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De JJI en de ouders 

Paul Vlaardingerbroek 

 

Inleiding 

Vanaf het moment dat ik in de RSJ ben benoemd en vooral sinds mijn benoeming tot 

voorzitter van de sectie Jeugd kreeg ik in het dagelijks bestuur veel te maken met Martin 

Moerings en leerde ik hem zeer waarderen om zijn warme belangstelling voor (de 

rechtspositie van) de gedetineerde.  De keuze voor een onderwerp voor deze feestbundel 

was dan ook niet moeilijk, omdat de rol van de ouders gedurende de voorlopige hechtenis, 

detentie, PIJ-behandeling  van hun kind een achtergestelde rol is. Tot voor kort werden 

ouders gezien als een (vaak) lastig ‘aanhangsel’ van hun kind, om wie (de medewerkers van) 

de inrichting niet goed heen kon. Ouders mochten op bezoek komen en de jongere mocht 

met hen tweemaal per week op eigen kosten) bellen, maar een plek in de begeleiding en/of 

behandeling kregen ouders niet.  Gelukkig is sinds enige jaren een kentering gaande in dit 

denken over de rol van ouders gedurende het verblijf achter tralies van hun kind. Echter, een 

deel van die aandacht is niet altijd gericht op versterking van hun ouderrol in de procedure, 

maar heeft ook een negatieve  invalshoek. Daarbij gaat het er met name om ouders meer 

verantwoordelijk te houden voor de strafbare gedragingen van hun kind(eren) en worden 

ouders meer in de beklaagdenbank gezet. Zo worden ouders verplicht om aanwezig te zijn 

bij de strafzitting van hun kind. In het Regeerakkoord VVD-CDA van 2010 wordt 

aangekondigd dat kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar en overlast veroorzaken of 

criminaliteit plegen zo vroeg mogelijk in beeld zullen worden gebracht, zodat hun 

probleemgedrag direct en tijdig behandeld kan worden. Hun ouders worden eerder en meer 

financieel aansprakelijk gesteld. Dit geldt ook in het geval van oudere kinderen.  

Ik wil in het navolgende die ontwikkeling beschrijven hoe ouders op een betere manier bij 

hun tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel veroordeelde kind kunnen worden 

betrokkenen. Ik zal daarbij in het bijzonder ingaan op de vraag of met de huidige aandacht 

voor ouders binnen de JJI voldoende wordt tegemoet gekomen aan de wens om  ouders 

meer te betrekken binnen de begeleiding en behandeling. Tevens zal daarbij aan de orde 

komen hetgeen in de  nabije toekomst wordt gedaan aan verbetering van de inbreng van 

ouders in de JJI. Daarbij zal bespreking van het wetsvoorstel 31 915 relatief veel aandacht 

krijgen  

 

1. Hoe is het bezoek van ouders in de JJI wettelijk geregeld? 

 De basis van de justitiële jeugdinrichtingen is sinds 2001 neergelegd in de Beginselenwet 

Justitiële Jeugdinrichtingen , die aansluit bij de Penitentiaire Beginselenwet en de 



Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.  Achtergrond  van de invoering  van 

deze algemene Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen was dat de overheid een nieuwe, 

duidelijke regeling wenste, die de verbrokkeling van eerdere regelingen weg moest nemen  

en die de kwetsbare rechtspositie van jongeren in de inrichting ten volle beoogde te 

beschermen.1 Op 1 januari 2008 werd deze Beginselenwet ingrijpend gewijzigd door de 

invoering van de gesloten jeugdzorg. En vanaf 1 januari 2010 mag geen kind meer 

civielrechtelijk in een JJI worden geplaatst.  De justitiële jeugdinrichtingen dragen een 

specifiek karakter, omdat zij vooral bestemd zijn voor jeugdigen die met de strafrechter in 

aanraking zijn gekomen en zij  dientengevolge te maken krijgen met preventieve hechtenis, 

detentie en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Echter , door deze 

splitsing tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke geplaatste jongeren is  - mede ook door 

een minder groot aantal vrijheidsbenemende sancties – een aanzienlijke terugloop ontstaan 

in het aantal zich binnen de JJI bevindende jongeren. Hierdoor heeft het kabinet Rutte het 

voornemen geuit om tot (tijdelijke?) sluiting van zes justitiële jeugdinrichtingen over te gaan. 

In november 2010 staat meer dan 45 procent van de beschikbare plaatsen leeg. Door de 

langdurige leegstand komt de kwaliteit van de behandeling en begeleiding van geplaatste 

jongeren onder druk te staan. De kosten voor de leegstaande plaatsen bedragen op dit 

moment circa 100 miljoen euro per jaar.2 En dat terwijl in de periode tussen 2005 en 2007 de 

capaciteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen nog met ruim 7% was toegenomen (van 2.581 

gemiddeld in 2005 tot 2.768 gemiddeld in 2007). Deze capaciteitsuitbreiding vond zowel bij de 

opvang- als de behandelinrichtingen plaats. Welke gevolgen deze duidelijke teruggang in aantal 

plaatsen voor gevolgen kan hebben voor de betrokkenheid van ouders bij hun in de JJI 

verblijvende kind zullen we verderop zien. 

