen door een
RC.
• Omdat tijdens een zitting nog regelmatig relevantie informatie naar voren komt, die
voorafgaand – tijdens het opstellen van een adviesrapport door RvdK of 3RO – nog niet
bekend was, is het van belang dat alle betrokken partijen zowel bij het opstellen van
het adviesrapport als tijdens de zitting hiervan bewust zijn. Zo kunnen in een rapport
afhankelijkheden c.q. voorwaarden aan een advies worden gesteld ten aanzien van
informatie die pas tijdens de zitting nog naar voren komt.
• Breng de mogelijkheid van plaatsing van jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een KV
onder de aandacht bij de 3RO en rechtelijke macht. Niet iedereen lijkt voldoende de
afweging te maken (c.q. op de hoogte te zijn) van de mogelijkheid voor plaatsing van
jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een KV. Plaatsing van jongeren tussen de 18 en 23
Conclusies en aanbevelingen
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jaar in een KV is pas mogelijk wanneer het OM een voornemen doet tot toepassing van
het jeugdstrafrecht. Als er goed gekeken wordt naar de ontwikkeling van de jongere en
dat hij/zij op dit gebied nog niet volwassen is, dan zou een meer pedagogische aanpak
meer resultaat kunnen hebben en plaatsing in een KV een goede keuze kunnen zijn. Dit
wordt door betrokkenen gezien als een gemiste kans, vanwege het doel om recidive te
voorkomen.
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BIJLAGE 1 ANALYSESCHEMA DOSSIERSTUDIE
1. Informatie dossier
Algemene informatie om vast te kunnen stellen welke onderzoeker welk dossier heeft
bestudeerd, in welke kleinschalige voorziening de persoon is geplaatst en het oordeel van
DJI over verloop van het plaatsingsproces dat in dossier beschreven staat.
Onderwerp

Omschrijving

1 ID
onderzoeker
2 ID kv

Persoonlijke code van onderzoeker

3 ID dossier

Unieke letter van het dossier

4 Oordeel
Dossier

Besluit DIZ over plaatsing KV?

De kv-locatie waar de persoon in het dossier
(niet) is geplaatst

Antwoordcategorieën

AM = geplaatst Amsterdam
ZL = geplaatst Zuid-Limburg
NGA = Niet geplaatst Amsterdam
NGL = Niet geplaatst Zuid-Limburg
99 = niet vermeld
…
Bijvoorbeeld “G”
W = Weigering
G = Goedkeuring
99 Niet vermeld

2. Onderdelen dossier
Informatie om vast te kunnen stellen welke onderdelen van het dossier die van belang
kunnen zijn voor het onderzoek in het dossier zijn opgenomen.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Advies RvdK

Voorlichtingsrapport vanuit de Raad voor de Kinderbescherming c.q.
voorgeleidingsrapportage (onderbouwing)

Ja
Nee

2 Advies 3RO

Indicatiestelling; advies voor plaatsing; adviesbrieven;
voorgeleidingsrapportage (onderbouwing)

Ja
Nee

3 RC

Beslissing Rechter-Commissaris; bevel tot inbewaringstelling, advies ten
uitvoer leggen in KV

Ja
Nee

4 Raadkamer

Beslissing van de Raadkamer; uitspraak van de rechter, advies ten
uitvoer leggen in KV

Ja
Nee

5 Gezinsplan

Gezinsplan van de (jeugd)reclassering

Ja
Nee

6 Wijziging

Wijziging detentieplek

Ja
Nee

7 Besluit DIZ

Toetsing, weging c.q. plaatsingsbesluit selectiefunctionaris van Dienst
Individuele Zaken

Ja
Nee

8 Communicatie

Mailwisselingen c.q. communicatie ketenpartners

Ja
Nee

Bijlage 1 Analyseschema dossierstudie
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3. Achtergrondinformatie jeugdige
Achtergrondinformatie over je jeugdige op basis van alle onderdelen uit het dossier.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Geboortejaar

Geboortejaar van de jeugdige

…
99 = niet vermeld

2
Leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie waarin jeugdige valt: tot 18 jaar
(minderjarig) en 18-23 jaar (meerderjarig).

3 Geslacht

Geslacht van de jeugdige

4 Eerder(e)
delict(en)

Is de jeugdige eerder in aanraking geweest met justitie?

Minderjarig
Meerderjarig
99 = niet vermeld
Man
Vrouw
99 = niet vermeld
Ja
Nee
99 = niet vermeld

4. Betrokkenen plaatsingsproces
Wie c.q. welke instanties zijn betrokken bij het plaatsingsproces? Licht kort toe hoe ze zijn
betrokken.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën
Betrokken (partijen)

Antwoordcategorieën
Aard betrokkenheid

1 Jeugdige

Is de jeugdige actief
betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja,
hoe?

