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7.0 Leeswijzer 

De informatie in dit hoofdstuk dient verschillende doeleinden; zowel gebruikers en 
softwareontwikkelaars van IFM LIJ raadplegen dit hoofdstuk. 

De gebruikers en onderzoekers kunnen uit dit hoofdstuk de context van de advisering en/of 
indicatiestelling voor een gedragsbeïnvloedende maatregel, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht 
en gedragsinterventie(s) halen. 

De softwareontwikkelaars van IFM LIJ gebruiken dit hoofdstuk als specificatie voor de IFM 
risicotaxatie-instrument, Ritax B applicatielogica die gebruikt wordt bij de advisering en/of 
indicatiestelling van de gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel. De vertaling van de in dit document beschreven interventies, vormen 
van (jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel naar de 1FM Instrument-Ritax 
B applicatie, vindt plaats op basis van de volgende onderdelen: 

Recidiverisico's en ambulante en/of residentiële toepassing (tabel I; paragraaf 7.2) 
De scores Algemeen Recidive Risico, Dynamisch Risico Profiel en de score domein Agressie 
(Ritax B) (iedere eerste tabel van paragrafen 7.3.x.x (interventies) en 7.4.x (vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel). 
De contra-indicaties (aangeduid met het kopje "Contra-indicaties" in elke tabel die een 
interventie of maatregel beschrijft; 7.3.x.x -interventies en 7.4.x vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel). 
De selectiecriteria m.b.v. het LIJ en/of de SAVRY (iedere derde tabel van paragrafen 7.3.x.x -
interventies en 7.4.x vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende 
maatregel). 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de Ritax B in de IFM geautomatiseerd een 
interventie/maatregel te kunnen laten indiceren. 

Verder worden de volledige beschrijving van een gedragsinterventie, vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende maatregel (iedere tweede tabel van 
paragrafen 7.3.x.x (interventies) en 7.4.x (vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel) as-is opgenomen als teksten binnen de applicatie IFM LIJ en 
gebruikt voor als detailinformatie bij een interventie in de output-pdf van de IFM. 
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7.1 Inleiding 

De advisering van of indicatiestelling voor vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht, de 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) en één of meer gedragsinterventies kan onderdeel zijn van 
het advies van de Raad voor de Kinderbescherming respectievelijk het plan van aanpak van de 
jeugdreclassering, DI of een andere instelling binnen het jeugdforensische veld. Voor de selectie van 
een gedragsinterventie met behulp van het LIJ wordt als criterium de leeftijd 12 t/m 18 jaar 
aangehouden, omdat het LIJ alleen wordt gebruikt bij jongeren die op de pleegdatum 17 jaar of jonger 
waren. In het kader van het adolescentenstrafrecht is het wel mogelijk om de gedragsinterventies op te 
leggen aan jongeren tussen 18-23 jaar, bijvoorbeeld door 3RO. 3R0 maakt echter geen gebruik van de 
systematiek indicatiestelling van het LIJ. Uitvoering van één of meerdere gedragsinterventies kan deel 
uitmaken van een groter plan, waarin ook andere middelen worden opgenomen dan alleen 
gedragsinterventies. De plaats van een gedragsinterventie in de tijd en in de volgorde van dit grotere 
geheel is van belang. Zeker bij meer langdurige begeleiding van een jeugdige is een gedragsinterventie 
`slechts' een onderdeel. 

Bij advisering van of indicatiestelling voor vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht, de GBM en 
gedragsinterventies staan drie `what works'-beginselen centraal (zie ook paragraaf 4.2): 

Het risicoprincipe houdt in dat een interventie afgestemd is op het recidiverisico van een jeugdige. 
Jeugdigen bij wie het recidiverisico laag is, moeten geen of een lichte interventie krijgen. Voor 
jeugdigen met een matig recidiverisico is een interventie van beperkte omvang het meest 
geëigend. Jeugdigen met een hoog recidiverisico komen in aanmerking voor een intensieve en 
langdurige interventie, inclusief nazorg om terugval te voorkomen. Alle drie de instrumenten 
Preselect Recidive, Ritax A en Ritax B doen uitspraken over het recidiverisico. 
Het behoefteprincipe houdt in dat een interventie aangrijpt op de dynamische (ofwel veranderbare) 
criminogene factoren die bijgedragen hebben aan het criminele gedrag en samenhangen met de 
kans op recidive. Belangrijke dynamische criminogene factoren zijn antisociale opvattingen, 
relaties met criminele anderen, persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit, 
vaardigheidstekorten, risicovolle gedragingen en lage zelfbeheersing, slechte prestaties op school 
en disfunctionele gezinsrelaties. De Ritax B doet uitspraken over de mate waarin verschillende 
beschermende en risicofactoren een rol spelen bij de jeugdige. 
Het responsiviteitsprincipe houdt in dat een interventie wordt geïndiceerd die rekening houdt met 
de kenmerken van het individu. De interventie moet passen bij de motivatie, de stijl van leren en 
de (on)mogelijkheden van de jeugdige om hiervan te profiteren. Als er bij een deelnemer 
beperkingen te verwachten zijn in het omgaan met de inhoud en werkwijze van een interventie, 
bijvoorbeeld door zijn leerniveau, gebrek aan motivatie of psychiatrische problemen, dan schiet de 
interventie zijn doel voorbij. Uitspraken over de responsiviteit zijn in alle drie de instrumenten 
terug te vinden. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de advisering van en indicatiestelling voor (voorlopig) erkende 
gedragsinterventies, vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende 
maatregel: bij welke scores kunnen welke interventies overwogen worden? Voor de indicaties en 
contra-indicaties is gebruik gemaakt van de informatie die door Jeugdzorg Nederland 
respectievelijk ontwikkelaars van gedragsinterventies beschikbaar is gesteld. In samenspraak met 
hen zijn indicaties in termen van minimale en maximale scores op het LIJ en de SAVRY vastgesteld. 
Voor sommige interventies, met name de intramurale interventies, geldt dat aanvullend aan 
Preselect Recidive, Ritax A en Ritax B extra instrumenten nodig zijn voor indicatiestelling. 
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Algemeen 
Recidive Risico 
en/of Dynamisch 
Risico Profiel 