De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Reglement justitiële jeugdinrichtingen en 

de diverse uitvoeringsbesluiten bieden een goed inzicht in de huidige rechtspositie van de 

jongere. Maar kennisname van deze regelingen alleen is niet voldoende. Daarnaast moet 

men zich verdiepen in de diverse ontwikkelingen m.b.t. deze inrichtingen. Zo kan worden 

gewezen op de kritische inspectierapporten in 2007 over de justitiële jeugdinrichtingen (als 

ook het meer dan kritische rapport van de Algemene Rekenkamer in 2007), de brieven van 

(destijds) staatssecretaris Albayrak met aankondigingen tot verbetering, als ook het 

wetsvoorstel tot  “Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek 

van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de 

aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties” (TK 2008/09, 

31 915, nrs. 1-3) en de inhoudelijke veranderingen in werkwijze binnen de JJI’s, zoals het 

programma YOUTURN. In 2008 werd een begin gemaakt met het invoeren van één nieuwe 

basismethodiek waarmee alle jeugdinrichtingen in het land moeten werken: YOUTURN, dat 

                                                           
1
 J.E. Doek en P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdzorg, Elsevier, 2009, hoofdstuk 19. 4.1. 

2
 Persbericht ministerie van Justitie van 16 november 2010. Het gaat om de volgende inrichtingen: Rentray, 

locatie Rekken (108 plaatsen) per 1 januari 2011;De Doggershoek in Den Helder (140 plaatsen) per 1 maart 

2011; Den Hey-Acker, locatie Vught (76 plaatsen) per 1 maart 2011; De Hunnerberg, locatie De Maasberg in 

Overloon (64 plaatsen) per 1 maart 2011; De Heuvelrug, locatie Overberg (58 plaatsen) in de eerste helft van 

2012;  Avenier, locatie ‘t Anker in Harreveld (96 plaatsen) in de eerste helft van 2012. 



is voortgekomen uit de programma’s Sociaal Competentiemodel en Equip. Het doel van 

YOUTURN is jongeren te helpen vaardigheden onder de knie te krijgen waarmee zij beter 

zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zo leren zij bijvoorbeeld beter om te 

gaan met momenten waarop het moeilijk is om een beslissing te nemen, maar  ook meer 

praktische zaken, zoals het omgaan met geld en het goed nakomen van afspraken, komen 

aan bod. YOUTURN bestaat uit vijf fases. De eerste drie fases (intake, dagprogramma en 

persoonlijke ontwikkeling) vinden binnen de inrichting plaats, de laatste twee (resocialisatie 

en nazorg) buiten de JJI. YOUTURN is een belangrijke professionaliseringsslag in de 

begeleiding en behandeling van jongeren in de JJI’s, omdat de medewerkers hiermee een 

kwalitatief en eenduidig instrument in handen hebben om het gedrag van jongeren te 

beïnvloeden. Het feit dat alle inrichtingen  ermee werken, schept kansen en mogelijkheden 

tot uitwisseling van kennis en verdieping van de methodiek. Een ander groot voordeel van 

de landelijke invoering van één basismethodiek is dat jongeren die worden overgeplaatst 

hun traject naadloos kunnen voortzetten in een andere inrichting.  Eind 2009 is de invoering 

van YOUTURN voltooid De justitiële jeugdinrichtingen werken met gedragsinterventies, die 

het ‘keurmerk’ van de Erkenningscommissie dragen. Elke jongere die een jeugdinrichting 

binnenkomt, moet binnen drie weken na aankomst beschikken over een zogenaamd 

Perspectiefplan. Basis voor het plan zijn de met de jongere gevoerde intakegesprekken en 

een screening. Het Perspectiefplan biedt jongeren doelen en begeleidt hen om die te 

bereiken. Voor de voortgang vindt wekelijks een coachingsgesprek tussen mentor en jongere 

plaats om te bezien of de persoonlijke leerdoelen zijn behaald en wat goed of minder goed is 

gegaan. Verder is het belangrijk dat deze nog leerplichtige jongeren onderwijs kunnen 

volgen, dat vanwege hun problematiek en reden van detentie of behandeling, in de regel 

niet op een reguliere school zal kunnen plaatsvinden. Daarom moet elke jeugdinrichting over 

een eigen school beschikken, zodat kinderen binnen het (veilige) terrein van de JJI onderricht 

kunnen krijgen in een klas van ca. 7 tot 8 leerlingen.  

