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Voorwoord 
 
OTS jongeren1 staan in het middelpunt van de belangstelling. Vanuit de politiek en 
samenleving is veel kritiek op plaatsing van OTS jongeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen 
(JJI). Enerzijds omdat de OTS jongeren geen delict hebben gepleegd en daardoor niet thuis 
horen in deze inrichtingen (Nationale Ombudsman, 2004) en anderzijds omdat de jongeren 
gezien hun gedragsproblemen en situatie mogelijk een andere behandeling nodig hebben. De 
overheid heeft verschillende onderzoeken laten doen. Zo heeft er onderzoek plaatsgevonden 
naar de hulpvragen en kenmerken van jongeren in de crisisopvang van de JJI 
(Boendermaker, e.a, 2004), is er onderzoek gedaan naar de samenplaatsing van jongeren in 
de JJI (Goderie, e.a., 2004) en er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de Beginselenwet 
Justitiële Jeugdinrichtingen (Bruning, e.a., 2004). 
Nog onvoldoende duidelijk is hoe jongeren zelf hun plaatsing in de JJI en eerdere ervaringen 
met hulp en steun ervaren. Ook binnen de JJI’s leefde de vraag in hoeverre jongeren in een 
eerder stadium adequate hulp hadden gekregen en of plaatsing niet eerder voorkomen had 
kunnen worden. 
 
Voor TransAct en Collegio waren deze vragen aanleiding om een praktijkgericht onderzoek 
onder OTS jongeren in de JJI te doen waarbij de stem van de jongeren werd gehoord. Vier 
Justitiële Jeugdinrichtingen hebben met instemming van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
meegewerkt aan het onderzoek. Inmiddels zijn er 152 vragenlijsten ingevuld en 31 
gesprekken gevoerd met jongens en meisjes met een civiele plaatsing. De resultaten hiervan 
zijn opgetekend in dit rapport. 
 
De bereidheid onder de jongeren om mee te doen aan het onderzoek was bijzonder groot. 
Lang niet alle wensen voor een gesprek konden gehonoreerd worden. Na afloop van de 
gesprekken lieten de jongeren zich zeer positief uit over het onderzoek. Ze voelen zich 
gehoord en onderschrijven het doel van het onderzoek. 
 
We willen dan ook vooral de jongeren bedanken voor hun bereidwilligheid persoonlijke 
ervaringen met ons te delen en vragen te beantwoorden. Dit was niet voor iedere jongere 
even gemakkelijk. Soms werden jongeren pijnlijk herinnerd aan de gebrekkige 
ondersteuning, te late signalering of hulp. Aan de andere kant lieten de jongeren ook 
duidelijk horen wat ze wel als steunend hebben ervaren en gaven ze veel tips hoe de steun en 
opvang verbeterd kan worden. 
 

                                                      
 
1 OTS betekent Onder Toezicht Stelling. Een ondertoezichtstelling is een maatregel van de 
kinderbescherming. Deze maatregel kan de kinderrechter uitspreken om op die manier hulpverlening 
aan kind en ouder verplicht te stellen. Jongeren met ernstig problematisch gedrag of jongeren in 
(dreigende) crisissituaties kunnen via een civielrechtelijke maatregel van de kinderrechter een gesloten 
plaatsing krijgen in een Justitiële Jeugdinrichting.  
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Daarnaast willen we de Justitiële Jeugd Inrichtingen bedanken voor hun medewerking, in het 
bijzonder: Nico van den Blink (Overberg),  Pieter Domen en Manon Harings (Den Hey-
Acker), Luzette de Jongh (Poortje), Peter Verkade (Lindenhorst) en Nienke Nieuwelink en 
Taco van Keulen (Doggershoek). Zonder hun medewerking en inzet had dit onderzoek niet 
plaats kunnen vinden. 
 
Wij hopen dat dit rapport kan bijdragen aan een verbetering van opvang en begeleiding aan 
deze groep jongeren. 
 
 
Ineke van der Vlugt, TransAct 
Ingrid de Jong, Collegio 
Utrecht, april 2005.  
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Samenvatting  
 
Dit onderzoek richt zich op OTS jongeren in de Justitiële Jeugdinrichtingen. Aan het 
onderzoek hebben vier Justitiële Jeugdinrichtingen en 152 jongeren meegedaan. Met 31 
jongeren is een gesprek gevoerd, de overigen hebben een half gestructureerde vragenlijst 
ingevuld. 
 
De centrale vraag van het onderzoek luidt: “In hoeverre hebben de jongeren, voordat zij 
geplaatst werden in een JJI, ervaringen met hulpverlening en ondersteuning, hoe hebben zij 
deze eventuele hulp en steun ervaren?” 
 
Ervaren steun en hulp 

- De voorgeschiedenis van veel jongeren kent een grillig verloop. De verblijfplaatsen 
van jongeren variëren van tijdelijk verblijf bij ouders, grootouders, vrienden, familie, 
kennissen afgewisseld met verblijf in een of meerdere crisisopvangcentra en/of 
zwerven op straat.  

- Uit de vragenlijsten en de gesprekken komt naar voren dat naast het hebben van een 
gezinsvoogd, een zeer groot deel van de jongeren (85%) wel een vorm van 
informele of formele hulp of steun heeft gehad. Tweederde van de jongeren heeft 
voor plaatsing een of meerdere malen in een crisisopvang doorgebracht. De helft 
van de jongeren heeft contact gehad met een vorm van hulp vanuit Bureau 
Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, RIAGG of residentiële instelling.  

- De mate waarin de jongeren dit destijds als steunend of helpend hebben ervaren, 
loopt enorm uiteen. Over het algemeen waarderen de jongeren de informele steun 
van familie, vrienden, kennissen en (mentoren van) scholen meer dan de hulp of 
steun van formele instanties zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg en 
jeugdhulpverlening. Dit verschil komt mogelijk voort uit sterke loyaliteitsgevoelens 
naar ouders, familie en vrienden en het gegroeide besef in de JJI dat hun ouders 
destijds wel degelijk steun hebben geboden.  

- Over de steun van (gezins)voogden laten de jongeren zich wisselend negatief en 
positief uit. De (gezins)voogden die zich voor hen (en hun ouders) inzetten, die 
regelmatig contact opnemen en dingen voor hen regelen, worden het meest 
gewaardeerd. De jongeren laten zich negatief uit over (gezins)voogden die slecht 
bereikbaar zijn, zich niet voldoende voor hen inzetten, teveel partij kiezen voor hun 
ouder(s) of nauwelijks rekening houden met behoeften en wensen van de jongeren 
zelf. 

- Daarnaast blijkt er nog een aantal andere verschillen in ontvangen en ervaren steun 
of hulp, wat het antwoord op de vraagstelling enigszins complex maakt. Uit de 
gesprekken blijkt bijvoorbeeld dat een groep jongeren wel degelijk hulp en steun 
heeft gekregen maar dat jongeren zelf niet altijd gemotiveerd zijn voor hulp of zelf 
vroegtijdig afhaken. Er is ook een groep die wel hulp heeft gewild maar niet de 
gewenste hulp heeft gekregen. En er is een groep die twijfelt of eerdere hulp of 
steun geholpen zou hebben. Zij leggen de verantwoordelijkheid voor verandering 
eerder bij zichzelf of hebben geen fiducie in hulpverlening.   
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Problematiek en achtergrondsituatie jongeren 
- Veel jongeren vertonen een combinatie van gewelddadig en crimineel gedrag, drugs- 

en alcoholgebruik, agressief en oppositioneel gedrag, wegloop- en zwerfgedrag 
en/of hebben psychiatrische problemen. In de gesprekken komt naar voren dat 
vooral problemen en conflicten in de thuis- en leefsituatie, pedagogische 
onbekwaamheid van ouders, (dreiging met) mishandeling en seksueel misbruik en 
omgang met verkeerde vrienden mede aanleiding is voor hun problematisch gedrag. 
Een gesloten setting in de JJI als crisisinterventie wordt door 40% van de jongeren 
als terecht ervaren. Jongeren vinden dit terecht, omdat ze hopen dat ze in de JJI 
dingen kunnen leren en hulp krijgen,  omwille van eigen veiligheid of omdat ze niet 
te handhaven waren. Ruim eenderde van de jongeren geeft aan voor eigen veiligheid 
in de JJI te zitten en heeft met bedreiging, mishandeling, seksueel misbruik, 
jeugdprostitutie of mensenhandel te maken gehad. 

 
Ervaringen met hulp gekoppeld aan bepaalde problemen 

- Eventuele hulpverleningstrajecten zijn moeilijk in kaart te brengen vanwege 
complexe en meervoudige problemen in de gezinssystemen. Een enkeling heeft 
vanwege conflicten in de thuissituatie te maken gehad met interventies of 
opvoedingsondersteuning van buitenaf. Deze interventies hebben zelden het 
gewenste effect gesorteerd. De hulp is voortijdig gestopt, de problemen verergerden 
of een vorm van nazorg bleef uit.  

- Gelet op de doorlopen trajecten valt op dat een groot deel van de jongeren kampt 
met alcohol- en/of drugsproblemen. Uit de gesprekken komt naar voren, dat maar 
een klein aantal jongeren gebruik heeft gemaakt van de verslavingszorg. Geen enkel 
traject is succesvol verlopen: de jongeren haakten voortijdig af, waren niet 
gemotiveerd, hadden zelf te weinig probleembesef of weigerden elke hulp.   

- Bij de jongeren die agressief en oppositioneel gedrag vertonen is niet duidelijk 
geworden in hoeverre juist met betrekking tot dit gedrag eerder hulp en begeleiding 
is geboden. Dit geldt eveneens voor de jongeren die veelvuldig weglopen of 
zwerven op straat. 

- Er is een aantal jongeren die getuige en/of slachtoffer zijn geweest van 
mishandeling. Alhoewel de omgeving en leerkrachten op school vaak van de situatie 
thuis afweten wordt er weinig ingegrepen. Een enkele keer heeft een hulpverlener of 
leerkracht de ouders uitgenodigd voor gesprekken, zonder dat dit altijd het gewenste 
effect opleverde. De jongeren hekelen soms de weinig doortastende houding van de 
hulpverleners. 

- Negatieve seksuele ervaringen spelen bij meisjes een grote rol en vormen soms 
aanleiding voor plaatsing in de JJI. De meisjes zelf hebben zelden uit eigen beweging 
hulp gezocht alhoewel ze wel behoefte hadden aan gesprekken. Angst, schaamte en 
schuldgevoel of dreiging met geweld hield hen hierin tegen. 

- Een kleine groep, met name meisjes, had in een eerder stadium behoefte aan 
begeleiding bij zelfstandig wonen. Door omstandigheden liep dit traject spaak en 
kwamen de jongeren in de JJI terecht. 

 
 
 



 
 

11

Gewenste hulp 
- Tweederde van de jongeren is van mening dat de plaatsing in de JJI voorkomen had 

kunnen worden. Jongeren hadden aan de ene kant iemand gewild die hen eerder uit 
de (thuis)situatie zou halen of de problemen thuis zou oplossen. Aan de andere kant 
is er ook behoefte aan iemand die hen zou leren beter om te gaan met problemen 
zoals agressie, drugs- en alcoholgebruik en sociale vaardigheden.  

- Er is ook een grote groep jongeren die meer ondersteuning voor hun ouders had 
gewild. Enerzijds betrof dit hulp aan ouders die in de ogen van jongeren problemen 
hadden met hun eigen agressie, depressie of verslaving. Anderzijds willen jongeren 
meer hulp voor ouders bij de pedagogische opvoeding.  

- In de tips voor ouders geven jongeren duidelijk aan, dat ze meer structuur, regels en 
een consequente opvoedingsstijl op prijs tellen. Ook goed luisteren, betrokkenheid 
en echt praten met de jongeren wordt als belangrijk gezien.  

- Ten aanzien van de (gezins)voogden is het wenselijk als de (gezins)voogd zich aan 
afspraken houdt, oprecht interesse toont in de jongeren, regelmatig contact 
opneemt, doorvraagt over de thuissituatie en perspectief biedt. 

- De hulpverleners moeten alerter zijn op (veelal verborgen) signalen en hulpvragen 
van jongeren (en ouders), oprechte interesse tonen, meer interveniëren in de 
thuissituatie, en nazorg bieden als er problemen geweest zijn. 

 
Sekse en culturele aspecten 

- Het is opvallend dat bij de start van het onderzoek meisjes meer gemotiveerd zijn 
tot deelname dan jongens. Uit de interviews blijkt dat meisjes naar verhouding meer 
in aanraking komen met hulpverlening dan jongens. 

- Er komen meer jongens dan meisjes uit eenoudergezinnen (met name moeders). 
Het zijn meer jongens dan meisjes die als reden van verblijf in de JJI aangeven dat 
hun ouder(s) niet meer voor hen kunnen zorgen. Bij meisjes is weglopen van huis 
eerder reden voor plaatsing dan bij jongens. Jongens plegen meer delicten dan 
meisjes. Dit geldt met name voor  diefstal, crimineel gedrag en bedreiging of 
mishandeling van anderen. Agressief en gewelddadig gedrag en alcohol- en 
drugsgebruik wordt door meisjes en jongens ongeveer evenveel genoemd. Meisjes 
zijn wel meer slachtoffer van bedreiging, prostitutie, seksueel misbruik of 
mishandeling. 

- De motieven en achtergronden voor agressief gedrag of drugs- of alcoholgebruik 
lijken per sekse te verschillen. In de hulpverlening lijkt hier vooralsnog weinig oog 
voor.  

- Allochtone jongeren (en met name meisjes) ervaren relatief minder steun van hun 
ouders dan autochtone jongeren. Met name in gezinnen met een wij-cultuur en waar 
de jongeren te maken hebben gehad met seksuele grensoverschrijdingen of 
schaamtevolle gebeurtenissen, is het moeilijker voor de jongeren om een beroep te 
doen op hun ouders. Ze zijn bang de familieband te schaden. In de informele sfeer 
ervaren allochtone jongeren vooral steun van hun peergroep. 

- Meisjes hebben eerder een voorkeur voor een vrouwelijke hulpverlener. Voor 
jongens lijkt sekse minder relevant. Aan de etnische achtergrond van hulpverleners 
wordt minder belang gehecht. Een enkeling vindt dit wel van belang. Voor de 
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allochtone meisjes ligt dit mogelijk ingewikkelder als de hulpverlener er dezelfde 
traditionele denkbeelden op na houdt als haar ouders. 

- Meisjes ervaren relatief meer steun en hulp van mentoren, school en politie dan 
jongens. Een aantal jongens heeft duidelijk behoefte aan een andere vorm van 
ondersteuning dan alleen gespreksvoering. Daarnaast zijn zij vaak minder 
gemotiveerd voor hulp dan meisjes en haken eerder af. 

- Bij de behoefte aan hulp of ondersteuning hebben meer meisjes (zowel Nederlandse 
als allochtone meisjes) dan jongens, relatief meer behoefte aan iemand die naar hen 
luistert en iemand die aandacht heeft voor hun thuissituatie, snapt wat ze 
meegemaakt hebben en begeleiding kan bieden bij conflicten in de thuissituatie. Uit 
de interviews komt naar voren, dat een aantal meisjes strenger opgevoed wordt dan 
jongens wat mogelijk resulteert in conflicten thuis. Bij sommige allochtone meisjes 
speelt de eer van de familie een rol. 

- Van de meisjes denkt 15% dat haar problematiek verband houdt met haar sekse. 
Bijna een kwart van de allochtone jongeren is van mening dat de problematiek 
verband houdt met culturele achtergrond. Hier wordt vooral gerefereerd aan de 
opvoedingsstijl, omgang met agressie en geweld in allochtone gezinnen.  

- Allochtone jongeren lijken meer behoefte te hebben aan genegenheid, praten en 
toezicht van ouders dan autochtone jongeren. Ze zijn eerder bang voor (fysieke) 
straffen en verstoting. De hulpverlening moet volgens de jongeren alerter zijn op 
verborgen signalen en hun copinggedrag.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
De afgelopen twee jaar is er veel maatschappelijke onrust geweest naar aanleiding van 
berichten in de media over toename van OTS jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), 
de samenplaatsing van civielrechtelijke met strafrechtelijke jongeren en het tekort aan 
behandelplaatsen. 
 
Het aantal jeugdigen in gesloten instellingen is sinds het voorlopig convenant 
crisisplaatsingen OTS-pupillen in Justitiële Jeugdinrichtingen van 2001 sterk toegenomen 
(Boendermaker, e.a., 2004). Dit convenant maakt het gemakkelijker voor (gezins)voogdij-
instellingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om jongeren in crisissituaties sneller te 
kunnen plaatsen in een gesloten setting.  
 
In 2004 zitten op civielrechtelijke titel 815 jongeren in opvanggroepen en 429 jongeren in de 
behandelgroepen van de Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. De totale populatie civiel 
geplaatste jongeren is dus 1244 (Tulp/JJI, DJI, 2005). 
Het blijkt dat een grote groep jongeren geplaatst wordt vanwege een mogelijke dreiging 
slachtoffer te worden van gedwongen prostitutie, seksueel misdrijf, geestelijke/lichamelijke 
mishandeling of politiebemoeienis (Boendermaker, e.a., 2004). 
 
In een manifest uitten kinderrechters (Van der Reijt, 2004) kritiek op de gebrekkig geboden 
hulp. Het zou hier gaan om een populatie jongeren die geen strafbare feiten heeft gepleegd, 
maar intensieve en gespecialiseerde hulp nodig heeft. Ook de doorstroming naar 
behandelinstituten zou tekort schieten wegens gebrek aan plaatsen en lange wachttijden.  
 
Aan dit onderzoek ligt de vooronderstelling ten grondslag dat civielrechtelijke gesloten 
plaatsing in een JJI mogelijk voorkomen kan worden als er betere en eerder adequate hulp 
geboden wordt. De geluiden van de jongeren zelf, de aandacht in de media voor deze 
doelgroep en signalen uit de JJI’s, zijn voor TransAct en Collegio aanleiding geweest om een 
praktijkgericht onderzoek te starten.  
In dit onderzoek ligt het accent vooral op de ervaringen van OTS jongeren zelf met steun en 
hulpverlening vóór plaatsing in de JJI. Meer inzicht in negatieve en positieve ervaringen met 
hulp en steun in hun hulpverleningsgeschiedenis levert mogelijk in een eerder stadium 
aanknopingspunten op voor de verbetering van opvang en begeleiding aan OTS jongeren, 
die nu in een gesloten justitiële setting verblijven. In het onderzoek zal tevens aandacht zijn 
voor sekse- en cultuurrelevante aspecten. 
 
De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie gaf medio 2004 toestemming 
voor de uitvoering van het onderzoek. Het ministerie van VWS (subsidiegever van TransAct 
en Collegio) is eveneens geïnformeerd over het onderzoek en heeft hiermee ingestemd.  
 
1.2 Probleemstelling 
Bij veel meiden en jongens met een OTS blijkt sprake van een (langere of soms bijzonder 
korte) hulpverleningsgeschiedenis. De achtergrondproblematiek van deze jongeren wordt 
gekenmerkt door (een verleden van) conflicten en problemen in de thuissituatie, seksueel 
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misbruik, problematische jeugd en inadequate opvoedingssituaties. Bij jongeren resulteert dit 
soms in seksueel risicovol gedrag (jeugdprostitutie), agressie, oppositioneel gedrag, wegloop- 
en zwerfgedrag en hechtingsproblematiek (Boendermaker, e.a., 2004). Binnen de jeugdzorg 
en de residentiële hulpverlening worstelen hulpverleners vaak met deze groep jongeren. 
Plaatsing in de JJI doet vermoeden dat de eerder hulpverlening niet afdoende is geweest om 
escalaties of (dreigende) crisissituaties te voorkomen. In dit onderzoek staan we stil bij de 
vraag wat de jongeren hier zelf over te zeggen hebben.  
 
De probleemstelling is dan ook: “In hoeverre hebben de jongeren, voordat zij geplaatst 
werden in een JJI, ervaringen met hulpverlening en ondersteuning, hoe hebben zij deze 
eventuele hulp en steun ervaren?” 
In eerder onderzoek wordt weinig tot geen aandacht besteed aan sekse- en cultuurrelevante 
aspecten van de problematiek en hulpbehoefte van jongeren. Als er al aandacht aan wordt 
besteed dan beperkt zich dit tot de doelgroep meisjes of een specifieke groep allochtonen 
(bijvoorbeeld Marokkanen) Vandaar dat in het onderzoek ook gekeken is naar mogelijke 
sekse- en cultuurrelevante aspecten in brede zin binnen problematiek, ervaringen met en 
behoeften aan hulp en steun. 
 
1.3 Vraagstelling 
De probleemstelling is uitgewerkt in de volgende vragen: 
Welke ervaring hebben OTS jongeren met steun en hulp van hun (gezins)voogden? 
Deze vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

- Hoe lang heb je al een (gezins)voogd (of meerdere (gezins)voogden)? 
- Hoe ervaar je de begeleiding van jouw (gezins)voogd? 
- Heb je een voorkeur voor sekse of etnische achtergrond van voogden? 
- Welke inspanning heeft jouw (gezins)voogd geleverd, waar je tevreden over was? 
- Welke inspanning of ondersteuning heb je tot nu toe gemist? 

 
Welke ervaring hebben OTS jongeren met steun en hulp van anderen (sociale omgeving en 
instanties) in de vijf jaar voordat ze geplaatst werden in de JJI? 

- Kreeg je steun of hulp in de periode voor plaatsing? 
- Van wie kreeg je vooral steun of hulp, voordat je in de JJI werd geplaatst? 
- Hoe heb je deze steun en hulp ervaren? 
- Wist je waar je steun en hulp kon krijgen? 
- Had je steun of hulp gewild, voordat je hier werd geplaatst? 
- Van wie had je meer of betere steun gewild? 
- Welke steun of hulp heb je vooral gemist? 
- Speelt sekse en/of culturele achtergrond een rol in jouw problematiek? 
- In hoeverre had plaatsing volgens jou voorkomen kunnen worden als je eerder of 

betere hulp had gekregen? 
- Welke tips zou je willen geven aan ouders, (gezins)voogden, hulpverleners en 

groepsleiding van de JJI? 
 
Tevens is gevraagd naar de reden van plaatsing en problematiek. Deze informatie zou 
mogelijk gekoppeld kunnen worden aan ervaren en gewenste steun en hulp. 
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1.4 Keuze doelgroep: OTS jongeren 
Jongeren met een OTS in de JJI  
De respondenten voor dit onderzoek zijn jongeren die onder toezicht staan van een 
(gezins)voogd en op civielrechtelijke gronden in een JJI zijn geplaatst.  
Voordat deze jongeren in een JJI opgenomen kunnen worden moet de (gezins)voogd bij een 
kinderrechter een “machtiging gesloten plaatsing” aanvragen. Deze machtiging wordt alleen 
verleend “indien de gesloten plaatsing vereist is wegens ernstige gedragsproblemen van de 
minderjarige” (artikel 261, lid 3, BW) (Boendermaker, e.a., 2004). 
Boendermaker (2005) maakt in haar onderzoek “Straf of civiel?” een onderscheidt tussen 
jongeren die op civielrechtelijke titel, vanwege een crisissituatie geplaatst worden en jongeren 
die op een civielrechtelijke titel vanwege omzetting geplaatst worden. Bij deze laatste groep 
gaat het om jongeren die vanwege strafrechtelijke wegen bij de kinderrechter terechtkomen, 
maar die door de kinderrechter civielrechtelijk in de JJI worden geplaatst.  
 
Raadpleging van jongeren zelf 
Er is voor gekozen jongeren met een civiele plaatsing zelf te bevragen over hun ervaringen 
met de hulpverlenging op basis van de volgende punten: 
De OTS jongeren komen tot nu toe zelf nog nauwelijks aan het woord in de discussie 
rondom een geëigende aanpak van en hulpverlening aan jongeren met OTS in de periode 
voor plaatsing in de JJI. 
Onderzoek naar OTS jongeren in de JJI heeft zich tot nu toe beperkt tot onderzoek naar 
zorgbehoefte op basis van dossieronderzoek (Boendermakers, 2004) en onderzoek naar 
ervaringen van jongeren met samenplaatsing van strafrechtelijke en civielrechtelijke jongeren 
(Goderie, e.a., 2004). 
De discussies richten zich vooral op gebrek aan goede diagnostiek, begeleiding en 
behandeling in de Justitiële Jeugdinrichtingen zelf, zonder dat gekeken is bij welke steun of 
hulp jongeren gebaat kunnen zijn in een eerder stadium. 
Er is nog weinig aandacht besteed aan sekse- en cultuurrelevante aspecten in de 
problematiek en gewenste opvang of hulpverlening aan jongeren. 
Het onderzoek naar jongeren in de JJI concentreert zich eerder op de strafrechtelijk 
geplaatste jongeren (met name jongens) en hun eventuele gedragsproblematiek (Vreugdenhil, 
2003). OTS jongeren (jongens en meisjes) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
Vanwege het beschermende karakter van een OTS maatregel hebben de OTS jongeren 
mogelijk behoefte aan een ander type begeleiding, opvang en behandeling.  
 
Selectie van de Justitiële Jeugdinrichtingen  
Er zijn vier Justitiële Jeugdinrichtingen geselecteerd voor deelname. De selectie vond plaats 
aan de hand van de volgende criteria: 

- Inrichtingen met een gesloten crisisopvang en behandelsetting voor civielrechtelijk 
geplaatste jongeren. 

- Inrichtingen die opvang en behandeling bieden aan jongens en meisjes. 
- Mainstreaminrichtingen: inrichtingen die zich richten op de doorsnee groep OTS 

jongeren (geen verstandelijk gehandicapte jongeren). 
- Vier inrichtingen verspreid over het land.  
- Inrichtingen die bereid zijn mee te werken aan het onderzoek en geïnteresseerd zijn 

in de probleem- en vraagstelling. 



 
 

16

 
1.5 Kenmerken onderzoeksaanpak 
Bij het praktijkgerichte onderzoek is gekozen voor een gecombineerde aanpak van 
vragenlijsten (half gestructureerd) en individuele gesprekken met OTS jongeren in de JJI. Er 
zijn in totaal 225 vragenlijsten verspreid onder OTS jongeren in vier JJI’s.  
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen jongeren zelf te bevragen naar hun bevindingen. Het is 
belangrijk om naar de mening van jongeren te luisteren en om hen ruimte te geven voor 
inspraak in besluitvorming over hun eigen leefwereld. Op deze manier wordt er meer kennis 
verkregen over de visies en de leefwereld van de jongeren (Lammers, 2003). Uit eerdere 
onderzoeken waarbij jongeren zelf bevraagd zijn (soms zelfs door hun eigen peers) blijkt dat 
jongeren een goed beeld kunnen schetsen van hun situatie en dat zij uit ervaring heel goed 
kunnen vertellen wat voor hen van belang is (De Jong & Schuyt, 2003).  
 
Bij de samenstelling van de vragenlijsten en handreiking voor gespreksvoering is deels 
gebruik gemaakt van de methodiek: ‘Werken aan wensen’ (Kroese, 2003). Werken aan 
Wensen is kort te omschrijven als een activerende methode voor vraagverheldering en 
behoefteonderzoek. In oorsprong is het een groepsdynamische benadering waarin samen 
met de cliënten gezocht wordt naar de wensen die achter de klachten liggen en naar de 
mogelijkheden om die wensen te realiseren. 
In de vragenlijst is ruimte voor zowel positieve ervaringen met hulpverlening en steun als 
negatieve ervaringen. Daarnaast worden jongeren in de vragenlijsten en gesprekken 
gestimuleerd hun klachten zoveel mogelijk om te zetten in wensen en behoeften en op basis 
van hun ervaringen tips te geven aan verschillende actoren.  
In de vragenlijsten en gesprekken is jongeren expliciet gevraagd of sekse en culturele 
achtergrond van invloed zijn geweest op hun problematiek, hulpvraag, wensen, ervaringen 
met en behoeften aan hulpverlening.  
Het praktijkgerichte onderzoek is retrospectief van aard. Het accent ligt vooral op de laatste 
vijf jaar voor plaatsing in de JJI en ervaringen van jongeren in die periode met hulp of steun.  
 
1.6 Selectie van de OTS jongeren in de JJI 
Vooraf zijn selectiecriteria vastgesteld voor deelname aan het onderzoek. De 
behandelcoördinatoren en/of teamleiders van de JJI hebben op basis van deze criteria de 
OTS jongeren geselecteerd en hen gemotiveerd tot het invullen van de vragenlijsten of 
deelname aan de gesprekken.  
 
De selectiecriteria zijn:  

- Civielrechtelijk geplaatste jongeren in de JJI in opvanggroep of behandelsetting. 
- Minimaal vijf jaar wonend in Nederland met redelijke beheersing van de 

Nederlandse taal. Jongeren die korter dan vijf jaar in Nederland wonen zouden 
mogelijk minder op de hoogte zijn van opvang en hulpverlening en hier minder 
gebruik van maken. Beheersing van de Nederlandse taal is van belang voor de 
invulling van de vragenlijsten. 

- Minimaal twaalf jaar of ouder. Jongeren van twaalf jaar en ouder worden door de 
rechter naar hun mening gevraagd (Raad voor de Kinderbescherming, 2004). De 
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verwachting is dat jongeren vanaf twaalf jaar inzicht hebben in eigen behoeften en 
wensen en kunnen reflecteren op ervaringen met hulpverlening en instanties.  

- Jongeren in een enigszins stabiele situatie waarbij risico op decompensatie tijdens 
interviews zo laag mogelijk is. De gedragswetenschappers van de JJI hebben zelf een 
inschatting gemaakt welke jongeren in aanmerking kwamen voor deelname aan een 
interview of invulling van vragenlijst. Bij voorkeur jongeren die al wat langer in de 
JJI verblijven en niet in een crisissituatie zitten. 

- Deelname is op vrijwillige basis. Van jongeren werd enige bereidheid gevraagd om 
over eigen ervaringen met wel of niet ontvangen steun of hulp te praten.  

 
1.7 Selectie van interviewers 
De interviewers zijn geselecteerd op expertise rondom vraaggericht werken met jongeren en 
deskundigheid op sekse- en cultuurrelevante aspecten in contact en hulpverlening. Er zijn 
twee vrouwelijke interviewers met een Nederlandse achtergrond en een mannelijke 
interviewer met een Surinaamse achtergrond geselecteerd. Bij de indeling van de gesprekken 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de sekse en etnische achtergrond van de jongeren. 
De interviewers kregen vooraf duidelijke instructies over aandachtspunten in de 
gespreksvoering. Naast aandacht voor transparantie in doel, doelgroep en opzet van het 
onderzoek bij start van het gesprek, is veel aandacht besteed aan de houding van de 
interviewer (oprecht en betrokken) en type vraagstelling (open, uitnodigend en stimulerend 
gericht op beleving, ervaring en behoeften). Daarnaast zijn suggesties gegeven om door te 
vragen op bepaalde onderwerpen en zijn tips gegeven voor de omgang met onverwachtse 
emoties van jongeren. Tevens zijn aandachtspunten geformuleerd voor de evaluatie van het 
gesprek en de afronding.  
 
1.8 Uitvoering van het onderzoek 
Voordat het onderzoek is uitgevoerd, is de vragenlijst onder vier jongeren (twee jongens en 
twee meisjes) uitgetest. Er is bij de pretest gekeken naar onduidelijkheden in vraagstelling, 
taalgebruik en woordgebruik. Tevens zijn er twee proefinterviews uitgevoerd met twee 
meisjes op de gesloten crisisopvang. Hierbij is vooral gelet op de juiste vraagstelling en de 
mate waarin de vragen en antwoorden bijdragen aan een antwoord op de probleemstelling 
van het onderzoek. Op basis van deze pretest en proefinterviews zijn aandachtspunten 
geformuleerd voor de interviewers en is de vragenlijst op punten bijgesteld. 
In de zomerperiode (maanden juni/juli 2004) zijn de vragenlijsten verspreid en gesprekken 
gevoerd met jongeren. 
 
De JJI’s hebben zelf een inschatting gemaakt van het aantal jongeren dat bereid is tot 
deelname aan het onderzoek. Op basis hiervan zijn 225 vragenlijsten naar de desbetreffende 
JJI’s gestuurd met een begeleidend schrijven. Met de JJI’s zijn afspraken gemaakt over het 
tijdstip van de interviews. De interviews zijn zoveel mogelijk gepland binnen het reguliere 
dagprogramma van de JJI’s. 
In samenspraak met de JJI’s zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, 
samenwerking, het uitzetten van de vragenlijsten en interviews, de ondersteuning en nazorg. 
Het personeel van de JJI's werd zo min mogelijk belast met de uitvoering.  
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1.9 Response 
Uiteindelijk zijn er van de 225 vragenlijsten 121 vragenlijsten ingevuld en geretourneerd (64 
jongens en 85 meisjes, zie verder hoofdstuk twee). De motivatie van de jongeren voor 
deelname liep per JJI uiteen (zie ook tabel 2.1.). De antwoorden zijn kwantitatief verwerkt. 
Bij de open vragen zijn de antwoorden kwalitatief geanalyseerd.  
Met 31 jongeren is een gesprek gevoerd (tien jongens en 21 meisjes). Er waren meer meisjes 
dan jongens bereid deel te nemen aan een gesprek (zie voor kenmerken respondenten 3.2.). 
De gesprekken (gemiddelde duur: drie kwartier) zijn opgenomen op cassette en zoveel 
mogelijk letterlijk uitgetypt. Waar jongeren niet instemden met opname, hebben de 
interviewers zelf het gesprek uitgewerkt.  
In december 2004 zijn zoveel mogelijk jongeren geïnformeerd over de eerste uitkomsten van 
het onderzoek. 
  
