Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming (VIV) Justitiële Jeugd
In een JJI zit ruim

Waarom?

Hoe organiseren we
in de toekomst
passende zorg en
beveiliging op maat
voor jongeren voor,
tijdens en na
detentie?

Minder jongeren in JJI's, wel met
zwaardere problemen, zoals:
• psychische problemen,
• verstandelijke beperkingen,
• verslaving,
• recidive,
• school- en leerproblemen.

80%
van de jongeren in
voorlopige hechtenis.

50%

Alleen gerichte zorg op maat in
een beveiligde setting kan hier
een antwoord op geven.

van deze jongeren
verblijft hier minder dan
een maand.

70%
van deze jongeren is
al bekend bij de lokale
hulpverlening.
De verkenning legt
daarom de focus op
continuering van zorg,
betrokkenheid van eigen
netwerk en lokale
samenwerking.
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Hoe?

Lokale en/of regionale
voorzieningen waar
jongeren zo dicht
mogelijk bij het eigen
leefsysteem verblijven
tijdens de periode van
vrijheidsbeneming.

De Verkenning Invulling
Vrijheidsbeneming
Justitiële Jeugd levert
drie bouwstenen.
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Landelijke, specialistische
voorziening(en) voor jongeren
met behoefte aan hoge
beveiliging en specialistische zorg.
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Advocatuur
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Nijmegen
Breda

Wie zijn er zoal bij betrokken?
• Gemeenten
• Gecertificeerde
instellingen
• Raad voor de
Kinderbescherming
• Politie
• Openbaar Ministerie
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Een efficiënt en effectief proces van
screening, gericht op het opstellen
van een integraal plan van aanpak
voor de toekomst van de jongere.

Waar?

Proeftuinen
kleinschalige voorzieningen
Proeftuinen
screening en diagnostiek
Werkgroep landelijke voorziening

En verder
• Justitiële
Jeugdinrichtingen
• Onderwijs
• Wetenschap
• NGO’s
• Zorgaanbieders

Professionals gaan aan de slag met Research
& Development vraagstukken die invulling
geven aan de gewenste persoonsgerichte
aanpak van de jongere. Bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en LVB problematiek.
Broncijfers: ‘DJI in getal 2011-2015’