Score domein 
Agressie (Ritax 
B) 

Ambulant- en/of 
Residentieel 

Interventies 

Cognitieve en Sociale Vaardigheden 
Tools4U 
Tools4U plus 
So-Cool 
Sociale Vaardigheden op Maat 

Midden en Hoog 
Midden en Hoog 
Midden 
Midden en Hoog 

Laag en Midden 
Laag en Midden 
Laag en Midden 
Hoog en Midden 

Ambulant 
Ambulant 
Ambulant 
Ambulant na 

residentieel 
Residentieel 

Leren van Delict 
Topzorg 

Midden en Hoog 
Hoog 

Hoog en Midden 
Laag, Midden en 
Hoog 

Residentieel 
Ambulant 

Agressieregulatie 
Training Agressie Controle (TACt) 
Regulier  
Training Agressie Controle (TACt) 
Plus 

Midden en Hoog 

Midden en Hoog 

Midden en Hoog 

Midden en Hoog 

Ambulant 

Ambulant 

In Control!-LVB 
Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
Agressieregulatie op Maat Ambulant 
Agressieregulatie op Maat Ambulant 
Jeugd  

Midden en Hoog 
Midden en Hoog 
Midden en Hoog 
Midden en Hoog 

Midden en Hoog 
Hoog 
Midden en Hoog 
Midden en Hoog 

Residentieel 
Residentieel 
Ambulant 

Ambulant 

Alcohol en drugs 
Midden en Hoog 

Laag, Midden en 
Hoog 

Laag, Midden en 
Hoog  
Laag, Midden en 
Hoog  

Residentieel 

Ambulant en 
residentieel 

Brains4Use 

Leefstijl 24/7 

Seksualiteit en grenzen 
Out of the Circle 
Tools4U 

Laag en Midden 
Hoog en Midden 

Laag en Midden 
Midden en Laag 

Residentieel 
Ambulant 

7.2 Recidiverisico, risicofactoren en gedragsinterventies 

In tabel 1 staan de door het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorlopig) erkende 
gedragsinterventies opgesomd die kunnen worden ingezet na een inschatting van het recidiverisico en 
een inventarisatie van criminogene factoren. (Criminogene factoren zijn factoren die bijdragen 
aan/veroorzakend zijn voor criminaliteit.) De gedragsinterventies zijn ingedeeld in categorieën. Tot 
een categorie behoren interventies die zich grotendeels op dezelfde criminogene factoren richten. 
Binnen elke categorie staan de interventies op volgorde van intensiteit en duur. In de tweede kolom 
staat aangeven voor welk recidive risico de betreffende interventie bedoeld is, in de derde kolom staat 
welke criteria er gelden m.b.t. de score op het domein agressie en in de laatste kolom of de interventie 
ambulant (extramuraal) en/of residentieel (intramuraal) kan worden uitgevoerd. 

Tabel 1: Recidiverisico's en ambulante en/of residentiële toepassing per interventie 
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Gezin 
Ouderschap met Liefde en Grenzen 
(OLG) 

Midden Midden en Hoog Ambulant 
Ambulant na 

residentieel 
Relationele gezinstherapie Midden en Hoog Midden en Hoog Ambulant 

Ambulant na 
residentieel 

Multi Systeem Therapie (MST) 

Multidimensional Family Therapy 
(MDFT) 

Midden en Hoog 

Midden en Hoog 

Laag, Midden en 
Hoog 

Laag, Midden en 
Hoog 

Ambulant 
Ambulant na 

residentieel 
Ambulant 
Ambulant na 

residentieel 
Treatment Foster Care Oregon 
(TFCO) 

Midden en Hoog Laag en Midden Residentieel 

Forensische Ambulante Systeem 
Therapie (FAST) 

Midden en Hoog Midden en Hoog Ambulant 

Bij het adviseren en indiceren van een interventie zijn de volgende vragen van belang: 
• Wat is het Algemeen Recidive Risico en Dynamisch Risico Profiel van de jeugdige? Dit bepaalt in 

grote mate de intensiteit van de interventie. 
• In welk(e) domein(en) uit de Ritax B heeft de jeugdige midden en/of hoog risico? Dit is van 

belang voor de keuze van de interventie; deze moet zich immers richten op criminogene 
factoren van de betreffende jeugdige. 