1.10 Opbouw onderzoeksrapportage 
In hoofdstuk twee staat een verslag van de uitkomsten op basis van de vragenlijsten. Naast 
kenmerken en achtergronden van de respondenten wordt ingegaan op de verblijfplaats van 
jongeren in de afgelopen vijf jaar, reden van plaatsing in de JJI, beleving van plaatsing, 
begeleiding door gezinsvoogdij, ervaren en gewenste ondersteuning. Daarnaast komen 
andere ervaringen met steun en hulp, hun waardering en behoeften en sekse- en 
cultuurrelevante aspecten aan bod. Tot slot geven jongeren tips voor ouders, 
(gezins)voogden, hulpverlening en JJI’s. Waar mogelijk worden de resultaten geïllustreerd 
met citaten van jongeren. De citaten zijn zoveel mogelijk gegroepeerd naar relevante 
categorieën.  
In hoofdstuk drie zijn de uitkomsten van de gesprekken met 31 jongeren opgetekend. De 
gesprekken zijn geanalyseerd op type verblijfplaats in de vijf jaar voor plaatsing in de JJI, 
reden van plaatsing in de JJI en achtergrond van de problematiek, de leef- en thuissituatie in 
die periode, behoefte aan steun of hulp, ervaringen met hulp of steun van sociale omgeving 
of instanties, hulpverleningstrajecten, gewenste hulp en sekse- en cultuurrelevante aspecten. 
Ook hier is in de verslaglegging ter illustratie gewerkt met citaten van jongeren. Hoofdstuk 
drie kan gezien worden als een aanvulling en verdieping op de uitkomsten van hoofdstuk 
twee. In hoofdstuk vier worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
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2.  Uitkomsten vragenlijsten  
 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de vragenlijsten. Er zijn in totaal 225 
vragenlijsten verstuurd naar vier Justitiële Jeugdinrichtingen. Een groep van 121 jongeren 
heeft een vragenlijst ingevuld en 31 jongeren hebben meegewerkt aan een interview, dit is 
een response van ruim 50%. Dit is een redelijke response (verwachte response bij deze vorm 
van onderzoek is 40 - 80%) (’t Hart., e.a., 1996). De jongeren die de vragenlijst hebben 
ingevuld zijn via behandelcoördinator/staf vooraf geselecteerd voor deelname. Als jongeren 
nog in een heftige crisissituatie verkeerden of de situatie nog onvoldoende stabiel was, werd 
hen afgeraden mee te doen aan dit onderzoek. 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de kenmerken van de jongeren, reden van 
verblijf, ervaringen met begeleiding door gezinsvoogd, sekse- en cultuurgebonden 
problematiek en tips voor ouders en hulpverlening. 
 
2.2 Respondenten 
Voor dit onderzoek hebben 121 jongeren met een OTS, uit vier verschillende Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI) een vragenlijst ingevuld. Naast deze jongeren zijn er met 31 jongeren 
diepte-interviews gehouden aan de hand van dezelfde vragenlijst. Onderstaande gegevens 
zijn de gegevens van al deze 152 jongeren. De gegevens van de interviews staan in hoofdstuk 
drie. 
 
Achtergrond en kenmerken van de jongeren: 
Meisjes blijken gemotiveerder te zijn tot deelname aan het onderzoek dan jongens. De 
respondentengroep bestaat voor 57% uit meisjes, de overige 43% zijn jongens. De 
verhoudingen in de totale populatie (OTS-ers in de JJI) ligt op 53% meisjes en 47% jongens 
(Tulp/JJI, DJI, 2005). 
 
Tabel 2.1: Respondenten naar sekse en instelling 

 Jongens Meisjes Totaal 

Den Hey-Acker 22 17 40 
Doggershoek 3 21 24 
Overberg/Lindenhorst 15 25 40 
Het Poortje 24 24 48 
Totaal  64 85 152 

 
Het merendeel (84%) van de jongeren is in Nederland geboren. Van 39% van de jongeren 
zijn zijzelf dan wel één of beide ouders in het buitenland geboren. Voor de indeling naar 
etnische herkomst is gebruikgemaakt van de standaarddefinitie welke ook door het CBS2 
(Centraal Bureau voor Statistiek, 2003) gehanteerd wordt. Van twaalf respondenten (8%) is 

                                                      
 
2 Een jongere is van Nederlandse afkomst als beide ouders en de jongere in Nederland zijn geboren. 
In andere gevallen wordt de herkomst van de jongere gerekend tot niet-Nederlands. 
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het niet duidelijk wat hun achtergrond is. Tabel 2.2 geeft de verdeling van etniciteit per 
instelling weer.  
 
Tabel 2.2: Respondenten naar etniciteit en instelling  

 Autochtoon Allochtoon 

Den Hey-Acker 25 12 
Doggershoek 8 14 
Overberg /Lindenhorst 19 18 
Het Poortje 29 15 
Totaal  81 59 

 
De groep respondenten uit opvanggroepen bestaat voor 38% uit allochtone jongeren, de 
behandelgroepen voor 47%. Binnen de JJI’s liggen de verhoudingen ongeveer hetzelfde:  
42% van de OTS’ers in opvang is van allochtone afkomst, 46% van de OTS’ers in de 
behandelgroepen is van allochtone afkomst. Verder is 45% van de jongens en 34% van de 
meisjes van allochtone afkomst. Binnen de totale OTS-JJI-populatie liggen de verhoudingen 
ongeveer hetzelfde: 45% van de jongens is van allochtone afkomst en 42% van de meisjes 
(Tulp/JJI, DJI, 2005). De onderzoekspopulatie is qua etnische achtergrond en sekse een 
mooie afspiegeling van de totale populatie. 
 
De leeftijd van de jongeren varieert tussen de elf en de negentien jaar, de gemiddelde leeftijd 
is vijftien jaar (zie figuur 2.1). 
 
Figuur 2.1: Leeftijd jongeren 
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2.3 Opvanggroep en behandelgroep 
Jongeren die verblijven binnen de JJI’s komen of in een opvang- of in een behandelgroep 
terecht. Van de jongeren die de lijsten hebben ingevuld verbleef bijna de helft (47%) op een 
opvanggroep en een iets kleinere groep (44%) op een behandelgroep. Een aantal jongeren 
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geeft aan, dat ze op een andere groep zitten of dat ze niet weten of ze op een opvang- of op 
een behandelgroep zitten. Zie tabel 2.3 voor de verdeling van respondenten per plaatsing en 
instelling. In tabel 2.4 is de verhouding sekse en plaatsing en de verhouding etniciteit en 
plaatsing weergegeven. 
De onderzoekspopulatie m.b.t. verblijf in de opvang en behandelsetting verschilt enigszins 
van de totale populatie OTS jongeren in de JJI. Van de totale populatie OTS jongeren in de 
JJI’s verblijft 66% van de jongeren op de gesloten opvanggroepen en 34% op de gesloten 
behandelgroepen (Tulp/JJI, DJI, 2005). 
 
Tabel 2.3: Respondenten naar instelling en plaatsing 

 Behandelgroep Opvanggroep Anders3 Totaal 

Den Hey-Acker 11 22 7 40 
Doggershoek 1 23 0 24 
Overberg/Lindenhorst 40   0 0 40 
Het Poortje 15 27 6 48 
Totaal  67 72 13 152 

 
Tabel 2.4: Verhouding sekse en plaatsing 

 Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon Totaal 

Behandelgroep 45% 42% 62% 28% 44% 
Opvanggroep 42% 52% 53% 47% 48% 

 
Voor bijna de helft van de jongeren (47%) is het niet de eerste keer dat ze in een JJI 
verblijven. Van de 72 jongeren die op de opvanggroep zitten hebben er achttien al eerder in 
een JJI gezeten. Van de 67 jongeren op een behandelgroep hebben er vijftig al eerder in een 
JJI gezeten. Deze groep jongeren bestaat uit jongeren die met een OTS van een 
opvanggroep naar een behandelplaats zijn gegaan en de groep jongeren waarvan de 
strafrechtelijke titel omgezet is in een civielrechtelijke titel.  
 
Waar woonde de jongere voor verblijf in JJI 
Aan de jongeren is gevraagd waar ze de afgelopen vijf jaar gewoond hebben. Naar 
verhouding blijken meer meisjes (96%) bij één of beide ouders gewoond te hebben dan 
jongens (86%). Er komen naar verhouding meer jongens (64%) uit eenoudergezinnen, dan 
meisjes (54%). (zie verder hoofdstuk 3.3.) 
 

                                                      
 
3 De categorie Anders scoort zo hoog, omdat een interne differentiatie in opvanggroepen wordt 
gehanteerd. Doordoor weten jongeren op welke groepen ze verblijven. 
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Tabel 2.5: Verblijfplaatsen van jongeren voordat ze in de JJI zijn geplaatst 
 Totaal 

(n=152)
Bij beide ouders 33% 
Bij één van de ouders 57% 
Familie  20% 
Vrienden  33% 
Pleeggezin 16% 
Jeugdzorg/internaat/crisisgroep 50% 
Justitiële Jeugdinrichting 32% 
Zelfstandig  4% 
Nergens  5% 
Anders  16% 

 
Opvallend is dat in de vijf jaar voor plaatsing in JJI, significant meer meisjes (42%) bij 
vrienden of kennissen woonden dan jongens (22%).  
Het aantal verblijfplaatsen van de jongeren varieert tussen de één en de tien. Gemiddeld 
verbleven de jongeren de afgelopen jaren op 3,2 verschillende adressen. Meisjes verbleven 
gemiddeld op één verblijfplaats meer dan de jongens. Naarmate de jongeren ouder worden, 
zie je het aantal verblijfplaatsen ook stijgen. Tussen de allochtone en autochtone jongeren is 
weinig verschil in het aantal verblijfplaatsen te constateren. Een jongere schrijft: “Ik was een 
jojo, ik werd overal geplaatst.”. 
 
2.4 Reden van verblijf in JJI 
Het merendeel van de jongeren (92%) weet waarom zij in een JJI verblijven. Zij geven 
hiervoor vaak meer dan één reden aan. Het valt op dat meer jongens dan meisjes aangeven 
dat ouders niet meer voor hen konden zorgen. Meisjes maken meer melding van weglopen 
als reden voor plaatsing in de JJI dan jongens (zie tabel 2.6). Naar verhouding zwerven er 
meer jongens over straat dan meisjes. De weglopers blijken wat meer in de behandelgroepen 
te zitten, overige problemen zijn redelijk verdeeld over de opvang- en de behandelgroepen. 
Met name het plegen van delicten wordt door relatief meer jongens als reden van plaatsing 
genoemd dan door meisjes. Dit geldt met name voor diefstal, crimineel gedrag en bedreiging 
of mishandeling van anderen. Agressief en gewelddadig gedrag wordt door zowel jongens als 
meiden bijna even vaak genoemd als reden voor plaatsing in de JJI (30 jongens en 28 
meisjes). Ook drugs- en alcoholproblematiek wordt relatief veel door meisjes genoemd (30 
jongens en 28 meisjes). 
Er zijn echter meer meisjes die aangeven zelf slachtoffer te zijn geweest van bedreiging, 
prostitutie, dwang tot seksuele handelingen, seksueel misbruik, of mishandeling. Veertig 
meisjes ten opzichte van achttien jongens geven aan, dat ze voor hun eigen veiligheid in de 
JJI zijn geplaatst (beschermende maatregel).  
Daarnaast is het opvallend dat veel meer autochtone jongeren (met name meisjes) weglopen, 
seksueel misbruik  als reden van plaatsing noemen. Dat geldt ook voor middelengebruik en 
plaatsing voor eigen veiligheid. Allochtone jongeren (met name jongens) noemen 
daarentegen vaker diefstal, crimineel en in mindere mate ook agressief gedrag als reden van 
plaatsing dan autochtone jongeren (zie tabel: 2.6). 
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Tabel 2.6: Reden van plaatsing volgens jongeren 
 Jongens 

(n=64) 
Meisjes 
(n=85) 

Autochtoon 
(n=81) 

Allochtoon 
(n=59) 

Totaal 
(n=149)

Weglopen 34% 61% 60% 41% 49% 
Ik alcohol of drugs gebruikte 47% 38% 47% 39% 41% 
Voor eigen veiligheid 28% 48% 44% 34% 38% 
Agressief gedragen 44% 31% 33% 39% 36% 
Ik me crimineel gedroeg 45% 16% 25% 37% 28% 
Over straat zwerven  30% 24% 27% 27% 26% 
Anders 22% 24% 26% 20% 23% 
Ik gestolen heb 33% 15% 19% 31% 22% 
Mijn ouders niet voor me 
konden zorgen 

28% 9% 16% 17% 17% 

Ik mensen bedreigde of 
mishandelde 

22% 7% 14% 14% 13% 

Ik bedreigd of mishandeld werd 5% 12% 7% 10% 9% 
Ik seksueel misbruikt werd 0 12% 11% 2% 7% 
Ik gedwongen werd tot seksuele 
handelingen 

0 9% 7% 3% 5% 

Ik in de prostitutie zat 0 4% 1% 3% 2% 
 
Redenen die jongeren noemen bij de categorie anders, zijn: zelf aandeel in gehad, vanwege 
problemen thuis, gedragsproblemen, psychiatrische problemen, oppositioneel gedrag.  
Genoemd probleemgedrag door jongeren:  
- Wantrouwen tegen mensen en hekel aan gezag. 
- Ik kon niet met de regels van de groepen omgaan. 
- Ik luisterde naar niets of niemand. 
- Ik had mezelf niet meer in de gaten. 
- Wel zo’n beetje mijn eigen schuld dat ik slaag kreeg. 
 
Andere redenen hadden vooral betrekking op knelpunten in het zorgaanbod of wachtlijsten.  
- Volgens mij weet de jeugdzorg niet wat ze met me aanmoeten. 
- Ik wacht al maanden op een gesloten behandelplaats. 
- Er is geen plek elders voor mij. 
 
2.5 Terecht of onterecht 
Een groot deel (43%) van de jongeren vindt de plaatsing in een JJI onterecht, een bijna even 
groot deel (40%) vindt de plaatsing terecht en 16% weet het niet. De verblijfstatus (crisis- of 
behandelplaats) van de jongeren heeft geen invloed op de mening van de jongeren of ze het 
terecht of onterecht vinden dat ze in de JJI zijn geplaatst. 
Als we kijken naar de reden van verblijf in een JJI en de mate waarin jongeren dit als al of 
niet terecht beleven, valt op dat 51% van de jongeren die wegliepen, 51% van de jongeren 
die zich crimineel gedroegen en delicten pleegden, 56% van de jongeren die drugs en/of 
alcohol gebruikten, 47% van de jongeren die zich gewelddadig of agressief gedroegen, 48% 
van de jongeren die er voor eigen veiligheid zitten en 62% van de jongeren die gestolen 



 
 

24

hebben, hun plaatsing als terecht ervaren. De overige jongeren vinden het minder vaak 
terecht, met name de groep (42%) die aangeeft dat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen.  
 
De jongeren die hun verblijf als onterecht ervaren dragen hiervoor verschillende redenen 
aan. De reden die het meest genoemd is (14 keer) is het feit dat ze zichzelf niet zien als een 
crimineel of geen crimineel delict hebben gepleegd: 
- Nee, ik heb geen strafbaar feit gepleegd en toch zit ik in de gevangenis. 
- Nee, ik ben slachtoffer, geen crimineel, en ze zetten me in een jeugdgevangenis. 
- Ik heb niets fouts gedaan. 
 
Onterecht 
Andere redenen die jongeren vooral noemen hebben betrekking op verkeerde handelswijze 
van (gezins)voogden/kinderbescherming, onjuiste setting, te lang verblijf, te snelle plaatsing 
of al te vaak vastgezeten. 
- Nee, omdat ik hier niet hoor, ik moet in een psychiatrische inrichting. 
- Nee, omdat ik niet opgesloten hoor om wat ik heb gedaan, dit is geen reden om me hier te zetten. 
- Omdat ik ook gewoon naar een open inrichting kon. 
 
Hun onterechte plaatsing wijt een aantal jongeren ook aan een verkeerde handelswijze van 
(gezins)voogden: 
- De kinderbescherming heeft mij genaaid. 
- Mijn voogd had me gezegd dat ik naar een open instelling zou gaan. 
 
Er zijn ook jongeren die hun verblijf als onterecht ervaren vanwege te lang verblijf in de JJI.  
- Ik hoor niet zo lang in gesloten te zitten. 
- Ik heb mijn straf al gehad en heb geen behandeling meer nodig. 
 
Terecht 
Van de jongeren beleeft 40% hun plaatsing in een JJI als terecht. Ze vinden hun plaatsing 
terecht, omdat ze vinden dat ze hiertoe zelf aanleiding hebben gegeven (16 keer):  
- Ik had alles zelf in de hand en dat heb ik verpest. 
- Ik was gewoon niet meer te handhaven. 
- Ik gebruikte veel drugs en woonde op straat. 
 
De jongeren noemen ook redenen omwille van eigen veiligheid (7 keer):  
- Ik liep gewoon gevaar, nog even en ik zat in de prostitutie (loverboys). 
- Ja, als ik nu buiten was geweest ging mijn vader me lastig vallen en zou ik een gevaar voor mezelf zijn. 
- Ja het is goed voor mijn eigen veiligheid geweest, en het heeft me aan het denken gezet. 
 
Zes keer wordt genoemd dat ze het anders helemaal niet hadden gered in hun leven. 
- Als ik niet vast was gezet was ik nog verder de verkeerde kant op gegaan. 
- Anders was het echt erg geworden. 
- Anders was er helemaal niets van me terecht gekomen. 
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Een aantal jongeren (11) verwachtte ook iets te leren van hun verblijf in de JJI of nu eens 
hulp te krijgen. 
- Ja, ze kunnen me helpen zodat ik weer normaal terug de maatschappij in kan. 
- Ja, om zelfstandig te worden en gewoon te leren hoe je met frustraties om moet gaan, en hoe je bepaalde 
dingen het best kunt aanpakken. 
- Ik wil leren van mijn fouten. 
 
Een paar jongeren vindt hun verblijf wel terecht maar laat ook sceptische geluiden horen 
over het verblijf en hulp in de JJI: 
- Wel terecht, maar het heeft nu te lang geduurd. 
- Ja, maar ik leer er niet veel van, want ik zit al vier jaar vast en er komt nooit een einde aan. 
- Op zich wel, ik gebruikte veel drugs en in de omgeving waar ik was kon ik daar niet mee stoppen, ik 
ben nu clean, maar de dag dat ik vrij kom is mijn eerste werk naar de slijter gaan en naar de shop!  
  
2.6 Begeleiding door gezinsvoogdij 
Bij dit onderdeel is gevraagd naar de ervaringen van jeugdigen met de gezinsvoogdij en de 
gemiste en gewenste ondersteuning. De jongeren spreken over voogden in plaats van 
gezinsvoogden. Waar we jongeren citeren hebben we deze term gehandhaafd.  
Het merendeel (85%) van de jongeren heeft één tot drie voogden gehad, 9% van de 
jongeren vier tot zes voogden, 2% zes tot negen voogden en 2% meer dan negen voogden. 
Het lijkt dat jongeren in de opvanggroep net wat meer voogden hebben gehad dan de 
jongeren in de behandelgroepen. Hoe lang jongeren een voogd hebben varieert heel sterk, 
van twee weken tot ruim zeventien jaar. Gemiddeld hebben de jongeren tweeënhalf jaar een 
voogd. 
 
Sekse (gezins)voogd 
Er is hen gevraagd naar voorkeur voor sekse en etnische achtergrond van een (gezins)voogd. 
Voor 27% (n=35) van de jongeren maakte het uit dat de (gezins)voogd een man of vrouw is. 
De meisjes (36%) vinden de sekse van de (gezins)voogd meer van belang dan de jongens 
(15%). Het zijn vooral meiden die een expliciete voorkeur uitspreken voor een vrouwelijke 
(gezins)voogd. Argumenten die het meest genoemd zijn: 
- Met een vrouw kun je beter praten over dingen die zijn gebeurd/ en over persoonlijke dingen (15 keer). 
- Vrouwen zijn minder streng/ vrouwen zijn liever, beter te vertrouwen (vier keer). 
- Beter met vrouwen durf te praten en meer durf te vertellen (twee keer). 
 
Vijf jongeren geven expliciet de voorkeur aan een mannelijke (gezins)voogd en noemen de 
volgende redenen: 
- Met een man kan ik beter praten. 
- Mannen werken sneller.  
- Omdat vrouwen niet genoeg met je meeleven. 
 
Voor de meeste jongeren is het geslacht van de (gezins)voogd niet van belang:  
- Voogden hebben allemaal dezelfde opleiding gevolgd en doen hetzelfde werk  
- Als die persoon zijn/haar werk maar goed doet. 
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Culturele/etnische achtergrond van de (gezins)voogd 
De etnische achtergrond van een voogd vonden jongeren minder (14%) van belang, iets 
meer meisjes hechten hier belang aan dan jongens. 
Het merendeel geeft aan geen voorkeur te hebben. Argumenten die genoemd worden zijn: 
- Ieder mens is een mens (ik ben geen racist). 
- Als ik maar iets aan ze heb (goed kan communiceren). 
- Het gaat om de persoon. 
 
Eenvijfde van de jongeren met een niet-Nederlandse afkomst heeft een voorkeur voor een 
(gezins)voogd met een gelijke etnische of culturele achtergrond. Ze noemen hiervoor de 
volgende redenen: 
- Ik ben anders opgevoed dan Nederlanders. 
- Mijn vader is Turk, daar moeten ze rekening mee houden. 
- Omdat ik Marokkaanse ben en ze niet weten hoe mijn ras in elkaar steekt. 
- Omdat iemand van mijn cultuur mij beter kan begrijpen. 
 
Een paar jongeren geven aan geen (gezins)voogd uit een andere cultuur te willen: 
- Liever geen buitenlanders; die denken strenger over dingen. 
- Liever geen mannen uit andere landen waar ze heel dominant zijn, dat wil ik niet. 
 
Ervaren steun van (gezins)voogden 
Ruim eenderde van de jongeren vindt dat hun (gezins)voogd hen goed tot heel goed 
begeleidt, ruim 40% vindt dat de begeleiding beter kan, bijna eenvijfde van de jongeren vindt 
de begeleiding slecht. Een ervaring met een (gezins)voogd wordt als goed ervaren als de 
(gezins)voogd tegemoetkomt aan vragen en behoeften van jongeren (8) de (gezins)voogd 
een positieve attitude heeft naar de jongeren (6) en perspectief biedt voor de toekomst (5). 
- Ik krijg de hulp die ik nodig heb en krijg antwoord op mijn vragen. 
- Hij regelt veel voor me en houdt mijn ouders goed op de hoogte. 
- Heel goed, mijn voogd is aardig en lief. Kan je goed begeleiden, en goed met je praten, ze is heel eerlijk 
tegenover mij. 
- Ze is betrokken en luistert naar me wanneer ik wat te zeggen heb. 
 
De begeleiding van (gezins)voogden behoeft voor veel jongeren (25) verbetering als het gaat 
om informatieverstrekking en toelichting (6), de mate van contact (12), de bereikbaarheid, de 
handelswijze en de persoonlijke aandacht. 
- Ik word niet op de hoogte gehouden van alles wat er gebeurt. 
- Ze moet meer contact met me opnemen, zij moet mij bellen en niet ik haar. 
- Hij vraagt nooit hoe het met mij gaat. 
- Ze luistert niet naar mijn mening en neemt geen contact met mijn vader op. 
- Soms lijkt het alsof hij er meer voor mijn vader is dan voor mij. 
 
De begeleiding wordt door jongeren als slecht ervaren (27) als de (gezins)voogd afspraken en 
beloften niet nakomt, er te weinig contact is, te autonoom besluiten worden genomen, er 
teveel bemoeienis is van de (gezins)voogd, de (gezins)voogd teveel partij kiest voor een 
ander, de (gezins)voogd niets doet of de (gezins)voogd veel fouten maakt: 
- Ze maakt me vaak blij dat ik hier weg kan en dan blijkt dat dat niet zo is. 
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- Komt nooit langs en is niet te bereiken. 
- Slecht, ze denkt dat ze dingen doet die in mijn voordeel werken, maar dat is niet zo. 
 
De jongeren refereren in hun antwoorden over de voogden vooral aan de periode tijdens het 
verblijf in JJI. Een groot aantal jongeren had al voor plaatsing JJI een OTS en een voogd. 
Voor jongeren is het soms lastig om terug te kijken. Ze zijn meer gepreoccupeerd met hun 
situatie in het hier en nu dan met het verleden. Jongeren in de behandelgroepen lijken net 
wat minder positief te zijn over hun (gezins)voogd dan de jongeren in de opvanggroepen. 
Opvallend is dat een groot aantal van de OTS jongeren (39%) een voogd niet altijd als 
belangrijk ziet. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat jongeren niet goed geïnformeerd 
zijn over wat een (gezins)voogd voor hen zou kunnen betekenen.  
 
Gewenste ondersteuning van (gezins)voogden 
In de vragenlijst is de jongeren gevraagd of ze nog dingen hebben gemist in de begeleiding 
van (gezins)voogden. Wensen die jongeren noemen liggen vooral op terrein van meer 
doorvragen en praten over de thuissituatie (14), beter luisteren en informatie geven (15), 
eerdere hulp en een herkansing geven.  
- Niet alleen de kant van mijn moeders verhaal willen horen. 
- Doorvragen over de thuissituatie. 
- Thuishulp moeten bieden toen het slecht met ons ging. 
- Uit huis moeten plaatsen toen ik het vroeg, nu liep ik weg. 
 
2.7 Ervaringen met hulp en ondersteuning 
Bijna alle jongeren hebben voor plaatsing in de JJI hulp of steun gehad van iemand uit hun 
omgeving en/of van hulpinstanties. Slechts twee jongeren geven aan van niemand steun of 
hulp gehad te hebben. 
De jongeren hebben gemiddeld van bijna vier personen/instellingen steun of hulp ervaren. 
Dit varieert van nul tot twaalf personen/instellingen. Wanneer we de groep verdelen in 
informele (ouders, familie, vrienden, buren en kennissen) (zie tabel 2.7) en formele contacten 
(instellingen, scholen, politie) (zie tabel 2.8) dan valt op dat de jongeren gemiddeld meer 
informele hulp ervaren (2,1) dan formele hulp (1,5). Meisjes hebben meer steun gehad van 
mentoren en leerkrachten dan jongens. Het valt op dat ruim eenderde (35%) van de 
jongeren aangeeft geen hulp van formele instellingen te hebben gehad. Dit wil niet zeggen 
dat er in die tijd geen contact is geweest, maar jongeren hebben het destijds mogelijk niet als 
hulp of steun ervaren.  
De mate van ervaren steun verschilt bijna niet wanneer men kijkt naar de culturele 
achtergrond. Allochtone jongeren ervaren wel wat minder steun (37%) van hun ouders dan 
autochtone jongeren (51%).  
 
Tabel 2.7: Ervaren informele steun 

 Jongens 
(n=63) 

Meisjes 
(n=82) 

Autochtoon 
(n=80) 

Allochtoon 
(n=57) 

Totaal 
(n= 145) 

Vrienden/vriendinnen 76% 79% 79% 75% 78% 
Ouders 54% 41% 51% 37% 47% 
Broer/zus 46% 35% 39% 39% 40% 
Familie 54% 43% 48% 49% 48% 
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Tabel 2.8: Ervaren formele steun 

 Jongens 
(n=63) 

Meisjes 
(n=82) 

Autochtoon 
(n=80) 

Allochtoon 
(n=57) 

Totaal 
(n= 145) 

School en mentoren 38% 68% 51% 56% 55% 
Bureau Jeugdzorg 24% 26% 23% 26% 25% 
RIAGG/maatschappel
ijk werk 

14% 20% 19% 16% 17% 

(Gezins)voogd  24% 12% 10% 14% 17% 
Groepsleiding 21% 10% 18% 16% 14% 
Politie 10% 16% 15% 14% 13% 
(Jeugd)zorginstelling  13% 10% 16% 11% 11% 

 
Waardering van steun/hulpverlening 
De hulp van vrienden/vriendinnen wordt door de jongeren het hoogst gewaardeerd. Bijna 
alle jongeren (84%) waardeert de ervaren steun van hun peers als heel goed en goed, ook de 
steun van ouders en familie wordt door tweederde van de jongeren als goed tot zeer goed 
gewaardeerd. Jongeren op de behandelgroepen lijken iets minder positief te zijn over de 
steun van hun familie. 
De steun/hulp van school, mentoren en groepsleiding wordt zowel positief als negatief 
ervaren. Minder goed worden het maatschappelijk werk en de voogden beoordeeld 
(eenderde goed, eenderde matig, eenderde slecht). Het minst positief zijn de jongeren over 
de steun van jeugdzorg, door ruim driekwart van de jongeren wordt deze als matig (32%) tot 
slecht (46%) beoordeeld.  
 
Ruim70% van de jongeren weet gelukkig waar ze steun of hulp kunnen krijgen. Toch blijkt 
dat een kwart van de jongeren niet op de hoogte is van waar zij met hun vragen terecht 
kunnen. Naast de vraag of jongeren op de hoogte zijn waar zij hulp en steun hadden kunnen 
krijgen is ook gevraagd of de jongeren in die tijd behoefte hadden aan steun of hulp. De 
helft van de jongeren heeft die behoefte daadwerkelijk gehad, eenderde heeft geen behoefte 
gehad, de overigen weten dat niet. Meisjes blijken meer behoefte (59%) aan steun te hebben 
dan jongens (44%). 
 
Op de vraag van wie die steun dan had moeten komen, antwoorden de meeste jongeren: de 
ouders (41%), de voogd (38%), de familie (28%), jeugdzorg (26%). De RIAGG, school, 
broer/zus en vrienden/vriendinnen worden hier veel minder genoemd. 
 
Hulp en steun waar jongeren behoefte aan hebben 
De helft van de jongeren geeft aan dat ze behoefte hebben gehad aan mensen om hen heen 
die snappen wat ze hebben meegemaakt en mensen die naar hen luisteren. Daarnaast geeft 
ruim eenderde van de jongeren aan dat ze graag iemand hadden gehad die hen had kunnen 
leren hoe ze met bepaalde zaken om kunnen gaan, die hen kon helpen met conflicten met de 
ouders, die aandacht zou hebben voor de situatie thuis, en iemand die hen uit de situatie zou 
halen (zie tabel 2.9). Opvallend is dat meisjes gemiddeld net wat meer behoefte hebben aan 
deze ondersteuning, met name daar waar het gaat om begrip voor hun situatie. Tussen 
allochtone en autochtone jongeren zijn weinig opvallendheden te zien en de behoeften 
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liggen ongeveer gelijk. Wel hebben allochtone jongeren net wat meer behoefte aan iemand 
die hen kan helpen met het oplossen van problemen met de ouders en ze hebben net wat 
meer behoefte gehad aan iemand die begreep wat ze meemaakten (zie verder 3.9). 
 
Tabel 2.9: Jongeren hebben behoefte aan 

 Jongens 
(n=64) 

Meisjes 
(n=85) 

Autochtoon 
(n=79) 

Allochtoon 
(n=58) 

Totaal 
(n=149)

Iemand die snapt wat ik heb 
meegemaakt 

47% 67% 59% 62% 58% 

Iemand die naar mij luisterde 33% 56% 49% 50% 47% 
Iemand die mij zou leren beter met 
bepaalde dingen om te gaan 

33% 44% 42% 36% 39% 

Iemand die kon helpen bij 
conflicten en ruzies tussen mijn 
ouders en mij 

30% 44% 41% 38% 38% 

Iemand die aandacht had voor mijn 
situatie thuis 

25% 45% 39% 34% 36% 

Iemand die mij uit de situatie zou 
halen 

31% 34% 35% 34% 33% 

Iemand die de problemen van mijn 
ouders kon oplossen 

23% 22% 22% 28% 23% 

Iemand die mij in veiligheid zou 
brengen 

16% 14% 16% 16% 15% 

Iemand die me begeleidde naar 
zelfstandig wonen 

9% 15% 15% 14% 13% 

 
2.8 Sekse- en cultuurgebonden problematiek 
Aan de jongeren is gevraagd of hun problemen of situatie mogelijk verband houdt met het 
feit dat ze een jongen of meisje zijn. Deze vraag was voor veel jongeren lastig te 
beantwoorden. De meeste jongeren wijten hun problematiek aan situationele of persoonlijke 
factoren en zien geen relatie met sekse.  
- Het ligt aan het gedrag, het maakt helemaal niet uit of je meisje of jongen bent. 
- Het gaat erom wat je allemaal hebt meegemaakt en hoe je zelf een beetje in elkaar zit. 
- Je kan het gewoon slecht treffen. 
- Dit kan bij iedereen gebeuren, jongen of meisje maakt niet uit. 
- Bij mij ging het vooral om de drugs en verkeerde vrienden, zo raakte ik in een crimineel circuit. 
 
Toch zijn er ook jongeren (15%) die wel degelijk een verband zien tussen sekse en 
problematiek. Hierbij wordt vooral gerefereerd aan de opvoedingsrelatie en verschillen in 
waarden en normen tussen ouders en kinderen, en seksegerelateerde problemen: 
- Ze zijn te voorzichtig met mij en maken zich te snel druk, ze zijn eerder bezorgd over je omdat je een 

meisje bent. 
- Als ik een jongen was geweest hadden mijn ouders het veel minder erg gevonden. 
- Ik ben een meisje en ouders passen beter op bij hun dochter uit bezorgdheid. 
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Ruim eenvijfde van de jongeren is van mening dat hun culturele achtergrond verband hield 
met de problematiek of situatie. Zij leggen vooral een relatie met verschillen in 
opvoedingsstijlen (overwegend strenger in allochtone gezinnen) en het voorkomen van 
geweld in bepaalde culturen. 
- Mijn Surinaamse vader was heel streng. 
- Mijn vader is Spaans en heel streng, hij heeft ons opgevoed zoals hij zelf ook is opgevoed. 
- Ik kom uit een Islamitisch gezin, mijn ouders zijn erg streng. 
- Ja, als Marokkaanse ben ik streng opgevoed in tegenstelling tot mijn vriendinnen, je ziet andere dingen 

en doet andere dingen. 
Uit de antwoorden komt naar voren dat er een combinatie is met sekse en cultuurgebonden 
problematiek. Met name allochtone meiden hebben iets opgemerkt over strenge 
opvoedingscultuur.  
 
2.9 Voorkomen van plaatsing als er eerder hulp was geboden 
Tweederde van de jongeren is van mening dat hun verblijf voorkomen had kunnen worden 
als ze eerder en betere steun hadden gehad. Dit is een behoorlijk hoge verwachting en 
misschien niet altijd reëel. Zeker als we horen dat jongeren zelf niet altijd hulp accepteerden 
of actief hulp zochten. Ruim eenvijfde denkt dat de plaatsing niet voorkomen had kunnen 
worden en een deel van de jongeren wist het niet of geeft geen antwoord op deze vraag. 
 