Ja
Nee
99 = niet vermeld

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
Betrekken, door …
Gemotiveerd

2 Ouders /
verzorgers jeugdige

Zijn de ouders actief
betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja,
hoe?
Is de advocaat actief
betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja,
hoe?

Ja
Nee
99 = niet vermeld

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…

Ja, …
Nee
99 = niet vermeld

4 Dient Individuele
Zaken

Is DIZ actief betrokken bij
het plaatsingsproces? Zo
ja, hoe?

Ja, …
Nee
99 = niet vermeld

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
Betrekken, door …
Na plaatsing
…
‘Toetsing vooraf’
Plaatsingsbesluit

5 Gemeente

Is de gemeente actief
betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja
welke? En hoe?
Is (Jeugd)reclassering
actief betrokken bij het
plaatsingsproces?
Zo ja welke?
En hoe?

Amsterdam;
Eijsden-Margraten;
Overig, namelijk …;
99 = niet vermeld

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…

Jeugdbescherming regio
Amsterdam
(Jeugdbescherming);
De William Schrikker
Stichting (WSS);
3RO;
Bureau Jeugdzorg
Limburg;
Betrokken (naam
onbekend);
99 = niet vermeld
FC Teylingereind;
JJI Lelystad;

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
Betrekken, door …
Opstellen advies
Regie
…

3 Advocatuur

6
(Jeugd)reclassering/
jeigdbescherming

7 Justitiële
Jeugdinrichting /
28
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betrokken bij het

Geïnformeerd, door …
Gehoord, door …
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Rijks JJI locaties Den
Hey-Acker;
De Hartelborgt;
De Hunnerberg;
99 = niet vermeld
Amsterdam;
Zuid-Limburg;
Overig, namelijk …;
99 = niet vermeld

Forensisch Centrum
Jeugd

plaatsingsproces? Zo ja,
welke? En hoe?

8 Kleinschalige
Voorziening

Is een KV actief betrokken
bij het plaatsingsproces?
Zo ja, welke? En hoe?

9 Openbaar
Ministerie

Is het OM actief betrokken
bij het plaatsingsproces?
Zo ja, hoe?

Ja, …
Nee
99 = niet vermeld

10 Raad van de
Kinderbescherming

Is de RvdK actief
betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja,
hoe?

Ja, …
Nee
99 = niet vermeld

11 Rechterlijke
Macht

Is de RM actief betrokken
bij het plaatsingsproces?
Zo ja, hoe?

Rechter-Commissaris, …
Raadkamer/Rechter, …
Beide, …
99 = niet vermeld

12 Onderwijs

Is onderwijs actief
betrokken bij het
plaatsingsproces?

Ja, …
Nee
99 = niet vermeld

13 overige
Hulpverlening

Is hulpverlening actief
betrokken bij het
plaatsingsproces?

Ja, … (De Waag,
Viersprong, …)
Nee
99 = niet vermeld

14 Overig

Is een overige organisatie
actief betrokken bij het
plaatsingsproces? Zo ja,
hoe?

…
99 = niet vermeld

Betrekken, door …
…

Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
Opstellen advies
Regie
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
Opstellen advies
Bevel
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…
Geïnformeerd, door
Gehoord, door …
Betrekken, door …
…

…

…

…

…

…

…

…

5. Route instromen KV
Op basis van alle stukken in het dossier.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 IVS

a. Na inverzekeringstelling.

Ja
Nee
99 = niet vermeld
Ja
Nee
99 = niet vermeld

b.

2 IVS:
Terugmelding
3 Doorplaatsing JJI
/ FCJ – als laatste
fase straftraject
4 Doorplaatsing JJI
/ FCJ – VH

5 Overig

Is gebruik gemaakt van een garantieverklaring RvdK en de
KFV voor de tenuitvoerlegging van de preventieve
hechtenis van de jeugdige?
Na terugmelding bij de officier van justitie door
(jeugd)reclassering en besluit tot opheffing van de schorsing
van de voorlopige hechtenis.
Doorplaatsing van jeugdige die voor langere tijd in de JJI/ FCJ
in bewaring is gesteld: KV als vervolgvoorziening vanuit de JJI/
FCJ als laatste fase van het strafrechtelijke traject.
Doorplaatsing van jeugdige die voor korte tijd in de JJI/ FCJ in
bewaring is gesteld. Jeugdigen die tijdelijk voor voorlopige
hechtenis in JJI/ FCJ zijn geplaatst en daarna toch in KV worden
geplaatst (meestal na eerste raadskamer).
Overige informatie t.a.v. route van instromen? Licht toe.
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Ja
Nee
99 = niet vermeld
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Ja, …
Nee
99 = niet vermeld
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6. Adviesrapport Raad van de Kinderbescherming
Op basis van de inhoud van het adviesrapport van de RvdK.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Delict(en)

Van welk delict wordt jeugdige verdacht / is
jeugdige veroordeeld?

