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INTRODUCTIE
Jongeren die met een PIJ-maatregel1 in een Justitiële Jeugdinrichting ( JJI) verblijven 
vormen een zeer diverse groep. Toch is er een grote gemene deler: een variëteit aan 
problemen op verschillende vlakken. Problemen in de thuissituatie, op school, een 
psychische kwetsbaarheid of middelengebruik zijn hier enkele voorbeelden van. 
Meestal is er niet één specifieke oorzaak voor de ontwikkeling en het aanhouden 
van delinquent gedrag. Een aanpak die voor al deze jongeren gelijk is, is daarom 
niet passend.

Als professional binnen een JJI word je iedere dag weer uitgedaagd om rekening te 
houden met verschillende achtergronden, informatiebronnen en belangen tijdens 
het maken van behandelbeslissingen. Hierbij speelt ook de continue zoektocht naar 
balans tussen het bieden van de juiste zorg en het beschermen van de maatschappij 
een rol. Omdat geen jongere hetzelfde is, is er ook geen eenduidige richtlijn te 
schrijven in hoe deze beslissingen gedurende het behandelproces genomen dienen 
te worden. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek is vaak niet toe te passen op 
de specifieke jongere die in de behandelkamer zit. Resultaten uit onderzoek 
geven immers gegevens weer op groepsniveau, wat niet altijd toepasbaar is op 
een individu. Hierdoor maken professionals vaak keuzes op basis van hun eigen 
kennis en ervaring. Mogelijk zitten hierin blinde vlekken. Dergelijk onderzoek is 
echter wel zeer waardevol in het opstellen van theoretische raamwerken, omdat ze 
professionals richting geven. Zoals het Risk Needs Responsivity-model, dat aangeeft 
dat de intensiteit van de behandeling afgestemd dient te worden op de mate van 
risico op recidive, op veranderbare (dynamische) criminogene factoren en op de 
specifieke kenmerken en behoeften van de jongere. Hiervoor is het nodig om goed in 
beeld te krijgen wat bij de jongere die in jouw behandelkamer zit het geschatte risico 
op recidive is, welke factoren daarmee samenhangen en welke wijze van leren het 
best aansluit bij zijn behoeften. Het is wenselijk om zowel input vanuit de praktijk als 
de wetenschap te gebruiken bij het maken van beslissingen in het behandeltraject. 
Door impliciete expertise uit het werkveld te combineren met kwantitatieve en 
kwalitatieve wetenschappelijke data over de doelgroep van jongeren die in een 
Justitiële Jeugdinstelling verblijven, kunnen professionals ondersteund worden in 
deze zoektocht om de behandeling zo goed mogelijk op maat vorm te geven.

1 Plaatsing in een Justitiële Jeugdinstelling. Deze behandelmaatregel kan worden opgelegd 
aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar die ernstige delicten plegen en bij wie er sprake is 
van een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening.
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ONDERZOEKSVRAGEN
Dit proefschrift bundelt kennis en ervaring uit zowel de praktijk als de wetenschap. 
Dit levert relevante informatie op ter ondersteuning van beslissingen in het 
behandeltraject van de jongeren in een JJI. De volgende vragen worden in dit 
proefschrift onderzocht:

 – Wat vinden clinici de meest belangrijke domeinen om rekening mee te houden 
binnen de behandeling?

 – Zijn er op basis van verschillende risicofactoren subgroepen van jongeren te 
identificeren?

 – Hoe ziet het delictgedrag van de verschillende subgroepen jongeren er uit? 
Welke factoren hangen bij de verschillende subgroepen samen met het 
delictgedrag na behandeling?

 – Hoe zijn de jongeren binnen de verschillende subgroepen te motiveren voor 
hun behandeling?

METHODE
Diverse onderzoekstechnieken worden gehanteerd om bovenstaande vragen te 
beantwoorden. Zo is er impliciete kennis vanuit de praktijk expliciet gemaakt middels 
kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals de Delphi-methode2 en focusgroepen3. 
Daarnaast is er een grote dataset gebruikt om subgroepen te identificeren en de 
relatie met toekomstig delictgedrag te onderzoeken. Tot slot zijn resultaten uit 
eerdere studies samengevoegd om te onderzoeken hoe jongeren in verschillende 
groepen te motiveren zijn voor hun behandeling.