Jongeren die van mening zijn dat eerdere hulp of goede steun plaatsing had kunnen 
voorkomen geven als redenen: als er eerder was ingegrepen, de (gezins)voogd anders had 
gehandeld en er beter was geluisterd. 
- Mijn moeder heeft heel lang en heel vaak om hulp gevraagd. En dat hebben we nooit gekregen. 
- Ik zit hier voor drugs, waar ik al veel eerder hulp voor nodig had.  
- Ik had eerder een agressietraining moeten krijgen. 
- Want ze hadden mijn moeder ook vooral moeten helpen met haar problemen. 
 
Er zijn ook jongeren die duidelijk aangeven dat eerdere hulp niet had uitgemaakt vanwege de 
onveranderbare of uitzichtloze situatie en/of het onveranderbare gedrag van de jongeren 
zelf:  
- Had niet uitgemaakt, niet te voorkomen. 
- Ik luisterde naar niemand en deed waar ik zin in had. 
- Ik zal niet veranderen en nu ook niet. Ik blijf doen waar ik mee bezig was. 
- Mijn ouders waren junkies. 
 
2.10 Tips 
Tot slot is jongeren gevraagd of ze tips kunnen geven voor ouders, hulpverleners, 
(gezins)voogden en JJI. Deze vraag is door bijna alle jongeren ingevuld, de totale lijst met 
tips staat vermeld in bijlage 1. 
 
Tips voor ouders 
Bijna alle jongeren hebben wel tips of suggesties genoemd voor ouders. 
Het meest genoemd is een liefdevolle aandachtige houding naar jongeren: door te luisteren, 
vertrouwen, liefde en begrip. De jongeren doen ook een duidelijk appèl op ouders om met 
hen meer te praten over problemen. Andere tips hebben vooral betrekking op de wens tot 
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meer vrijheid en minder strenge regels. Er zijn ook een paar jongeren die tips richting 
consequent en duidelijk gedrag geven.  
- Wees streng voor kinderen, maar ga ze niet teveel verbieden, dan doen ze die dingen juist. 
- Laat altijd merken dat je ze steunt en van ze houdt, wat er ook gebeurt. 
- Let op je kind maar belet hen niet teveel, dat zorgt namelijk voor opstandigheid. 
 
Tips voor (gezins)voogden 
De tips voor (gezins)voogden hebben betrekking op een betere bejegening, meer praten 
over de situatie en hun problemen, meer contact, meer aansluiting bij wensen en 
mogelijkheden van pupillen en meer toekomstperspectief. Ze willen dat hun voogd 
transparant is, meer gezamenlijk met de jongeren overlegt en oprecht is. 
- Geen beslissingen nemen voor maar met jongeren. Wij zijn ook mensen en hebben ook een eigen wil. 
- Doe niet stiekem betrek de jongere overal bij. 
- Probeer samen een oplossing te vinden en doe niet zo snel wat je zelf het beste voor diegene vindt. 
 
Tips voor hulpverleners 
Bij de tips voor hulpverleners wordt vooral (20 keer) de attitude genoemd als verbeterbaar: 
goed luisteren, respect en vertrouwen, in jongeren verplaatsen en niet te bevoogdend zijn. 
Andere punten die genoemd zijn hebben betrekking op eerlijkheid (aan afspraken houden) 
en tijdig hulp bieden. 
- Als een kind hulp vraagt, geef die dan ook anders komen ze terecht in dit soort gevangenissen. 
- Als je iets aan ziet komen waarschuw dan. 
 
Tips voor JJI 
Het is opvallend dat de meeste jongeren aangeven dat ze meer privileges willen en niet 
hetzelfde als de criminelen (strafrechtelijk geplaatsten) behandeld willen worden. Andere 
wensen liggen vooral op het terrein van meer praten, meer luisteren en jongeren leren 
begrijpen (16). Er waren ook jongeren (8) die geen tips hadden voor de JJI en tevreden zijn 
over de begeleiding. 
- Praat regelmatig ook al wil de betreffende persoon niet echt, houd drugsgebruik goed in de gaten en 
praat met ze. 
- Niks, ze hebben het bij mij goed gedaan, dus als ze zo doorgaan is het goed. 
- Niet altijd achter gesloten deuren (we worden gek in onze gesloten kamers). 
 
Tot slot konden jongeren hun opmerkingen of aanvullingen kwijt. Veel jongeren spraken 
hun waardering uit voor dit onderzoek en wilden graag op de hoogte gehouden worden van 
de resultaten. Anderen maakten van de gelegenheid gebruik om te informeren naar hun 
perspectief. Hierbij vertelde een aantal jongeren uitgebreid over hun situatie en vroeg 
ondersteuning. 
 
Ik vind de hulpverlening zwaar kut, ik heb al op meer dan twintig plaatsen gezeten en ben hier geen meter 
mee opgeschoten. De hulpverlening zou meer geld moeten steken in het helpen van jongeren die de criminaliteit 
in komen, de regering wil nu bezuinigen op hulpverlening, over vijftien jaar moet er dubbel zoveel worden 
uitgegeven, wij krijgen ook weer kinderen … groetjes een pissige jongen. 
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3.  Interviews OTS jongeren in JJI 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de jongeren waarmee gesprekken zijn 
gevoerd. De vragenlijsten waren hierbij richtsnoer voor het gesprek. 
 
In de zomerperiode 2004 zijn 31 interviews gehouden met OTS jongeren in vier Justitiële 
Jeugdinrichtingen.  De gesprekken duurden ongeveer drie kwartier tot een uur en vonden 
plaats op de locatie zelf. De teamleiders en staf zijn vooraf geïnformeerd over het doel van 
het onderzoek en de bedoeling van de interviews. Op basis van vooraf opgestelde criteria 
hebben de instellingen zelf de jongeren geselecteerd voor deelname aan de gesprekken. Naar 
verhouding waren er meer  meisjes dan jongens gemotiveerd voor deelname. 
In de gesprekken is gevraagd naar de verblijfplaats voor plaatsing in de JJI, reden van 
plaatsing, leef- en thuissituatie van de jongeren, hun eventuele ervaringen met (in)formele 
steun en hulp, wensen en behoeften. Tevens is gekeken naar hulpverleningstrajecten en 
sekse- en cultuurrelevante aspecten in problematiek en ervaringen met hulp en steun. 
 
Om het vertrouwen van jongeren te winnen en hen te motiveren over eigen ervaringen in 
gesprek te gaan is gekozen voor een seksehomogeen interviewcontact. Uiteindelijk zijn om 
pragmatische redenen ook een paar jongens geïnterviewd door een vrouwelijke interviewer 
en een aantal meisjes door een mannelijke interviewer. De interviewers hadden de indruk dat 
dit geen belemmering vormde voor het verloop van het gesprek. De gesprekken verliepen 
prettig en de meeste jongeren vertelden openhartig over hun ervaringen.  
Aangezien de gesprekken maximaal een uur duurden kon niet op alle onderwerpen even 
diep worden ingegaan. Sommige jongeren vertelden uitgebreid over hun problematiek en 
hulpverleningservaring, anderen hadden moeite om over hun ervaringen uit het verleden te 
praten en bleven vooral reageren vanuit het hier en nu of waren minder mededeelzaam.  
 
De interviews illustreren de uitkomsten uit de vragenlijsten zij het dat de informatie op 
minder respondenten betrekking heeft. De interviews geven vaak nog meer informatie over 
de beleving van de hulpverlening en hun achtergrondsituatie. Bij de verwerking van de 
interviews zijn uitspraken van jongeren rondom centrale thema’s gegroepeerd. Om de 
ervaringen van de jongeren zoveel mogelijk recht te doen, staan bij de paragrafen de 
uitspraken van de jongeren letterlijk weergegeven. Elk citaat wordt voorafgegaan door een 
nummer. Dit nummer verwijst naar de desbetreffende jongere (zie bijlage 3). 
 
De jongeren laten een zeer uiteenlopend beeld zien van problemen, achtergronden en 
ervaringen met steun en hulpverlening. Uit de gesprekken blijkt dat elk verhaal van de 
jongeren uniek is. Aangezien de gesprekken van korte duur zijn, de reflectieve competenties 
per jongere verschillen en de verhalen fragmentarisch zijn, is het niet mogelijk om een 
compleet beeld te krijgen van de ervaringen, problemen en hulpverleningsgeschiedenis van 
jongeren. Toch is geprobeerd de informatie zoveel mogelijk naar thema te ordenen. Op basis 
hiervan zijn tendensen beschreven en enkele conclusies getrokken.  
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3.2 Achtergrondgegevens respondenten 
De onderzoeksgroep heeft betrekking op 31 jongeren verspreid over vier Justitiële 
Jeugdinrichtingen. De achtergrondgegevens van de jongeren hebben betrekking op sekse, 
leeftijd, etnische achtergrond en hun verblijfstatus.   
 
Sekse 
Aan de gesprekken namen elf jongens en twintig meisjes deel. De meisjes waren meer 
gemotiveerd tot deelname aan de gesprekken dan de jongens. Mogelijk spelen hier 
sekserelevante factoren een rol. Zo zijn meisjes meer gewend en geneigd over hun 
problemen en emoties te praten en hebben meisjes meer ervaring met hulpverlening dan 
jongens.  
 
Leeftijd 
De leeftijd van de respondenten varieert van 13 tot en met 17 jaar (zie tabel 3.1). De grootste 
groep betreft 15- en 16-jarigen. 
 
Tabel 3.1: Leeftijd geïnterviewde jongeren 

 Jongens 
(n=11) 

Meisjes 
(n=20) 

Totaal 
(n=31) 

13 jaar 1 3 4 
14 jaar    
15 jaar 4 5 9 
16 jaar 5 8 13 
17 jaar 1 4 5 

 
Etnische achtergrond 
Aan de respondenten is gevraagd of ze in Nederland of elders zijn geboren. Tevens is 
gevraagd naar het aantal jaren dat ze in Nederland wonen en het geboorteland van hun 
ouders. Van de 31 jongeren zijn 26 jongeren in Nederland geboren en opgegroeid. Vijf 
jongeren zijn elders geboren.  
Als we kijken naar het geboorteland van de ouders zijn er dertien jongeren van wie één of 
beide ouders niet in Nederland geboren is/zijn (zie bijlage 4 voor verdere specificatie). 
Volgens de definitie die ook in hoofdstuk twee wordt gehanteerd zijn er derhalve dertien 
jongeren van allochtone afkomst. 
 
Opvanggroepen en behandelgroepen 
Van de 31 jongeren zitten twintig jongeren in de opvanggroep en elf jongeren op een 
behandelgroep. De elf meisjes en de negen jongens op de opvanggroep verbleven daar 
tussen de drie weken en acht maanden. Onder hen bevinden zich tien jongeren die al meer 
dan drie maanden (wettelijk toegestane duur voor OTS jongeren is drie maanden) op de 
opvanggroep zitten. Van drie jongeren is bekend dat hun verblijfsduur voortkomt uit gebrek 
aan opvang elders. De groep van elf jongeren van de behandelgroepen bestaat uit twee 
jongens en negen meisjes. De verblijfsduur van deze jongeren varieerde van één week tot vijf 
maanden. Met uitzondering van één jongere die al zeventien maanden op de behandelgroep 
zat. 
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3.3 Verblijfplaats jongeren voor plaatsing in JJI 
In de gesprekken met jongeren is gevraagd waar ze verbleven of woonden, voordat ze in de 
JJI werden geplaatst. Hierbij is vooral stilgestaan bij de laatste vijf jaar voor plaatsing in de 
JJI. Er is geprobeerd zoveel mogelijk informatie over hun verblijfplaats in te winnen.  
Uit een aantal gesprekken komt duidelijk naar voren (en dit blijkt ook uit de vragenlijsten) 
dat veel jongeren voorafgaand aan plaatsing in de JJI op wisselende en uiteenlopende locaties 
verblijven. We zien een patroon waarin verblijf bij ouders, familie, vrienden of kennissen 
wordt afgewisseld met verblijf op straat of in de crisisopvang, pleeggezin en of residentiële 
instelling (zie tabel 3.2).  
  
Tabel 3.2: Genoemde verblijfplaatsen door jongeren voordat ze in de JJI zijn geplaatst. 

 Totaal 
(n=31) 

Bij beide ouders 10 
Bij een van de ouders 20 
Familie  16 
Vrienden  
Kennissen 

7 
4 

Pleeggezin 8 
Crisisopvang (24-uurs) 19 
Residentiële jeugdzorg 5 
Justitiële Jeugdinrichting 8 

 
Verblijf bij ouders: 
Bij meer dan de helft van de jongeren is één van de biologische ouders op een gegeven 
moment weggevallen (scheiding, overlijden, verhuizing, e.d.) en komt er in sommige gevallen 
een stiefouder als opvoeder/verzorger in beeld. Van acht jongeren is bekend dat er in die 
periode ook een stiefvader of stiefmoeder in huis was, soms met eigen kinderen. In sommige 
situaties leidt dit tot zodanige conflicten of ruzies tussen ouder/stiefouder en jongere dat de 
jongeren zelf het hazenpad kiezen of uit huis worden geplaatst. 

(5) Ik had een stiefvader die mijn broertje mishandelde en dit ook bij mij probeerde. Toen was de 
relatie uitgegaan maar na twee á drie jaar kreeg mijn moeder weer een relatie met hem. Ik heb toen 
gezegd: komt hij binnen dan ben ik weg. 
(31) Ik woonde bij mijn moeder en stiefvader en ik heb ook een tijdje bij mijn vriend gewoond (twee 
jaar geleden, zes maanden) en toen een tijdje bij mijn tante, nu drie maanden in de crisisopvang. 

Eenderde van de jongeren (negen meisjes en één jongen) woont in de periode voor plaatsing 
in de JJI nog bij beide ouders. 
 
Verblijf bij familie, vrienden en kennissen 
Meer dan de helft van de jongeren doet in de periode voorafgaande aan de plaatsing in de JJI 
een appèl op familie. De jongeren krijgen tijdelijk onderdak bij een opa en oma, een tante, 
een broer of ander familielid. Een kwart van de jongeren zoekt toevlucht bij vrienden. Met 
name meisjes wonen tijdelijk bij hun vriend of een van hun vrienden. Er is een jongen die 
tijdelijk bij zijn vriendin intrekt. Vier jongeren wonen tijdelijk bij een kennis. Het betreft een 
leerkracht, een paardrijdinstructrice, een vader van een vriend of een vriend van moeder.  
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(1) Ik woonde drie jaar bij mijn moeder, toen een jaar bij mijn vader en oma, toen twaalf weken in de 
crisisopvang, daarna weer naar mijn oma en vlak voor plaatsing in de JJI weer bij mijn moeder. 
(14) Ik heb bij mijn ouders gewoond, toen ze gingen scheiden ging ik naar mijn opa en oma, daarna 
naar vrienden en kennissen. Kwam toen in de crisisopvang en ben daar na drie dagen weggelopen. Toen 
drie weken thuis en zit nu vier maanden hier. 
(31) Ik woonde eerst bij mijn moeder, toen heb ik zes maanden bij mijn vriend gewoond en een tijdje 
bij mijn tante. Bij de vriend waar ik toen woonde ben ik door een vriend van hem verkracht. 

  
Verblijf in pleeggezin 
Acht jongeren hebben voor plaatsing in een JJI tijdelijk of langere tijd in een of meerdere 
pleeggezinnen gewoond. Meestal vindt de plaatsing in een pleeggezin tijdens de pubertijd 
plaats op momenten dat er duidelijk sprake was van een crisissituatie. Er zijn twee jongeren 
die al op jonge leeftijd met een pleeggezin in aanraking komen. Een jongen heeft zijn 
kindertijd in een therapeutisch gezinshuis doorgebracht.  

(2) Mijn ouders zijn in Tunesië tijdens de oorlog omgekomen. Nederlandse militairen hebben me toen 
ik zeven maanden was bij een Nederlands pleeggezin met twee oudere stiefzussen ondergebracht. 
(28) Ik woonde bij mijn ouders en broertje, tussendoor heb ik een jaar bij een pleeggezin gewoond toen 
was ik net veertien, daarna ben ik weer naar mijn ouders gegaan, en daarna weer drie maanden naar 
een pleegezin, daar ben ik weggelopen en zit nu in de crisisopvang. 
(29) Ik ben twaalf jaar geleden bij mijn ouders weggegaan en ben toen in een therapeutisch gezinshuis 
terechtgekomen, daarna in pleeggezinnen, toen naar mijn opa en oma en daarna opnieuw in een 
pleeggezin, ik heb er al zes versleten, toen drie keer naar crisisopvang en toen in gesloten crisisopvang. 
Ik heb ook in Glenn Mills gezeten. 

 
Verblijf in de crisisopvang: 
Meer dan de helft van de jongeren heeft een of meerdere perioden in een open 
crisisopvangcentrum voor jeugdigen doorgebracht, voordat ze uiteindelijk in een gesloten 
Justitiële Jeugd Inrichting werden geplaatst. Dit geldt voor alle jongens en voor acht van de 
eenentwintig meisjes. Sommige jongeren hebben een carrière van zes of zeven verschillende 
crisiscentra in Nederland achter de rug voordat ze in de JJI worden geplaatst. Soms zelfs in 
een tijdsbestek van één à twee jaar.  
  
Veel jongeren lopen weg uit deze open crisisopvangcentra. Zij zoeken tussentijds hun 
toevlucht bij familie, vrienden of kennissen of zwerven voor onbepaalde tijd op straat. Voor 
een paar jongeren blijkt er na de maximale verblijfduur in de open crisisopvang, geen 
alternatief voorhanden en dan worden de jongeren, naar eigen zeggen, op straat gezet.  

(5) Ik mocht maar zes weken in de crisisopvang blijven. Toen moest ik weg, er was nog geen andere 
crisisopvang voor me en ik kon nergens naar toe, ik werd toen naar jeugdzorg gebracht en moest het 
verder maar uitzoeken. Daar moest ik mij iedere dag om drie uur melden. Verder is er niks in 
Apeldoorn. Je hebt wel een slaaphuis voor volwassenen daar mogen jeugdigen niet in. Ik heb toen ook 
een tijd over straat gezworven. Met mij ging het toen niet goed, niemand wist wat ik had, eerst ging ik 
nog wel naar school, later niet meer. 
(11) Ik ben vaak weggelopen uit de open crisisopvang (negen keer), voogd had beloofd dat ik na zes 
weken in de buurt van Rotterdam in een open instelling geplaatst zou worden, na drie maanden was er 
nog geen plaats en toen ben ik weggelopen. 
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Verblijf in residentiële jeugdinstelling 
Vier jongeren verbleven voor plaatsing in de JJI in één of meer residentiële 
jeugdhulpverleningsinstellingen (de jongeren noemen dit veelal een internaat) of een 
gezinsvervangend tehuis. Ook hier komt het beeld naar voren dat de jongeren hier 
regelmatig uit weglopen. 

(16) Ik woonde de laatste vijf jaar bij mijn ouders, waarvan het laatste jaar alleen bij mijn vader tot 
het niet meer ging, daarna twee weken bij vrienden, drie maanden in de crisisopvang en toen in 
verschillende internaten. Daar liep ik vaak weg en zit nu hier. 
(29) Ik ben al op mijn derde bij mijn ouders weggegaan vanwege mishandeling, mijn ouders zijn 
gescheiden. Van mijn vijfde tot mijn tiende heb ik in een therapeutisch gezinshuis gewoond. 

 
Eerder verblijf in de JJI 
Van alle 31 jongeren zijn er negen (zes jongens en drie meisjes) al eerder vanwege het plegen 
van delicten strafrechtelijk in een JJI geplaatst. Bij een aantal jongeren is de strafrechtelijke 
plaatsing (later) omgezet in een civielrechtelijke plaatsing met oog op behandeling. Er zijn 
ook jongeren die nadat ze hun straf hebben uitgezeten of behandeld zijn, opnieuw 
recidiveren en voor delicten worden opgepakt. Deze keer worden ze met een OTS geplaatst 
in de gesloten crisisopvang. Er is een jongere die vanuit een gesloten behandelsetting in de 
gesloten crisisopvang elders wordt geplaatst. 

(2) Ik ben na een inbraak opgepakt met twee andere jongens, en heb hiervoor tweeënhalve maand in 
New Loyd in Amsterdam gezeten (strafrechtelijk) later kreeg ik een OTS en  ging naar een 
behandelgroep. 
(4) Ik heb twee jaar in Veenhuizen gezeten voor gesloten behandeling. Ik was agressief en gewelddadig. 
Ik ben eerst strafrechtelijk geplaatst en zit nu civielrechtelijk. Ze willen me nog een kans geven. 
 (12) Ik ben wegens crimineel gedrag strafrechtelijk in de gesloten crisisopvang JJI gekomen. Toen ik 
vrij kwam viel ik al snel terug in crimineel gedrag en mijn oude circuit, mijn ouders hebben toen aan de 
bel getrokken en ben toen een maand later met een OTS in de crisisopvang in Doggershoek geplaatst. 
(10) Ik gedroeg me crimineel. Ik ben op elfde aan drugs gegaan (speed, cocaïne), mijn vader was ook 
verslaafd, ik heb het huis van mijn vader in de fik gestoken en heb dit vanuit gewetenswroeging aan 
voogd verteld die mij voor de keus stelde. Toen heb ik de voogd bedreigd en werd ik opgepakt. Wegens 
strafbare feiten een half jaar in JJI geplaatst, daarna civiele behandelplaats. 
(30) Ik woonde eerst bij mijn moeder en stiefvader, maar door ruzies, vechten, drugsgebruik en agressief 
gedrag ben ik uit huis gehaald en in de crisisopvang terechtgekomen, ik heb in vijf verschillende 
crisisopvangcentra gewoond (elke zes weken verhuisde ik), daarna ging ik naar Nijmegen de 
Hunnerberg voor een half jaar en drie dagen later zat ik hier in de crisisopvang (sinds drie weken). 

 
Er zijn in ieder geval drie jongeren die met een OTS van de ene gesloten crisisopvang in de andere 
gesloten crisisopvang van een JJI terechtkomen. De aanleiding hiervoor is weglopen tijdens 
verlof (of te laat terugkeren van verlof), of intimiderend gewelddadig gedrag op de groep.  

(11) Tijdens verlof in JJI ben ik weggelopen en daardoor naar andere gesloten crisisopvang overgeplaatst 
(nu zes maanden). 
(21) Eerst ben ik naar het Poortje geweest, toen vrij gekomen en ging toen naar Den Bosch 
crisisopvang, daarna naar JJI Doggershoek, na vijf dagen opgepakt en naar Den Hey-Acker in Breda 
waar ik negen maanden in de crisisopvang heb gezeten voordat ik in Eickenstein kwam op de 
behandelgroep. 
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(27) Op mijn twaalfde ging ik voor een half jaar naar een pleeggezin, daarna weer naar mijn moeder 
en stiefvader. Op mijn vijftiende ging ik naar de crisisopvang maar liep telkens weg en werd gesloten 
geplaatst in het Poortje. Daar heb ik een meisje mishandeld. Omdat ik zo agressief was, ben ik 
overgeplaatst naar Breda gesloten crisisopvang. 

 
Vier jongeren hebben eerder in een gesloten crisisopvang of behandelsetting van een JJI 
gezeten en zijn later overgeplaatst. Het is niet duidelijk of ze strafrechtelijk of civielrechtelijk 
in deze setting verbleven.  
 
3.4 De leef- en thuissituatie van jongeren 
Uit diverse onderzoeken naar risicofactoren bij crimineel of problematisch gedrag van 
jongeren blijkt een instabiele thuissituatie een factor van betekenis. 
Veertien jongeren groeien in die periode op binnen een eenoudergezin (dertien jongeren bij 
hun moeder, één jongere bij zijn vader (hiervan woont de moeder in Suriname)). De 
moeders voeden hun kinderen veelal alleen op, ofwel omdat ze gescheiden zijn, de partner is 
vertrokken of het huis uit is gezet, of de partner is overleden, of omdat de partner ziek is of 
verslaafd en niet in staat is de kinderen op te voeden. Als de moeder niet meer in staat is 
voor de jongere te zorgen vanwege ziekte, drugs- en/of alcoholgebruik of psychische 
problemen zien we dat zes jongeren in die periode tijdelijk hun toevlucht zoeken bij hun 
vader.  
In eerder onderzoek (Bouw en Zutt, 2001) onder OTS meisjes in een JJI komt een 
vergelijkbaar beeld over de gezinsomstandigheden naar voren. 
 
De helft van de jongeren heeft kritiek op de opvoeding van hun ouders. Of ze reageren in de 
ogen van de jongeren niet adequaat op hun probleemgedrag of ze reageren te streng of zijn 
overbezorgd.  

(11) Mijn ouders hadden wel door dat ik steeds meer aan de drugs ging en spijbelde maar wisten niet 
wat ze ermee aanmoesten. Ik vind ook dat de opvoeding veel te streng was (vanaf mijn tiende mocht ik 
niet meer naar buiten). 
(12) Mijn ouders waren overbezorgd, ze kunnen zich niet in mij verplaatsen, ze zijn veel te serieus. 

 
Volgens een aantal van hen heeft de pedagogische onbekwaamheid vooral te maken met de 
problemen van de ouders zelf (zie tabel 3.3).  
 
Tabel 3.3: Problemen (stief)ouder 

 Totaal 
(n=31) 

Alcohol/drugsgebruik ouders 5 
Chronisch ziekte/slechte 
gezondheid (MS-ziekte, hartinfarct, 
hersenbloeding) 

4 

Psychische problemen (depressie, 
agressie, angsten) 

5 

Agressie en relationeel geweld 5 
Mishandeling door (stief)ouder 11 
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(4) Mijn moeder dronk veel, er was geen structuur, ik kon alles maken en mijn vader was weggegaan. 
Mijn vader was vroeger opgepakt voor verkrachting, maar dat had hij nooit gedaan. Maar ik was wel 
altijd heel bang voor mijn vader, mijn moeder vertelde me: je vader dit, je vader dat. 
(1) Daarnaast kon mijn moeder niet voor me zorgen vanwege haar alcoholproblemen. Ze kon niet goed 
met geld rondkomen en toen pikte ik ook nog geld. Mijn moeder dronk te veel en dan gaat ze in een 
keer helemaal doordraaien. Dan gaat ze met alcohol lopen gooien en schelden. 

 
Bij zeven jongeren is ook een stiefvader of stiefmoeder in het spel. Ook dit blijkt bij veel 
jongeren voor de nodige problemen te zorgen. Niet alleen is er soms sprake van 
mishandeling en agressief gedrag van de stiefvader naar de moeder, ook de jongeren zelf 
moeten het vaak ontgelden (zie ook eerder).  

(22) Als mijn ouders iets zeiden over op tijd thuis zijn en binnenkomen was het altijd meteen ruzie, 
thuis kon ik gewoon niet opschieten met mijn stiefvader. Mijn stiefvader is heel agressief en aan de 
drugs. Ik werd ook wel geslagen, dan sloeg ik terug. 
(7) Mijn vader had een vriendin die mij niet vertrouwde. Zij wilde mij niet in huis hebben, omdat zij 
niet wist wat ik buiten deed. Ik had haar gezegd: het gaat je niks aan wat ik buiten doe, je bent mijn 
moeder niet. En toen was het oorlog tussen ons tweeën. We negeerden elkaar en vielen tegen elkaar uit. 
Toen ben ik op een gegeven moment uit huis geplaatst.  

 
Er zijn maar weinig jongeren waar geen problemen of conflicten spelen in de thuissituatie. 
Naast de problemen thuis noemen tien jongeren ook expliciet de invloed van verkeerde 
vrienden. Acht jongeren wijten hun problemen vooral aan hun eigen karakterstructuur, 
gedrag of gedragsstoornis. 
 
3.5 Reden van plaatsing in JJI en achtergrond problematiek van jongeren 
In de interviews is voorzichtig geïnformeerd naar reden van plaatsing en eventuele 
problematiek of gedragingen die bijgedragen hebben aan plaatsing in een JJI. Er zijn vijf 
typen problemen die in de interviews eruit springen (zie tabel 3.4). De problemen staan niet 
op zichzelf, de problemen komen in combinatie met andere problemen voor.  
 
Tabel 3.4: Problematiek door jongeren aangegeven 

 Totaal 
(n=31) 

Drugs- en of alcoholproblematiek 
(middelengebruik) 

19 

Wegloopgedrag of zwerfgedrag 18 
Een of meer delicten (diefstal, 
vernielingen, geweld, oplichting, e.d.)  

16 

Agressie, antisociaal en oppositioneel 
gedrag 

15 

Bedreiging met geweld of mishandeling 11 
Ongewenste seksuele handelingen 8 
Overig 5 
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Drugs en alcoholgebruik 
Het drugs- en alcoholgebruik wordt door tweederde van de jongeren als één van de 
aanleidingen voor plaatsing in de JJI genoemd. De meeste jongeren komen met alcohol 
en/of drugs in aanraking via school, leeftijdgenoten of via het uitgaansleven. De problemen 
met risicovol alcohol- en of drugsgebruik beginnen als jongeren geen maat meer kunnen 
houden en/of agressief gedrag gaan vertonen. Meestal begint het experimenteren met drugs- 
en/of alcohol rond het twaalfde en dertiende jaar. De meeste jongeren begonnen met een 
jointje, stiekem roken of slikken van XTC waarna het drugsgebruik geleidelijk overgaat in 
overmatig en problematisch gebruik en er geen weg meer terug lijkt. Het drugsgebruik 
mondt vaak uit in spijbelen van school en/of agressief en oppositioneel gedrag.  
De motieven om te gebruiken variëren sterk. Aan de ene kant is er een groep jongeren die er 
graag bij wil horen en drugs- en alcoholgebruik als stoer gedrag ziet. Sommigen van hen 
komen hiermee in aanraking via verkeerde vrienden of criminele bendes. Er zijn ook 
jongeren die expliciet in de gesprekken vermelden dat ze drugs zijn gaan gebruiken om af te 
vallen (twee meisjes), om beter met bepaalde problemen in de thuissituatie om te gaan of om 
problemen of gebeurtenissen uit het verleden te vergeten (bijvoorbeeld het overlijden van 
een ouder, seksueel misbruik). Eén meisje dealde drugs om geld te verdienen. 

(11) Ik begon al jong met blowen wat van kwaad tot erger ging, toen ging ik ook spijbelen van school. 
Ik kwam op mijn twaalfde al in de disco, omdat ik er veel ouder uitzie (vroeg rijp). Het begon ‘s 
middags met spijbelen, stiekem jointjes roken in de pauze en dan steeds verder. Toen kon ik er niet 
meer mee stoppen. Op een gegeven moment ben ik niet meer naar school gegaan. 
(19) Ik gebruikte zowel soft- als harddrugs. Ik was dertien toen ik ging gebruiken. Bij mijn vader 
woonde een stiefdochter die ook veel had meegemaakt. We gingen eigenlijk samen experimenteren. Ik 
gebruikte ook drugs omdat ik mezelf te dik en te lelijk vond. Ik ging drugs gebruiken om af te vallen, 
nu heb ik meer zelfvertrouwen. De nieuwe vriend van mijn moeder scheldt me uit voor papzak en 
lelijke kop, ze heeft veel ruzie met hem. Moeder neemt het wel voor mij op, maar ik wil weg bij hem. 
(27) Omdat ik problemen had ging ik drugs gebruiken, er waren thuis vanaf mijn tiende altijd ruzies 
over de kleinste dingen: over te laat thuiskomen en bepaalde dingen die ik niet wilde doen. Ik trek me 
de problemen van anderen ook erg aan. Ik krop alles op, praat er niet over en ga dan drugs gebruiken 
om die ruzies te vergeten. Ik gebruikte vanaf mijn dertiende en begon met soft drugs, iedereen met wie ik 
omging gebruikte drugs. Die verkeerde vrienden hadden ook weer slechte vrienden via mijn broer. 

 
Wegloop- of zwerfgedrag 
Voor bijna tweederde van de jongeren zijn conflictsituaties en problemen thuis aanleiding 
om van huis weg te lopen of de situatie elders te ontvluchten. Soms betreft het situaties of 
gebeurtenissen waarbij de veiligheid van de jongeren zelf in het geding is (fysieke of 
psychische mishandeling of seksueel misbruik). Andere aanleidingen zijn ruzies en conflicten 
over de opvoeding vanwege gedragsproblemen van jongeren.  
Het wegloopgedrag is niet alleen gerelateerd aan de thuissituatie. Een zelfde patroon van 
weglopen zien we ook bij veel jongeren die in pleeggezinnen of open crisisopvangcentra of 
internaten zijn opgenomen. (zie ook eerdere citaten). Het weglopen lijkt voor veel jongeren 
nog de enige overlevingsstrategie.  

(6) Er was veel gebeurd tussen mijn vader en mij, veel ruzies, ik wilde niet in vijandschap met hem 
leven, maar ik voelde me niet meer veilig thuis omdat mijn vader me mishandelde. Toen ging ik toch 
weer weg en dacht ik kan hier niet meer wonen.  
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(17) Als mijn vader mij weer sloeg en drugs of alcohol gebruikte liep ik zelf weg. Soms ging ik naar 
mijn moeder maar ik was dan bang dat mijn vader achter de verblijfplaats van mijn moeder wist te 
komen. 
(25) Vanaf mijn vijftiende liep ik al vaak van huis weg. Ik liep weg als het moeilijk werd, als ik het 
er niet mee eens was. Ik had vaak een grote mond, ik was veel weg, en kwam vaak om drie uur ’s 
nachts thuis dan had ik de sleutel niet bij me en belde aan en dan had ik grote problemen. Ik zocht 
ook ruzie met mijn jongere zusje. Ook voor de problemen buiten liep ik weg: ik ben een keer in elkaar 
geslagen, en een keer verkracht op mijn elfde door een vriend. Ik ben ook altijd heel veel gepest op de 
basis- en middelbare school. 

 
Er zijn zeven jongeren die soms over straat zwerven. Het zijn veelal jongeren die dakloos 
zijn geraakt vanwege gebrek aan opvang elders. 

(5) Ik zat in de crisisopvang daar mocht ik maar zes weken blijven. Er was nog geen andere 
crisisopvang voor me en ik kon nergens naar toe.  Ik was toen dakloos, ging zwerven en sliep op straat. 
Soms had ik het wel koud. 
 