Het contact dat de jeugdige tijdens zijn verblijf in de inrichting mag onderhouden met de 

buitenwereld, is geregeld in hoofdstuk VIII van de BJJ. Dat ieder kind dat van zijn vrijheid is 

beroofd het recht heeft om contact met zijn familie te onderhouden door middel van 

correspondentie en bezoeken, is ook vastgelegd in internationale verdragsbepalingen.  

Uitzonderingen hierop kunnen volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 

Kinderen (IVRK) alleen voorkomen in uitzonderlijke gevallen. Als mogelijke 

beperkingsgronden op het contact met de buitenwereld gelden hier telkens de gronden die 

limitatief zijn opgesomd in artikel 41, lid 4 BJJ, namelijk 

- de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting; 

- de voorkoming of opsporing van strafbare feiten; 

- de bescherming van slachtoffers of andere bij misdrijven betrokkenen; 

- de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige; 



- de uitvoering van het verblijfs- of behandelplan3. 

Of een jeugdige in zijn contact met buiten dient te worden beperkt, beslist in beginsel de 

directeur op basis van één van de bovenstaande gronden. Een beperking kan echter ook 

dwingend worden opgelegd vanwege de officier van justitie of de rechter-commissaris, 

indien dit in het belang van het onderzoek noodzakelijk of gewenst is. Tegen deze 

dwingende beperking is voor de jeugdige geen beklag mogelijk. Hij kan alleen een klacht 

indienen tegen de wijze waarop de directeur praktische uitwerking geeft aan deze 

beperking. Een (beperkt) aantal personen en instanties hebben bij het contact met de 

gedetineerde jeugdige een bevoorrechte positie. Deze zijn opgesomd in artikel 42, lid 1, sub 

a t/m l BJJ. Deze personen of instanties, zoals advocaten en gezinsvoogden, kunnen in 

beginsel vrijelijk contact onderhouden met de jeugdige. Voor het contact van de jongere met 

zijn ouders of voogd,  stiefouder of pleegouders kan een voorbehoud gemaakt worden, zoals 

blijkt uit artikel 42, lid 1, sub k BJJ. Zo mag het vrijelijk contact met hen beperkt worden als 

zwaarwegende belangen van de jeugdige zich hiertegen verzetten. Dit kan bijvoorbeeld 

voorkomen wanneer een ouder wordt verdacht van incest of misbruik van de jeugdige. Dit is 

in overeenstemming met artikel 9, lid 1 van het IVRK, dat stelt dat het beperken van het 

contact met de ouders alleen dan toegestaan is, wanneer dit noodzakelijk is in het belang 

van het kind. De JJI zal – mede door de werklast binnen de JJI – vaak terughoudend met de 

contacten omgaan. In veel gevallen hebben ouders slechts recht op twee uur bezoek per 

week. Zo zijn in veel JJI’s ouders/verzorgers, broers en zussen eenmaal per week op 

werkdagen en eenmaal in het weekend welkom. Vrienden kunnen alleen in het weekend op 

bezoek komen. In het weekend mag de jongere,onder begeleiding, in de regel gedurende 

een uur maximaal 3 bezoekers tegelijk ontvangen. Kinderen tot en met 2 jaar, mits 

bijgeschreven op het paspoort van de ouder, worden niet meegeteld als bezoeker. Bezoek 

anders dan ouders/voogd, broers en zussen en opa's en oma's, wordt door de inrichting 

eerst gescreend voordat zij op bezoek kunnen komen. Voor de geplaatste jongeren en hun 

ouders, broertjes en zusjes kan ook schriftelijk of telefonisch contact van groot belang zijn, 

zeker als de ouders de kosten van het reizen naar de JJI niet kunnen opbrengen of vanwege 

de zorg voor andere kinderen niet een middag naar de JJI kunnen afreizen.  

Hoofdstuk VIII BJJ bevat nadere bepalingen ten aanzien van correspondentie (artikelen 20 

t/m 24), het ontvangen van bezoek (artikelen 25 t/m 27) en het telefoneren (artikel 28). 

Artikel 45 BJJ regelt het onderhouden van contact met vertegenwoordigers van de media. In 

het navolgende zal ik kort ingaan op de correspondentie met de jeugdige (artikelen 41 en 42 

BJJ), het bezoek (artikel 43 BJJ) en het telefoneren (artikel 44 BJJ). De justitiële 

jeugdinrichtingen hebben (vooralsnog) diverse bestemmingen.   Een wijziging van de 

bestemmingen is in de maak (TK 2008/09, 31 915, nrs. 1-3). 