RESULTATEN
Hoofdstuk 2 beschrijft welke domeinen volgens professionals uit het werkveld 
het meest belangrijk zijn voor de behandeling. Via de Delphimethode werden 
op basis van de expertise van 34 professionals uit het forensisch jeugdveld acht 
domeinen geïdentificeerd met elk verschillende factoren die in verschillende mate 
van belang worden geacht binnen het behandeltraject; Psychische problemen, 
Persoonlijke kenmerken, Familie, Delicten, Motivatie, Behandeling, School/werk/wonen 
en Vrienden/vrijetijd. Van deze acht domeinen beschouwden de professionals 

2 De Delphi-techniek haalt op een gestructureerde wijze impliciete kennis boven bij ver-
schillende deelnemers en werkt binnen verschillende (papieren)vragenrondes toe naar 
een consensus.

3 Tijdens een focusgroep wordt een groep professional begeleid in het beantwoorden van 
een of meer vraagstukken.
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Psychische problemen en Persoonlijke kenmerken als de belangrijkste om zich tijdens 
de behandelplanning op te richten. Echter, professionals gaven aan dat het domein 
Motivatie gedurende het gehele proces van belang is en grote invloed heeft op de 
behandelplanning. De beste therapeut of interventie kan worden aangeboden, maar 
wanneer een jongere niet gemotiveerd is, zal er weinig worden bereikt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de identificatie van subgroepen binnen de grotere 
populatie van jongeren die met de PIJ-maatregel zijn geplaatst in een JJI. Op basis 
van dossierinformatie van 2.010 jongeren die tussen 1994 en 2013 binnen de JJIs 
waren geplaatst, is een lijst met een 70-tal risicofactoren gescoord. Er zijn zeven 
verschillende subgroepen jongeren gevonden, die aansloten bij eerder onderzoek 
en ook werden herkend door de professionals uit de praktijk. Deze subgroepen 
zijn genoemd naar hun meest belangrijke (clustering van) risicofactoren: 1) Seksuele 
problemen, 2) Antisociale identiteit en psychische problemen, 3) Gebrek aan empathie 
en geweten, 4) Vlak profiel, 5) Systeemproblemen, 6) Problemen met middelengebruik, 
en 7) Seksuele, cognitieve en sociale problemen.

In hoofdstuk 4 is gekeken naar gewelddadige recidive bij jongeren uit de verschillende 
subgroepen. Dit om een mogelijk verschil in recidiverisico tussen de verschillende 
subgroepen te kunnen bepalen en per subgroep factoren te identificeren die 
samenhangen met nieuw delictgedrag. Jongeren uit de subgroepen Antisociaal 
gedrag en psychische problemen, en Gebrek aan empathie en geweten laten de hoogste 
recidivecijfers zien en jongeren uit de twee subgroepen met seksuele problemen de 
laagste. Per subgroep werden geen duidelijke voorspellers van nieuw delictgedrag 
gevonden. Wel werd gevonden dat het vertonen van antisociaal gedrag tijdens de 
behandeling een voorspeller is voor recidive in verschillende subgroepen, terwijl 
het hebben van psychische problemen nieuw delictgedrag juist lijkt te remmen.

Hoofdstuk 5 heeft als focus het verzamelen van praktische handvatten voor 
het motiveren voor behandeling van jongeren uit de verschillende subgroepen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk en de literatuur. Deze studie 
leverde een lijst op met technieken gericht op het aansluiten bij de motivatie 
voor behandeling bij specifieke jongeren uit verschillende groepen. Voorbeelden 
hiervan zijn het creëren van een fysiek en psychische veilige omgeving voor 
jongeren uit de subgroep met Seksuele problemen, inzetten van eigen autonomie 
en verantwoordelijkheid bij jongeren uit de subgroep Antisociaal gedrag en psychische 
problemen, of het vergroten van het probleeminzicht bij jongeren uit de subgroep 
Problemen met middelengebruik. Ook liet deze studie zien dat input vanuit de praktijk 
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en literatuur niet geheel overeenkomen. Zo leggen professionals veelal de nadruk 
op de relatie tussen behandelaar en jongere, terwijl de literatuur zich meer richt 
op de mogelijkheden van de omgeving, zoals de therapiesetting en het betrekken 
van belangrijke anderen, in het vergroten van de motivatie voor behandeling van 
de jongere.