Crimineel gedrag 
In de media wordt een beeld geschetst alsof jongeren met een OTS geen delicten hebben 
gepleegd en alleen door problemen in de thuissituatie of vanwege gedragsproblemen in de 
gesloten JJI terecht zijn komen. Uit de interviews komt een enigszins ander beeld naar 
voren. Tweederde van de jongeren geeft aan dat ze wel degelijk strafbare feiten hebben 
gepleegd of politiecontacten hebben gehad, maar ze zijn hier niet altijd voor opgepakt of 
strafrechtelijk veroordeeld. Drie jongeren proberen op illegale wijze aan geld te komen voor 
drugs of proberen letterlijk te overleven. 
Sommige jongeren worden door anderen aangezet tot het plegen van criminele activiteiten 
en kunnen de sociale druk van anderen onvoldoende weerstaan. 
De delicten die jongeren in de gesprekken noemen variëren van (auto-)diefstal, inbraak, 
zwart rijden, oplichting, inbraak, mishandeling, bedreiging, gebruik van geweld tot 
brandstichting.  

(5) Als ik niet dakloos was geweest had ik niet die dingen hoeven doen voor geld en had ik geen auto 
gejat. 
Ik verdiende in een restaurant zwart geld en gebruikte soft- en harddrugs (XTC).  
Ik kocht wiet, ook zonder geld. Het restaurant ging failliet en ik ben toen gaan stelen en inbraken 
plegen om aan geld te komen. Ik heb als jongen heel veel dingen gedaan waar ik niet voor ben 
opgepakt, je begint met kleine dingen, het ging van klein naar groter en ik kwam toen steeds meer in 
het criminele circuit terecht. 
(12) Ik ben in het criminele (Joegoslavische) circuit terechtgekomen. Ik ben opgepakt vanwege criminele 
activiteiten. 
(15) Ik ben in een jeugdbende terechtgekomen waar ik zelf de jongste ben. Ze jatten spullen en schuiven 
alles in mijn schoenen, een van de regels is dat je elkaar niet verraadt anders pakken ze je, dat heb ik 
dus niet gedaan. De bende leverde ook iets op. Ik kom natuurlijk ook wel eens stoer over en zeg ik ga 
jou in elkaar slaan, ik voelde me gewoon heel groot. Ik had wat steun in de rug nodig om populair te 
worden. 
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Agressie, asociaal en oppositioneel gedrag 
Onder de respondenten is er ook een groep jongeren die niet te handhaven is in de 
thuissituatie. Zij reageren agressief of vertonen oppositioneel gedrag naar ouders/verzorgers 
en lappen vaak de regels van het huis aan hun laars. Volgens de jongeren ontstaat dit gedrag 
vooral in de pubertijd. Er zijn ook jongeren die onder invloed van drugs of alcohol agressief 
en oppositioneel gedrag vertonen of naar aanleiding van negatieve seksuele ervaringen of 
fysiek geweld agressief reageren op hun omgeving. 

(1) Mijn moeder vroeg dingen aan me en die deed ik gewoon niet.  
(14) Ik was vroeger ook wel iemand die vaak ging stappen, bijna elk weekeinde, dan had ik een tijd 
afgesproken  met mijn moeder en dan kwam ik niet thuis. Een uurtje later kan wel, en dan werd het 
nog later, en toen was het op een gegeven moment we zijn het zat. 
(17) Ik gebruikte op school drugs en alcohol waar ik niet goed tegen kon, ik sloeg dan door en werd 
soms agressief. Ik vocht thuis alle regels aan, sloeg mijn ouders, trok gordijnen van de muur en maakte 
veel ruzie, veel escalaties, mijn vader heeft een hartaanval gekregen. 

 
(Bedreiging met) geweld of mishandeling 
Voor elf jongeren is bedreiging met geweld of mishandeling door ouder/stiefouder of vriend 
in de thuis- of leefsituatie van de jongere een directe of indirecte aanleiding voor een OTS 
plaatsing in de JJI.  
De mishandeling in de thuissituatie gaat soms gepaard met verwaarlozing. De JJI biedt in die 
zin tijdelijk bescherming en veiligheid voor deze groep jongeren. 
Vanwege de mishandeling of bedreiging hiermee lopen veel jongeren regelmatig van huis 
weg, gaan zwerven over straat of zoeken elders hun toevlucht. Sommigen zijn zelfs al op 
jonge leeftijd de ouderlijke situatie ontvlucht. Onder hen zijn ook jongeren die op jonge 
leeftijd zijn gepest. 
De ervaringen met pesten, mishandeling en (dreiging met) geweld in de thuissituatie laten 
diepe sporen na bij jongeren. Sommigen vertonen nadien agressief gedrag of gaan anderen 
mishandelen of bedreigen. 

(14) Mijn vader mishandelde mijn moeder en heeft mij eenmaal seksueel misbruikt. Ik ben een keer bij 
een flinke ruzie tussenbeide gekomen, mijn vader sloeg mijn moeder als hij gedronken had. Ik heb hem 
een keer met een tennisracket geslagen. Mijn vader sloeg me toen tegen de grond. Ik had een gekneusde 
maagwand. Ik ben toen weggelopen naar een vriendin. Sindsdien ben ik agressief geworden, ik ga dan 
helemaal door het lint. Ik kwam ook afspraken thuis niet meer na. Op een gegeven moment waren ze 
het zat met mij. Ik ging ook om met mensen die drugs gebruikten. De reden dat ik hier zit is vooral 
weglopen van huis, omdat ik me agressief gedroeg en omdat ik bedreigd en mishandeld werd en anderen 
bedreigde. 
(18) Ik werd voortdurend lastig gevallen door jongens en kwam in het loverboy circuit terecht. Die 
jongens bedreigden ook mijn ouders en gooiden een steen door de ruit. Ze bedreigden ook mijn 
vriendinnen. Ik ben toen naar de crisisopvang gegaan maar ben daar weggelopen omdat ik meer vrijheid 
wilde. Ik wilde uitgaan. Dit zou besproken worden maar ik kreeg dan pas veel later een antwoord. Ik 
ging met de verkeerde vrienden om. Ik zit nu hier voor mijn eigen veiligheid. 
(21) Ik werd mishandeld en verwaarloosd door mijn ouders, met name mijn vader. Ik liep daardoor 
veel weg van huis en zwierf soms over straat. Ik heb ook gestolen. Ik heb toen een paar maanden bij 
een leraar gewoond en werd toen voor eigen veiligheid door BJZ in een pleeggezin geplaatst, daarna in 
een leefgroep en nu in behandeling hier.  
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Ongewenste seksuele ervaringen 
Er zijn acht meisjes die melding maken van negatieve seksuele ervaringen. Het betrof hier 
een familielid, stiefvader, vriend, buurman of kennis. Bij de meeste meisjes vond het eerste 
seksueel misbruik plaats rond hun pubertijd. De meeste meisjes hebben meerdere seksueel 
misbruikervaringen opgedaan. Een meisje was in handen gevallen van een loverboy.  

(25) Ik liep weg als het moeilijk werd thuis, als ik het er niet mee eens was dan ging ik weg. Ik ben op 
mijn elfde verkracht door mijn vriend (hij was 16). Ik heb hiervan aangifte gedaan en ben toen in 
elkaar geslagen. 
(18) Ik werd gedwongen seksuele spelletjes te doen. Als ik niet meedeed werd ik bedreigd en 
mishandeld door die jongens. Ik vond toen alles mooi, ik had een nieuw mobieltje, ik had mooie kleren 
en zij hadden mooie auto’s. 

 
Overig 
Onder overig vallen jongeren die in de jeugdprostitutie terecht zijn gekomen of waarvan het 
vermoeden bestaat dat ze in de prostitutie zitten. Een meisje beweerde dat ze vrijwillig in de 
prostitutie zat. Zij dealde in cocaïne, waardoor ze makkelijk aan geld kwam en zelf juist niet 
in de prostitutie hoefde te werken. Overige problemen die genoemd zijn waren 
zelfdestructief gedrag (zelfverwonding en pogingen tot suïcide). 
 
Combinatie van redenen 
Bij veel jongeren is niet alleen het drugs- of alcoholgebruik, crimineel gedrag, agressief of 
opstandig gedrag, seksueel misbruik, mishandeling of het wegloopgedrag reden voor een 
OTS plaatsing in een JJI. Door een combinatie van omstandigheden,  gedragingen en 
problemen komen jongeren in een steedse grotere negatieve spiraal wat uiteindelijk resulteert 
in een (dreigende) crisissituatie. Een aantal noemt hierbij expliciet ook de invloed van 
verkeerde vrienden of omgeving. 

(7) Toen ik bij mijn vader woonde ging het een tijdje goed, toen kreeg ik verkeerde vrienden, ik blowde, 
ging drinken, ging ’s avonds en ’s nachts weg en kwam ’s ochtends pas thuis, ik vertelde dat ik bij 
iemand anders ging slapen terwijl ik gewoon buiten was. 
(24) In de wijk waar ik woon wonen veel slechte mensen, die worden dan je vrienden en dan gaat het 
mis. Vanaf mijn twaalfde gebruikte ik drugs en dan gaat alles snel, je houdt geen rekening meer met 
anderen. Stelen, bedriegen, frauderen met pinpassen, prostitutie samen met mijn beste vriend, ik deed 
het voor mezelf en kreeg er veel geld voor.  Ik was bijna nooit thuis, alleen om te slapen, douchen, eten. 
Mijn ouders wisten niets, ze hebben het er nu alles uitgekomen is erg moeilijk mee, ik loog tegen 
iedereen. 
(2) Ik had problemen thuis, geen zin om op tijd thuis te komen, ik bleef gewoon nachten weg, soms 
stond ik heel vroeg op en ging dan weg. Ik liep in en uit wanneer ik daar zin in had. Ik ging vooral 
naar vrienden. Ik heb gestolen, veel over straat gezworven, ik bedreig wel eens anderen en gebruik 
drugs. Ik deed gekke dingen als ik veel geblowd had, niet iedereen was dan veilig. 
(31) Ik was teveel op straat, kwam heel laat thuis of soms helemaal niet thuis. Ik verkocht drugs en 
gebruikte zelf softdrugs. Ik was gewelddadig naar vriendinnen op school, mijn moeder en mijn 
stiefvader, ik heb gestolen en mensen bedreigd en geslagen. 

 
3.6 Hulpzoekgedrag van jongeren (en ouders) 
De kernvraag van dit onderzoek is wat de ervaring is van jongeren met steun en hulp in hun 
omgeving of van instanties, voordat ze in de JJI werden geplaatst. Hieraan ligt de 
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vooronderstelling ten grondslag dat als deze groep OTS jongeren (en ouders) eerder goede 
hulp had gekregen, plaatsing in een JJI mogelijk voorkomen had kunnen worden. Uit de 
interviews met de jongeren komt naar voren dat de zaak gecompliceerder ligt. 
 
Onder de respondenten bevindt zich een groep jongeren die duidelijk aangeeft destijds geen 
hulp of steun nodig te hebben, die niet wisten waar ze hulp konden krijgen of geen 
vertrouwen (meer) hadden in de reguliere jeugdhulpverlening. Veel jongeren doen in de 
praktijk vooral een beroep op hun familie, vrienden en sociale omgeving. Sommige jongeren 
beleefden hun problemen als dermate complex of zwaar dat ook de jongeren zelf niet wisten 
hoe deze aangepakt konden worden. Er zijn ook jongeren die menen dat er vroeg signalen 
zijn afgegeven maar dat tijdige en adequate hulp voor hen en of hun ouders uitbleef of 
faalde. Toch zijn er ook jongeren die in een eerder stadium (deels) goed geholpen zijn en wel 
degelijk steun hebben ervaren van personen en instanties. Ook al zijn niet alle problemen 
hiermee direct opgelost. Er zijn ook jongeren die zich nogal paradoxaal uitlaten over de 
gewenste hulp. Enerzijds hadden ze wel hulp of steun gewenst, maar anderzijds vragen ze 
zich af of ze die hulp destijds wel hadden geaccepteerd. Soms gaan de wensen verder dan 
hulp voor henzelf. Een groep jongeren had destijds vooral steun en hulp gewild voor hun 
ouder(s). Ook is er een aantal jongeren die aangeven dat ze géén hulp wilden, maar deze wel 
kregen. 
 
Geen hulp of steun willen van derden 
Zeker eenvijfde van de 31 jongeren geven expliciet te kennen dat ze destijds geen hulp 
wilden, deze niet hadden geaccepteerd of gezocht. Het zijn overwegend jongeren die hun 
eigen boontjes proberen te doppen en niet geneigd zijn problemen met anderen te delen. Er 
zijn ook jongeren die een laag probleembesef hebben of hun situatie bagatelliseren. Onder 
hen zijn ook jongeren die wel van buitenaf hulp krijgen zonder dat ze hier zelf voldoende 
voor gemotiveerd zijn. Een jongere wilde geen hulp uit angst voor verraad naar vrienden. 

(2) Ik zocht zelf geen hulp, ik had ook zelf geen hulp nodig. Ik zei altijd “het komt wel goed met 
mij’’. Ik had misschien wel iemand gewild die me uiteindelijk uit deze situatie had gehaald. 
(3) Ik had voor de JJI geen hulp of steun gewild. Ik zoek het zelf wel uit. Ze vroegen mij wel eens voor 
een gesprek maar na twee minuten was het ik moet effe dat en dat doen, dan heb ik er ook geen zin 
meer in. Zelf vroeg ik nooit om een gesprek. 
(17) Ik heb van niemand hulp gewild. Ik stond nergens open voor. Mijn ouders hadden wel 
vermoedens. Als iemand mij had willen helpen zou ik die gast in zijn gezicht uitlachen en weglopen. Ik 
draaide helemaal door en ik was respectloos bezig. Ik moet nu gewoon meer aan mezelf werken en nee 
leren zeggen. 
(15) Niemand wist dat ik in een bende zat. En als ze erom zouden vragen zou ik niets zeggen. Ik 
kijk wel uit, als ik ze verraad heb ik echt een probleem. Ik zit gewoon vast. 
(18) Het was destijds heel lastig om mij te helpen. Ik wilde het gewoon niet zien dat ik met verkeerde 
mensen (loverboys) omging. Ik heb mijn ouders heel veel verdriet gedaan en hun vertrouwen geschonden, 
ik ben vaak van huis weggelopen. Ik heb het heel lang voor me gehouden. Op een gegeven moment heb 
ik het aan mijn zus verteld en die vertelde het aan mijn moeder. Mijn vader informeerde gelijk of ik 
nog maagd was, dat was nog zo. Ik heb hen toen alles verteld, dat deed hen veel pijn. Ze hebben me 
gelukkig niet verstoten of geslagen en willen mij ook weer graag terug hebben. De kinderbescherming 
heeft me bij die jongens weggehaald. 
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Wel hulp of steun gewild (van ouders) maar niet gekregen 
Eenderde tot de helft van de jongeren wil wel degelijk steun en hulp maar heeft dit destijds 
gemist van hun ouders/verzorgers. Met name als het gaat om steun bij verwerking van 
ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld ongewenste seksuele ervaringen, mishandeling, 
pestgedrag, e.d.) wilden ze meer ondersteuning van hun ouders. Vaak weerhoudt schaamte, 
angst en eigen schuldgevoelens hen ervan hierover in gesprek te gaan met hun ouders.  
Onder hen zijn ook jongeren die juist meer begrip willen van hun ouders voor hun gedrag of 
problemen. Zij hopen dat hun ouders hun gedrag meer zien in het perspectief van jong zijn, 
risico’s nemen en grenzen verleggen. Aan de andere kant willen jongeren graag meer steun 
van ouders in termen van strengere en duidelijkere handhaving van de regels thuis. Zij 
verwijten hun ouder(s) soms laks gedrag. 

(26) Ik heb die twee verkrachtingen een jaar lang verzwegen. Bij ons thuis is het heel streng, je moet 
maagd zijn voor het huwelijk. Ik was bang dat als ik het aan mijn moeder zou vertellen dat ik 
problemen zou krijgen, dus vertelde ik het niet. Uiteindelijk werd ik heel boos, ik maakte veel ruzie en 
werd agressief, ik ging ook drugs gebruiken. Bij de derde keer dat ik werd verkracht, ging ik het 
vertellen. En mijn moeder werd niet boos. Mijn ouders hadden al vaker gezegd dat ik met verkeerde 
mensen omging.  Ik was bang dat ze me zouden verwijten dat ik met die mensen zou omgaan. Ik heb 
het ook niet aan mijn vriendinnen verteld, aan niemand. Ik wilde er zelf niet over praten, ik had geen 
behoefte om alles weer naar boven te halen. 
(31) Ik had wel meer steun gewild van mijn moeder, ik had iemand nodig die streng voor me was.  

 
Jongeren of ouders van jongeren die signalen afgaven maar geen tijdige of adequate 
hulp kregen 
Eenvijfde van de ouder(s) heeft in een vroeg stadium signalen afgegeven of hulp ingeroepen 
van derden maar niet tijdig genoeg de juiste hulp gekregen. Soms liet de hulp zolang op zich 
wachten dat de situatie toch uit de hand liep en de jongere alsnog in de gesloten JJI werd 
geplaatst. 

(11) Voor ik naar de open crisisopvang zou gaan zou Families First komen, maar daar was vijf 
maanden wachttijd voor en toen was het te laat. 
(14) Toen ik klein was sloeg ik mijn hoofd al stuk tegen de muur omdat ik gepest werd op school. 
Mijn moeder heeft dit niet in de gaten gehad. Mijn moeder heeft later wel contact met school opgenomen 
en de leerkracht zij dat het door de thuissituatie kwam. Er is verder nooit iets mee gedaan. Ik had toen 
wel gezinsbegeleiding willen krijgen of een agressietraining. Mijn moeder heeft nu begeleiding sinds twee 
weken dat hadden ze eerder moeten doen. 
(19) Mijn moeder zei altijd dat het verkeerd ging, ze had al eerder aan de bel getrokken maar de 
jeugdzorg zag het niet. Anders was het misschien nooit zover gekomen.  

 
Wel hulp gewild maar niet weten waar ze hulp konden krijgen 
Eenzesde van de jongeren had in die periode wel hulp gewild, maar zij wisten niet wáár ze 
die konden krijgen. Opvallend is dat deze jongeren vooral behoefte hebben aan aandacht en 
een luisterend persoon. 

(21) Ik wist niet waar ik hulp kon krijgen, ik had dat wel gewild. Ik wilde dat iemand naar mij 
luisterde, en iemand die aandacht had voor mijn situatie thuis (mishandeling en verwaarlozing) en 
snapte wat ik had meegemaakt. Iemand die mij zou helpen met bepaalde dingen om te gaan, en iemand 
die mij met school zou helpen. 
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(30) Ik had wel hulp of steun gewild maar ik had niet geweten waar ik professionele hulp kon krijgen. 
Ik had vooral iemand willen hebben die aandacht had voor mijn situatie thuis en die kon helpen bij de 
conflicten en ruzies tussen mijn ouders en mij. In de inrichting heb ik wel steun gehad van de 
groepsleiding en een beetje van politie en RIAGG. Ik had geen contact met de Jeugdzorg, ik heb mezelf 
aangemeld voor een time-out bij de crisisopvang. Ik had wel meer steun gewild van mijn familie en 
ouders: dat ze mij meer zouden begrijpen. 
(31) Ik wist niet echt waar ik steun kon krijgen, alleen bij vriendinnen, een nicht en een tante. Ik wist 
geen plek waar mensen je echt kunnen helpen. Ik wist ook alles beter, dus ik weet niet of ik steun had 
aangenomen, ik was koppig. 

 
Jongeren die wel hulp kregen maar op het moment suprème zelf afhaakten  
Er gaat ook wel eens iets mis in het hulpverleningstraject op momenten dat geschikte hulp 
voorhanden is en een oplossing dichterbij lijkt. Deze jongeren zijn soms onvoorspelbaar in 
hun gedrag en hun eigen leven is vaak hectisch en spanningsvol. Soms realiseren ze zich nog 
niet direct de consequenties van bepaalde besluiten. Eenvijfde van deze jongeren haakte 
hierdoor eerder af. 

(17) Ik had een keer een afspraak staan met mijn voogd. Ze had een plek elders voor mij gevonden. 
Toen we een afspraak hadden kon ik niet komen omdat ik net die dagen ervoor weer ruzie had met 
mijn vader en toen was ik weggelopen. Ik was zo bang voor mijn vader dat ik naar een andere stad ben 
gegaan, ik kon niet 1,2,3, terugkomen. Ik kon daardoor niet naar de afspraak komen waardoor mijn 
plekje niet doorging (was al bezet door een ander) begeleid kamer wonen Zetten. Ik had hierin meer 
ondersteuning gewild van mijn voogd. 
(19) Ik wist wel waar ik hulp kon krijgen en ik zou naar een afkickcentrum gaan. Maar op de dag 
dat ik daar heen moest ben ik afgehaakt. Ik had een gesprek gehad bij het Palmhuis en die vonden het 
beter als ik daar heen ging. Ik had een intake gehad maar op de dag dat ik daar heen zou gaan wilde 
ik nog een keer drugs gebruiken en toen kon ik niet meer naar huis. Die week daarop zou ik het weer 
proberen maar toen werd ik vastgehouden op de rechtbank vanwege oplichting.  

 
Jongeren die (veel) hulp hebben gehad maar geen fiducie (meer) hebben in 
instanties 
Driekwart van deze groep jongeren heeft met meer dan twee instanties van jeugdzorg of 
hulpverlening contact gehad. Hoe meer ervaring hoe minder vertrouwen in de 
hulpverlening, lijkt het wel. De hulpverlening verliep verre van optimaal. Een groot deel van 
hen heeft geen enkele fiducie meer in hulpverleners of instanties ondanks alle inspanningen 
van de hulpverlening. Het lijkt erop alsof deze jongeren geen vertrouwen hebben in hulp, de 
geboden hulp niet overeenkomt met hun eigen verwachtingen en de motivatie voor hulp 
ontbreekt.  

(3) Ik heb ik weet niet hoeveel gesprekken ik heb gehad bij jeugdzorg en die werken toch niet. Ik had 
zoiets van doei, en meestal als je daarheen gaat met problemen dan moet je blijven komen. Op het 
laatst kwam ik daar vier keer per week. Ze zeiden dat ze me konden helpen met van alles, hoe het 
thuis ging, maar ik zei helemaal niets, dat ging hen niets aan, dan werden het hele korte gesprekken en 
was ik snel weer weg. 
(13) Ik ging een paar keer langs bij Bureau Jeugdzorg, soms kwam ik niet opdagen, ik had geen zin 
in al die afspraken, je moet zo en zo laat thuis zijn, en dat wou ik weer niet. 
(19) Ik heb geen vertrouwen in de hulpverlening, die schrijven toch alleen maar alles op. 
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3.7 Ervaring met informele en formele hulp en steun 
De jongeren hebben uiteenlopende ervaringen opgedaan met hulp en steun in hun omgeving 
en hulp van instanties. De jongeren zijn over het algemeen positief over de geboden steun 
en hulp door hun familie/vrienden. Over de geboden hulp door reguliere instanties zoals 
Bureaus Jeugdzorg, jeugdhulpverlening en jeugd maatschappelijk werk (soms op indicatie 
van ouders, school of politie) zijn ze vaak veel minder tevreden. De jongeren slaan de 
adviezen in de wind of haken zelf vroegtijdig af.  
We onderscheiden vormen van informele steun uit de sociale omgeving (ouders, familie, 
vrienden, kennissen, leerkracht) en vormen van formele steun en hulp van instanties 
((gezins)voogdij, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, politie, onderwijs). 
  
Ervaring met informele steun uit omgeving 
Net als bij de vragenlijsten komt ook uit de gesprekken met de jongeren naar voren dat 
jongeren vooral een beroep doen op hun directe omgeving (familie, vrienden, kennissen). 
Het gevoel altijd bij familie of vrienden terecht te kunnen, is voor hen van doorslaggevende 
betekenis geweest. Sommige jongeren zijn zich pas in de JJI’s gaan realiseren dat ouders, 
familie of vrienden wel degelijk steun hebben geboden terwijl ze dat destijds niet als zodanig 
hebben ervaren. 
 
- Ervaringen met ouders en familie 
Ondanks het feit dat er bij veel jongeren problemen waren thuis, laten sommige jongeren 
zich positief uit over de geboden steun door hun ouders. Mogelijk is de beleving gekleurd 
door sterke loyaliteitgevoelens of begrip voor de situatie van hun ouders. Daarentegen zijn 
er ook jongeren die meer contact en steun hadden gewild van hun ouders. Jongeren zijn 
vooral tevreden over de ontvangen steun van hun familie. Met name broers, oma’s, nicht of 
tante speelden een belangrijke rol. Het gevoel bij familie onvoorwaardelijk terecht te kunnen 
is hierin van cruciale betekenis. Sommige jongeren laten zich ook positief uit over de steun 
van hun ouders. Mogelijk komt dit voort uit sterke loyaliteitgevoelens of begrip voor de 
situatie van hun ouders. 

(1) Bij mijn oma (van mijn vaders kant) kon ik altijd terecht. Ze gaf me een veilig gevoel. Ik kon alles 
tegen haar zeggen en met haar overal makkelijk over praten. Ze zei ook dingen die ik fout deed. 
(7) Mijn oma en mijn zus hebben mij heel goed geholpen. Ik kon het goed met mijn oma vinden. Zij 
weet precies hoe ik in elkaar zit en zij weet hoe zij mij moet helpen. Zij kan heel goed met mij praten. 
Ze weet gewoon alles van mij. Ik weet niet hoe ze het doet.  
(31) Mijn moeder begreep mijn situatie niet altijd maar mijn nicht en tante waren echt belangrijk en 
wat vrienden van me. Ik zat met mijn vriendinnen in dezelfde situatie: het gevoel dat je moeder je niet 
begrijpt en dat je moeder je teveel vrijheid geeft. In feite was ze geen echte moeder maar teveel een 
vriendin. Dat hadden vriendinnen vaak ook. Mijn tante was wel heel duidelijk en streng en dat werkte 
goed. Als ik bij mijn tante niet luisterde mocht ik bijvoorbeeld niet meer alleen naar buiten en dat 
werkte. 

 
- Ervaringen met vrienden en kennissen 
De jongeren laten zich vooral positief uit over vrienden en kennissen die goed naar hun 
verhaal luisteren of waar ze hun toevlucht konden zoeken bij problemen. En waar het praten 
over problemen afgewisseld werd met samen lol maken. Voor een allochtone jongere 
fungeerde zijn eigen gemeenschap als een soort ankerpunt.  
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De jongeren doen hierbij niet alleen een beroep op leeftijdgenoten, ook oudere mensen 
komen in beeld. Zij fungeren vooral als een rolmodel, een surrogaatouder, zij zoeken hulp of 
stimuleren hen bepaalde activiteiten weer op te pakken.  

(5) Ik had een vriendin die ook heel goed luisterde naar me, ik kon mijn verhaal bij haar kwijt als ik 
ergens mee zat, ik kon ook gewoon met haar lachen en niet aan die slechte dingen denken. De moeder 
van mijn beste vriend belde soms naar instanties en zocht waar ik geholpen kon worden. 
(8) Mijn vrienden hielpen mij met allerlei dingen. Bijvoorbeeld wanneer ik ruzie had of als het op de 
groep niet goed ging, kon ik bij hen terecht, dan ging ik bij hen slapen. 
(16) Mijn vriend verzorgt me. Hij doet dat beter dan mijn vader ooit voor me gedaan heeft. Hij kookt 
het eten en stimuleert me weer naar school te gaan. 
(3) Ik heb veel gehad aan mijn Molukse gemeenschap, veel dingen geleerd over cultuur en Maleis leren 
praten. Molukkers staan achter je, ik voelde me ergens bij horen, dat heeft me goed gedaan en ik voelde 
meer zelfvertrouwen. 
(30) Ik heb via internet veel gechat met jongeren over mijn problemen en toen ik het moeilijk had. 

 
Ervaring met formele steun uit omgeving 
Naast steun van familie, vrienden en kennissen geven de jongeren aan ook van verschillende 
formele contacten en reguliere instanties (zoals onderwijs, politie, wijkbureau) in eigen 
omgeving steun ervaren te hebben. 
 
- Ervaringen met school 
Veel jongeren beschouwen de school als een plek waar ze in principe terecht kunnen met 
problemen. Met name als de relatie met de leerkracht of mentor goed is, wordt verwacht dat 
bij problemen er een luisterend oor is, signalen worden opgepikt en tot actie wordt 
overgegaan. De jongeren hebben over het algemeen positieve ervaringen met school. Met 
name een betrokken, solidaire en daadkrachtige houding van leerkrachten, mentoren of 
vertrouwenspersonen in het onderwijs wordt door jongeren op prijs gesteld. Ook het feit dat 
er voorlichting wordt gegeven over bepaalde onderwerpen waarderen de jongeren. 

(8) Mijn mentor ging achter veel dingen aan. Ze wist dat ik veel had meegemaakt en kwam naar me 
toe om gesprekken te voeren. Zij heeft ook contact opgenomen met mijn voogd omdat hij te weinig voor 
mij deed en heeft geprobeerd met hem te praten. 
(11) Op school hadden we voorlichting over drugs, dat was heel handig, daar had ik echt wat aan. 
Toen dacht ik alleen er is met mij nog niets aan de hand maar het was denk ik wel zo. 

 
De jongeren laten zich negatief uit over school als leerkrachten ondanks de informatie in 
hun ogen te weinig ondernemen of niet interveniëren in de thuissituatie. Er zijn echter twee 
meisjes die de bemoeienis van de leerkracht niet op prijs stelden.  

(7) Op school wisten ze van mijn situatie, ze hadden met mijn ouders kunnen praten en kunnen 
kijken in wat voor situatie ik zat in plaats van mij gelijk van school te trappen.  
(11) Ik had een hele slechte school, ik spijbelde, maar ze letten niet op wat je doet. 
(17) Mijn mentrix wilde mij wel helpen. Ik had zoiets van waar bemoei jij je mee, laat me gewoon met 
rust en mijn gang gaan.   
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- Ervaringen met laagdrempelige hulp 
Twee jongeren hebben steun genoten van professionals in de eigen wijk. Veelal had de hulp 
een laagdrempelig en toegankelijk karakter. Het kunnen praten met iemand over de eigen 
problemen en een vertrouwde huiselijke omgeving, wordt door jongeren hoog gewaardeerd.  

(6) Die vrouw daar (streetcornerwork) was de enige die mij hielp, met haar kon ik goed praten, je zag 
gewoon aan haar dat ze me wilde helpen, als ik iets verkeerd deed vertelde ik dat heel eerlijk. Ze heeft 
zoveel dingen met mij besproken dat ik bepaalde dingen gewoon begon in te zien. Als ik niet met hen 
in contact was gekomen was het misschien helemaal verkeerd gelopen, dan was ik misschien crimineel 
geworden. Via een oom die ook goede ervaringen met hen had, ben ik daar terechtgekomen. Het is 
gewoon een thuis alleen zonder slaapplaats, als je daar komt word je meteen vrolijk, ze beginnen met je 
te praten. 
(14) Ik ben naar het JIP (Jongeren Informatie Punt) geweest, hier kun je heen voor problemen en 
hulpvragen. Achteraf gezien had ik dit beter niet kunnen doen, ik werd toen verwezen naar Bureau 
Jeugdzorg. 

 
- Ervaringen met politie 
Er zijn acht jongeren die expliciet ervaring hebben met steun of interventies van politie. Er 
zijn mogelijk meer jongeren die contact hebben gehad met de politie gezien het aantal 
delicten dat jongeren hebben gepleegd. Twee meisjes laten zich expliciet positief uit over de 
preventieve aanpak van de politie.  

(17) Toen ik bij mijn moeder woonde was er wel af en toe politie in de buurt die erop lette dat mijn 
vader niet in de buurt kwam van mijn moeder (in verband met mishandeling in het verleden). 
(22) De wijkagent heeft mij goed advies gegeven met wie ik wel of niet moest omgaan (in verband met 
loverboy-problematiek). 
Een jongen vindt dat hij teveel in het verdachtenhoekje is gezet, maar hij werd ook af en toe gesteund 
door de politie. 
(3) De steun van de politie was matig: ik werd van veel dingen verdacht. Veel agenten hadden zoiets 
van hij zal het wel gedaan hebben, zelfs als ik niets gedaan had moest ik naar het bureau komen. 
Soms waarschuwden ze me ook. Als ik bijvoorbeeld fikkie aan het stoken was zeiden ze ik zou maar 
weggaan als ik jou was, want jij kunt die problemen niet gebruiken.  

 
De jongeren die zich negatief uitlaten over de politie koppelen dit aan het moment van 
plaatsing in de JJI. De jongeren voelen zich door de interventie van de politie overrompeld 
en verward.  

(1) In een keer werd ik door de politie ‘s ochtends om acht uur uit mijn bed gehaald terwijl ik lekker 
lag te slapen. Ik wist niet dat ik hier geplaatst zou worden. Mijn moeder dreigde vaak: als je niet 
ophoudt stop ik je in een internaat, maar daar dreigde ze al jaren mee. Ik kon niet eens rustig afscheid 
nemen van mijn moeder of me douchen. 
(16) Ik was weggelopen en ging weer naar school. De politie had naar school gebeld of ik daar was. In 
één keer kwamen ze mij daar ophalen met een politieauto. Toen heb ik drie uur op een politiecel 
gezeten en voordat ik het wist zat ik hier, zonder mijn voogd, niemand was hier. 

 
Ervaringen met formele hulpinstanties 
Hierbij gaat het vooral om ervaringen van jongeren met hulp en steun van de (ambulante of 
residentiële) jeugdzorg en jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk. De jongeren maken 
zelf niet altijd een onderscheid tussen deze categorieën van zorg.  
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- Ervaringen met het maatschappelijk werk 
Een kwart van de jongeren (zeven meisjes en één jongen) noemt het maatschappelijk werk.  
Het is opmerkelijk dat het maatschappelijk werk vooral voor de meisjes een rol van 
betekenis heeft gespeeld bij problemen rondom mishandeling en seksueel misbruik. 