 

                                                           
3
 Tegenwoordig spreken we over het perspectiefplan. 



2. Contactmogelijkheden in de JJI tussen kind ouders/opvoeders/familie 

De in de justitiële jeugdinrichting verblijvende jongere mag in beginsel op eigen kosten 

onbeperkt brieven ontvangen en verzenden, al kunnen hierop beperkingen worden 

gemaakt. Zo is de directeur van de JJI op grond van artikel 41, lid 2 BJJ bevoegd de brieven 

en andere poststukken die bestemd zijn voor de jeugdige te onderzoeken op aanwezigheid 

van bijgesloten voorwerpen (bijv. wapens, drugs, enz.) en deze hiertoe te openen. De 

jeugdige is slechts gerechtigd bij de opening van aan hem gerichte poststukken aanwezig te 

zijn, indien het poststuk in kwestie afkomstig is van een van de personen of instanties, 

genoemd in artikel 42, lid 1 sub a t/m l BJJ.  Verder mag de directeur op grond van artikel 41, 

lid 4 BJJ de verzending of uitreiking van bepaalde poststukken weigeren als zich een van de 

eerdergenoemde beperkingsgronden voordoet. Ook hier geldt weer dat dat niet mag als de 

brief wordt verstuurd aan een der in artikel 42 lid 1 sub a t/m l BJJ genoemde instanties of 

personen, waaronder ook de ouders of voogd zijn vermeld. Artikel 41, lid 5 BJJ bepaalt ten 

slotte wat er met de door de directeur ingenomen poststukken of voorwerpen gedaan kan 

worden, zoals terugzending op kosten van de jeugdige, bewaren of vernietigen. 

Bezoek 

Alle regels omtrent het bezoek dat de jeugdige mag ontvangen in de inrichting zijn 

opgenomen in artikel 43 BJJ. In het eerste lid wordt allereerst de minimale frequentie en 

duur van het bezoek vastgesteld, te weten ten minste één uur per week. Het aantal 

personen dat per bezoek tot de jeugdige wordt toegelaten kan ingevolge artikel 43, lid 2 BJJ 

nog steeds worden beperkt. Een belangrijk probleem in de praktijk is, wat er moet gebeuren 

als de bezoeker (bijv. door fileleed) te laat op het bezoekuur verschijnt. In veel gevallen 

wordt de bezoeker dan niet meer toegelaten. In Wv 31 915 word daarom voorgesteld dit te 

wijzigen door toevoeging van de zin: “De directeur draagt ervoor zorg dat ouders, voogden, 

stiefouders of pleegouders in de gelegenheid zijn om, indien zij vanwege dringende 

verplichtingen of belemmeringen niet in staat zijn de jeugdige op de ingevolge de eerste 

volzin vastgestelde bezoektijden te bezoeken, de jeugdige op andere tijden door de week of 

in het weekeinde te bezoeken.” De RSJ heeft over deze voorgestelde wijziging geschreven 

dat het voorstel tot verruiming van de bezoekmogelijkheid tegemoet komt aan bezoekers 

die door de week niet in staat zijn om bij de jeugdige langs te komen en dat het wettelijk 

vastleggen in de Bjj van de mogelijkheid tot bezoek in het weekend de flexibiliteit die wordt 

nagestreefd ten goede zal komen.4 Op grond van artikel 43, lid 3 BJJ kan de directeur het 

bezoek van een bepaalde persoon weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een 

van de eerdergenoemde beperkingsgronden van het contact met de buitenwereld. Deze 

weigering geldt voor ten hoogste vier weken. Na afloop van deze vier weken kan de 

directeur een hernieuwd verzoek tot toelating van deze persoon opnieuw weigeren indien 

daar nog steeds noodzaak toe bestaat. Een algeheel bezoekverbod voor een bepaald 

                                                           
4
 Wijziging Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming,  

  Advies 30 september 2008.   



persoon kan dus niet. Krachtens artikel 43 lid 4 BJJ kan de directeur bepalen dat er toezicht 

op het bezoek wordt uitgeoefend. Bovendien dient elke bezoeker op grond van het vijfde lid 

van artikel 43 BJJ zich bij binnenkomst in de inrichting te legitimeren en is de directeur 

bevoegd een bezoeker aan zijn kleding te laten onderzoeken. Voor ouders, broertjes en 

zusjes komt een dergelijk onderzoek vaak vervelend over, maar helaas is dit soort 

veiligheidscontroles noodzakelijk gebleken, omdat sommige ouders verboden spullen de 

inrichting insmokkelden.  Artikel 43, lid 6 BJJ vermeldt dat de directeur het bezoek binnen de 

daarvoor bestemde tijd kan beëindigen en de bezoeker uit de inrichting kan doen 

verwijderen, indien zich een van de eerdergenoemde beperkingsgronden voor het contact 

met de buitenwereld voordoet. Overigens hebben de in artikel 42, lid 1 sub a t/m l BJJ 

genoemde (geprivilegieerde) personen of instanties, die genoemd worden in, meer toegang 

tot de jeugdige en dat zij zich tijdens het bezoek vrijelijk met de jeugdige moeten kunnen 

onderhouden (artikel 43, lid 7 BJJ).  