DISCUSSIE EN AANBEVELING
De resultaten uit de verschillende studies leiden tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen voor praktijk, wetenschap en beleid, welke worden besproken in 
hoofdstuk 6. Deze bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

1. Professionals houden tijdens het beslissingsproces rekening met een breed 
scala aan domeinen, waarbij de nadruk wordt gelegd op factoren die verband 
houden met psychische problemen, persoonlijkheid en familieproblemen om 
zo individuele behandelbehoeften vast te stellen, terwijl ze zich minder richten 
op delict gerelateerde factoren (zie hoofdstuk 2).

2. Binnen de heterogene doelgroep van jongeren met ernstig delictgedrag worden 
zeven subgroepen gevonden met elk een specifiek cluster aan risicofactoren 
en persoonlijke kenmerken, die ook zijn gevalideerd door professionals uit de 
praktijk (zie hoofdstuk 3).

3. De kans op gewelddadige recidive, evenals de factoren die daarmee samen- 
hangen, verschillen per subgroep, wat leidt tot verschillende behandelbehoeften 
per subgroep (zie hoofdstuk 4).

4. Het gemotiveerd krijgen en houden voor behandeling is een cruciale factor 
gedurende het gehele behandelproces volgens de professionals uit de praktijk 
(zie hoofdstuk 2).

5. Per subgroep zijn er specifieke technieken die waardevol zijn in het motiveren 
en gemotiveerd houden van deze jongeren (zie hoofdstuk 5).

Allereerst laat dit onderzoek zien dat professionals in het beslisproces ten behoeve 
van behandelplanning verschillende factoren afwegen. Hierbij wordt de nadruk 
gelegd op psychische en persoonlijke kenmerken van de jongeren en minder op 
factoren die direct aan het delictgedrag zijn te relateren. Hiermee hebben zij veel 
aandacht voor onderliggende factoren die (mogelijk) ten grondslag liggen aan het 



546197-L-bw-Hillege546197-L-bw-Hillege546197-L-bw-Hillege546197-L-bw-Hillege
Processed on: 28-7-2020Processed on: 28-7-2020Processed on: 28-7-2020Processed on: 28-7-2020 PDF page: 166PDF page: 166PDF page: 166PDF page: 166

166

NEDERLANDSE SAMENVATTING

delictgedrag en zorg vragen. Professionals dienen zich echter continu bewust te 
zijn van de dubbelrol die zij hebben als professional binnen een forensische sector; 
dat vergt aandacht voor zowel de zorg voor de ‘patiënt’ als de beveiliging van de 
maatschappij voor de ‘dader’. Een langdurig behandeltraject in een gesloten setting 
kan maken dat je als professional erg betrokken bent bij een jongere, met het gevaar 
ingezogen te raken of blinde vlekken te ontwikkelen. Daarnaast is het streven een 
gesloten behandeling niet langer te laten duren dan noodzakelijk in relatie tot het 
risico op recidive. Bij een lager risico is een ambulante behandeling vaak passender.

De tweede bevinding richt zich op de identificatie van zeven subgroepen van jongeren 
in een JJI met een specifiek profiel van risicofactoren. Dit betekent dat de groep van 
jongeren in een JJI heterogeen is, maar ook op basis van gedeelde kenmerken in 
groepen in te delen is. Deze kenmerken kunnen dienen als aanknopingspunten voor 
behandeling, aangezien deze kenmerken veelal samenhangen met risicofactoren 
die kenmerkend zijn voor deze specifieke groep jongeren. Het feit dat deze indeling 
op basis van gedeelde kenmerken gevonden is, maakt ook dat niet iedere jongere 
helemaal als uniek gezien hoeft te worden en er gebruik kan worden gemaakt van 
kennis en ervaring van eerdere jongeren met soortgelijke bundeling problematieken, 
zoals teruggevonden in de zeven subgroepen. Hierbij moet worden gedacht aan 
onder andere: antisociale identiteit in combinatie met psychiatrische problematiek, 
seksuele problematiek of een primaire focus op problemen binnen het systeem.