(18) Ik heb heel veel gehad aan mijn maatschappelijk werkster. Zij praatte heel veel met mij en heeft 
geholpen aangifte te doen van een verkrachting. Ze is meegegaan naar de politie en heeft ervoor gezorgd 
dat ik een Sociale Vaardigheidstraining kreeg. Ze heeft ook met mijn mentor contact opgenomen.  
(22) Met de maatschappelijk werker van het ITB heb ik een goed contact, ik heb daar in een traject 
gezeten van zes maanden, ik mocht altijd bellen, ook ’s nachts, we schrijven nog brieven met elkaar. 

 
Er is een jongere die zich zeer negatief uitlaat over het maatschappelijk werk. Ze vindt dat ze 
teveel als een slachtoffer werd benaderd, terwijl ze zelf ook een aandeel heeft in de 
problemen. 

(11) Het maatschappelijk werk is bij ons thuis geweest maar kwam na twee weken niet meer. Ze was 
wel aardig maar het was niet echt zinnig wat ze zei. Ze ging zo praten alsof ik een slachtoffer was 
terwijl ik het zelf allemaal deed. Ik was niet meer bij de gesprekken. 

 
- Ervaringen met ambulante Jeugdzorg4 
Gezien de gezinsomstandigheden en de problemen van jongeren ligt het voor de hand dat 
jongeren in die periode contact hebben met Bureau Jeugdzorg. Uit de gesprekken komt naar 
voren dat de helft van de jongeren ambulante hulp heeft gehad van de jeugdzorg (twaalf 
meisjes en vier jongens). 
De jongeren laten zich overwegend negatief uit over de geboden hulp. Sommige jongeren 
geven aan dat dit niet altijd aan de jeugdzorg zelf lag. Ook zijzelf hadden hierin een aandeel. 
In de gesprekken wisten sommige jongeren zich niet meer exact te herinneren hoe de 
hulpverlening verliep. De jongeren geven aan dat het in die periode vaak op en neer ging 
met hen en dat de hulpverlening hier in zekere zin een afspiegeling van is. Soms ging het 
goed en soms ging het weer slechter. Onder hen zijn tevens jongeren die zelf niet 
gemotiveerd zijn voor hulp en na verloop van tijd afhaken. 

(25) Ik heb daar veel gesprekken gehad met BJZ, soms hielpen die gesprekken wel dan ging het weer 
een tijd goed dan weer fout. Ik kreeg dan de woedethermometer of lijsten. Soms ging dat goed, dan ging 
ik naar mijn kamer. Als het niet goed ging liep ik weg en was ik weer pleite. 
(2) Ze maakten wel afspraken met mij maar ik kwam niet, heel veel mensen boden hulp aan mij maar 
ik was heel eigenwijs. Ze konden niet door me heen prikken. 

 
De jongeren die zich negatief uitlaten over de begeleiding door Bureau Jeugdzorg, hebben 
vooral kritiek op het karakter van de hulp (teveel alleen maar praten over problemen), het 
gebrekkige optreden naar ouders of de partijdige houding van professionals. Daarnaast is er 
een aantal jongeren die regelmatig tussen wal en schip raken en in die tussentijd 

                                                      
 
4 De meest jongeren maken geen onderscheid tussen Bureau Jeugdzorg en een geïndiceerde jeugdzorg 
instelling, in beide gevallen spreken ze over de jeugdzorg of de hulpverlening. 
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onvoldoende steun ontvangen van jeugdzorg. De hulp bleef veelal beperkt tot ambulante 
gesprekken terwijl het erop lijkt dat er meer zorg en ondersteuning gewenst was.  

(3) Ik weet niet hoeveel gesprekken ik heb gehad met de jeugdzorg, op het laatst kwam ik er vier keer 
per week. Ze wilden praten maar ik zei helemaal niets. Ze vroegen dan hoe het thuis was, ik had 
zoiets van dat gaat je niets aan.  
(5) De hulpverlening deed niets voor mij. Ik kwam van de open crisisopvang en was dakloos. Er was 
geen vervolgplek. Ik moest me een keer per dag melden en dat was het. 
(14) Toen werd ik verwezen naar Bureau Jeugdzorg, toen dacht ik misschien is dat wel goed, je kunt 
erheen voor problemen en vragen. Toen kreeg ik te horen dan moet je naar crisis dit crisis dat, dan word 
je gewoon gek. 
(16) Als ik bijvoorbeeld veel wegliep dan gingen ze me niet zoeken. Ze lieten me met rust. Een à twee 
keer in de week had ik gesprekken, ze gaven geen duidelijkheid, ze plaatsen je overal maar. Tijdens die 
begeleiding heb ik wel drie keer in de crisisopvang gezeten, ik vind dat ze je een goede plek moeten 
geven. 
Voordat ik in de crisisopvang kwam kreeg ik gesprekken met een man. Maar dat ging niet goed. Mijn 
vader gebruikte teveel drugs en alcohol en hierdoor sloeg hij door. 
(12) Ik heb niets aan de hulpverlening gehad. Ik had oudere vrouwen die mij niet snapten, zonder 
gevoel. Ze vroegen standaard: wat kun je nu veranderen aan je situatie? Ik moest volgens hen 
veranderen, dat vond ik niet eerlijk. Mijn ouders hadden ook een aandeel. 

 
Vijf jongeren noemen ook contact met Families First. Over deze vorm van 
opvoedingsondersteuning zijn de jongeren deels tevreden. Vanwege te lange wachttijden 
komt bij een meisje de begeleiding te laat, bij een ander is de hulp slechts van tijdelijke aard 
en valt het gezin snel terug in oude patronen, bij weer een ander wordt het contact 
verbroken omdat de vader onder invloed van drank en drugs te agressief wordt of sorteert 
de begeleiding niet het gewenste effect.  

(11) Voor ik naar de open crisisopvang ging zou Families First  komen. Daar was vijf maanden 
wachtlijst voor  en toen was het al te laat. 
(13) Ze kwamen ook bij ons thuis. Dat ging een tijdje goed daarna niet meer. Als het goed gaat moet 
je niet meteen weggaan, ze moeten dan contact blijven houden om te kijken of het goed blijft gaan. En 
het ligt toch vooral aan jezelf, je moet zelf ook veranderen. 
(16) Voordat ik in de crisisopvang kwam kreeg ik gesprekken met een man van Families First. 
Maar dat ging niet goed. Mijn vader gebruikte te veel drugs en alcohol en sloeg door. Mijn moeder kon 
niet voor me zorgen omdat ze MS heeft. 

 
- Ervaringen met residentiële jeugdzorg 
Tweederde van de jongeren heeft in een of meerdere crisisopvangcentra gezeten. Een groot 
aantal jongeren loopt hiervan weg vanwege conflicten met andere jongeren of groepsleiding 
of behoefte aan meer vrijheid. In principe wordt er in de crisisopvang niet behandeld maar 
ligt het accent op observatie en diagnostiek waarna passende hulp wordt gezocht. Het lijkt 
erop alsof een aantal jongeren van de ene crisisopvang naar de andere crisisopvang hopt en 
tussendoor op straat zwerft zonder dat tussentijds gepaste hulp is geboden. Duidelijk is dat 
ondanks de tijdelijke time out er in de thuissituatie of ten aanzien van het gedrag van de 
jongeren weinig tot niets verandert. De kans op terugval is daardoor groot. 
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Er zijn vier jongeren die in een internaat verbleven en een jongere verbleef in een 
therapeutisch gezinshuis. Twee jongeren zijn zeer tevreden over de geboden steun en het 
verblijf aldaar. De andere twee liepen veelvuldig weg en voelden zich in hun vrijheid beknot. 

(29) Ik had veel langer in het therapeutisch gezinshuis willen blijven, op mijn achtste hield dat op. Ik 
woonde in dat huis en dat was normaal, niet dat ik er veel behandeld werd. Ik was er te oud voor en 
moest naar een ander huis. Vanuit daar hadden ze me terug naar mijn moeder moeten laten gaan, 
mijn moeder was een rechtszaak begonnen om mij terug te krijgen, de rechter heeft dat niet toegestaan 
omdat ik nog te klein en te jong was. Er werd toen niet naar mij geluisterd. 
 (22) In Alphen aan de Rijn stonden ze voor me klaar, de begeleiding was goed, veel praten en zo. Dit 
heeft een  beetje geholpen, ze hadden me daar niet of juist langer moeten plaatsen. Eigenlijk moest ik 
zes maanden blijven, toen ging het nog niet helemaal en ben ik nog eens drie maanden gebleven.  
(3) Ik heb twee jaar in Hoenderloo gezeten, ik liep daar weg wanneer ik daar zin in had. Dan kreeg 
ik straf en sloeg mijn kamer in puin. Ik wilde naar huis toe of naar vrienden. 

 
- Ervaringen met jeugdhulpverlening 
In de gesprekken noemen acht jongeren (vijf meisjes en drie jongens) dat ze met de RIAGG 
in contact zijn geweest. Geen van hen had hier positieve ervaringen mee.  

(5) Ik ben zelf bij de RIAGG geweest. Die konden niks voor me doen, ik was dakloos en ik had geen 
psychiatrische problemen.  
(12) Ik vond de hulp slecht, het was een man, een psycholoog die me niet begreep. 
(25) Ik ga nooit meer naar een RIAGG. Ik moest daar praten omdat ik verkracht was. Ze zei en nu 
moet je me dit en dat vertellen. Mijn moeder zei als je niet wil praten hoeft het niet. Maar van haar 
moest ik. Toen werd ik zo kwaad en heb ik haar een knal gegeven. 

Er is een jongere die ambulante hulp heeft gezocht bij een instelling voor verslavingszorg en 
een jongere die wilde afkicken bij een residentiële verslavingszorginstelling. Beiden zijn 
voortijdig afgehaakt. 
 
- Ervaringen met (gezins)voogden 
Alle jongeren hebben vanwege een OTS maatregel contact met een (gezins)voogd. De mate 
waarin jongeren tevreden zijn over de steun en hulp door hun voogd verschilt nogal. In de 
gesprekken met jongeren worden de volgende positieve aspecten genoemd: beloften 
nakomen, duidelijke informatie geven, dingen regelen, regelmatig contact opnemen en 
luisteren. De antwoorden van de jongeren concentreren zich vooral op de handelswijze van 
de (gezins)voogd tijdens hun verblijf in de JJI en minder op de periode hiervoor.   

(5) Ik heb een oudere voogd, hij heeft al veel strafzaken gedaan, hij heeft alles al gezien, als ik een 
vraag heb weet hij meteen hoe het zit, hij doet het heel goed, hij komt ook op bezoek en kijkt hoe het 
gaat en wat ik nog nodig heb. Ook als ik op verlof ben thuis komt hij even langs, soms doen we ook 
spelletjes samen op de computer, hij is gewoon meer een vriend. Hij heeft mij ook geholpen weer contact 
op te nemen met mijn moeder. 
(17) Ze begeleidt me heel goed, ze heeft geregeld dat ik op verlof kon en met mijn ouders kon praten. 
Ook de dingen die ze tegen me zegt. Bijvoorbeeld straks ga je naar huis en dan krijg je tijden die je niet 
leuk zal vinden, je moet dan echt leren nee te accepteren dat is echt iets waar je aan moet werken. 

 
De jongeren laten zich negatief uit over voogden die slecht bereikbaar zijn, zich niet 
voldoende voor hun zaak inzetten, meer partij kiezen voor hun ouders of nauwelijks 
rekening houden met de behoeften en wensen van de jongeren zelf. 
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(16) Mijn voogd heeft wel geprobeerd de relatie tussen mij en mijn vader te verbeteren maar dat ging 
niet goed, ze geloofde meestal eerder de volwassenen. Op de momenten dat ik haar nodig had was ze er 
niet altijd. 
(18) Hij is maar een keer bij mijn ouders geweest, hij zou meer contact met hen moeten opnemen. Hij 
is erg bezig met een begeleid kamer wonen project maar ik wil eigenlijk liever weer bij mijn ouders 
wonen. Hij heeft nog nooit gevraagd wat ik wil. Ze besluiten teveel buiten mij om. 
 

Kortom 
De meeste jongeren hebben in de periode voor plaatsing contacten met hulpverlening of 
instanties. Sommige jongeren hebben al vroeg contact met jeugdzorg of jeugdhulpverlening. 
Niet alle steun en hulp is welkom of wordt als bevredigend ervaren. De jongeren beleven het 
contact positief als hulpverleners zich voor hen inspannen, interventies plegen, afspraken 
nakomen, hen ondersteunen of goed informeren en als er persoonlijk contact is. Zij zijn 
minder positief over hulpverlening als er te weinig begrip is voor hun situatie, er te weinig 
contact is, de professional partijdig is, er te weinig wordt ingegrepen in de thuissituatie en de 
nazorg uitblijft. 
 
3.8 Hulpverleningstrajecten  
Hierbij is gekeken naar de problematiek van jongeren en eventuele hulp die jongeren (en of 
ouders) ontvangen hebben voordat ze in de JII zijn geplaatst. Aangezien het soms om zeer 
complexe en meervoudige problemen gaat van jongeren (en ouders) blijken de trajecten niet 
altijd goed traceerbaar en vergelijkbaar. Daarnaast weten de jongeren ook niet altijd exact 
voor welk probleem ze nu hulp kregen en wordt hulp afgewisseld door steun en opvang in 
familie- of kennissenkring. Of ze krijgen niet de gewenste hulp of zijn tussentijds niet (meer) 
gemotiveerd voor hulp. 
Voor een aantal specifieke thema’s en problemen op basis van de door hen genoemde 
aanmeldingsreden in de JJI, is gekeken welk spoor de jongeren hebben gevolgd.  
 
Hulp bij alcohol- en/of drugsproblematiek 
Een veelvoorkomend probleem onder jongeren en een van de redenen voor een gesloten 
plaatsing is alcohol- en/of drugsgebruik (bij negentien van de 31 jongeren). Uit de 
gesprekken komt naar voren dat de jongeren opvallend weinig gebruikmaken van categorale 
of specifieke (ambulante of residentiële) jeugdvoorzieningen voor verslavingszorg. Er zijn 
slechts drie jongeren die voor het gebruik of de verslaving daadwerkelijk hulp zoeken (op 
instigatie van anderen). Maar ook hier liep het traject niet vlekkeloos. Het lijkt erop alsof de 
jongeren het alcohol- of drugsgebruik zelf (nog) niet als een probleem ervaren en ze 
daardoor (nog) niet openstaan voor hulp. Als hulp wordt geboden weigeren jongeren, 
komen afspraken niet na of verbreken het contact.  

(19) Ik wilde nog een keer drugs gebruiken en daardoor liep ik de afspraak mis bij het afkickcentrum. 
Ik wilde eigenlijk nog geen hulp. 
(10) Bij het CAD moest ik veel praten, ik vind persoonlijk dat dat niet helpt, je moet er echt mee aan 
de gang en niet alleen praten. Toen ik zestien was heb ik een intake gehad bij een afkickcentrum 
(Weegbreestee), toen hoorde ik dat het niet meer doorging omdat het voor oudere mensen was. Ik ging 
wel af en toe naar een afkickcentrum of CAD maar op het laatst ging ik er niet meer naar toe. Ik had 
er geen zin meer in, de mensen van de jeugdzorg bemoeiden zich al vijf jaar met mij. 
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(19) Ik wist wel waar ik hulp kon krijgen. Ik zou naar een afkickcentrum gaan (Palmhuis). Toen 
heb ik daar een intake gehad. Maar op de dag dat ik daarheen moest ben ik afgehaakt zeg maar. Ik 
wilde eigenlijk nog geen hulp. Ik wilde nog een keer blowen en drugs gebruiken. En toen kon ik niet 
meer naar huis. En die week daarna zou ik weer gaan maar toen werd ik vastgehouden in de 
rechtbank wegens oplichting en toen werd ik hier geplaatst. Ik ben lichamelijk nu wel afgekickt maar 
geestelijk voel ik nog een drang. Binnen de JJI kan ik niet aan spul komen, het is me tenminste nog 
nooit aangeboden. Ik weet niet of ik het zou kunnen weigeren. Ik weet niet of ik nee kan zeggen, ik 
ben er nog niet klaar voor om naar buiten te gaan. Als ik naar buiten ga, ga ik denk ik weer het 
verkeerde pad op. Je voelt je lekker als je drugs gebruikt, daarom ben ik blij dat ik nog een tijdje hier 
zit. Je kan beter goed eindigen. Eigenlijk wilde ik nog geen hulp. 

 
Hulp bij gedragsproblematiek  
Veel jongeren vertonen agressief, gewelddadig, crimineel, antisociaal en/of oppositioneel 
gedrag. De jongeren zelf leggen soms een relatie tussen het probleemgedrag en 
gebeurtenissen of problemen in de thuissituatie. Het gedrag is dan eerder een reactie op de 
problemen thuis. Zo is er een aantal jongeren die zelf slachtoffer of getuige zijn geweest van 
mishandeling of seksueel misbruik. De jongeren zelf geven aan dat deze ervaringen juist de 
aanleiding zijn voor hun latere problematische gedrag. Hiervoor ontvangen ze geen hulp, 
geen gerichte crisisinterventie of ondersteuning richting de ouders. 

(1) Ik kwam er hier achter dat ik ADHD had, ik was druk en bijdehand, ik had gewoon teveel 
problemen en reageerde me op iedereen af. Ik had wel gewild dat iemand de problemen van mijn ouders 
kon oplossen. Maar dat lukt ze niet want mijn moeder is heel eigenwijs. Mijn moeder wilde soms 
zelfmoord plegen, dan sneed ze haar polsen door. Mijn moeder heeft alcoholproblemen. Ik had gewild 
dat er iemand ons geholpen had bij conflicten en ruzies tussen mijn ouders en mij, en mij zou leren beter 
met bepaalde dingen om te gaan. 
(4) Als zij niet zoveel ruzie hadden gemaakt was ik niet zo vaak op pad gegaan en was ik ook niet 
met verkeerde vrienden in aanraking gekomen. 

 
Er zijn vier jongeren die medicatie krijgen voor hun gedragsproblemen. Hun problemen zijn 
al eerder gediagnosticeerd en behandeld met medicijnen. Een jongere had wel graag 
medicatie gewild maar nooit gekregen en heeft later zijn medicatie verkeerd gebruikt.  

(5) Ik ben ook geestelijk ziek en kan opeens gaan slaan. Ik krijg er helemaal niets voor. Ik heb wel 
gevraagd om hulp maar nooit iets gekregen. Ik vocht vaak als ik uitging. Toen ik dakloos was nam ik 
ook teveel medicatie. Ik nam Ritalin en Valium door elkaar. Ik was bang dat het anders mis zou 
gaan, maar hierdoor ging het juist mis. 

 
Vijf jongeren schrijven hun probleemgedrag toe aan een gedrag- of persoonlijkheidsstoornis. 
Vier jongens en een meisje hebben ADHD. Een jongen heeft ook PDD-NOS (aan autisme 
verwante stoornis). Drie van hen hebben vanwege deze gedragsproblemen in een 
behandelinrichting gezeten. Van vier van deze vijf jongeren is ook bekend dat er sprake is 
van pedagogische en affectieve verwaarlozing door de ouder. De opvoedende ouder (vader 
of moeder) is verslaafd aan alcohol of drugs en/of zelf gewelddadig. Deze jongeren geven 
aan dat er nooit of te weinig hulp is geweest voor hun ouders. Er zijn nog vier jongeren 
waarvan het gedrag in de JJI voor het eerst is gediagnosticeerd en waaruit blijkt dat er sprake 
is van een persoonlijkheid- of ontwikkelingsstoornis. 
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Naast agressief gedrag zijn er veel jongeren die asociaal en oppositioneel gedrag vertonen. 
Bij tien van hen is destijds ook het Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Bij vijf jongeren het 
RIAGG. Het is niet duidelijk in hoeverre Bureau Jeugdzorg of RIAGG juist met betrekking 
tot dit gedrag begeleiding of behandeling heeft geboden. Er zijn wel jongeren die nu 
aangeven dat ze destijds hadden willen leren beter met bepaalde situaties om te gaan en hun 
agressie beter hadden willen leren beheersen (zie ook verderop gewenste steun). 
 
Hulp bij wegloop- en zwerfgedrag 
Ook bij jongeren die veelvuldig weglopen (soms van de ene crisisopvang naar de andere) is 
niet duidelijk welk traject of hulp is geboden. Jongeren komen om verschillende redenen op 
straat terecht. Een groot aantal jongeren ontvlucht de situatie thuis. Meer dan eenderde van 
de jongeren komt door hun wegloop- of zwerfgedrag in de crisisopvang terecht. Er zijn ook 
jongeren die juist na de crisisopvang gaan zwerven of van de crisisopvang weglopen en op 
straat gaan zwerven. Op de een of andere manier ontbreekt het aan continue zorg. De hulp 
blijft beperkt tot ambulante gesprekken zonder dat gezocht wordt naar een veilige 
verblijfplaats. Waar wel wordt gezocht naar een verblijfplaats stuiten professionals op 
wachtlijsten en tekort aan plaatsen.   
Meisjes maken minder gebruik van de crisisopvang dan jongens. Zij komen eerder in 
aanraking met Bureaus Jeugdzorg of (jeugd)maatschappelijk werk. Twee meisjes zijn via 
Bureau Jeugdzorg in aanraking gekomen met het project Begeleid Kamer Wonen maar ook 
hierin vastgelopen.   
 
Hulp bij (bedreiging met) geweld of mishandeling  
Er zijn elf jongeren (vier jongens en zeven meisjes) die in de gesprekken aangeven dat ze 
getuige of slachtoffer zijn geweest van mishandeling in de thuissituatie door vader, vriend of 
stiefvader.  Twee van hen zijn als kind mishandeld en getuige geweest van huiselijk geweld. 
De ene jongere is op zijn derde jaar mishandeld door zijn ouders en uit huis geplaatst. Deze 
jongere is in een therapeutisch gezinshuis terechtgekomen en heeft daarna in zes 
verschillende pleeggezinnen gewoond. De andere jongere is toen ze vier was, met haar broer 
en moeder gevlucht naar een Blijf van mijn Lijf huis. Zij is op haar dertiende drugs gaan 
gebruiken en verder in de problemen gekomen. 
Als we kijken naar het hulptraject bij deze jongeren dan spelen vooral de mentoren en 
maatschappelijk werkers op school een belangrijke rol. Zij worden door de jongeren vaak in  
vertrouwen genomen. Ook de jeugdzorg en het maatschappelijk werk komen in beeld bij 
een paar jongeren. Zij nodigen ouder(s) uit voor een gesprek over mishandeling. Deze 
gesprekken sorteren niet altijd het gewenste effect. Bijvoorbeeld in situaties waar de ouder 
niet aanspreekbaar is op gedrag, niet gemotiveerd is voor hulp en terugvalt in verslaving of 
agressief gedrag. Soms krijgt een jongere door de gesprekken wel inzicht in de 
opvoedingssituatie. Jongeren die met geweld opgroeien en dit ook in hun omgeving 
meemaken, menen dat dit een normaal onderdeel uitmaakt van de opvoeding. In een enkel 
geval haalt de hulpverlener de jongere uit de thuissituatie en brengt de jongere tijdelijk onder 
in een pleeggezin. Vier jongeren geven aan dat door de mishandeling hun gevoelsleven 
verstoord is geraakt en ze problemen hebben met het uiten van gevoelens en omgang met 
boosheid en agressie.   

(14) Mijn vader mishandelde mijn moeder. Bij een flinke ruzie heb ik ingegrepen. Mijn vader sloeg me 
tegen de grond. Ik had een gekneusde maagwand en ben sindsdien agressief geworden (dit meisje is ook 
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gepest vanaf haar vierde jaar). Mijn ouders zijn twee jaar geleden gescheiden. Soms word ik heel boos. 
Op school had ik een tafel op de grond gegooid. Toen zei ik dat het weer naar boven kwam. Toen 
mocht ik naar de gymzaal naar de boksbal, dat is echt goed voor mij. Ik had wel eerder een 
agressietraining gewild.  
(16) Lang geleden hadden we gesprekken bij het maatschappelijk werk, het was duidelijk dat er 
geslagen werd door mijn vader, mijn vader zei dan dat het meer een tik was, maar het was veel erger. 
Ze geloofde me ook wel. Ze heeft gezegd dat we moeten leren erover te praten en niet dat hij niet altijd 
gelijk boos en agressief moest worden. Maar ja dat was niet genoeg hè. Want door drank en de drugs 
ging het elke keer fout. Ik liep dan zelf weg. Het lukte niet om het te stoppen maar er was wel iemand 
die het in de gaten had (wijkpolitie agent). 
(21) Ik werd mishandeld door mijn vader. Het Bureau Jeugdzorg heeft mij bij een paar maanden 
pleeggezin ondergebracht. De politie heeft foto’s gemaakt van de mishandeling. Ik heb een MDO 
gedaan (persoonlijkheidsonderzoek) en toen hebben ze uitgevonden dat er een soort pannetje in mijn 
hoofd zit en dat al mijn gevoelens daar inzitten die ik niet kan uiten, daarom zit ik nu in een 
behandelsetting.  
 

Hulp bij ongewenste seksuele ervaringen 
Er zijn zeven meisjes die aangeven dat seksueel geweld of misbruik door familie, vrienden of 
kennissen een directe of indirecte aanleiding was voor opname in de JJI. Twee meisjes zijn 
ook mishandeld (door vriend of stiefvader). Het is opvallend dat bij al deze meisjes het 
seksuele misbruik plaatsvindt aan het begin van hun pubertijd. Zij durven uit schaamte of 
angst nauwelijks over hun ervaringen te praten met hun ouders of vrienden. En uit zichzelf 
zoeken de meisjes geen hulp. Een meisje heeft gesprekken gehad met de RIAGG maar wilde 
daar niet over haar ervaringen praten. Slechts een meisje doet hiervan aangifte bij de politie. 
Ook hier blijkt dat de meisjes naar aanleiding van deze ervaringen problemen hebben met 
hun agressie, soms drugs gaan gebruiken of hun woede en pijn op zichzelf richten. Er is een 
meisje die zichzelf is gaan snijden, omdat de pijn en herinneringen aan de verkrachtingen en 
ruzies thuis voor haar ondraaglijk zijn. De omgeving reageert pas als het gedrag zichtbaar 
problematisch wordt, zoals agressie, drugsgebruik, zelfverwonding.  

(22) Toen ik elf was ben ik seksueel misbruikt door mijn buurman. Mijn vader heeft hem geslagen en 
samen hebben we aangifte gedaan. Dat helpt ook niet. 
(23) Ik had veel ruzie met mijn ouders. Mijn zus had een psychose gehad waar ik de schuld van kreeg. 
Ik ben drie keer verkracht; toen ik tien was door een kennis van de familie, de tweede keer toen ik elf 
was door een vriend van mijn zus, en toen ik twaalf was door een eigen vriend die beweerde dat ik het 
verdiend had en dat ik er zelf om vroeg. Drie jaar lang heb ik hier thuis niets over verteld, daar wordt 
niet over gesproken, ik heb ook geen aangifte gedaan, ik wil niet dat mijn ouders het weten. Sindsdien 
heb ik last van agressieaanvallen. Ik ging ook krassen om geen pijn meer te voelen. Pijn van alles, de 
ruzies thuis en de verkrachtingen. Hiervoor heb ik gesprekken gehad en ben toen in de crisisopvang 
gekomen, ben daar weggelopen. Ik heb toen mijn vriend (35 jaar) opgebeld, daar heb ik een tijdje 
gewoond. We hadden veel ruzie en sloegen elkaar de kamer door. We hebben wel eens met messen 
tegenover elkaar gestaan. We hadden dan ook ruzie over de criminele dingen die hij deed. En toen 
kwam ik hier. 
(26) Ik ben door de ruzies met mijn moeder aan de drugs gegaan. Ik ben in die tijd ook drie keer 
verkracht toen ik twaalf was. Een keer door een goede vriend, tweede keer door Marokkanen, derde 
keer een pooier. En toen kreeg ik overal schijt aan. Van binnen was ik zeg maar gebroken en toen 
kwamen de ruzies met mijn moeder er nog bij. Ik heb de eerste twee jaar hier met niemand over 
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gesproken. Je moet maagd voor het huwelijk blijven. Bij ons is het streng dus ik was bang dat ik thuis 
met mijn ouders problemen zou krijgen. Ik heb het een jaar niet verteld. Toen werd ik boos, heel veel 
ruzie. Ik werd er heel agressief van en ben drugs gaan gebruiken. Bij de derde keer heb ik het verteld. 
Mijn moeder werd niet boos.  

Hulp in de thuissituatie 
De jongeren noemen problemen in de thuissituatie zelf niet als directe reden voor plaatsing 
in de JJI. Wel noemt eenderde van de jongens en ééntiende van de meisjes als reden dat hun 
ouders niet meer voor hen konden zorgen (zie tabel 2.5.) of werden redenen omwille van 
eigen veiligheid genoemd. Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat veel situaties 
betrekking hebben op problemen in de opvoedingssituatie en problemen thuis.  
Bij een OTS wordt automatisch een gezinsvoogd ingeschakeld. Het zijn dan ook vaak de 
gezinsvoogden die proberen iets in de thuissituatie te veranderen of de relatie tussen jongere 
en ouder(s) te herstellen. In een aantal gevallen wordt er echter te weinig ondernomen naar 
ouders, loopt de hulp spaak of wordt er pas geïntervenieerd als de jongere al in de JJI 
verblijft. 

(14) Ik wil wel weer graag met mijn moeder samen leven. We kunnen niet met en niet zonder elkaar. 
Ik mag binnenkort twee weken bij mijn moeder gaan wonen. Mijn moeder heeft nu gezinsbegeleiding. 
Ze komt twee keer in de week. Dat hadden ze al veel eerder moeten doen. 
(1) Mijn gezinsvoogd regelde dat mijn moeder in een behandelkliniek werd opgenomen. Ze kon dood 
gaan en had iets aan haar lever (alcoholverslaving). Ze heeft twee weken in een ziekenhuis gelegen en 
zou toen naar een behandelkliniek gaan. Na twee dagen is ze weggelopen. 
(16) Mijn voogd heeft wel geprobeerd de relatie tussen mij en mijn vader te verbeteren maar het ging niet 
goed. Ik had niet echt een goede opvoeding bij mijn vader. Ik deed bij mijn vader het huishouden, 
maakte schoon en deed alles wat een vrouw moet doen. Door de mishandeling liep ik weg. We hadden 
wel gesprekken maar dat ging niet goed. Mijn vader gebruikte teveel drugs en alcohol. 

 
Kortom: 
Gelet op de problematiek en achtergrondsituatie van de jongeren valt op dat de jongeren (en 
hun ouders) weinig tot geen gerichte hulp of behandeling krijgen. Aangezien het om 
complexe en veelal meervoudige problemen gaat is dit ook niet eenvoudig. Veel gedrag is 
een vorm van copinggedrag geworden. Aan de onderliggende problemen (bijvoorbeeld de 
thuissituatie) wordt weinig gedaan. Jongeren met drugs- of alcoholproblematiek komen 
weinig in aanraking met de verslavingszorg. Gedragsproblemen van jongeren worden niet 
altijd tijdig gediagnosticeerd en behandeld. Een bijkomende complicatie is het geringe 
probleembesef en de geringe motivatie van jongeren.  
Bij gedragsproblemen, mishandeling en negatieve seksuele ervaringen speelt de school en het 
maatschappelijk werk een belangrijke rol. Waar de omgeving, school of jeugdzorg afweet van 
problematiek in de thuissituatie wordt wel gepoogd ouders en kinderen te motiveren voor 
hulp. Bij hen ontbreekt veelal de expertise voor verdere begeleiding. Bij de jeugdzorg of 
jeugdhulpverlening lijkt de klik te ontbreken voor een goede hulp.  
 
3.9 Gewenste hulp 
Aan de jongeren is gevraagd van wie ze meer steun hadden gewild destijds en welke steun of 
hulp ze op prijs hadden gesteld. Alhoewel driekwart van de jongeren aangeeft in die tijd hulp 
en steun te hebben gewild, vragen sommige jongeren zich ook af in hoeverre ze deze hulp 
destijds ook hadden geaccepteerd. Ook hier hangt veel af van de wijze waarop en door wie 
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de hulp wordt geboden. De gewenste hulp heeft betrekking op interventies in de 
thuissituatie, een veilige plek, herstel relatie met de ouders, pedagogische ondersteuning naar 
ouders, hulp voor de ouders, tijdige diagnostiek en hulp bij eigen problemen,  en begeleiding 
bij zelfstandig wonen. 
 
Tabel 3.5: gewenste hulp en ondersteuning.  
 N=31 
Pedagogische ondersteuning naar ouders (m.b.t. opvoeding, conflicten en 
ruzies thuis) gericht op herstel van de relatie 

14 

Interventie in de (thuis-) situatie (een veilige plek) 15 
Hulp voor ouders (problemen rondom agressie, depressie, ziekte, e.d.) 8 
Tijdige diagnostiek 6 
Hulp en begeleiding bij eigen problemen (drugs, alcohol, depressie, agressie, 
e.d.) 

10 

Begeleiding bij zelfstandig wonen 5 
 
Interventies in de (thuis)situatie en een veilige plek 
De helft van de respondenten geeft aan dat ze destijds vooral iemand hadden gewild die hen 
uit hun situatie had gehaald en in veiligheid zou brengen. Met name bij mishandeling in de 
thuissituatie hadden de jongeren een daadkrachtiger optreden naar hun ouder(s) wenselijk 
gevonden. Aan de andere kant zijn er ook jongeren die de uithuisplaatsing als onterecht 
beleven. Zij voelen zich gestraft door de situatie. In feite had de agressor of de pleger van 
geweld het huis moeten verlaten. Bij enkele jongeren is in de thuissituatie geïntervenieerd 
zonder dat de problemen verminderden. Een jongere gaf aan dat de interventie het slaan 
heeft doen stoppen maar dat de in zijn beleving te strenge opvoedingsstijl is gebleven. 
In andere gevallen heeft de bedreigende of onveilige situatie betrekking op de leefsituatie en 
sociale omgeving van de jongere (zoals omgang met verkeerde vrienden, geweld van 
loverboys, of het criminele circuit).  Het is niet duidelijk in hoeverre de jongeren een veilige 
plek nodig vinden als jongeren zelf buitensporig agressief gedrag naar ouders vertonen of 
het gezin terroriseren. 