Telefoneren 

Artikel 44 BJJ bepaalt dat een jeugdige het minimumrecht heeft om ten minste tweemaal 

per week een telefoongesprek van tien minuten te voeren. De kosten van zijn 

telefoongesprekken komen in beginsel voor zijn eigen rekening. De directeur kan bepalen 

dat een jeugdige, op grond van de huisregels die gelden in de inrichting, vaker of langer dan 

het voorgeschreven maximum mag telefoneren. Dat zal zich bijvoorbeeld voordoen als er in 

het gezin of leven de jeugdige belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan of voordoen. 

Evenals bij de correspondentie kan er op de gronden genoemd in artikel 41, lid 4 BJJ toezicht 

worden uitgeoefend op de telefoongesprekken van de jeugdige. Bovendien kan het 

uitoefenen van toezicht noodzakelijk zijn om de identiteit van de persoon met wie de 

jeugdige een gesprek voert, vast te stellen (artikel 44, lid 2 BJJ). Het toezicht kan 

bijvoorbeeld bestaan uit het beluisteren of het opnemen van het telefoongesprek. Op grond 

van artikel 44, lid 3 BJJ kan de directeur een telefonisch contact voor een periode van ten 

hoogste vier weken weigeren of vroegtijdig beëindigen, indien hij dit noodzakelijk acht op 

basis van een van de hiervoor genoemde gronden. Overigens kan de jeugdige met de 

zogenoemde geprivilegieerde personen of instanties (die opgenomen zijn in artikel 42, lid 1, 

sub a t/m l BJJ) vrijelijk telefonisch contact onderhouden ingevolge artikel 44, lid 4 BJJ. Zijn 

privacy wordt in zoverre gewaarborgd, dat er op deze telefoongesprekken slechts dan 

toezicht mag worden uitgeoefend wanneer dit noodzakelijk is om de identiteit van de 

persoon of instantie met wie de jeugdige een telefoongesprek voert vast te stellen. 

Overigens wordt artikel 44 lid 1 BJJ gewijzigd door de Wet van 12 juni 2009, Stb. 245 in die 

zin, dat in verband met het uitoefenen van toezicht als bedoeld in het tweede lid, 

telefoongesprekken mogen worden opgenomen. Een datum van inwerkingtreding van deze 

wetswijziging is er nog niet. Art. 44 lid 2 BJJ maakt het mogelijk dat de directeur kan bepalen 

dat op de door of met de jeugdige gevoerde telefoongesprekken toezicht wordt 

uitgeoefend, indien dit noodzakelijk is om de identiteit van de persoon met wie de jeugdige 

een gesprek voert vast te stellen dan wel met het oog op een belang als bedoeld in artikel 



41, vierde lid. Dit toezicht kan omvatten het beluisteren van een telefoongesprek of het 

uitluisteren van een opgenomen telefoongesprek. Aan de betrokkene wordt mededeling 

gedaan van de aard en de reden van het toezicht. Bij algemene maatregel van bestuur 

worden nadere regels gesteld over het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren en 

verstrekken van opgenomen telefoongesprekken.  

Voorbereiding op terug naar huis 

Om te voorkomen dat een jongere van de ene op de andere dag met zijn tas met spullen op 

de trein wordt gezet richting huis en daar geheel onvoorbereid zijn leven weer moet zien op 

te pakken, is veel geïnvesteerd in verbetering van de nazorg. Gen jongere mag de JJI meer 

verlaten zonder dat in kaart is gebracht op welke wijze de nazorg aan deze jeugdige in zijn 

naaste omgeving zal worden geregeld.  In de afgelopen jaren is daarom sterk ingezet op 

ketensamenwerking in de justitiële jeugdketen en zijn de zgn. Netwerk- en Trajectberaden 

ontstaan. Het Netwerk- en Trajectberaad maken deel uit van het deelproject Passende 

Nazorg van het project Aanpak Jeugdcriminaliteit van Justitie. Het doel van passende nazorg 

is om alle jongeren die een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) verlaten een passend nazorgtraject 

aan te bieden. Dit nazorgtraject wordt – vrijwillig en anders op verplichte basis - gericht op 

het voorkomen van verder afglijden van de jongere. Sinds september 2008 is de Raad voor 

de Kinderbescherming verantwoordelijk voor deze nazorg. Thans wordt elke jongere uit de 

doelgroep besproken in een Netwerkberaad (in de JJI waar de jongere verblijft) en in een 

daaropvolgende Trajectberaad (in de regio waar de jongere woont). In het Netwerkberaad 

wordt geprobeerd om met alle verkregen relevante informatie over de jeugdige een 

inschatting te maken hoe lang de jeugdige mogelijk vast zal blijven zitten en op basis daarvan 

procedurele afspraken met elkaar te maken (wie doet wat wanneer). Deelnemers aan het 

Netwerkberaad zijn de justitiële jeugdinrichting (JJI), de Raad voor de Kinderbescherming uit 

de JJI-regio, en Bureau jeugdzorg (BJZ, afd. jeugdreclassering) of reclassering uit de JJI-regio. 