…
99 = niet vermeld

2 Wetsartikel(en)

Welk(e) Wetsartikel(en) is / zijn van toepassing?

…
99 = niet vermeld

3 Advies

Advies met betrekking tot schorsen voorlopige
hechtenis en / of inbewaringstelling?

4 Gronden

Op basis van welke gronden is het advies
opgesteld?

Huisarrest
KV
JJI / FCP
Anders, …
99 = niet vermeld
…
99 = niet vermeld

5 Omstandigheden

Op basis van welke omstandigheden c.q.
beschermende- en risicofactoren is het advies
opgesteld?
5a. beschermende factoren
5b. risicofactoren
Is bij jeugdige sprake van begeleiding door
(jeugd)reclassering?

6 Jeugdreclasseringsbegeleiding
7 Vervolg

Wat verwachten jeugdige en ouders / verzorgers
van het (strafrechtelijke) vervolg?

8 Instrument

Sluiten de uitkomsten van het (risico)instrument
aan bij het beeld over jeugdige dat in het
onderzoek naar voren is gekomen (m.b.t.)
beschermende factoren en risicofactoren?

9 KV plaatsing

Komt KV voor in het dossier?

10 Overig

Overige relevante informatie t.a.v. het
adviesrapport van de RvdK.

…
99 = niet vermeld

Ja
Nee
99 = niet vermeld
…
99 = niet vermeld
Sluit aan
Sluit gedeeltelijk aan
Sluit niet aan
Onbekend
99 = niet vermeld
Ja
Nee
Zo ja, met wie
besproken?
KV niet genoemd
99 niet vermeld

7. Adviesrapport van Reclassering
Op basis van de inhoud van het adviesrapport van reclassering.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Delict(en)

Van welk delict wordt jeugdige verdacht / is jeugdige
veroordeeld?

…
99 = niet vermeld

2 Wetsartikel(en)

Welk(e) Wetsartikel(en) is / zijn van toepassing op
het delict?

…
99 = niet vermeld

3 Advies

Advies met betrekking tot schorsen voorlopige
hechtenis en / of inbewaringstelling?

Huisarrest
KV
JJI / FCP
Anders, …
99 = niet vermeld
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4 Gronden

Op basis van welke gronden is het advies opgesteld?

…
99 = niet vermeld

5 Omstandigheden

Op basis van welke omstandigheden c.q.
beschermende- en risicofactoren is het advies
opgesteld?
Wat verwachten jeugdige en ouders / verzorgers van
het (strafrechtelijke) vervolg?

…
99 = niet vermeld

7 Instrument

Sluiten de uitkomsten van het (risico)instrument aan
bij het beeld over jeugdige dat in het onderzoek
naar voren is gekomen (m.b.t.) beschermende
factoren en risicofactoren?

9. KV plaatsing

Komt KV voor in het dossier?

8 Overig

Overige relevante informatie t.a.v. het adviesrapport
van Reclassering.

Sluit aan
Sluit gedeeltelijk aan
Sluit niet aan
Onbekend
99 = niet vermeld
Ja
Nee
Zo ja, met wie
besproken?
…
99 niet vermeld

6 Vervolg

…
99 = niet vermeld

8. Bevel Rechter-Commissaris
Op basis van de inhoud van het beval van de RC.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Gronden

Korte beschrijving gronden bevel (bijvoorbeeld
zwaarte gevangenisstraf).

…
99 = niet vermeld

2 Omstandigheden

Korte beschrijving omstandigheden bevel (eerdere
delicten, verstoring openbare orde).

…
99 = niet vermeld

3 KV genoemd

Heeft de Rechter-Commissaris de KV genoemd.

Ja
Nee

4 Beslissing

Beslissing van de RC.

5 Overig

Eventueel aanvullend advies of overige relevante
informatie.