(1) Ik had iemand gewild die mij uit de situatie zou halen. Iemand die mij uit het criminele circuit zou 
halen, die de problemen van mijn ouders kon oplossen en kon helpen bij conflicten en ruzies tussen mijn 
ouders.  
(13) Als je geslagen wordt door je stiefvader/ouders dat mensen dan zeggen nee dat moet je niet doen. 
Mijn vader is toen opgehouden met slaan maar wel streng gebleven. Als ik eerder naar de jeugdzorg 
was gegaan was dit misschien allemaal niet gebeurd. 

 
Hulp en begeleiding voor eigen problemen 
Eenderde van de jongeren had terugkijkend graag hulp gewild voor de eigen problemen of 
gedragingen. De jongeren noemen o.a. hulp bij afkicken van drugs of alcohol, vergroten van 
sociale en emotionele weerbaarheid, leren van communicatieve vaardigheden, leren omgaan 
met boosheid en agressie, het leren uiten van gevoelens en hulp bij verwerken van negatieve 
seksuele ervaringen. Sommige jongeren wilden zelf geen steun maar geven aan dat hulp 
destijds wel noodzakelijk was. Anderen geven aan dat gerichte voorlichting of confrontatie 
met verslaafde jongeren zinvol is. Sommigen twijfelen of hulp in die tijd effect had gehad. 
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Effectiviteit van hulp is ook afhankelijk van de motivatie voor en acceptatie van hulp door 
de jongeren zelf. 
Er zijn ook jongeren die het gevoel hebben pas in de JJI behandeld te worden voor hun 
problemen of voor het eerst afkicken van drugs. 

(5) Als ik hulp had gehad voor mijn agressieve gedrag had ik hier niet gezeten. De RIAGG had me 
kunnen helpen met mijn psychische problemen en Ritalin moeten geven. Omdat ik dakloos was kreeg 
ik dat niet. Het kan dan verkocht worden. Ze hadden me ook niet na de crisisopvang zo op straat 
moeten zetten. Als ik niet dakloos was geweest had ik ook niet die dingen hoeven doen voor geld en had 
ik geen auto gejat. 
(25) Ik moet hulp hebben met het omgaan met mijn boosheid, ik had eerder in een crisisopvang moeten 
komen en behandeling moeten krijgen rondom mijn boosheid, maar als het mij teveel werd liep ik weg. 
(27) Ik wilde geen steun maar had het wel nodig gehad. Iemand had mij moeten leren niet zoveel drugs 
te gebruiken en mij uit mijn situatie moeten halen. Ik had eerder geholpen moeten worden om van de 
drugs af te komen. Moeilijk te zeggen hoe een ander mij had kunnen helpen. Mijn moeder weet pas 
sinds vorig jaar dat ik gebruik. 
(11) Ze hadden me toen al door Rotterdam-Zuid moeten laten rijden. Tussen alle junks dan had ik 
het wel geweten. Ik zag het wel maar dat waren mijn vrienden, ik dacht die hebben het wel goed. 
Misschien had een videoband geholpen maar ja misschien had ik het dan nog niet ingezien 
(drugsproblematiek). 
(18) Een hulpverlener zou me meer uit de droom moeten halen toen ik in het loverboycircuit zat. Ze 
hadden moeten vragen waar ben je mee bezig? Ze hadden mij meer aan het denken moeten zetten en me 
meer moeten confronteren. Bijvoorbeeld een video laten zien over loverboys. 
(19) Ik ben lichamelijk wel afgekickt van de drugs sinds ik in de JJI zit, maar geestelijk voel ik nog 
drang. Ik weet niet als ik weer buiten kom of ik het dan zou kunnen weigeren. Ik wil het wel maar ik 
weet niet of ik nee kan zeggen. Ik ben er nu nog niet klaar voor om weer naar buiten te gaan, anders 
ga ik zo weer de verkeerde kant op. 
(31) Ik had gewild dat er meer onderwerpen op school werden besproken. Bijvoorbeeld meer 
videobanden over drugsgebruik en wat er met je kan gebeuren als je in de drugsbusiness terechtkomt. 
Er wordt wel voorlichting gegeven over dit is niet goed en dat kan er met je gebeuren maar geen 
informatie over organisaties waar je hulp of steun kan krijgen. 

 
Met name de seksueel misbruikte meisjes hadden meer steun van hun ouders gewild bij het 
verwerken van negatieve seksuele ervaringen. Ook al was het voor de meeste meiden lastig 
om hierover te spreken geven zij aan dat ze toch hadden gewild dat anderen meer hadden 
doorgevraagd en dat het zwijgen was doorbroken. Het niet kunnen praten over deze 
ervaringen wordt als belastend ervaren en niet goed voor de verwerking.   

(26) Ik had gewild dat mijn ouders meer hadden doorgevraagd op wat er aan de hand was met me 
(driemaal verkracht). Mijn ouders hebben het uit me moeten trekken. Als het er niet wordt 
uitgetrokken dan komt het er pas een paar jaar later uit en dan is het nog erger. Het is dan ook veel 
moeilijker om te verwerken als je er al een paar jaar over hebt gezwegen. 

 
Hulp en steun voor problemen van ouders 
Een kwart van de jongeren geeft expliciet aan dat ze destijds meer specifieke hulp voor hun 
ouders hadden gewild. Deze jongeren worden dagelijks geconfronteerd met (slaande) ruzies 
of conflicten tussen ouders, incompetente pedagogische vaardigheden van ouder(s) vanwege 
verslaving, agressie, depressie of ziekte van hun vader of moeder. Ouders hebben soms in 
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een eerder stadium al signalen afgegeven, tegelijkertijd is ook hier hulp aan ouders niet altijd 
eenvoudig.  

(1) Ik wilde iemand die de problemen voor mijn ouders zou oplossen. Mijn moeder is alcoholist. Maar 
dat lukt ze niet want mijn moeder is heel eigenwijs. Ik had wel iemand gewild die kon helpen met 
conflicten en ruzies tussen mijn ouders. 
(4) Mijn moeder dronk veel en mijn vader was weggegaan. Ik had wel iemand gewild die de problemen 
van mijn ouders kon oplossen. Als ze niet zoveel ruzie hadden gehad was ik ook niet zo vaak op pad 
gegaan midden in de nacht met mijn kameraden. 
(5) Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder is geestelijk een beetje ziek. Soms is ze depressief of krijgt 
woedeaanvallen. Het jeugdmaatschappelijk werk liep niet echt lekker. Ik had wel hulp gewild voor 
mijn moeder. Mijn voogd komt nu op bezoek en als ik op verlof ben thuis komt hij even langs en gaat 
een praatje maken met mijn moeder, mijn oma en mijn broertje. 
(22) Mijn stiefvader is heel agressief en aan de drugs. Er had meer hulp voor mijn ouders moeten 
komen, meer praten over opvoeding.  Ze krijgen nu geen hulp voor zover ik weet. 

 
Pedagogische hulp en ondersteuning voor ouders 
De helft van de jongeren geeft aan dat ze meer ondersteuning hadden gewild in de 
opvoedingssituatie thuis. Veel jongeren krijgen in de pubertijd te maken met conflicten en 
ruzies met ouders over uitgaan, vriendjes, huiswerk, school of hun gedrag. Jongeren spraken 
de verwachting uit dat de mentor, leerkracht of mensen uit hun directe omgeving meer 
signalen zouden opvangen over de thuissituatie en gerichte ondersteuning zouden bieden. 
De ondersteuning zou vooral gericht moeten zijn op herstel van de relatie en omgang met 
conflicten en ruzies tussen ouders en jongeren. Een aantal jongeren kreeg naar aanleiding 
van escalaties thuis een uithuisplaatsing. Onder hen zijn jongeren die het liefst weer zo snel 
mogelijk naar huis willen terugkeren mits er ook in de thuissituatie hulp wordt geboden. 
De jongeren zijn zeer uitgesproken over de gewenste opvoedingsstijl van ouders. De stijl die 
ze vaak gemist hebben is er een van affectie en persoonlijke betrokkenheid, directief 
aanspreken, consequent handelen, duidelijke regels en sancties bij overtredingen. 

(6) Mijn vader had me moeten aanspreken op dingen, dat kon hij niet. Mijn vader vindt dat moeilijk, 
hij wil graag dat ik de dingen doe die hij nooit heeft kunnen doen. En als ik dan iets fout deed werd hij 
boos maar hij gaf me nooit straf, dat had wel gemoeten. Ook als ik dronken thuis kwam. Iemand had 
hem advies moeten geven, zodat hij niet meer agressief zou worden. 
(11) Ik ging soms wel naar buiten maar mijn ouders wilden dat ik om half negen thuis zou zijn en 
dan zei ik ja tot vanavond en kwam nog wel thuis maar veel later. Dan kreeg ik een preek en zei ik 
ik zal het niet meer doen. Ik had meer met mijn neus op de feiten gedrukt moeten worden dat had meer 
schrikeffect gehad. 
(14) Ik wil wel weer met mijn moeder samenleven. We kunnen niet met en niet zonder elkaar. Ik mag 
twee weken bij mijn moeder gaan wonen. Mijn moeder heeft nu sinds kort gezinsbegeleiding, ze komt 
twee keer in de week. Dat hadden ze veel eerder moeten doen. 
(4) Ik had wel iemand gewild die de problemen van mijn ouders kon oplossen. Iemand die kon helpen 
bij conflicten en ruzies tussen mijn ouders en mij. Als zij niet zoveel ruzie hadden gemaakt was ik niet 
zo vaak op pad gegaan midden in de nacht met mijn kameraden. Mar ik moet hen ook niet de schuld 
geven ik had ook naar mijn zus kunnen gaan. 

 
Tijdige diagnostiek en medicatie 
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Een paar jongeren geeft aan dat ze een tijdige en adequate diagnose van hun 
gedragsproblemen wenselijk hadden gevonden. Er zijn vier jongeren die van mening zijn dat 
hun gedrag pas in de JJI adequaat is gediagnosticeerd. De uitslag van een PO (Persoonlijk 
Onderzoek) werkt vaak verhelderend voor jongeren.  

(1) Hier in de JJI kwam ik erachter dat ik ADHD had. Maar dat hadden ze eigenlijk al veel eerder 
moeten zien. Ik was echt druk en bijdehand. Ik had gewoon te veel problemen. Ik reageerde me op 
iedereen af. Ik krijg nu Ritalin. 
(15) Als ze vanaf het begin gezien hadden wat ik had was dit er niet allemaal van gekomen. Ik was 
altijd al druk, waar veel meer achter zat. Ik heb ADHD en ben makkelijk beïnvloedbaar, veel 
impulsief gedrag. Dan was er misschien gelijk structuur geweest. Je doet dit, je doet dat en je komt naar 
huis en je gaat slapen, maar dat was er niet. Ik mocht altijd mijn gang gaan, pubergedrag. Ze dachten 
bij mijn vader dat hij borderline had maar die had ook ADHD, bij hem was het ook laat ontdekt. 

 
Er zijn ook jongeren die vinden dat hun gedrag te snel is gediagnosticeerd, zonder dat dit 
iets aan het gedrag, de situatie of de problemen veranderde.  

(6) Op een gegeven moment beginnen die mensen je te labelen, van je bent zo.  Je bent een 
probleemkind, terwijl ik dat niet was, ze kijken niet naar hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen. 
 

Begeleiding bij zelfstandig wonen 
Een kleine groep jongeren had eerder hulp gewild bij het begeleid of zelfstandig wonen. Zij 
zagen dit als een beter alternatief dan een verblijf in de gesloten Justitiële Jeugd Inrichting. 
Het zijn vaak jongeren waar de thuissituatie uitzichtloos is, waar de jongeren niet meer 
welkom zijn en geen beroep (meer) kunnen doen op familie of vrienden. De jongeren zelf 
zijn nog niet voldoende voorbereid op een zelfstandig bestaan of kunnen zich nog niet 
zonder ouders redden. Soms zijn het juist anderen die jongeren meer willen bewegen tot 
begeleid en zelfstandig wonen maar waar de loyaliteit naar het gezin en behoefte aan herstel 
thuis groter is. Het komt ook voor dat jongeren al in een traject zaten voor begeleid 
zelfstandig wonen maar vanwege delicten eerder in de JJI worden geplaatst. 

(16) Mijn voogd heeft eerder met me gepraat over begeleid kamer wonen. Ik had met mijn voogd een 
afspraak. Een paar dagen later had ik heel erg ruzie met mijn vader en liep toen weer weg. Ze had wel 
een plek voor mij gemaakt voor begeleid kamer wonen. Maar ik was bang voor mijn vader en liep toen 
weg naar een andere stad. Toen ging het niet meer door omdat ik niet op de afspraak was gekomen. Ik 
had meer ondersteuning gewild van mijn voogd voor begeleid kamer wonen. 
(21) mijn voogd had mij beter op een kamertraining kunnen zetten dan hier plaatsen. Ze denken dat 
ze hier beter op mij kunnen letten. 
(22) Ik woonde eerst bij mijn vriend en was weggelopen van huis. Daarna ben ik weer naar huis 
gegaan maar door veel ruzie weer weggelopen. Ik zou naar een kamertrainingcentrum gaan maar ben 
toen opgepakt en zit nu hier. 

 
Kortom:  
In de gesprekken noemen jongeren duidelijke behoeften aan gewenste ondersteuning. In het 
onderzoek van Boendermaker (2004) is een vergelijkbare indeling gemaakt naar 
hulpvraagcategorieën op basis van dossieronderzoek. De percentages liggen verschillend. In 
de gesprekken heeft ongeveer de helft van de jongeren de behoefte geuit aan interventies in 
de thuis- of leefsituatie en een veilige plek. Bij de vragenlijsten is dit eenderde. Duidelijk is 
dat de jongeren ook meer ondersteuning of hulp hadden gewild voor hun ouders. Eenderde 
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van de jongeren heeft een zodanig probleembesef dat ze ook eerder en meer ondersteuning 
of hulp hadden gewild bij de omgang met eigen problemen.  
  
3.10 Seksespecifieke aspecten 
In de analyse van de gesprekken is gekeken naar mogelijke sekseverschillen in 
hulpzoekgedrag, de ervaringen met hulpverlening, achterliggende problematiek en gewenste 
hulp. Tevens is gekeken naar sekserelevante thema’s en onderwerpen (van Oosten en Van 
der Vlugt, 2002; Delfos, 2004).  
 
Hulpzoekgedrag 
In de literatuur (Van Elst, 2002) over sekseverschillen en hulpzoekgedrag komt het beeld 
naar voren dat jongens en mannen vanwege hun socialisatie bij problemen minder snel een 
beroep doen op hulpverlening. Deze houding komt mogelijk voort uit de geïnternaliseerde 
opvatting bij jongeren, dat je als jongen of man geen hulp vraagt, maar zelf je boontjes hoort 
te doppen.  
In de interviews is aan de jongeren gevraagd of ze zelf hulp hebben gezocht. Er blijken meer 
meisjes dan jongens die expliciet aangeven dat ze geen hulp wilden. De jongens geven hierbij 
duidelijk aan dat ze hun problemen liever zelf oplossen en er vertrouwen in hebben dat het 
wel goed met hen komt. De jongens houden hun problemen liever voor zichzelf. 
Geen hulp willen van de meisjes lijkt vooral samen te hangen met niet willen praten over 
negatieve seksuele ervaringen, prostitutie of ervaringen met pesten. Het is vooral angst voor 
represailles (slaan, mishandeling, verstoting), schuldgevoel en schaamte die hen hierbij 
belemmeren.  
 
Ervaringen met hulpverlening 
Meisjes lijken in een eerder stadium meer in contact te komen met instanties zoals jeugdzorg 
en jeugdmaatschappelijk werk dan jongens. Bij de jongens duurden de gesprekken vaak 
korter en ze zagen minder de zin in van gesprekken dan meisjes.  
Er zijn jongens die wel hulp van buitenaf krijgen of op gesprek komen maar hiervoor niet 
zelf gemotiveerd zijn.  

(3) Zij wilden praten, maar ik zei helemaal niets, ze wilden van alles van me weten en ik had zoiets 
van gaat jou niks aan. Dat werden hele korte gesprekken, meestal was ik snel weg. 

 
Bij de meisjes lijkt de motivatie minder een probleem. Wel zijn er meisjes die liever niet over 
hun problemen praten of bang zijn anderen te verraden. Sommige meiden hadden de 
ervaring dat ze teveel als slachtoffer werden benaderd. Anderen vonden dat de hulpverleners 
teveel gericht zijn op het maken en nakomen van afspraken. Deze benadering was teveel een 
afspiegeling van de strenge opvoeding thuis. Dergelijke uitspraken zijn we niet bij jongens 
tegengekomen.  
 
Gewenste hulp 
Jongens vinden het belangrijk dat hulpverleners eerst vragen of ze wel zin hebben in een 
gesprek. Zonder motivatie van de jongeren zelf heeft hulp volgens hen geen zin. Daarnaast 
hekelen jongens het voeren van gesprekken in een kantoor of vanachter een bureau. Hun 
voorkeur gaat vooral uit naar iets samen doen en onderwijl praten over hun problemen. 
Suggesties die zij doen zijn: buiten in een park gaan wandelen, samen een computerspelletje 
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doen, e.d. Dit maakt praten volgens hen gemakkelijker. Overigens hebben jongens wel 
degelijk behoefte aan gesprekken. Ook jongens vinden communicatie en praten belangrijk en 
geven aan dat ze iets te leren hebben op dit gebied.  
Meisjes hebben wel een sterkere voorkeur voor praten en gespreksvoering. Zij zijn meer 
gemotiveerd om te praten over problemen. Een paar meisjes geven aan dat ze liever met 
vriendinnen, oma of tante over ervaringen praten dan met hulpverleners. Er zijn meer 
meisjes dan jongens (met name de meisjes met negatieve seksuele ervaringen) die een sterke 
voorkeur uitspreken voor een vrouwelijke hulpverlener. Een vrouw begrijpt je beter, daar kun je 
beter mee praten, mannen begrijpen bepaalde dingen vaak niet. 
 
Seksegerelateerde problematiek 
In de gesprekken vertellen vooral meisjes over negatieve seksuele ervaringen met bekenden 
en/of vrienden rond hun pubertijd. Geen enkele jongen maakt hiervan in de gesprekken 
melding. Een meisje vertelde dat ze maagd moest blijven voor het huwelijk. Ze werd tot 
driemaal toe verkracht en durfde dit niet aan haar ouders te vertellen uit angst voor 
verstoting of mishandeling. Met name deze meisjes zijn van mening dat hun problematiek 
samenhangt met het feit dat ze een meisje zijn: mijn problemen hebben zeker te maken met het feit 
dat ik een meisje ben, zij misbruikten mij, dat doen meisjes niet met jongens, bij jongens gaat het om seks en 
geld; meisjes zijn minder waard; meisjes kunnen moeilijker nee zeggen; meisjes moet je eerder uit een droom 
halen; ik had al heel lang een vrouwelijk figuur en dan lijk ik ouder (vroegrijp) en daardoor kwam ik soms 
in de problemen. Volgens de jongens hebben de problemen meer te maken met de 
omstandigheden waarin je geboren bent: als je ouders je mishandelen begin je al met een neerwaartse 
spiraal.  
 
Een paar meisjes hebben ook problemen met hun figuur en uiterlijk. Een meisje vindt 
zichzelf te dik en te lelijk en wordt hierdoor gepest. Een ander wil graag lijnen en afvallen en 
is hiervoor drugs gaan gebruiken. Bij jongens komt het thema stoer zijn en erbij willen horen 
geregeld in de gesprekken naar voren. 
Een meisje kreeg problemen toen ze ontdekte dat ze lesbisch was en op meisjes viel. Dit 
maakt haar overstuur en resulteert in zelfverwondend gedrag. 
 
- Agressieproblematiek 
Veel jongeren noemen problemen rondom agressie en boosheid. In het copinggedrag zien 
we een aantal opvallende sekseverschillen. Bij de jongens is de agressie vaker op de ander 
gericht (vechten, sporten, vernielingen, mishandelingen) en is agressie een bepaalde 
uitlaatklep voor gevoelens van onrust, verdriet en problemen thuis. Vaak kunnen de 
jongeren niet over hun problemen praten. Een 
jongen zegt ook letterlijk dat hij niet kan huilen en daardoor als hij over zijn toeren raakt 
dingen kapot gooit. 
Bij een paar meisjes is de boosheid meer op henzelf gericht dan op de ander. Zij beschadigen 
of verwonden zichzelf door met hun handen tegen de muur te slaan, zichzelf te snijden of te 
krassen of een suïcidepoging te doen. Een meisje is zichzelf gaan snijden toen ze merkte dat 
ze op meisjes viel. De functie van de zelfverwonding loopt bij meisjes erg uiteen. Bij de een 
is het om geen pijn meer te voelen en niet meer herinnerd te worden aan de ruzies thuis of 
verkrachtingen. Bij de ander heeft het de functie van controle over de situatie, en bij weer 
een ander komt de zelfverwonding voort uit boosheid en schuldgevoel. Op momenten dat 
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jongeren nauwelijks kunnen praten over hun problemen of geen uitlaatklep hebben, stapelen 
de problemen zich als het ware op en zoeken de jongeren een uitlaatklep voor hun boosheid 
en agressie. 
 
Overige sekserelevante thema’s: 
- Afwezige vader en alleenstaande moeder 
In de gesprekken geven een paar jongeren aan dat ze juist in deze levensfase hun vader (of 
vaderfiguur) missen. Het zijn vooral jongens die alleen door hun moeder worden opgevoed. 
Hun vader is uit beeld geraakt, het land uit of overleden of het contact met de vaderfiguur 
wordt tegengewerkt door de moeder.  

(1) Mijn vader en moeder zijn gescheiden en mijn vader zit vaak in het buitenland met zijn werk. Hij 
bouwt kassen. Hij belde mij nooit. Hij beloofde dat hij kwam en kwam dan niet. Dan hadden we alles 
gepakt voor een weekeindje en dan kwam hij niet opdagen. Dan had hij weer een excuus: mijn 
autoband was lek. Mijn voogd heeft een goed woordje bij hem over mij gedaan, omdat ik graag contact 
met hem wilde. Nu komt hij me om het weekeinde ophalen en gaan we wat leuks doen. Dat geeft 
afleiding, dan heb ik nog wat anders aan mijn hoofd dan de problemen van mijn moeder.  
(8) Mijn vader was hartstikke jong toen hij mij kreeg (18 jaar), ik was altijd heel bang voor hem. 
Mijn moeder zei altijd, je vader dit en je vader dat. Hij sloot je op in de schuur en hij heeft vrouwen 
verkracht. Mijn vader wil wel contact met mij maar dat mag niet van mijn moeder. 

 
Deze jongens komen soms wel in aanraking met een vaderfiguur zoals de nieuwe vriend van 
hun moeder (stiefvader), maar dit leidt bij hen opnieuw tot probleemgedrag en conflicten in 
de relatie. Er zijn ook jongeren die nog wel een vader hebben maar deze slechts sporadisch 
zien, of de vader vormt geen adequaat rolmodel (vader aan de drugs, vader in criminele 
circuit, vader alcoholist). 
De meeste jongens en een aantal meisjes worden alleen opgevoed door hun moeder. Er is 
regelmatig sprake van conflictsituaties in de thuissituatie en opstandig of asociaal gedrag. De 
jongeren verleggen hun grenzen, komen afspraken niet na, luisteren niet meer naar adviezen 
van hun ouder, lopen weg of bedriegen hun moeder. Een enkele jongere werd alleen of 
tijdelijk opgevoed door de vader (moeder nog in geboorteland/Suriname of elders wonend). 
 
- Seksegerelateerde problematiek van de ouder 
Onder de problemen die jongeren opmerken bij hun ouders is er een aantal seksegerelateerd. 
Het zijn vooral (stief-)vaders die prominent drugs of alcohol gebruiken (op een enkele 
moeder na) of agressief of gewelddadig gedrag tentoonspreiden tegenover hun partner of 
kinderen. Een aantal jongeren noemt internaliserende probleemgedragingen bij hun moeder 
(stemmingswisselingen, depressie, zelfbeschadiging, zelfmoordpogingen, zelfvergiftiging, 
e.d.). De jongeren zijn soms bang voor hun ouders vanwege hun onvoorspelbare gedrag. 
Tegelijkertijd houden ze ondanks de problemen en conflicten van hun ouders. De jongeren 
blijven ondanks alle problemen erg loyaal naar hun ouders. Sommigen proberen hun ouders 
niet nog meer te belasten met problemen door weg te lopen of lastige situaties te vermijden, 
of juist door erg rekening met hen te houden.   

(6) Mijn vader heeft een agressieprobleem, dat is wat niet goed gaat. Maar verder, die man heeft voor 
mij gezorgd. Mijn hele leven lang. Daar mag ik niet over klagen, het is gewoon een goede vader, alleen 
die agressie van hem. 
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(7) Ik vond het heel moeilijk om mijn vader teleur te stellen, bijvoorbeeld toen hij een nieuwe vriendin 
had durfde ik niet te zeggen wat ik ervan vond. Als hij vroeg of ik blowde, ontkende ik dat, mijn 
vader kan niet goed tegen teleurstellingen, daar heeft ie verdriet van. 

 
- Opvoeding  
Uit de gesprekken blijkt dat veel jongeren zich afzetten tegen hun ouder(s) en afspraken 
thuis niet altijd nakomen. Alhoewel dit gedrag normaal onderdeel uitmaakt van het 
losmaking- en individuatieproces op weg naar volwassen worden, lopen de conflicten over 
de opvoeding bij een aantal zodanig uit de hand dat ingrijpen van buitenaf noodzakelijk is. 
Sommige jongeren trekken zich helemaal niets meer aan van hun ouders, komen niet meer 
op tijd thuis, blijven nachten weg, komen hun bed niet uit, spijbelen van school en lopen in 
en uit wanneer ze daar zin in hebben.  
In de opvoedingsboodschappen zien we echter wel grote verschillen tussen jongens en 
meisjes. Het lijkt erop alsof meisjes al vanaf hun tiende of elfde kort worden gehouden en 
minder bewegingsvrijheid genieten dan jongens. Als meisjes buiten hun boekje gaan, worden 
ze soms strenger aangepakt.  

(22) Ik hoor heel vaak als ik uitga, dadelijk word je verkracht, mijn ouders zijn heel bang dat ik in 
de prostitutie ga, loverboys, daar word ik ook boos van.  

 
3.11 Cultuurspecifieke aspecten 
In de interviews is ook gekeken naar mogelijke culturele verschillen in hulpzoekgedrag, 
ervaringen met hulpverlening en gewenste hulp. Tevens is gekeken naar cultuurrelevante 
thema’s en onderwerpen (Van der Valk, 1995, Kromhout, 2002).  
Van de geïnterviewde jongeren hebben er achttien een Nederlandse achtergrond. Van de 
niet-Nederlandse jongeren zijn er  vijf die niet in Nederland zijn geboren. Als we uitgaan van 
het geboorteland van een of beide ouders van de jongeren dan betreft het dertien allochtone 
jongeren.  
 
Hulpzoekgedrag 
In onderzoeken naar cultuur en hulpzoekgedrag komt regelmatig het beeld naar voren dat 
jongeren en ouders met een niet-Nederlandse achtergrond onbekend zijn met of 
onvoldoende geïnformeerd zijn over de hulpmogelijkheden in Nederland. Uit de gesprekken 
met de jongeren blijkt dat drie allochtone jongeren niet wisten waar ze destijds steun of hulp 
konden krijgen.  

(9) Ik ben niet bekend met de professionele hulpinstellingen. Ik ken wel de gevangenissen. 
(21) Ik wist niet waar ik hulp of steun kon krijgen en kon niet bij mijn eigen familie terecht. 

 
Uit de gesprekken komt naar voren dat ook Nederlandse jongeren de weg soms niet weten 
naar hulpverleningsinstanties.  
In niet-Nederlandse culturen (bijvoorbeeld Islamitische, Hindoestaanse gezinnen, e.d.) zou 
eerder sprake zijn van een wij-cultuur dan een ik-cultuur. In dergelijke gezinnen is sprake van 
een grote onderlinge verbondenheid en wordt geleefd binnen het collectieve verband van 
een grootfamilie. Jongeren die opgevoed zijn in een wij-cultuur doen mogelijk een groter 
appèl op familie dan of hulpverleningsinstanties. Uit de interviews komt naar voren dat een  
deel van de allochtone jongeren een beroep doet op hun oma, tante, oom of broer. 
Tegelijkertijd zijn er ook jongeren die juist vanwege de wij-cultuur en de sterke normen en 
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waarden binnen de familie klem komen te zitten en zich geen raad weten met hun 
problemen, vanwege schaamte naar familie of schending van de eerbaarheid. 
Kinderen in een wij-cultuur worden eerder gestimuleerd te gehoorzamen aan hun ouders en 
afstand te doen van hun eigen behoeften, gevoelens en gedachten. De ontwikkeling van 
onafhankelijke gedragingen worden door ouders in een wij-cultuur eerder ontmoedigd dan 
aangemoedigd (Van de Ende & Savenije, 2002). Adolescenten van de tweede generatie 
migranten, met name meisjes, krijgen vaak te maken met grote verschillen in normen en 
waarden tussen de binnenwereld (van het gezin of familie) en de  buitenwereld. Juist rond de 
pubertijd worden banden aangetrokken en worden meisjes meer beperkt in hun 
bewegingsvrijheid.  
Bij drie meisjes is de eer geschonden vanwege ongewenste seksuele grensoverschrijdingen. 
Uit angst voor reacties vanuit hun familie (verstoting, mishandeling of andere represailles) 
voelden zij zich genoodzaakt hun ervaringen te verzwijgen en riepen zij geen hulp in van 
anderen. De loyaliteit naar de familie is groot. Meerdere meisjes zijn bang dat door de 
plaatsing in een JJI het vertrouwen voorgoed is geschonden van hun ouders. Zij vinden dat 
ze hun ouders veel verdriet hebben aangedaan. Een ander meisje heeft binnen de wereld van 
prostitutie en drugs negatieve seksuele ervaringen opgedaan. Zij durfde geen aangifte te doen 
uit angst voor bedreigingen en geweld door familie van de pleger. Nog een ander meisje 
werd mishandeld door haar vader, kon met haar problemen bij niemand terecht en wist ook 
niet waar zij hulp kon krijgen. Zij heeft uiteindelijk tijdelijk onderdak gekregen bij een 
leerkracht en is later in een pleeggezin opgenomen.  
Bij een paar jongeren heeft de eigen culturele gemeenschap een belangrijke ondersteunende 
rol vervuld bij de ontwikkeling van hun culturele identiteit (Moluks of Surinaams zijn) en 
versterking van zelfgevoel en eigenwaarde. Binnen dergelijke gemeenschappen is de sociale 
controle groot. 

(4) Ik heb de laatste jaren veel gehad aan mijn eigen (Molukse) gemeenschap. Ik leerde veel dingen over 
mijn cultuur en tradities, ik leerde Maleis praten en voelde me daardoor ergens bij horen. Molukkers 
staan achter je, dat heeft me toen goed gedaan, ik kreeg ook meer zelfvertrouwen. 
(15) In de Surinaamse cultuur leer je gehoorzaam en beleefd te zijn, beschaafd Nederlands te spreken 
en je netjes te gedragen. Uitgaan onder de achttien mocht eerst niet. Door de omgang met verkeerde 
vrienden werd mijn taalgebruik anders en ging ik me stoerder gedragen. Mijn oma had wel iets in de 
gaten maar toen was het al te laat. 

 
Voorkeur hulpverlener met dezelfde achtergrond 
Voor een enkele jongere is de culturele achtergrond van de hulpverlener van belang. De 
overigen laten zich hier niet over uit. Er is een jongen met een Molukse achtergrond en een 
jongen met een Surinaamse achtergrond die duidelijk te kennen geven dat ze graag een 
(gezins)voogd of hulpverlener hadden gewild met een zelfde culturele achtergrond.  

(7) Een Surinaamse voogd weet beter in welke situatie ik zit omdat hij zelf ook een buitenlander is, 
daar kan ik beter mee praten.  

Voor meisjes ligt dit mogelijk ingewikkelder omdat een hulpverlener met een zelfde culturele 
achtergrond er dezelfde traditionele denkbeelden op na kan houden als hun ouders.  
 
Ervaringen met hulpverlening: 
De allochtone jongeren laten een zeer divers beeld zien aan probleemgedrag, problemen in 
de thuissituatie en ervaringen met hulp of steun. Dit beeld onderscheidt zich nauwelijks van 
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Nederlandse jongeren. Met name bij de Surinaamse, Antilliaanse en Indonesische meisjes is 
sprake van eenoudergezinnen. Alleen de twee Marokkaanse meisjes wonen nog bij beide 
ouders.  
Allochtone jongeren hebben zowel positieve als negatieve ervaringen met hulpverlening. Bij 
met name allochtone meisjes lijkt het erop dat hulpverleners of andere betrokkenen zich 
extra voor hen hebben ingezet (in huis genomen, pleeggezin gezocht, onderdak geboden, 
mee aangifte gedaan).  
Er zijn twee allochtone jongeren die vooral te spreken zijn over de begeleiding in de JJI. Er 
is een Molukse jongen die veel steun heeft gehad aan een Molukse groepsleider binnen een 
justitiële setting. Hij was minder te spreken over zijn voogd die op het moment dat zijn opa 
stierf niets voor hem regelde. In de Molukse cultuur is het van belang om met de hele familie 
volgens bepaalde rituelen afscheid te nemen van de overledenen. Een Surinaams meisje is 
zeer te spreken over een ITB’er. 
 
Gewenste steun of hulp: 
Naast de algemene noties die we ook bij Nederlandse jongeren tegenkomen rondom meer 
vrijheid, betrokkenheid en duidelijkheid vanuit de ouders zien we met name bij de allochtone 
meisjes een behoefte aan onvoorwaardelijke steun en praten. Zij zijn vooral bang voor 
afwijzende reacties,  mishandeling of verstoting uit de familie als ze hun geheimen aan hen 
zouden toevertrouwen.  
Allochtone jongeren (met name de meisjes) uit de traditioneel Islamitische of Hindoestaanse 
gezinnen voelen de behoefte de relatie met hun ouders te herstellen. Dit staat soms haaks op 
de adviezen vanuit de hulpverlening of gezinsvoogdij. Er zijn ook allochtone jongeren die 
vinden dat de hulpverlening aan de eigen ouder(s) tekort schiet. Met name als het gaat om 
ouders die alcohol of drugs gebruiken, hen mishandelen/verwaarlozen of onderling 
voortdurend ruzie hebben. 