De bij het netwerkberaad betrokken vestiging van de RvdK meldt de jongere bij de Raad uit 

het gebied waar de jongere woont. Vindt het Netwerkberaad  dus plaats in de JJI waar de 

jeugdige verblijft, het Trajectberaad wordt georganiseerd en voorgezeten door de 

casusregisseur van de Raad in de regio waar de jongere woont of waar naartoe hij verhuist 

als hij de JJI verlaat.  Aan het Trajectberaad nemen deel BJZ (jeugdreclassering/gezinsvoogd) 

of SRN (reclassering), de Intern Trajectbegeleider van de JJI en de gemeente. In het 

Trajectberaad worden gezamenlijk de trajectdoelen vastgesteld. Zo worden afspraken 

gemaakt over het trajectplan, er wie welke problemen aanpakt. Daarbij wordt door de 

gemeentelijke vertegenwoordiger een advies gegeven over de inzet van gemeentelijke 

voorzieningen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. BJZ (jeugdreclassering) is in 

eerste instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van het nazorgplan. De gemeenten 

hebben ook een belangrijke taak in de nazorg. Zij bieden voorzieningen die van belang zijn 

voor een plan van aanpak of voor een voorstel om te schorsen. Zo zal de gemeente 

bijvoorbeeld financiële voorzieningen inzetten, passende zorg/hulp aanbieden of een 

passende opleiding voor de jongere vinden. Als de jeugdige niet terug kan keren naar zijn 



ouderlijk huis, dan zal gezocht moeten worden naar andere huisvesting. Ook goede 

samenwerking met woningcorporaties is daarom van belang.  Kortom, in de nieuwe opzet 

van het Netwerk en Trajectberaad is alles erop gericht dat de jongere zijn leven in zijn 

woonplaats weer op een goede manier kan oppakken. Vanuit het Trajectberaad wordt ook 

met de ouders overlegd hoe hun kind door hen na terugkeer uit de JJI zal worden 

opgevangen.  Indien blijkt dat ouders zich onvoldoende (kunnen) inzetten voor hun kind en 

niet bereid of in staat zijn om met hun kind ‘de draad weer op te pakken’ zal gekozen 

moeten worden voor ondersteuning van die ouders via drang of dwang. In dat soort gevallen 

kan overwogen worden om met bijvoorbeeld een  ondertoezichtstelling de jeugdige én diens 

ouders de nodige ondersteuning te bieden.  Uiteraard staat vrijwillige hulp en/of begeleiding 

voorop.  Is overheidsingrijpen toch noodzakelijk dan zal rekening moeten worden gehouden 

met  het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel., waarbij ik overigens wil opmerken 

dat het gezegde dat ‘zachte heelmeesters stinkende wonden maken’ in dit soort situaties 

helaas opgeld doet. Het is mijns inziens bij slecht functionerende en/of weinig betrokken 

ouders beter in te grijpen dan maar af te wachten tot het (opnieuw) fout gaat. Dan is 

uiteraard wel een adequaat functionerende jeugdzorg van groot belang, want ingrijpen en 

niets of te weinig doen, zet geen zoden aan de dijk. De jeugdzorg zal de zaken derhalve goed 

op orde moeten hebben, wil goede (outreachende) hulp geboden kunnen worden. 

 

3. Het belang van ouders bij betrokkenheid bij hun kind in de JJI 

In het voorgaande schreef ik al dat in de aanpak van jeugdcriminaliteit men zich steeds meer 

richt tot de ouders. Immers, de wijze waarop ouders hun kinderen straffen en de opvoeding 

van de ouders kunnen van grote invloed zijn op (de ontwikkeling van) crimineel gedrag van 

kinderen. Zo kan een goede band met de ouders ertoe bijdragen dat het kind niet op het 

verkeerde pad terecht komt. Gebeurt dit toch, dan kan de hechte band ervoor zorgen dat dit 

zich niet herhaalt. 

Uit onderzoek blijkt ook dat naast een goede band tussen ouders en kind, de mate van 

toezicht van de ouders op hun kinderen en de mate en de kwaliteit van de discipline zeer 

belangrijk zijn bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Zo blijkt dat te weinig controle en 

discipline, evenals een overreactie door te gewelddadige straffen door de ouders, verband 

te houden met jeugdcriminaliteit. 