Huisarrest
KV
JJI / FCP
Schorsing
99 = niet vermeld
…
99 niet vermeld

9. Communicatie (bijvoorbeeld mailwisseling DIZ en RvdK)
Op basis van de mailwisseling.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Afstemming

Op basis waarvan stemt men af (in bijv mail)?
Bijzonder heden? Hoe gaat mailwasiiseling? Advies
en toetsing.
Korte beschrijving van hoe de zaak door DIZ wordt
beoordeeld. Hoe is hun beoordeling onderbouwd?

…
99 = niet vermeld

2 Beoordeling
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3 Gronden

Korte beschrijving van de gronden voor de
beoordeling.

…
99 = niet vermeld

4 Omstandigheden

Korte beschrijving van de omstandigheden t.a.v. de
beoordeling.

…
99 = niet vermeld

5 Overig

Overige relevante informatie in de communicatie.

…

99

niet vermeld

10. Plaatsingsproces
Op basis van alle stukken in het dossier.
Onderwerp
1 Indien 5: IVS Ja
Beantwoorden

2 Indien 5: Terugmelding
Ja beantwoorden

3 Indien 5 Doorplaatsing
JJI / FCJ – als laatste
fase straftraject: Ja
beantwoorden
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Omschrijving
a.

Is sprake (geweest) van vroeghulp door
RvdK of 3RO?

b.

Is sprake (geweest) van een overleg
tussen RvdK of 3RO en KV?

c.

Is sprake van voorgeleiding aan de RC?

a.

Is sprake van terugmelding via
(jeugd)reclassering?

b.

Overleg tussen RvdK en
(jeugd)reclassering?

c.

Overleg tussen RvdK / 3RO en KV?

d.

Is sprake van voorgeleiding aan de RC?

a.

Plaatsing in ketenoverleg c.q.
‘uitvoerdersoverleg’ (UVO)
plaatsgevonden?

b.

Heeft (jeugd)reclassering een advies
geschreven?

c.

Heeft overleg plaatsgevonden tussen
RvdK / 3RO en KV?

Antwoordcategorieën
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
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4 Indien 5 Doorplaatsing
JJI / FCJ – VH: Ja
beantwoorden

5. Vervolgplek/
einddatum (alleen bij
instroom vanuit JJI)

6. Besluit

7. Opvolgen
plaatsingsadviezen

d.

Heeft afstemming met OM
plaatsgevonden?

a.

Plaatsing in ketenoverleg c.q.
‘uitvoerdersoverleg’ (UVO)
plaatsgevonden?

b.

Heeft (jeugd)reclassering een advies
geschreven?

c.

Heeft overleg plaatsgevonden tussen
RvdK / 3RO en KV?

d.

Heeft afstemming met OM
plaatsgevonden?

e.

Wat besluit RC?

f.

Is sprake van Raadkamer? Zo ja, wat is
het besluit?

a)

Is een vervolgplek na KV bekend en
geregeld?
Is de einddatum bekend? Of inschatting
van de verblijfsduur in KV?

b)

Wat is het besluit van DIZ? NA uitspraak rechter.

a.

Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja, ...
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja, ...
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding
Ja, …
Nee
99 = niet vermeld
Nvt indien andere
toeleiding

KV
JJI / FCP
Anders, …
99 = niet vermeld

Zijn de plaatsingsadviezen van de RC en
onderliggend RvdK en 3RO opgevolgd
door Dienst Individuele Zaken (DIZ)?
Vergelijk hiervoor de antwoorden t.a.v.
advies / besluit in blok 6, 7, 8, 9 en 10.
Worden redenen genoemd om adviezen
niet op te volgen?

Ja
Nee
99 = niet vermeld

c.

Zo ja, wat is/zijn de genoemde reden(en)
om adviezen niet op te volgen?

…
99 = niet vermeld

d.

Worden redenen genoemd om adviezen
wel op te volgen?

Ja
Nee
99 = niet vermeld

b.

Bijlage 1 Analyseschema dossierstudie

Ja
Nee
99 = niet vermeld

33

e.

Zo ja, wat is/zijn de genoemde reden(en)
om adviezen wel op te volgen?

…
99

niet vermeld

11. Plaatsingsproces
Op basis van alle stukken in het dossier.
Onderwerp
1 Screening en
advies

Omschrijving
a.

Wordt een afweging uitsluitend gemaakt op
basis van landelijk opgestelde (contra)indicatiecriteria? Zo nee, licht toe.

Ja
Nee
99 = niet vermeld

b.

Welke landelijk opgestelde (contra)indicatiecriteria worden in het dossier
vermeld?
Wordt er een afweging gemaakt op basis van
de (contra-)indicatiecriteria? Zo ja, licht toe.