(26) Ouders moeten achter hun dochter blijven staan ook al is het maagdenvlies verbroken. 
(21) Iemand had mijn ouders moeten helpen hoe ze met conflicten thuis moeten omgaan, iemand had de 
mishandeling van mijn vader moeten stoppen. 
(18) Voogd had meer contact met mijn ouders moeten opnemen en ze moeten opzoeken thuis. 

 
Ook hier blijkt duidelijk dat allochtone jongeren ook in de adolescentiefase behoefte hebben 
aan  genegenheid, praten en toezicht van ouders in plaats van straffen of slaan. Sommige 
jongeren noemen ook expliciet meer tijd voor het gezin en meer harmonie in de 
thuissituatie.  

(6) Jong geleerd is oud gedaan, als kinderen bepaalde dingen zien gaan ze het ook doen. Je kan niet je 
hele leven je kind onder controle houden, een kind wordt ouder en gaat zelf denken. Je moet hem of 
haar ook een kans geven om het te proberen.  

 
Een aantal allochtone meisjes vindt dat de hulpverlening alerter moet zijn op signalen van 
jongeren. De binnenkant ziet er soms anders uit dan de buitenkant. 
 
Cultuurrelevante issues: 
- Huiselijk geweld 
Uit onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtonen in Nederland (Van Dijk, 2002) komt 
het beeld naar voren dat ook in niet-Nederlandse gezinnen sprake zou zijn van geweld. Men 
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vermoedde zelfs een onderrapportage. Bij vijf allochtone jongeren speelt geweld in de 
thuissituatie al of niet onder invloed van alcohol of drugs. Het gaat dan vooral om de 
(stief)vader die de moeder en/of de jongere mishandelt.  
 
- Vader-moeder-rol 
In de gesprekken met drie jongeren kwam naar voren dat hun ouders nog tiener waren toen 
ze zwanger werden of kinderen kregen (zestien tot achttien jaar). Een vader was toen 
achttien en is vanwege vermeende verkrachtingen en mishandeling uit beeld geraakt. Een 
moeder gedraagt zich in ogen van haar dochter teveel als een vriendin en geeft haar teveel 
vrijheid. Bij de ander zijn ouders al jong gescheiden vanwege mishandeling.  In de ogen van 
deze jongeren zijn hun ouders onvoldoende in staat hen adequaat op te voeden. Ook andere 
jongeren missen pedagogische vaardigheden van hun ouder(s). 
Een paar allochtone jongeren (met name jongens) die nog bij hun moeder wonen gaan rond 
de pubertijd actiever op zoek naar hun vader of worden door hun moeder letterlijk het huis 
uit geschopt. Hun vader is niet altijd voorbereid op de vaderrol en opvoedingstaken. 

(7) Ik ging bij mijn moeder weg omdat het thuis niet meer goed ging, mijn moeder wilde mij in een 
internaat stoppen. Toen mijn vader zelf een eigen huis had ben ik tijdelijk bij hem gaan wonen. Het 
ging een tijdje goed. Maar hij had een vriendin die mij niet vertrouwde. Ik kwam in aanraking met 
verkeerde vrienden. Mijn vader sprak me nooit ergens op aan, hij vond dat moeilijk omdat hij dat 
vroeger niet heeft geleerd. Mijn moeder had een hele strakke structuur, als ik te laat was kreeg ik straf 
of klappen. 

 
- Maagdelijkheid 
Bij twee meisjes van wie de ouders in Marokko zijn geboren, en bij een Surinaams meisje 
komen cultuurspecifieke onderwerpen als maagdelijkheid voor het huwelijk en eerbaarheid 
aan de orde.  

(18) Ik heb op een gegeven moment alles aan mijn zus verteld, ik kon niet meer voor me houden wat ik 
had meegemaakt met die jongens. Zij heeft het aan mijn moeder verteld. Mijn vader informeerde gelijk 
of ik nog maagd was. Ik heb mijn ouders toen alles verteld dat deed ze erg pijn maar ze hebben mij 
gelukkig niet verstoten of geslagen, ze willen me ook weer terug hebben.  
(26) Je moet maagd blijven voor het huwelijk, bij ons is het streng dus ik was bang dat ik problemen 
zou krijgen. Ik heb het een jaar niet verteld, toen werd ik boos en kreeg veel ruzies, ik werd agressief en 
ging drugs gebruiken. Na de derde keer (seksueel misbruik) heb ik het verteld, ze werd niet boos. Mijn 
ouders hadden vaak gezegd dat ik met verkeerde mensen omging. 

 
- Opvoeding 
De jongeren krijgen verschillende waarden en normen mee vanuit hun culturele achtergrond. 
Soms botsen deze met de Nederlandse waarden en normen. Dit leidt soms tot conflicten 
tussen ouders en kinderen maar ook tot ruzie tussen ouders onderling.  
Een Marokkaans meisje geeft aan dat binnen haar cultuur meisjes minder waard zijn. Een meisje 
met Surinaams achtergrond vertelt dat beleefdheid, gehoorzaam zijn en niet uitgaan voor je achttiende 
belangrijke boodschappen zijn in de Surinaamse cultuur. Zij heeft zelf veel moeite met ‘nee’ 
zeggen en zichzelf verdedigen. Een ander Surinaams meisje beweert dat Surinamers ”meer 
schijt hebben aan dingen en minder goed luisteren”. Een jongen met Molukse ouders vertelt dat hij 
in een Molukse cultuur opgroeit waarin vechten, slaan en agressie voor mannen normaal is. Hij heeft 
zelf problemen met zijn agressiebeheersing.  Er is ook een jongere die aangeeft dat de 



 
 

68

agressie vooral voortkomt uit zijn opvoeding en dat dit binnen zijn Molukse gemeenschap 
als normaal werd gezien. Zijn gedrag werd niet geproblematiseerd. 

(4) Het is de cultuur van de Molukkers dat je moet vechten als een man. Als ik wat deed kreeg ik 
klappen met een riem. Maar als je vrienden geslagen worden, je neven, je broertje, en je vader is ook zo 
opgevoed dan is het normaal voor je. Dus ook de agressie die ik leerde. Nu ik in de JJI zit, heb ik 
geleerd dat het niet normaal is en dat dit kindermishandeling is. 

 
Het lijkt erop dat allochtone meisjes thuis meer restricties krijgen opgelegd dan de allochtone 
jongens. Er is meer ruzie over vriendjes, huishoudelijke taken, uitgaan en hoe laat ze thuis 
moeten komen. Deze meisjes worden rond de pubertijd extra kort gehouden en meer 
beschermd opgevoed dan jongens. Sommige meisjes verzetten zich hier sterk tegen, anderen 
vertonen juist sterk aangepast gedrag wat op langere termijn resulteert in psychosomatische 
klachten en problemen (Stevens, 2004).  
 
- Problematiek en cultuur 
Aan de jongeren is gevraagd of hun problemen of gedragingen een relatie hebben met hun 
culturele achtergrond. Hierop antwoorden de allochtone jongeren meestal ontkennend. Ze 
geven aan dat de problemen vooral zijn ontstaan door omgang met verkeerde vrienden, 
opgroeien in een verkeerde omgeving of wijk, of door toedoen van eigen gedrag of 
problemen thuis. Het is niet ondenkbaar dat de allochtone jongeren bij vragen naar de relatie 
tussen cultuur en problematiek zich niet willen afficheren met het allochtoon-zijn. 
 
3.12 Tips  
Tot slot is gevraagd of jongeren tips willen geven voor ouders, (gezins)voogden, 
hulpverlening en JJI, opdat jongeren zoals zij, zich beter geholpen voelen. 
 
Tips ouders 
Uit de gesprekken komt hetzelfde type tips voor ouders naar voren als in de vragenlijsten.  
Ook hier willen jongeren dat ouders meer met hun kinderen praten, meer doorvragen, naar 
hen luisteren en hen niet uit het oog verliezen. Daarnaast is het ook hier opvallend dat de 
jongeren van de ouders een veel strengere en consequente opvoedingsstijl verwachten naast 
liefde en genegenheid. De jongeren geven expliciet aan dat ze behoefte hebben aan 
structuur, regels en duidelijkheid.  
 
Tips (gezins)voogden 
Jongeren vinden het vooral belangrijk dat (gezins-)voogden zich aan afspraken houden en 
beloften nakomen. Ook echt luisteren naar de stem van de jongeren, met hen praten en 
letten op verborgen signalen, jongeren steunen en perspectief bieden wordt belangrijk 
gevonden. Veel jongeren vinden dat (gezins)voogden teveel partij kiezen voor hun ouder(s) 
en te weinig naar de wensen van jongeren luisteren. Sommige jongeren vinden dat voogden 
te hard van stapel lopen en jongeren te snel in een gesloten setting plaatsen zonder hen nog 
een kans te geven. 
 
Tips hulpverlening 
Bij de tips voor de hulpverlening worden verschillende aspecten genoemd: niet alleen praten 
maar vooral iets doen met jongeren wordt vooral door jongens belangrijk gevonden. Ook 
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tips in termen van oprechte interesse, persoonlijke betrokkenheid, tijdige en goede 
diagnostiek (en niet teveel van papier) worden op prijs gesteld. De jongeren geven aan dat 
hulpverleners alerter moeten zijn op bepaalde signalen, hun vertrouwen moeten winnen, 
meer met hen moeten praten en luisteren naar wat jongeren te vertellen hebben. Veel 
jongeren vinden dat de hulpverleners meer steun en hulp moeten bieden aan hun ouders en 
meer nazorg moeten bieden. 
In preventieve zin geven jongeren vooral tips over voorlichting rondom impact van drugs en 
alcohol of loverboyproblematiek. De voorlichting is in hun ogen teveel gericht op gedrag 
wat niet wenselijk of goed is en te weinig op waar je hulp of steun kunt krijgen.  
 
Tips JJI 
Deze jongeren geven vooral aan dat ze meer verlofmogelijkheden willen, een eenduidige 
consequente begeleiding, minder wisseling van groepsleiding, een breder aanbod aan 
activiteiten (fitness, meisjesvoetbal, muziek, e.d.), meer persoonlijke aandacht voor jongeren 
en meer tijd en ruimte voor gesprekken. 

(1) Ik zou meer verlof willen hebben, ik mag maar een keer in de zoveel tijd met verlof. Er zijn hier 
jongens die mogen eerder en om de week op verlof en die hebben ergere dingen gedaan dan ik.  
 

De jongeren die heel tevreden zijn over de geboden begeleiding binnen de JJI noemen:  
(10) Ze doen het goed, nooit problemen mee gehad, ik kan dingen vertrouwelijk vertellen, ze geven 
aandacht en praten met je. Dit is de eerste inrichting waar ze iets met mij doen. Ik zou alleen willen 
dat ze meer activiteiten zouden aanbieden, nu twee per dag en een uur in de vakantie. De dag duurt te 
lang en dan verveel je je en ontstaat er onderling irritatie.  
(5)Ze doen hun werk best goed hier, veel praten lucht enorm op, communicatie is het belangrijkste wat 
een mens nodig heeft. 
(14) Ik vind eigenlijk dat ze alles wel goed doen hier, ze hebben goed door als het niet goed gaat me je. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Vooraf 
Dit onderzoek is retrospectief van aard. De jongeren kijken vanuit de setting van een JJI 
terug op eerdere ervaringen met steun en hulp. Het karakter van de setting en de begeleiding 
of behandeling kan van invloed zijn op de verkregen resultaten. Zo kan het verblijf in de JJI 
bijgedragen hebben aan een groter probleembesef, hen meer inzicht geven in de thuissituatie 
en een andere kijk geven op hun eigen gedrag in het verleden. Dit alles kan de ervaring met 
en beleving van eerdere steun of hulp kleuren.   
Voordat we conclusies trekken is het van belang ons te realiseren dat het hier om een a-
selecte groep OTS jongeren gaat binnen een gesloten justitiële setting en die binnen de JJI’s 
zijn geselecteerd en gemotiveerd voor deelname aan het onderzoek. Deze groep jongeren 
heeft mogelijk al meer negatieve ervaringen opgedaan met hulpverlening en steun alvorens 
in de JJI te belanden dan andere OTS jongeren.  
We hebben niet de intentie en pretentie gehad om de hulpverleningsgeschiedenis van elke 
jongere compleet in beeld te brengen. Daarvoor zijn de ervaringen en problemen van de 
jongeren vaak te complex en te veelomvattend. Wel laat het rapport elementen zien waar het 
in de ogen van jongeren misging in de hulpverlening en waar het beter kan.  
Daarnaast is het van belang ons te realiseren dat het hier om een groep jongeren gaat in de 
pubertijd of adolescentiefase. Sommige problemen van jongeren (en ouders) hebben 
mogelijk een directe relatie met het feit dat jongeren op zoek zijn naar een eigen identiteit, 
grenzen gaan verleggen en zich willen losmaken van ouders of verzorgers.  
 
4.1 Conclusies 
De centrale vraag van het onderzoek luidde: “In hoeverre hebben de jongeren, voordat zij geplaatst 
werden in een JJI, ervaringen met hulpverlening en ondersteuning, en hoe hebben zij deze eventuele hulp en 
steun ervaren?” 
  
Gezinsvoogden 
De meeste jongeren hebben wel een vorm van informele of formele steun en hulp gehad. 
Zo heeft iedere jongere een gezinsvoogd. Ruim eenderde van de jongeren is tevreden over 
de begeleiding. Met name voogden die zich voor hen (en hun ouders) inzetten, regelmatig 
contact opnemen, perspectief laten zien en dingen voor hen regelen, worden positief 
gewaardeerd. Minder tevreden zijn jongeren over gezinsvoogden die slecht bereikbaar zijn, 
weinig informatie geven, zich niet voldoende voor hen inzetten, teveel partij kiezen voor 
hun ouder(s), te weinig interveniëren in de thuissituatie of nauwelijks rekening houden met 
behoeften of wensen van de jongeren zelf.  
   
Steun en hulp uit directe omgeving 
Alhoewel de meeste jongeren steun en hulp hebben gekregen uit hun directe omgeving, 
ondervinden de jongeren de meeste steun van vrienden of vriendinnen en mentoren of 
leerkrachten van school. De scholen vervullen, vanwege hun laagdrempeligheid, een 
belangrijke signaalfunctie. Op de tweede plaats komt steun van ouders en familie. 
Autochtone jongeren (met name jongens) ervaren meer steun van ouders en familie dan 
allochtone jongeren (met name meisjes). Zij laten zich vooral positief uit over jongeren die 
goed naar hen luisteren, waar ze terechtkunnen met hun problemen en die begrip tonen, en 
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jongeren met wie ze ook lol kunnen maken. De geboden steun en hulp door ouders, familie 
en kennissen bestaat uit het bieden van een tijdelijk veilig onderdak, praten over problemen, 
zoeken naar een zinvolle dagbesteding en bieden van perspectief. Met name het feit dat ze 
bij hen onvoorwaardelijk terecht konden werd erg gewaardeerd. Van ouders misten ze vaak 
een betrokken, begripvolle en geïnteresseerde houding. Naast meer vrijheid stellen ze een 
eenduidige en consequente opvoedingsstijl van ouders op prijs. Alhoewel de jongeren de 
steun uit de directe sociale omgeving positief waarderen, is deze steun en hulp vaak niet 
toereikend. 
 
Steun en hulp uit de jeugdketen (jeugdzorg en jeugdhulpverlening) 
Gemiddeld hebben de jongeren met twee à drie hulpinstanties van doen gehad voor 
plaatsing in een JJI. Ongeveer tweederde van de jongeren is vanuit een crisissituatie 
opgenomen in een (open) crisisopvangcentrum (residentiële jeugdzorg). Sommige jongeren 
hebben in een periode van een paar jaar wel meer dan 4 à 5 keer in een crisisopvangcentrum 
doorgebracht voordat ze in een gesloten justitiële setting zijn geplaatst. De 
crisisopvangcentra boden weliswaar tijdelijk rust en veiligheid, maar aan de onderliggende 
problemen en/of de thuissituatie veranderde er in de ogen van de jongeren weinig. 
Autochtone jongeren (met name meisjes) geven vaker aan dat ze met een hulpinstantie in de 
jeugdzorg of jeugdhulpverlening contact hebben gehad, dan allochtone jongeren. Een kwart 
van de jongeren is onvoldoende bekend met de hulpmogelijkheden. 
De jongeren laten zich overwegend negatief uit over het contact en de geboden hulp. Bijna 
een kwart van de jongeren is zelf niet (meer) gemotiveerd voor hulp. Over het algemeen 
hekelden de jongeren de cultuur van het praten binnen de jeugdhulpverlening, terwijl er aan 
de problemen in hun ogen te weinig veranderde. Toch zijn er ook meisjes die wel degelijk 
behoefte hebben aan praten over problemen. Dit zijn met name meisjes die hiervoor geen 
beroep durven doen op eigen ouders, familie of sociale omgeving.  
Over het algemeen vinden de jongeren dat de hulpinstanties gebrekkig hebben opgetreden 
naar ouders. Ook de in hun ogen partijdige en afstandelijke houding van professionals wordt 
bekritiseerd. Uit de gesprekken komt naar voren dat slechts bij eenderde van de jongeren 
sprake is geweest van gezinsinterventies en opvoedingsondersteuning, meestal door toedoen 
van een leerkracht of gezinsvoogd. Alhoewel de jongeren tevreden zijn over deze vormen  
van hulp was ook hier de hulp vaak niet toereikend, te vrijblijvend, weinig effectief of niet 
duurzaam genoeg.   
De jongeren beleven het hulpverleningscontact positief als: professionals zich voor hen 
inspannen, tijdig interventies plegen in de thuissituatie, afspraken nakomen, hen 
ondersteunen en goed informeren, niet partijdig zijn en begrip tonen voor hun leefsituatie. 
 
Hulpverlening gekoppeld aan reden van plaatsing c.q. problematiek 
In gevallen waar sprake was van (dreigende) mishandeling, geweld of seksueel misbruik in de 
thuis- of leefsituatie, zoeken jongeren zelden uit eigen beweging hulp. Schaamte, schuld, 
loyaliteitsgevoelens of angst voor represailles zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. In 
slechts enkele situaties waar geweld speelde in de thuissituatie, worden de (veelal verborgen) 
signalen van de jongeren opgepikt en onderneemt een leerkracht,  gezinsvoogd, een 
hulpverlener of iemand uit de omgeving van de jongere actie. Helaas sorteren de interventies 
niet altijd het gewenste effect. Veelal blijft tijdige en daadwerkelijke hulp uit. 
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Alhoewel bij mogelijk meer dan de helft van de jongeren middelengebruik en verslaving 
(drugs of alcohol, gokken) een rol speelt, heeft een zeer klein percentage van de jongeren 
hiervoor hulp gezocht. Geen enkel contact is succesvol of effectief verlopen: de jongeren 
komen afspraken niet na, zijn zelf niet (of onvoldoende) gemotiveerd voor hulp, weigeren 
hulp of verbreken voortijdig het contact. 
De jongeren met externaliserend gedrag (agressie, oppositioneel gedrag, anti-sociaal gedrag, 
crimineel gedrag) ontmoeten vooral veel kritiek of repressieve reacties. In de ogen van de 
jongeren heeft de hulpverlening te weinig oog voor de relatie tussen hun gedrag, de 
omstandigheden thuis, hun levensfase of gebeurtenissen in hun leven. Tegelijkertijd zijn er 
ook jongeren die hun problematisch gedrag wijten aan hun karakterstructuur of 
persoonlijkheid zonder dat de thuissituatie hierop van invloed is. Zij zouden gebaat zijn bij 
een tijdige en adequate diagnostiek en begeleiding bij hun probleemgedrag.  De geboden 
hulp en steun is hier te weinig op gericht geweest. 
Eenderde van de jongeren had behoefte aan gezinsinterventies of hulp bij 
opvoedingsondersteuning en een kwart had meer hulp gewild voor de problemen van de 
eigen ouders. De gesprekken geven de indruk dat er weliswaar soms pogingen in die richting 
zijn gedaan maar dat dit om velerlei redenen vaak mislukte of een gering effect had. 
 
Behoefte aan hulp en steun 
De helft van de jongeren heeft destijds daadwerkelijk behoefte aan steun en hulp gehad, 
meisjes hebben hieraan wat meer behoefte dan jongens. De jongeren hadden vooral meer 
steun en hulp willen hebben van hun ouders en gezinsvoogd. Naar familie, jeugdzorg of 
jeugdhulpverlening zijn de verwachtingen veel minder hooggespannen. 
 
Jongeren hebben behoefte aan iemand die zich kan inleven in hun situatie, naar hen luistert 
en snapt wat ze hebben meegemaakt. Meisjes (67%) noemen dit nog meer dan jongens 
(47%). Eenderde van de jongens en bijna de helft van de meisjes wil eerder en meer hulp bij 
het leren hanteren van problemen en gedragingen, zoals omgang met agressie, drugsgebruik, 
leren uiten van gevoelens en weerbaarder worden. Eenderde tot de helft van de jongeren 
geeft aan dat ze aandacht hadden gewild voor conflicten en ruzies met hun ouders en voor 
de situatie thuis. Zij hadden pedagogische ondersteuning en interventies van buitenaf op 
prijs gesteld. Bijna een kwart van de jongeren geeft aan dat ze hulp voor hun ouders hadden 
gewild vanwege verslaving, depressie of agressieproblematiek. Eenderde van de jongeren 
wilde dat iemand hen eerder uit de leefsituatie had gehaald, omdat de situatie te bedreigend 
of te onveilig was. Eenzesde van de jongeren had behoefte aan een veilige plek. Een zelfde 
aantal jongeren had eerder begeleiding willen krijgen bij zelfstandig wonen.  
  
Paradoxale uitspraken en complexe vragen om hulp en steun 
Hulp en steun aan deze groep jongeren (en ouders) is niet eenvoudig. Niet alleen vanwege 
de vaak complexe en meervoudige problemen in de gezinssystemen of psychiatrische 
gedragsstoornissen van de jongeren zelf. Hulp aan deze jongeren is extra gecompliceerd, 
omdat jongeren (en ouders) niet altijd uit eigen beweging hulp zoeken of zich nogal 
sceptisch of ambivalent uitlaten over professionele hulp. Soms ontbreekt de ’klik’ tussen 
professional en jongere gewoon, haken jongeren (en ouders) voortijdig af of doppen liever  
hun eigen boontjes. Aan de andere kant hadden de meeste jongeren terugkijkend wel hulp 
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voor henzelf (en ouders) gewild of zien ze de noodzaak van hulp in. Sommigen weten echter 
niet of ze destijds de hulp ook hadden geaccepteerd.  
Daarnaast zijn er ook ouders of jongeren die vroeg signalen hebben afgegeven maar waar de 
hulp te lang op zich liet wachten of niet toereikend was.  
Kortom: een civielrechtelijke plaatsing in een gesloten justitiële setting was mogelijk niet 
altijd te voorkomen.  
 
Plaatsing in JJI: terecht of onterecht 
Bijna de helft van de jongeren ervaart de plaatsing in een JJI als terecht. Dit zijn vooral de 
jongeren die delicten hebben gepleegd, middelen gebruiken, vaak weglopen en zich 
gewelddadig of agressief gedragen. Zij wijten hun verblijf in de JJI aan hun eigen gedrag, 
hopen in de JJI eindelijk hulp te krijgen en zien de JJI als een laatste strohalm. Ook een 
groot deel van de jongeren die omwille van hun eigen veiligheid in de JJI zijn geplaatst 
ervaart het verblijf als terecht.  
Een even grote groep jongeren heeft het verblijf als onterecht ervaren. Dit zijn vooral 
jongeren die geen delicten hebben gepleegd en zichzelf als slachtoffer zien van de situatie. 
Onder hen zijn ook jongeren die het niet eens zijn met het type (gesloten) setting of de duur 
van hun verblijf.  
De jongeren ervaren hun verblijf in de JJI niet altijd als negatief. De jongeren ervaren ook 
rust, structuur en veiligheid. Een aantal jongeren heeft het gevoel dat voor het eerst echt 
naar hun problematiek wordt gekeken en dat er in de behandeling aandacht is voor hun 
probleemgedrag. 
 
Tips voor ouders, hulpverleners, gezinsvoogden en JJI 
In de tips voor ouders noemen de jongeren vooral een meer liefdevolle en aandachtige 
houding, meer luisteren en praten over problemen. Andere tips voor ouders hebben 
betrekking op meer bewegingsvrijheid en minder strenge regels, maar tegelijkertijd ook een 
duidelijke en consequente opvoedingsstijl. 
De tips voor de hulpverlening betreffen vooral de attitude en bejegening: goed luisteren, 
respect en vertrouwen, in jongeren kunnen verplaatsen en eerlijk zijn. Andere tips zijn: meer 
informatie over hulpmogelijkheden en mogen meebeslissen (een stem krijgen). 
Hulpverleners zouden volgens de jongeren  alerter moeten zijn op (verborgen) signalen en 
eerder hulp moeten bieden. Jongeren hebben behoefte aan regelmatig contact, luisteren en 
meer ruimte om te praten over problemen en hun situatie, dit verwachten zij dan ook van 
hun gezinsvoogden. Jongeren vinden het daarnaast erg belangrijk dat er oog is voor de 
wensen en behoeften van jongeren zelf, gezamenlijk overleg en het bieden van perspectief. 
De tips voor de JJI’s hebben vooral betrekking op meer verlofmogelijkheden, een breder 
aanbod aan activiteiten, meer persoonlijke aandacht en meer tijd en ruimte voor 
gespreksvoering 
 
Sekse- en cultuurspecifieke aspecten 
De achtergronden, de aard van de problematiek, type delicten en reden van plaatsing 
verschillen tussen jongens en meisjes en autochtone en allochtone jongeren op het eerste 
gezicht niet bijzonder veel. Als we gerichter kijken zien we dat jongens naar verhouding 
meer en gewelddadigere delicten plegen dan meisjes (zie tabel 2.5). Meisjes zijn meer 
slachtoffer van bedreigingen met geweld, seksueel misbruik of prostitutie. Jongens worstelen 
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meer met hun agressie, communicatie en stoer gedrag. Met name in de pubertijd- en 
adolescentiefase waarin de seksuele, emotionele en relationele ontwikkeling prominent een 
rol speelt, lijken  jongeren (met name allochtone meisjes) extra risico te lopen op seksuele 
grensoverschrijdingen, ongewenste seksuele handelingen, uitbuiting, mishandeling en 
conflicten thuis. Uit angst, schaamte, schuld of sterke loyaliteitsgevoelens tegenover ouders, 
roepen zij geen hulp in, trekken zich terug en raken verder geïsoleerd. Jongens en meisjes, 
allochtone en autochtone jongeren hanteren verschillende copingstrategieën om met hun 
problemen in de thuis- of leefsituatie om te gaan. Bij de jongens zien we meer 
externaliserend gedrag en bij meisjes een combinatie van internaliserend en externaliserend 
gedrag (agressief gedrag en woede-uitbarstingen in combinatie met zelfbeschadiging en 
depressieve gevoelens).  
 
Op gedrag van meisjes wordt eerder beschermend gereageerd dan op jongens. Meisjes lijken 
sneller en eerder vanuit de thuissituatie gesloten geplaatst te worden dan jongens en ze 
hebben meer contact met hulpverlening. Met name meisjes hebben behoefte aan 
vertrouwelijke gesprekken en willen meer begrip voor hun leefsituatie. Jongens hebben 
minder behoefte aan gesprekken en willen in eerste instantie liever dingen doen. 
 
Allochtone jongeren (met name jongens) worstelen meer met hun eigen culturele 
identiteitsontwikkeling: waar hoor ik wel of niet bij. Eenvijfde van de allochtone jongeren 
(met name meisjes) geeft aan dat hun problematiek verband houdt met hun culturele 
achtergrond. Zij refereren aan een te strenge opvoedingsstijl, eer van de familie, omgang met 
agressie en geweld in het gezin. Allochtone jongens kunnen voor steun en hulp meer terecht 
bij hun ouders en familie dan de allochtone meisjes (met name als het om schaamtevolle of 
delicate onderwerpen gaat). Zij zoeken hun heil mogelijk eerder bij hun peergroep of 
leerkrachten. Opvallend onder allochtone jongeren is de grote behoefte aan genegenheid, 
betrokkenheid en communicatie met hun ouders. Uit angst voor verstoting, geweld of straf 
kunnen zij met hun problemen vaak niet terecht bij hun ouders en zoeken uit eigen 
beweging geen hulp bij instanties. 
 
Risico- en beschermende factoren 
Alhoewel dit onderzoek zich niet specifiek richt op risico- of beschermende factoren, zijn er 
aspecten naar voren gekomen die vanuit oogpunt van preventie en hulpverlening van belang 
kunnen zijn. In de gesprekken met jongeren komen de volgende risicovolle factoren naar 
voren: ervaringen met grensoverschrijdingen (pesten, seksueel misbruik, mishandeling 
(getuige of slachtoffer)), instabiele thuissituatie (o.a. gebroken gezinnen, scheiding van 
ouders, overlijden van ouder, eenoudergezinnen), problematiek van ouders (alcohol- of 
drugsgebruik, ziekte, psychische problematiek van de ouder(s), geringe integratie of 
participatie), opvoedingsproblemen, verwaarlozing, onveilige opvoedingssituaties (ruzies, 
geweld, conflicten), fricties in de opvoedingsrelatie tussen ouders en jongeren rond de 
pubertijd (traditionele rolopvattingen van ouders, lakse of te strenge opvoedingsstijl, wij-
cultuur versus ik-cultuur), vroegrijpheid van meisjes, copinggedrag van jongeren 
(externaliserend gedrag of internaliserend gedrag), eigen karakterstructuur, geringe sociale 
weerbaarheid, invloed peergroup, sociale achterstandswijken en verkeerde vrienden. Andere 
mogelijke risicofactoren zijn jongeren die geen fiducie (meer) hebben in hulpverlening, een 
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hulpverleningscarrière achter de rug hebben zonder gewenst resultaat of liever de eigen 
boontjes doppen.  
Mogelijk beschermende factoren die in de gesprekken met jongeren naar voren komen zijn: 
een veilige plek, een goede relatie met ouders (goede communicatie, betrokkenheid, 
duidelijke consequente opvoeding),  steun van personen uit hun eigen omgeving die hen de 
moeite waard vinden, waar ze hun verhaal kunnen doen, waar ze zich gehoord voelen, die 
hen perspectief laten zien en bekend zijn met hulpverleningsmogelijkheden. 
Het is niet ondenkbaar dat ook jongeren in de JJI met een strafrechterlijk verleden, dezelfde 
ervaringen hebben met hulpverlening als de groep OTS jongeren. De achtergrond en 
problematiek van OTS jongeren verschilt vaak niet van die van strafrechterlijk geplaatste 
jongeren. Het zou interessant zijn om dit nader te onderzoeken. 
 
 
4.2 Aanbevelingen 
 
Uit de ervaringen en tips van jongeren komt een aanbeveling voortdurend terug: “Hoor, 
luister, praat en doe iets, ik ben ook partij.”.  
Anno 2005 lijkt dit nog steeds geen gemeengoed in de hulpverlening, alle inspanningen en 
credo’s rondom vraaggericht werken en cliëntparticipatie ten spijt. De jongeren laten hun 
stem duidelijk horen in dit onderzoek en doen vooral een appèl op de beroepshouding en 
vaardigheden van menig professional in de jeugdzorg of jeugdhulpverlening. Dit klinkt 
vanzelfsprekend maar blijkt in de praktijk nog geen gemeengoed. Voor deze jongeren is een 
dergelijke attitude wel essentieel voor het slagen van hulpverlening.  
 
Onderstaande aanbevelingen zijn een uitvloeisel van de tips en ervaringen van de jongeren 
zelf. De bevindingen en conclusies uit het rapport zijn besproken met een klankbordgroep 
bestaande uit een groep professionals werkzaam in de jeugdzorg of JJI en of betrokken bij 
jeugdbeleid (zie bijlage 5).  Ook zij hebben meegedacht over de aanbevelingen. 
De aanbevelingen zijn zoveel mogelijk gegroepeerd naar de verschillende actoren in de keten 
van preventie, opvang, hulpverlening en behandeling. We onderscheiden algemene en 
specifieke aanbevelingen. 
 
Algemene aanbevelingen gericht op alle actoren: 
Professionals in de hele keten van preventie, jeugdzorg en jeugdhulpverlening moeten meer 
geschoold worden in cliëntgericht werken met jongeren (en ouders) in risicovolle of 
bedreigende situaties. Centraal staat het werken vanuit de behoefte, de motivatie, de 
leefsituatie en (eventuele) hulpvraag van de OTS jongere. Het rapport biedt hiertoe veel tips 
en aanknopingspunten. 
 
Er zou meer oog moeten komen voor de (verborgen) signalen van jongeren (12-18 jarigen) 
bij problematisch middelengebruik, ervaringen met seksueel en/of fysiek geweld en 
verwaarlozing en hun belemmeringen om hiervoor hulp te zoeken. Dit zou vorm moeten 
krijgen binnen een vanzelfsprekende zorgstructuur in het onderwijs, bij de politie en andere 
laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen.  
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Er zou meer inzicht moeten komen in de ervaringen van deze groep OTS jongeren met 
geboden  steun en hulp. Nu shopt een grote groep OTS jongeren bij dreigende crisis van de 
ene opvang naar de andere crisisopvang, zwerven over straat of komen in aanraking met 
diverse instanties waarbij de continuïteit en afstemming in de zorg vaak ver te zoeken zijn. 
Met de opzet van een clientvolgsysteem kunnen hiaten in opvang of begeleiding mogelijk 
beter worden opgespoord en kan eerder adequate en continue hulp of ondersteuning 
worden geboden.  
Dit cliëntvolgsysteem zou voor meerdere professionals in de zorg en onderwijsketen 
(idealiter digitaal) toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. 
 
Er moet meer informatie verzameld en beschikbaar gesteld worden over risico- en 
beschermende factoren, signalering en begeleiding van OTS jongeren (en ouders) in 
(dreigende) crisissituaties. Deze informatie moet voor iedere professional toegankelijk zijn. 
 