Er moet daarom in ieder individueel geval goed gekeken worden naar de invloed die ouders 

hebben (gehad) op het (ontstaan van) het criminele gedrag van kinderen. Dat hoeft echter 

niet te betekenen dat ouders – naast hun kind  - door de samenleving ook in de 

beklaagdenbank worden gezet. Vanuit de overheid worden steeds meer signalen afgegeven 

dat ouders medeschuldig zijn aan het delinquent gedrag van hun kind. Kijken we naar de 

diverse voornemens van het vorige kabinet Balkenende IV en dit kabinet Rutte, dan moet 

geconcludeerd worden dat de teneur is dat ouders moeten worden aangesproken pop het 

foute gedrag van hun kind. Zo zijn de ouders of voogd vanaf 1 januari 2011 verplicht tot 



bijwoning van de terechtzitting tegen hun kind. Zij worden daartoe opgeroepen. Bij de 

oproeping wordt hun kennisgegeven, dat, indien zij niet aan deze verplichting voldoen, het 

gerecht hun medebrenging kan gelasten  (art. 496 lid 1 Sv). Verder zullen ouders voor een 

door hun kind gepleegde kind aansprakelijk worden gesteld, ook al is dat kind inmiddels 

ouder dan 14 jaar.  Verder wordt bij delicten die worden gepleegd door 12-minners de 

ouders met hun kind doorverwezen naar Bureau jeugdzorg. Verder kunnen de ouders 

geconfronteerd worden met een kinderbeschermingsmaatregel, indien de Raad voor de 

Kinderbescherming (of het OM) van mening zijn dat dit een zinvolle aanvulling kan zijn naast 

of in plaats van de strafrechtelijke reactie op het door hun kind gepleegde delict.  Voorts 

worden projecten ontwikkeld waarbij er naast straffen voor de kinderen cursussen voor de 

ouders zijn, zoals bijvoorbeeld het JOJ-project ('Project voor Jongeren, ouders en justitie'). 

Dit is een leerstraf voor jongeren die herhaaldelijk met justitie in aanraking zijn gekomen en 

die zich thuis moeilijk grenzen laten stellen. Voor hun ouders wordt een cursus - op 

vrijwillige basis – aangeboden, waarbij wordt ingegaan op de opvoedingsstijl, het stellen van 

grenzen, de achtergronden van het delict en hoe het gezin hierop reageert.  

Is in het voorgaande vooral aandacht besteed aan de reactie op strafbaar gedrag van 

kinderen en de rol van de ouders daarbij, maar ik wil hier vooral ook wijzen op het grote 

belang van het voorkomen van strafbare feiten en jeugddelinquentie. Immers, voorkomen is 

beter dan genezen en de kosten die met goede preventie bespaard zouden kunnen worden 

zijn dan ook enorm. In dit geval gaan de kosten dan ook echt voor de baat uit. Dit vergt 

echter dat ouders eerder een handreiking wordt aangeboden als het met de opvoeding 

dreigt fout te lopen. Consultatiebureaus, kinderdagverblijven, scholen, sportclubs en 

verenigingen zouden een grote rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van 

(dreigende) opvoedingsproblematiek. Het tijdig aan de bel trekken (dus melden) van deze 

problemen bij de juiste instantie zou veel leed kunnen voorkomen. Geen ouder wenst dat 

zijn kind ernstige strafbare feiten pleegt en met Justitie in aanraking komt. Dat te helpen 

voorkomen is een opgave voor allen die met kinderen werken. 

Is een kind wel met het strafrecht in aanraking gekomen, dan zal alles op alles moeten 

worden gezet om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.  Voor HALT, Bureau jeugdzorg, 

de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering en veiligheidshuizen ligt hier een 

belangrijke taak om met het kind en diens  ouders/opvoeders na te gaan waar het misging 

en wat moet worden gedaan om herhaling te voorkomen. Heeft het kind een ernstig 

strafbaar feit gepleegd en is het veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf, dan ligt er 

dus een belangrijke taak voor de justitiële jeugdinrichting om met ouders en kind en met 

eventuele andere hulpverleners aan de slag te gaan om de jeugdige weer ‘op de rails te 

krijgen’. Dat vergt investeringen vanuit de JJI om ouders meer te betrekken bij het interne 

gebeuren en met ouders (en ambulante jeugdzorg) te werken aan een oplossing van de 

problematiek, die heeft geleid tot de veroordeling van hun kind door de strafrechter.  Dat 

betekent dan wel een extra investering voor de JJI’s om tijd en ruimte te hebben om ook 

met de ouders van de bij hen geplaatste kinderen aan de slag te gaan. Gelukkig is 



langzamerhand de notie ontstaan dat men meer met ouders binnen de inrichting aan het 

werk moet gaan om betere garanties te krijgen dat wat men in de inrichting tijden s het 

verblijf van de jeugdige in de JJI weet op te bouwen, na terugkeer thuis weer wordt 

afgebroken. Het betreken van ouders bij perspectiefplannen is van groot belang, maar nog 

belangrijker is dat ouders ook worden betrokken bij de uitwerking van die plannen. Waarom 

zouden ouders niet samen met hun kind binnen de JJI in behandeling kunnen worden 

genomen?  Natuurlijk kost dat extra geld en inzet, maar het lijkt mij de moeite van het 

proberen waard.  