Keuze uit landelijk
opgestelde criteria

d.

Kunnen alle betrokkenen zich vinden in de
afweging advies wel of niet KV? Licht kort toe.
à RvdK, KV, DIZ en RM (rechterlijke macht).

a.

Is een kwartiermaker betrokken geweest bij de
plaatsing c.q. is sprake van opschalen?
Bijvoorbeeld een leidinggevende van DIZ,
programmamanager, of manager van de KV die
actief betrokken wordt?
Zo ja, zorgde de kwartiermaker voor de juiste
informatieoverdracht?

Ja, …
Gedeeltelijk, …
Nee, …
99 = niet vermeld
Ja
Nee
99 = niet vermeld

c.

2 Kwartiermaker c.q.
opschalen

Antwoordcategorieën

b.

c.

Op welke manier was de kwartiermaker
betrokken?

d.

Bij welke instelling is de kwartiermaker
werkzaam?

Ja, op basis …
Nee
99 = niet vermeld

Ja
Nee
99 = niet vermeld
nvt
…
99 = niet vermeld
nvt
Ja
Nee
99 = niet vermeld
nvt

12. Aanvullende informatie op basis van dossier
Op basis van alle stukken in het dossier.
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Informatie

Aanvullende relevante informatie die afhankelijk is
van de inhoud van het dossier en die niet in eerder
genoemde vragen is opgenomen.
Komen knelpunten in het plaatsingsproces komen
in het dossier naar voren? Zo ja, welke? Licht deze
kort toe.

…

2 Knelpunten
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13. Controle en opmerkingen onderzoeker
Op basis van alle stukken in het dossier en ingevulde analyseschema
Onderwerp

Omschrijving

Antwoordcategorieën

1 Controle

Controle uitgevoerd door onderzoeker op invullen van
alle onderdelen van het analyseschema.

Ja
Nee
99 = niet vermeld

2 Controle
projectleider

Controle uitgevoerd door projectleider op correcte
wijze van gebruik van het analyseschema

Ja
Nee
99 = niet vermeld

3 Overige
opmerkingen

Overige opmerkingen door onderzoeker en / of
projectleider.

…
99 = niet vermeld

Bijlage 1 Analyseschema dossierstudie
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BIJLAGE 2 ITEMLIJST STAKEHOLDERS
In

opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en

Veiligheid voert onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onafhankelijk
onderzoek uit naar het toeleidings- en plaatsingsproces van de bestaande kleinschalige
voorzieningen (KV). DJI wil graag meer inzicht in het plaatsingsproces met het oog op het
aanbrengen van verbeteringen hierin. Voor dit onderzoek voeren we onder andere
interviews uit met relevante stakeholders c.q. samenwerkingspartners die betrokken zijn
bij de KV’s in Amsterdam en/of regio Zuid-Limburg. Daarnaast worden document- en
literatuuronderzoek en casusanalyses uitgevoerd.
1. Achtergrond (kort)
1.1 Functie.
1.2 Betrokkenheid.
2. Betrokkenen plaatsingsproces
2.1 Wie
2.2 Hoe
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Verloop plaatsingsproces in de huidige praktijk
Verloop
Duur
Knelpunten
Verbeterpunten
Succesfactoren

4. Verschillen in plaatsingsproces n.a.v. leeftijd en wijze van toeleiding
4.1 Verschillen tussen jongeren tot 18 jaar en jongeren van 18-23 jaar
4.2 Verschillen tussen jongeren die meteen naar een KV gaan en jongeren die
doorgeplaatst worden vanuit een JJI na de eerste zitting na 30 dagen
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Screening en advies
(Contra-)indicatiecriteria.
Duidelijkheid (contra-)indicaties
Werkbaar in de praktijk
Aan te leveren informatie
Weging
Tijdig en volledig
Betrokkenheid ouders
Advies ZM

6.
6.1
6.2
6.3

Randvoorwaarden en implementatie
Instanties
Verloop samenwerking
Verloop informatieoverdracht
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6.4 Kwartiermaker
6.5 Doelgroep
7. Opvolgen plaatsingsadviezen
7.1 Opvolging
7.2 Redenen niet opvolgen
8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Verschillen en overeenkomsten KV Amsterdam en KV zuid Limburg
Verschillen en overeenkomsten KV Amsterdam en de KV Zuid-Limburg
Verschillen en overeenkomsten landelijk vastgestelde indicaties en contra-indicaties
Doelgroep
Redenen verschillen en overeenkomsten?

9. Overige informatie
9.1 Relevant informatie
10. Afsluiting
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