Ten derde zijn er groepen die een groter risico op recidive laten zien en bij wie een 
intensievere vorm van behandeling passend is. Verder lijken met name de specifieke 
risicogebieden per subgroep, criminogene factoren zoals psychische problemen, 
middelengebruik en systeemproblematiek aandacht te moeten krijgen tijdens de 
behandeling. Dit vraagt om gerichte interventies die aansluiten bij deze behoeften. 
Het verschil in recidiverisico tussen de verschillende groepen vraagt daarnaast ook 
naar mogelijkheden om te kunnen variëren in de mate van beveiliging en zorg. 
Momenteel kennen alle JJI’s hoge hekken en dikke muren en een hoge mate van 
beveiliging en structuur. Om goed aan te kunnen sluiten bij de individuele behoeften 
van de jongeren en zo ook aan te sluiten bij het Risk Need Responsivity-model, is 
hierin meer variatie nodig.

De vierde en vijfde bevinding richten zich op het belang van het op een juiste 
wijze aansluiten bij jongeren om hen gemotiveerd te krijgen en houden voor 
gedragsverandering gedurende het gehele behandeltraject. Ondanks de groeiende 
aandacht voor motiverende gespreksvoering in de praktijk hebben professionals 
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vaak moeite de juiste aansluiting bij jeugdige delinquenten in een JJI te vinden. 
Mogelijk hangt dit samen met de beperkte differentiatie van technieken in 
motiverende gespreksvoering en de onvoldoende passende aansluiting op specifieke 
doelgroepen. Het implementeren en toetsen van de technieken beschreven in deze 
dissertatie kan hier een begin van zijn. Het is voor professionals in de forensische 
jeugdsector iedere dag weer een uitdaging om een passende reactie te bieden op 
desinteresse, gebrekkig probleeminzicht en weerstand. Het is daarom een vereiste 
om een professionele grondhouding en de nodige tools te hebben om hier mee 
om te gaan. Een van de manieren is om een jongere en zijn systeem meteen al bij 
zijn traject te betrekken en (waar mogelijk) eigenaar te maken van zijn eigen weg 
richting buiten. Eenvoudigweg vragen: “Wat wil jij? Hoe zie jij je toekomst? “ is hier 
een begin van.

Professionals in de praktijk dienen zich continu bewust te zijn van hun dubbelfunctie, 
waarin zij een balans moeten zoeken tussen de zorg voor de jongeren en het 
beschermen van de maatschappij middels risicomanagement. Dit vraagt ook om 
gebruik van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten, intervisie en supervisie-
momenten in een multidisciplinair kader. Zo worden blinde vlekken voorkomen 
en wordt de professional scherp gehouden door collega’s in het kritisch uitvoeren 
van de verschillende rollen. Ook kan hierbij zinvol gebruik worden gemaakt van de 
kennis en ervaring van collega’s.

Daarnaast is het voor professionals van belang te kijken over de muur van de JJI, 
naar de toekomst en het perspectief van de jongere. Vaak wordt de focus gelegd op 
het hier en nu en het negatieve gedrag. Een JJI is echter een kunstmatige omgeving, 
waar negatief gedrag van een jongere niet altijd deel uit maakt van onderliggende 
problematiek. Wanneer er samen met de jongen en zijn systeem wordt gekeken 
naar wat er mogelijk is en naar toe wordt gewerkt, kunnen plannen worden gemaakt 
om dat te realiseren. Het Good Lives Model sluit hierbij aan en vergroot mogelijk ook 
de motivatie van de jongeren voor gedragsverandering en betrokkenheid van het 
systeem bij het traject.