Met de sluiting van 6 van de 17 justitiële jeugdinrichtingen in 2011 en 2012 gaat veel kennis 

en knowhow verloren. En dat terwijl dankzij een financiële impuls (€80 miljoen) van de 

vorige staatssecretaris Albayrak vanaf 2008 sterk is geïnvesteerd in het verbeteren van de 

kwaliteit van de JJI’s. Dit besluit tot sluiting door de huidige staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie Teeven (hoe begrijpelijk ook nu in oktober 2010 slechts 52% van de JJI’s bezet bleek)  

leidt er ongetwijfeld  toe dat de landelijke spreiding van deze inrichtingen grote wijzigingen 

zal ondergaan en dat sommige kinderen verder van hun woonplaats geplaatst zullen worden 

en hun ouders derhalve langer zullen moeten reizen om hun kind te bezoeken in de JJI. Dat 

zal ook consequenties hebben voor het betrekken door de JJI van de ouders bij de hulp en 

behandeling van hun kind. De vraag is hoe de JJI’s hiermee denken om te gaan. Het is 

daarom wenselijk dat in samenwerking van de JJI’s met gemeenten ouders financieel 

ondersteund kunnen worden om vaker naar de (verder gelegen) inrichting waar hun kind 

verblijft af te reizen, bijvoorbeeld via bijzondere bijstand.  

 

Ten slotte 

In het voorgaande heb ik geprobeerd aan te geven waar de plussen en minnen liggen van de 

huidige bezoek- en contactregeling van ouders in de justitiële jeugdinrichting.  Daarbij is 

geconstateerd dat in toenemende mate getracht wordt om de ouders bij de behandeling van 

hun kind en bij diverse groepsactiviteiten te betrekken. De aanwezigheid van ouders bij 

kerstvieringen, koken, toneeluitvoeringen, enz.  moet zeer worden toegejuicht. Het is 

immers van belang dat hun kind hen een stukje van zijn nieuwe ‘leefwereld’ kan laten zien, 

zodat ouders inzicht krijgen hoe het groepsleven er uitziet. De genoemde contacttijden dat 

een jeugdige in de JJI zijn ouders, broertjes of zusjes op bezoek mag hebben of met hem 

telefonisch contact kan hebben zijn minimumtijden en dat betekent dat door de JJI kan 

worden bezien in hoeverre meer contact met ‘de buitenwereld’ en in het bijzonder met zijn 

familie aankan.  Gevreesd moet echter worden dat als de aangekondigde bezuinigingen  

doorgaan, het waarschijnlijk lastiger zal worden om veel tijd in de JJI te besteden aan 

oudercontacten, omdat men de handen al vol heeft aan de jeugdigen zelf. Dit gegeven 

gecombineerd met de (tijdelijke?) sluiting van zes justitiële jeugdinrichtingen zal 

ongetwijfeld leiden tot minder contacten van de instelling en de jeugdige met het thuisfront 

van die jeugdige. Ouders zullen immers een grotere afstand moeten overbruggen om bij de 



instelling en hun kind op bezoek te komen. Ook is het de vraag of men vanuit de JJI nog op 

bezoek zal kunnen gaan bij de ouders. Het is daarom te hopen dat JJI’s en de nazorg-

aanbieders (zoals de jeugdreclassering) bereid zijn om - ondanks deze ontwikkelingen - te 

blijven investeren in  veel contact met de ouders van de jeugdige, omdat zowel deze ouders 

als de kinderen elkaar hard nodig hebben. Ook kunnen  de ouders een zeer belangrijke rol 

spelen in het nazorgtraject, omdat zij samen met de jeugdreclassering en/of andere 

hulpverleners van groot belang zijn voor een goede opvang en begeleiding van de jeugdige 

na zijn terugkeer uit de JJI. Het zou dan ook meer dan jammer en dus onaanvaardbaar zijn 

als de ingezette veranderingen om ouders weer meer te betrekken bij hun kind in de JJI 

verloren zouden gaan door bezuinigingen en sluitingen van JJ’s. Uiteindelijk moet het belang 

van het kind centraal staan en dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in de hulp om 

het leven van de jongere zowel tijdens als ook na het verblijf in de JJI weer goed op de rails 

te krijgen.    