Het is wenselijk als er meer zicht is op good practises, succesvolle crisisinterventies en 
effectieve begeleidingsmethoden bij ernstige crisissituaties of gedragsproblemen. Een redelijk 
grote groep jongeren heeft behoefte aan eerder ingrijpen van buitenaf. Het is wenselijk om 
te onderzoeken hoe dergelijke interventies in een eerder stadium gerealiseerd kunnen 
worden (desgewenst met behulp van een interventiemonitor en een goede risico-inschatting). 
Indien de hulp vrijwillig niet of onvoldoende tot stand komt, zullen mogelijkheden om via 
dwang of drang in te grijpen verder moeten worden onderzocht.  
 
De tendens is dat de hulp zo licht en zo kort mogelijk duurt. De vraag is of deze groep 
jongeren met deze vorm van hulp voldoende gebaat is. Mogelijk is intensievere en zwaardere 
hulp gewenst. Voor veel jongeren is de huidige hulp te vrijblijvend.  
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Meer specifieke aanbevelingen gericht op de verschillende actoren: 
 
Onderwijsinstellingen: Vanwege het laagdrempelige en continue karakter kan onderwijs 
voor risicojongeren een belangrijke signaal- en begeleidingsfunctie vervullen. 
   
Zet zodanige zorgstructuren op binnen het voortgezet en middelbaar onderwijs 
(bijvoorbeeld in de vorm van een brede school), dat risicogedrag van jongeren tijdig 
gesignaleerd wordt en adequate begeleiding en hulp wordt geboden. Vertrouwenspersonen 
en mentoren zijn hierbij sleutelfiguren. Idealiter hebben zij kennis van risicogedrag en 
kunnen zij de signalen opvangen, begeleiden, informeren of adequaat verwijzen naar hulp. 
Bijscholing op gebied van motiveren en begeleiden van jongeren en kennis over sekse- en 
cultuurrelevante aspecten lijkt noodzakelijk. 
 
Maak bij voorlichting- of preventieactiviteiten in het onderwijs gebruik van 
ervaringsdeskundigen (voormalige risicojongeren, ex-verslaafde jongeren). Allen informatie 
over de impact, gevolgen en do’s en dont’s van risicogedrag is niet voldoende, geef ook 
informatie over hulpverleningsmogelijkheden aan jongeren bij drugs- en alcoholgebruik, 
zwerf- en wegloopgedrag, problemen in de thuissituatie, crimineel gedrag, seksueel misbruik, 
mishandeling, e.d. 
 
Organisaties in de jeugdketen:  
Zorg ervoor dat jongeren een stem krijgen in de probleemdefinitie en hulpaanpak en maak 
hen meer probleemeigenaar. Laat jongeren in het hulptraject duidelijk zelf partij zijn.  
 
Houd er rekening mee dat jongeren er in crisis- of risicovolle situaties paradoxale wensen en 
opvattingen over hulp op na kunnen houden, dat het contact grillig kan verlopen, dat 
jongeren soms voortijdig afhaken, maar gebaat kunnen zijn bij een continu, duurzaam en 
ondersteunend contact. 
  
Organiseer bij- en nascholing voor professionals met aandacht voor een open houding, 
oprechte betrokkenheid, transparantie en begeleiding die aansluit bij problematiek, behoefte, 
beleving, motivatie en hulpvraag van de jongere zelf. Zorg dat er oog is voor hun leefsituatie, 
hun (culturele) identiteitsontwikkeling en kijk wat zij nodig hebben en wat zij verwachten, 
wat hun competenties zijn en spring hier op in, creëer de ‘klik’ tussen hulpverlener en 
jongere als basis voor een verdere hulpverleningsrelatie. 
 
Middelengebruik en verslaving komt veel voor onder jongeren. Het is van belang dat de 
sociale omgeving, ouders en onderwijs signalen omtrent middelengebruik tijdig oppikken en 
samen met de jongeren kijken naar geschikte hulp of ondersteuning. Er moet onderzocht 
worden hoe deze groep beter bereikt en gemotiveerd kan worden voor hulp en welk aanbod 
bij hen aansluit en effectief genoeg is.   
 
Veel van de OTS jongeren (met name meisjes) in de JJI hebben negatieve seksuele 
ervaringen of ervaringen met fysiek geweld. Bevorder een actieve rol op gebied van 
vroegtijdig signaleren, interveniëren en melden van seksueel misbruik of mishandeling of 
bedreigende situaties bij het AMK.  
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Draag zorg voor adequate begeleiding, en zoek naar wegen om actueel misbruik of 
mishandeling te stoppen en voorkom risico op herhaling (bijvoorbeeld seksuele 
weerbaarheidstrainingen).  
Als het gaat om bedreiging of mishandeling binnen gezinnen wordt op dit moment de 
jongere met een civiele maatregel uit huisgeplaatst. Het is logischer en wenselijker dat de 
agressor uit huis wordt gehaald. Met het wetsvoorstel uithuisplaatsing van plegers bij 
dreiging van geweld in de huiselijke kring, worden de mogelijkheden hiertoe vergroot. 
Bij bedreigende of crisisvolle situaties in de leef- of thuissituatie van de jongeren is het van 
belang de behoefte en vraag van de jongeren als vertrekpunt te nemen. Sommige jongeren 
willen tijdelijk rust en een veilige plek, wel of niet meer bij ouders blijven wonen, hulp bij 
eigen problemen, wel of geen begeleiding bij herstel van de relatie met hun ouders, wel of 
geen begeleiding bij zelfstandig wonen, en of hulp voor ouders vanwege pedagogische 
onbekwaamheid of psycho-sociale problemen.  
 
Vergroot expertise bij beroepskrachten omtrent sekse- en cultuurrelevante issues bij OTS 
jongeren met risicogedrag. Wees alert op verborgen signalen van seksueel misbruik, 
mishandeling, bedreigingen in de thuissituatie, vormen van uitsluiting in de sociale omgeving 
en invloed van wij- of ik-cultuur, relatie met gezin/familiesysteem en kijk met de jongere 
naar belemmerende en stimulerende factoren om hierover in gesprek te gaan. Bij 
gedragsproblemen van jongeren is een tijdige en adequate diagnostiek noodzakelijk. 
 
Betrek bij de analyse van de situatie bij risicojongeren niet alleen het probleemgedrag maar 
kijk ook naar eventuele gezinsachtergronden en invloed van de sociale omgeving. Als er 
sprake is van een problematische gezinssituatie of opvoedingsrelatie, zoek dan actief naar 
adequate opvoedingsondersteuning en/of hulp voor ouder(s) en jongeren. 
 
Intervenieer vroegtijdig in bedreigende of onveilige thuis- of leefsituaties van de jongere en 
onderzoek mogelijkheden van outreachend werken. Maak gebruik van dwang of drang als 
vrijwillige hulp niet effectief is en de veiligheid of ontwikkeling van de jongere in het geding 
is.  
 
Maak gebruik van een interventiemonitor zodat tijdig bij levensbedreigende of risicovolle 
thuissituaties ingegrepen kan worden. Heb aandacht voor invloed van risicofactoren als 
eenoudergezinnen, verslaving of ziekte van ouder, echtscheiding van ouders, 
stiefvader/moeder, sociaal arme wijk, verkeerde vrienden, spijbelen van school, alcohol-  of 
drugsgebruik, pestgedrag. 
 
Zoek samen met de jongere naar een voor hem duurzaam en steunend contact uit de eigen 
sociale omgeving (V.I.P., Familieberaad, Vertrektraining) en biedt perspectief middels een 
concreet stappenplan. 
 
Inventariseer welke good practises er zijn voor interventies in de thuissituatie en maak hier 
gebruik van. 
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Bied meer gerichte hulp of begeleiding aan bij specifieke problemen van jongeren (rondom 
agressie, seksualiteit, middelengebruik, communicatie, sociale en emotionele weerbaarheid, 
zelfredzaamheid). 
 
Justitiële Jeugdinrichtingen:  
 
Besteed aandacht aan goede diagnostiek bij problematisch gedrag van jongeren. Heb oog 
voor de beschermende en risicovolle factoren en stem hier de behandeling op af. 
 
Nu worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel tijdelijk uit een crisissituatie gehaald 
en geplaatst in een gesloten justitiële setting. In verband met mogelijke terugkeer van de 
jongere naar huis en herstel van de relatie met de ouders is het wenselijk gelijktijdig 
ondersteuning te bieden aan het sociale netwerk en gezinssysteem van de jongere zelf. JJI en 
de zorgaanbieders in de regio moeten hun aanbod hierop afstemmen. 
 
Ontwikkel aparte behandelmodulen voor  (OTS) jongeren gericht op secundaire preventie 
van risicogedrag en de ontwikkeling van specifieke competenties. Bijvoorbeeld modules 
rondom omgang met middelengebruik, voorkomen van seksuele grensoverschrijding, 
omgang met agressie, ontwikkelen van gezonde seksuele relaties, sociale vaardigheden en 
communicatie. Heb hierbij oog voor de sekse- en cultuurrelevante aspecten. 
 
Investeer tijdens het verblijf van een jongere in de crisisopvang of behandelsetting (tijdig) in 
een zorgteam zodat er bij vertrek/ontslag een goed en veilig sluitend vangnet/netwerk voor 
de jongere is opgebouwd. Dit zorgteam bestaat uit professionals en betrokken familie- en 
netwerkleden. Dit vangnet moet niet alleen betrekking hebben op huisvesting en arbeid maar 
ook gericht zijn op psychosociale opvang en begeleiding. Dit om recidive of herhaling van 
de situatie te voorkomen. Specifieke methodieken zoals vertrektraining en familieberaad 
kunnen hiervoor worden ingezet. 
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Bijlage 1: Tips van de jongeren  
 
Dit zijn de tips van de jongeren, zowel afkomstig van de vragenlijsten als van de interviews. 
Het zijn tips voor ouders, (gezins)voogden, hulpverleners en de Justitiële Jeugdinrichtingen 
zelf. 
 
Tips voor ouders 

- Begrijp je kind, luister naar je kind en geef hem/haar vrijheid. 
- Beter luisteren en veel praten met je kinderen.  
- Besteed veel tijd en moeite aan ze. 
- Beetje begrip tonen voor moeilijke situaties en weten wanneer je kind iets meent. Ook helpen. 
- Luisteren naar elkaar, niet naar beneden halen, laten zien dat je er voor elkaar bent. 
- Luisteren en het oude beeld dat je hebt van je kind eruit stampen en opnieuw beginnen (kinderen een nieuwe 

kans geven). 
- Wees geduldig en wordt niet boos, soms kunnen kinderen er ook niets aan doen wat ze doen. 
- Laat altijd merken dat je ze steunt en van ze houdt, wat er ook gebeurt. 
- Sta altijd achter je kinderen en laat ze dat ook merken, kom eerder in actie als het niet goed gaat. 
- Er voor kinderen zijn, en als het niet aan kunnen samen met jongeren oplossing voor problemen zoeken. 
- Of ze me terug willen nemen, zodat ik het weer kan proberen en afspraken maken en die nakomen. 
- Praat veel met je zoon/dochter over de situatie thuis en bedenk een juiste oplossing voor beide kanten. 
- Praat met je kind, ga niet controleren. 
- Gewoon veel praten met je kind als je iets dwars zit. 
- Doorvragen als je kind ergens mee zit, gewoon goed praten. 
- Veel met jongeren praten, maar op een rustige goede manier, laat de jongeren merken dat je ook echt naar ze 

luistert en vanuit je hart spreek. 
- Leer je kind goed kennen, geef je kind meer vrijheid, wees niet streng en luister naar je kind. 
- Loop je kinderen niet 24 uur per dag achterna. 
- Bemoei je niet teveel met hen. 
- Wees niet te streng voor je kind, geef ze ook wat vrijheid, niet slaan. 
- Loop je kind niet achterna en stel geen vragen zoals: waar ga je heen? 
- Iets minder zorgen maken, want vaak maken ouders zich zorgen om niks. 
- Gun je kinderen meer vrijheid, praat goed met ze en laat jezelf in de wereld van je kinderen komen. 
- Probeer te begrijpen dat de jeugd van tegenwoordig anders is dan de jeugd van ouders. 
- Meer vrijheid en jongeren laten leren van fouten. 
- Let op je kind maar belet hen niet teveel, dat zorgt namelijk voor opstandigheid. 
- Niet slaan, schreeuwen en schelden. 
- Streng zijn maar niet teveel verbieden. 
- Consequent blijven met regels en kinderen niet met verkeerde mensen om laten gaan. 
- Wees streng voor kinderen, maar ga ze niet teveel verbieden, dan doen ze die dingen juist. 
- Strenger en duidelijker zijn. 
- Strenger zijn. 

 
(2) Praat zoveel mogelijk met je kind, houdt ook contact met de leerkrachten van school, ga je om met 
verkeerde vrienden dan horen je ouders dat te weten. Hou ook de dagbesteding van je kinderen in de gaten, 
het gaat geleidelijk van klein naar groot. Als je kind niet wil praten, zoek dan een ander met wie je kind wel 
wil praten. 
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(4) Trek niet te snel een conclusie over vrienden. 
(4) Duidelijke regels zijn heel belangrijk. Niet de ene dag mag je om 20.00 uur thuiskomen en dan de 
volgende dag om 22.00 uur. Nee als je te laat bent krijg je gewoon straf, je moet gewoon luisteren, ik had 
geen goede structuur, het was elke dag anders. Mijn moeder dronk, ik kon alles maken. 
(5) Ze moeten meer naar jongeren luisteren, ik heb gesprekken meegemaakt met hulpverleners, ouder, 
voogden, inrichtingen dan zat je als jeugdige er gewoon bij en de anderen zaten met elkaar te praten, en om 
het half uur werd gevraagd: en wat vond jij er nu van? Dan schreven ze niet eens wat op. 
(6) Ouders moeten je ook een kans geven om over zichzelf na te gaan denken en een kans geven om het 
opnieuw te proberen. 
(7) Meer structuur bieden, als je te laat thuis komt een sanctie op zetten, wees open naar je kinderen, zodat 
zij ook naar jou open blijven. Als je kind vraagt of je een nieuwe vriendin hebt daar eerlijk op antwoorden. 
(11) Meer vrijheid geven. 
(13) Niet zo streng zijn en met je kind blijven praten. 
(14) Je moet echt voor je kinderen vechten. Gewoon goed opletten en strenger aanpakken, want zo ben ik in 
dat wereldje gekomen van blowen. Toen zei ik laat me met rust ik wil naar buiten, ik was toen heel eigenwijs 
en luisterde niet naar mijn moeder. 
(15) Let op je kinderen, houd ook de kleinste details in de gaten, ook al lijkt het onschuldig, gelijk stop 
zetten. Laat je kind onderzoeken als je kind heel druk is. 
(16) Dat vader moet stoppen met alcohol en drugs, en dat hulpverlening vaker moet komen. 
(17) Als je blowt en drinkt en met slechte mensen omgaat moet je kinderen gesloten zetten. Als iemand op 
het slechte pad gaat hier brengen. 
(18) Probeer altijd met je dochter te praten en er contact mee te krijgen. Probeer niet te dwingen maar luister 
en probeer er te zijn voor haar. Ga samen hulp zoeken, slaan of je dochter verstoten helpt niet, dan wordt het 
nog erger. 
(22) Probeer eerst zelf dingen uit te zoeken voor je hulp voor je kind krijgt. Niet gelijk wegstoppen maar 
vooral meer praten en goed luisteren. 
(25) Bij ruzie thuis met kinderen gelijk de jeugdzorg inschakelen, als het echt te ver gaat ook bij weglopen, 
straf geven, schijt aan je kind hebben.  
(26) Blijf achter je dochter staan ook al is het maagdenvlies verbroken (bij verkrachting), dochters hebben 
hun ouders nodig als ze zoiets hebben meegemaakt. 
(27) Let op je kinderen, geef de kinderen niet teveel vrijheid maar houd ze ook niet te strak. Houd in de 
gaten met wie je kinderen omgaan en laat die vrienden ook thuis komen. 
(30) Steun je kinderen en respecteer elkaar. 
(31) Probeer met je kinderen te praten ook al willen ze niet, heb hier begrip voor en sluit je kind niet buiten. 
 
Tips voor (gezins)voogden 

- Luisteren naar kind en van beide kanten respect en vertrouwen. 
- Meer inleven in het kind, luister naar ons en snap wat we hebben meegemaakt . 
- Kijk verder, er is meer dan de buitenkant en het oppervlakkige gedrag. Misschien rot de appel vanuit de 

binnenkant en is iedereen bezig met de schil! 
- Niet je eigen conclusies trekken over dingen, in de eerste plaats er voor het kind zijn. 
- Meer praten over problemen. 
- Goed naar de thuissituatie kijken, voordat je ons uit huis haalt. 
- Geen beslissingen nemen voor maar met jongeren. Wij zijn ook mensen en hebben ook een eigen wil (6 keer). 
- Doe niet stiekem, betrek de jongere overal bij. 
- Probeer samen een oplossing te vinden en doe niet zo snel wat je zelf het beste voor diegene vindt. 
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- Afspraken nakomen en niet zeggen dat je naar huis mag, terwijl het niet mag. 
- Vraag bij alles wat u verteld wordt om bevestiging bij het kind, want niet alles wat geschreven wordt is waar. 
- De waarheid vertellen en zeggen waar je aan toe bent. 
- Weten waar het kind aan toe is. 
- Meer contact opnemen. 
- Kom langs, bel, schrijf desnoods, bouw een goede en redelijke band op en luister. 
- Bel wat vaker of sneller terug. 
- Toon wat meer betrokkenheid en laat af en toe iets van je horen. 
- Meer bellen en beslissingen nemen in overleg. 
- Kansen en perspectief bieden. 
- Ze moet me nog een keer een kans geven. 
- Geef de jongens en meiden meer kans om zich te laten zien in de maatschappij. 
- Als er iets ergs is gebeurd, pak dan niet alles van hen af. 

 
(4) Echt luisteren en er ook iets mee doen. 
(8) Zekerheid geven, zodat je weet waar ja aan toe bent. Goed toekomstperspectief bieden en niet op je luie 
krent blijven zitten. 
(6) Het moet een vertrouwenspersoon zijn met wie je dingen kunt bespreken. Als je niet echt met je voogd 
kunt praten of als je elkaar niet begrijpt kom je niet ver, ze moeten de tijd nemen voor wat is eigenlijk het 
probleem, waar moeten we beginnen om het op te lossen, niet zomaar ergens dumpen en denken het zit wel 
goed. 
(10) Niet dingen beloven die je niet doet, jongeren niet in onzekerheid laten. 
(11) Als je veel weggelopen bent eerder naar gesloten maar wel korter verblijf. 
(13) Niet alleen naar ouders maar ook naar kind luisteren, duidelijk zijn wanneer wat zou kunnen. 
(15) Zorg dat je overal op bent voorbereid. Let op de signalen die het kind afgeeft, want soms kan je aan de 
houding of gezichtsuitdrukking zien dat het niet helemaal jofel is, dan kun je wel lachen maar je ogen 
spreken boekdelen. 
(27) Meer van je laten horen, complimenten geven, steunen en meer voor je pupil klaar staan. 
(29) Voogden zouden meer moeten luisteren naar de wensen van hun pupillen. Er zijn veel kinderen die nog 
naar hun ouders terugwillen maar dit niet mogen. Ook al worden ze nog zo mishandeld, het blijven toch je 
ouders. Andere kinderen zie je verder afglijden of in het criminele circuit terecht komen omdat ze zelf de 
keuze niet hadden, liepen weg en werden opgepakt bij het stelen om aan eten te komen. Sommige kinderen 
worden te vroeg bij hun ouders weggehaald. Als je een jaar of zes of zeven bent zie je dat niet als 
mishandeling als ouders een klein tikkeltje te vergaan. 
(30) Probeer eerst een open instelling, dan eventueel besloten en niet direct de gesloten gevangenis in, ik snap 
nog steeds niet waarom ik hier zit. 
(31) Houd je beter aan de afspraken, meer luisteren naar jongeren. Niet alleen naar hun slechte kanten 
kijken maar ook naar hun goede kanten. 
 
Tips voor hulpverleners 

- Meer aandacht geven aan het kind en hen serieus nemen. 
- Meer hulp bieden, een verhaal aanhoren en je proberen in te leven in de situatie. 
- Meer luisteren  en je verplaatsen in de jongen of meisje. 
- Probeer jongeren beter te begrijpen en neem beslissingen waar we het beiden mee eens zijn. 
- Houdt altijd uw geduld, want het is in zo’n situatie soms moeilijk voor een kind om uit zijn woorden te 

komen. 
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- Meer achter de jongere staan, luisteren en actie ondernemen. 
- Luister naar het kind en denk niet dat je alles meteen weet. 
- Ons beter leren begrijpen zodat wij beter van jullie hulp gebruik kunnen maken. 
- Laat ons in onze waarde. 
- Verplaats je in moeilijke situaties van het kind, dan begrijp je hem of haar. 
- Kijk eens naar waarom het kind zo’n gedrag vertoont. 
- Als een kind hulp vraagt, geef die dan ook anders komen ze terecht in dit soort gevangenissen. 
- Als je iets aan ziet komen waarschuw dan. 
- Eerder helpen en niet gelijk opsluiten. 
- Op tijd zijn met helpen en aan afspraken houden. 
- Als er hulp wordt gevraagd direct geven en niet wachten tot iemand vast zit. 

 
(2) Vraag eerst aan jongeren of ze wel zin hebben in een gesprek. Anders helpt het toch niks. Als iemand 
niet wil heeft het geen zin. Ga dan bijvoorbeeld niet in een kantoor zitten, maar loop dan door een park, dat 
praat makkelijker. 
(4) Niet van papier lezen bij jeugdzorg, mij meer serieus nemen en niet zo kinderachtig doen. 
(13) Als ze een gezin gaan helpen en het gaat goed niet meteen weggaan. Dan moeten ze ook nog contact 
blijven houden om te kijken of het goed blijft gaan. En als het niet meer goed gaat toch blijven proberen. 
(15) Prik door jongeren heen, let niet alleen op buitenkant en let op signalen die jongeren afgeven. 
(17) Praat veel meer met deze meiden en probeer hun vertrouwen te winnen. Probeer ze wakker te schudden 
(loverboy) uit mooie droom, het is geen realiteit. Het is prettiger eerlijk geld te verdienen dan vies geld. Probeer 
een oplossing te zoeken voor beide partijen. Laat de meiden zelf over hun situatie nadenken, draai een 
videofilm (Michael en Denise), dat werkt heel goed, als ik die film eerder had gezien had ik misschien eerder 
mijn ogen geopend. 
(30) Jongeren moeten ouders respecteren en naar ze luisteren. In de pubertijd ga je veranderen en daar moeten 
ouders rekening mee houden. 
(31) Luisteren naar wat jongeren te vertellen hebben. Eerst vertrouwen winnen van jongeren door interesse te 
tonen, geen ‘waarom vragen’ stellen maar meer vragen naar hoe zit jouw leven in elkaar. De jongeren zelf 
hun verhaal laten vertellen. 
 
Tips voor de JJI 

- Niet zo vaak en snel visiteren (4 keer). 
- Tv op de kamer (4 keer). 
- Minder streng (6 keer). 
- Flexibelere regels (6 keer). 
- Meer luchten (dit is beter voor hun huid, en ze worden vaak ook rustiger, omdat ze dan de buitenlucht 

tenminste voelen). 
- Geen misbruik maken van je macht (3 keer). 
- Roken (5 keer) (je komt hier binnen met stress, als je niet mag roken wordt het allemaal nog erger). 
- Niet altijd achter gesloten deuren (we worden gek in onze gesloten kamers). 
- Meer mogelijkheden om ons bezig te houden (vrijetijdsbesteding). 
- Meer verlof. 
- Meer vrijheid (niet dreigen met op cel zetten). 
- Beter met ons omgaan en niet voor de kleinste dingen straf geven. 
- Meer begrip en proberen je in de jongere te verplaatsen. 
- Probeer veel met je mentorkinderen te praten. 
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- Meer met kinderen praten en een plan maken. 
- Meer respect tonen voor de kinderen en niet zo gewelddadig met hen omgaan. 
- Meer met ons praten, want er gebeurt meer in het hoofd dan jullie kunnen weten. 
- Beter gesprekken voeren dan voor domme dingen op je kamer te worden gezet. 
- Ga eens met jeugd om de tafel zitten en wissel informatie en perspectief uit. 
- Ik word ontzettend gepest wanneer de groepsleiding er even niet is. Let op please!!! 
- Praat regelmatig ook al wil de betreffende persoon niet echt, houd drugsgebruik goed in de gaten en praat met 

ze. 
- Geen tips, ze doen hun best. 
- Perfect gedaan. 
- Ga zo door, maar wees minder streng en gun mensen kansen. 

 
(4) Wat minder rapport (op je kamer zetten), want dat is niet goed; daar wordt je gek van. 
gewoon zeggen waarom heb je gerookt, als je het nog een keer doet dan moet je op je kamer. 
(8) Luisteren naar de mening van jongeren, als je in discussie wil met groepsleiding, niet meteen naar je 
kamer sturen. 
(2) Doen hun werk best goed hier, veel praten lucht enorm op, communicatie is het belangrijkste wat een 
mens nodig heeft. 
(4) Verruimen van kamertijd op zondag. 
(5) Ze doen het goed, nooit problemen mee gehad, ik kan dingen vertrouwelijk vertellen, ze geven aandacht en 
praten met je, dit is de eerste inrichting waar ze iets met mij doen. Ik zou alleen willen dat ze meer 
activiteiten zouden aanbieden, nu twee per dag en een uur in de vakantie. De dag duurt te lang en dan verveel 
je je en ontstaat er onderling irritatie.  
(11) Het is allemaal wel goed hier, het is gemengd met activiteiten zoals voetballen, misschien niet goed voor 
meiden die negatieve ervaringen met jongens hebben, maar voor mij is het de juiste plek. 
(13) Eén lijn trekken in begeleiding, de een is strenger dan de ander, dat is heel vervelend. 
(14) Ik vind eigenlijk dat ze alles wel goed doen hier, ze hebben goed door als het niet goed gaat. 
(16) Meer op één lijn met elkaar (van de één mag je wel en van de ander niet roken), niet teveel wisselingen 
van groepsleiding, je moet elke keer weer iemand anders vertrouwen en niet iedereen kan dat. 
(27) Meer helpen en vaker gesprekken, eenmaal per week met een mentor is te weinig. 
(30) Jeugdzorg moet eerder ingrijpen en gesprekken hebben met jongeren. 
(31) Meer naar jongeren luisteren, meer tijd voor hen vrijmaken om met hen te praten. Meer activiteiten 
aanbieden zoals bewegingsport, fitness, meisjesvoetbal. 
 
Tips voor jongeren 
(5) Neem de hulp aan die je krijgt, durf ook nee tegen anderen te zeggen. Maak je school af, het is niet altijd 
leuk om een crimineel te zijn, het levert alleen maar stress op. Je bent meer tevreden als je zelf iets hebt 
verdiend en daarmee een auto koopt dan wanneer je een auto steelt. 
(26) Als je verkracht bent, vertel het aan je ouders, je ouders zullen niet boos zijn. Jij hebt het dan in ieder 
geval vertelt, en je krijgt hulp als je dat wilt, dat is beter dan erover blijven zwijgen.  En ga niet met de 
verkeerde mensen om en niet aan de drugs. 
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Bijlage 2: Opmerkingen van de jongeren, zowel bij de vragenlijsten als bij de 
interviews 
 

- Ik wacht nog steeds op een behandelplek en zit al bijna een jaar vast voor niks. Volgens mij ben ik heel erg 
veranderd maar mijn voogd ziet dat niet, ik zou gewoon nog een kans willen krijgen en wil graag mijn 
opleiding afmaken, ik hoop dat u hier iets mee kunt. 

- Het is zo erg hier, ik heb er erg veel moeite mee, juist omdat mijn kamer op slot zit raak ik in paniek, ze 
moeten me meer op de groep laten zitten. 

- Ik vind de hulpverlening zwaar kut, ik heb al op meer dan twintig plaatsen gezeten en ben hier geen meter 
mee opgeschoten. De hulpverlening zou meer geld moeten steken in het helpen van jongeren die de criminaliteit 
in komen, de regering wil nu bezuinigen op hulpverlening, over vijftien jaar moet er dubbel zoveel worden 
uitgegeven, wij krijgen ook weer kinderen … groetjes een pissige jongen. 

- Met vertrouwen kom je ver, ik heb het niet verdiend om hier te zitten en gestraft te worden net als de andere 
strafrechtelijke mensen. Hoe lang nog? 

- Ik vind dat alle OTS’ers moeten scheiden van de PIJ’ers. 
- Als je wilt helpen help ons dan alleen met de dingen waar we mee geholpen willen worden, anders wordt het 

alleen nog maar erger, we hebben niets verkeerds gedaan, ik niet tenminste. 
- Ik vind het heel goed dat jullie dit hebben gemaakt, want als er voor sommigen meer hulp was geweest was de 

gevangenis niet nodig geweest. 
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Bijlage 3: Kenmerken en achtergrond geïnterviewde jongeren  
 

Sekse: Leeftijd:  Setting : Geboorteland: Geboorteland 
ouders: 

1 Jongen 13 Opvanggroep  Nederland  Nederland 
2 Jongen 16 Behandelgroep Tunesië, in Nederlands pleeggezin 

opgegroeid 
Tunesië 

3 Jongen  16 Opvanggroep Nederland Nederland 
4 Jongen 16 Behandelgroep Nederland Vader Molukse 

Eilanden 
5 Jongen 16 Opvanggroep  Nederland Nederland 
6 Jongen 17 Opvanggroep  Suriname Suriname 
7 Jongen 15 Opvanggroep  Suriname Suriname 
8 Jongen  15 Opvanggroep  Nederland Nederland 
9 Meisje 15 Behandelgroep Antillen Antillen 
10 Jongen  16 Opvanggroep  Nederland  Nederland 
11 Meisje  13 Opvanggroep  Nederland  Nederland 
12 Meisje 15 Opvanggroep  Nederland  Nederland 
13 Meisje 16 Opvanggroep  Peru Peru 
14 Meisje  16 Opvanggroep  Nederland Nederland 
15 Meisje 16 Opvanggroep  Nederland Suriname 
16 Meisje 16 Opvanggroep  Nederlands Moeder 

Nederlands Indië 
17 Meisje  16 Opvanggroep  Nederlands Nederlands 
18 Meisje 16 Behandelgroep Nederlands Marokko 
19 Meisje 15 Behandelgroep Nederlands  Nederland 
20 Meisje  13 Behandelgroep Nederlands  Nederland 
21 Meisje 17 Behandelgroep Marokko Marokko 
22 Meisje  17 Behandelgroep Nederlands Vader Suriname 
23 Meisje 16 Behandelgroep Nederland  Nederland 
24 Meisje 15 Behandelgroep Nederlands  Nederlands 
25 Meisje  17 Behandelgroep Nederlands  Nederlands 
26 Meisje 13 Opvanggroep  Nederlands Suriname 
27 Meisje 16 Opvanggroep  Nederlands  Nederlands 
28 Meisje  15 Opvanggroep  Nederlands  Nederlands 
29 Jongen 15 Opvanggroep  Nederlands  Nederlands 
30 Jongen  15 Opvanggroep  Nederlands  Nederlands 
31 Meisje  17 Opvanggroep  Nederland Vader Aruba  

Moeder: 
Engeland 
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Bijlage 4: Geboorteland jongeren en ouders geïnterviewde jongeren 
 
Twee jongeren zijn geboren in Suriname. De ene jongere is vanaf zijn derde jaar verhuisd 
naar Nederland en de ander woont vanaf zijn veertiende in Nederland. Een jongere is 
geboren op de Nederlandse Antillen en woont vanaf haar vierde jaar in Nederland. Een 
jongere woont vanaf haar vijfde jaar in Nederland en is geboren in Peru. Een andere jongere 
is in Tunesië geboren maar vlak na zijn geboorte in een Nederlands pleeggezin opgegroeid. 
Van alle geïnterviewde jongeren is er slechts één die nog maar een paar jaar in Nederland 
woont. In totaal gaat het om dertien jongeren die we als allochtoon aanmerken. 
 
Geboorteland ouders van de geïnterviewde jongeren: 

- Van vijf jongeren is één of beide ouders in Suriname geboren.  
- De ouders van één jongere zijn geboren in Peru.  
- De ouders van twee jongeren komen van de Nederlandse Antillen. Eén van de twee 

moeders is in Engeland geboren.  
- Van twee jongeren zijn beide ouders in Marokko geboren.  
- Van één jongere komt alleen de moeder uit voormalig Nederlands Indië. 
- Van één jongere is alleen de vader op de Molukse eilanden opgegroeid.  
- Er is één jongere van wie de ouders zijn geboren in Tunesië. Kort na zijn geboorte 

zijn de ouders overleden en is hij in een Nederlands pleeggezin opgegroeid.  
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Bijlage 5: Deelnemers aan de klankbordgroep 
 
Bij de bespreking van de conceptrapportage heeft een klankbordgroep meegedacht bij de 
formulering van de conclusies en aanbevelingen. De klankbordgroep is samengesteld uit 
deskundigen werkzaam in het veld van de zorg- en justitieketen. 
 
 De heer N. van de Blink, hoofd Justitiële Jeugdinrichting, Overberg. 
 Mevrouw J. van de Born, senior beleidsmedewerker, Provincie Utrecht. 
 De heer J. Buining, Maatschappelijke Ondernemingsgroep, Utrecht. 
 De heer H. Deten, divisiemanager, de Hoenderloo-Groep, Hoenderloo. 
 De heer Dirksen, directeur, Bureau Jeugdzorg, Overijssel. 
 Mevrouw M. Harings, stafmedewerker, Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker, Breda. 
 Mevrouw L. De Jongh, hoofd zorg, Justitiële Jeugdinrichting het Poortje, Groningen. 
 De heer T. Keulen, directeur pedagogische zorg en Mevrouw N. Nieuwelink, 

stafmedewerker, Justitiële Jeugdinrichting Doggershoek, Den Helder. 
 Mevrouw M. Koopman, beleidsmedewerker Jeugd & Veiligheid, Spirit, Amsterdam. 
 Mevrouw A. Quik-Schuyt, kinderrechter, rechtbank Arrondissement Utrecht 
 De Heer J. Ritsema, directeur Valkenheide, Maarn. 
 De Heer P. Vergouwe, manager lokaal beleid, Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. 
 De heer P. Verkade, afdelingshoofd, Justitiële Jeugdinrichting Lindenhorst Zeist. 

 
 
 
 
 
 
 