Voor zowel de praktijk als de wetenschap is een kruisbestuiving zeer waardevol. Het 
huidige onderzoek laat de waarde zien van het op gestructureerde wijze ophalen 
van impliciete kennis uit de praktijk. De wetenschap leert hiervan, maar ook wordt 
hierdoor het zelflerend vermogen van de praktijk gestimuleerd. Voor de complexe 
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doelgroep waarmee binnen de JJIs wordt gewerkt, is naast kennis uit de wetenschap 
ook ervaring nodig. Werkervaring kan door praktijkgericht onderzoek worden 
opgehaald, gebundeld en teruggegeven, ook aan de professionals die deze ervaring 
nog niet of in mindere mate hebben. Hierdoor ontstaat een collectief leren, wat 
essentieel is gezien de heterogeniteit en de complexiteit van de doelgroep. Daarbij 
kunnen praktijk en wetenschap niet zonder elkaar. Waar professionals in de praktijk 
zich dienen te voeden met resultaten van recente onderzoeken, dient onderzoek 
zich ook te richten op vragen uit de praktijk. De ontwikkeling van verschillende 
Academische Werkplaatsen is hier een mooi voorbeeld van.

De resultaten uit het huidige onderzoek kunnen in de toekomst uitgebreider 
worden geïmplementeerd en geëvalueerd. Zo kan er uiteindelijk bijvoorbeeld een 
instrument worden gebouwd waarmee op basis van input van zowel de professional, 
de wetenschap, de jongere en zijn systeem toekomstgericht naar behandel- en 
trajectplanning gekeken kan worden gekeken. Hiervoor is het onder andere van 
belang om op een eenvoudige wijze de juiste informatie over de persoonlijke 
kenmerken en risicofactoren te extraheren uit dossierinformatie, professionals 
hierin te trainen en motivatietechnieken die beschreven zijn te valideren.

Een JJI is een plek waar door de geslotenheid van de setting en de dynamiek altijd een 
bepaalde werkdruk voor medewerkers zal zijn. Toch is het van belang een gezond en 
ondersteunend werkklimaat te creëren. Een plek waar je kan leren middels passende 
scholing gericht op kenmerken van de doelgroep en behandelinterventies, maar ook 
middels supervisie en coaching ondersteund kan worden zich te ontwikkelen. Deze 
tijd voor beschouwing valt in alle hectiek vaak weg. Deze ruimte kunnen directie en 
management van de JJIs faciliteren door (scholings)mogelijkheden te bieden, maar 
ook samen met alle werkers een werkomgeving te creëren die voldoende open 
is en uitnodigt tot reflectie en ontwikkeling. Onderzoek laat immers zien dat ook 
recidivecijfers naar beneden gaan als personeel goed geschoold en gesuperviseerd 
wordt.

De volgende aanbeveling voor beleidsmakers richt zich op de mogelijkheden 
om variatie aan te brengen in het bieden van beveiliging en zorg, passend bij de 
individuele behoeften van de jongere. Een heterogene groep vraagt immers om 
een divers behandelaanbod en verschillende niveaus van zorg en beveiliging. 
Deze aanbeveling sluit aan bij recente ontwikkelingen binnen het programma 
Vrijheidsbeneming Op Maat waarin JJIs de komende jaren worden doorontwikkeld 
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tot Landelijk Specialistische Voorzieningen en de ontwikkeling van Kleinschalige 
Voorzieningen om antwoord te geven op deze behoefte. Aansluitend hierop is 
het van belang dat deze mogelijkheden niet alleen binnen, maar ook buiten de 
instelling worden gestimuleerd. Ondanks dat die muren om verschillende redenen, 
in ieder geval voor een bepaalde periode, passend zijn, dient er gedurende het 
verblijf van een jongere regelmatig door- of overheen te worden gekeken. Niet 
alleen in het betrekken van het systeem bij de behandeling, maar juist ook 
binnen samenwerkingsverbanden met professionals. Soms kunnen ambulante 
behandeltrajecten al tijdens verblijf worden opgestart, kan kennis worden gedeeld 
en vooral meer worden samengewerkt in het natraject van de jongeren. Want juist 
die overstap naar buiten is waar het vaak mis gaat. Het transforensisch werken, 
waarbij professionals binnen en buiten de JJI muur samenwerken in individuele 
trajecten die zich de laatste jaren toenemend ontplooien, is hier een goed voorbeeld 
van.