• Wat is de responsiviteit van de jeugdige? Dit is van belang om te bepalen of de jeugdige 
voldoende gemotiveerd en leerbaar is voor de betreffende interventie. 

In tabel 2 volgt een overzicht van de tien domeinen uit de Ritax B. Bij elk domein wordt aangegeven 
welke interventies zich richten op factoren binnen dit domein. Veel interventies richten zich op 
meer dan één domein. Daarna volgt in tabel 3 een overzicht van de interventies waarbij per 
interventie wordt aangegeven op welke domeinen de interventie zich richt. 
Tabel 2: Interventies per risicodomein 
(Indien een interventie cursief gedrukt is, betekent dit dat de interventie zich niet altijd op dit domein richt. 
Risico op dit domein is geen 'verplicht' indicatiecriterium.) 

Risicodomeinen Ritax B 
	

Interventies die zich op dit domein richten 
I. Gezin 	 - Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) 

Relationele gezinstherapie 
- Multi Systeem Therapie (MST) 
- Multidimensional Family Therapy (MDFT) 
- Tools4U Plus 
- Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 
- Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 
- Sociale Vaardigheden op Maat 

Topzorg 
Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
Agressieregulatie op Maat Ambulant 
Agressieregulatie op Maat Jeugd  

2. Werk 	 - Multi Systeem Therapie (MST) 
- Sociale Vaardigheden op Maat 
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Risicodomeinen Ritax B 
	

Interventies die zich op dit domein richten 
- Multidimensional Family Therapy (MDFT) 
- Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 
- Topzorg  

3. School 	 - Multi Systeem Therapie (MST) 
- Sociale Vaardigheden op Maat 
- Tools4U 
- 	Tools4U Plus 
- So Cool 

Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd 
- Multidimensional Family Therapy (MDFT) 
- Relationele gezinstherapie 

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 
Topzorg 

- Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 
4. Vrije tijd 
	 Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 

Multi Systeem Therapie (MST) 
Sociale Vaardigheden op Maat 
Out of the Circle 
Tools4U 
Tools4U Plus 
So Cool 
Brains4Use 
Multidimensional Family Therapy (MDFT) 
Topzorg 

- Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 
5. Relaties 	 - Sociale Vaardigheden op Maat 

Leefstijl 24/7 
Tools4U 
Tools4U Plus 
So Cool 
Out of the Circle 
Multi Systeem Therapie (MST) 
Multidimensional Family Therapy (MDFT) 

- Relationele gezinstherapie 
- Topzorg 

Treatment Foster Care Oregon (TFCO)  
6. Alcohol- en drugsgebruik en 	- Brains4Use 
gokken 	 Leefstijl 24/7 

- Multi System Therapie (MST) 
- Multidimensional Family Therapy (MDFT) 
- Tools4U 

Topzorg 
Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 

7. Geestelijke gezondheid 	- Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant 
- 	Out of the Circle 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd 
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Risicodomeinen Ritax B Interventies die zich op dit domein richten 
- Topzorg 

8. Attitude - Leren van Delict 
- Training Agressie Controle (TACt) Regulier 
- Training Agressie Controle (TACt) Plus 
- Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
- Agressieregulatie op Maal Ambulant 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd 

Relationele gezinstherapie 
Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 

- Sociale Vaardigheden op Maat) 
- Tools4U 
- 	Tools4U Plus 

So Cool 
In Control !-L VB 

9. Agressie 

10. Vaardigheden 

Training Agressie Controle (TACt) Regulier 
Training Agressie Controle (TACt) Plus 
In Control!-LVB 

- Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant 
- Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd 
- Leren van Delict 

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) 
Sociale Vaardigheden op Maat 
Multi Systeem Therapie (MST) 
Topzorg 
Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 
Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) 
Tools4U 
Tools4U Plus 

- So-Cool 
- Sociale Vaardigheden op Maat 

Out of the Circle 
- Leren van Delict 
- Training Agressie Controle (TACt) Regulier 
- Training Agressie Controle (TACt) Plus 

In Control!-LVB 
Agressieregulatie op Maat Intramuraal 
Agressieregulatie op Maat Ambulant 
Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd 
Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 

- Brains4Use 
- Multi Systeem Therapie (MST) 
- Relationele gezinstherapie  
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Risicodomeinen Ritax B Interventies 

Tools4U plus 

So-Cool - Vaardigheden 
- Vaardigheden 
- Relaties 
- School 
- Werk 
- Gezin 
- Vrije tijd 
- Attitude 
-- Agressie 
- Attitude 
- Agressie 
- Vaardigheden 

Sociale Vaardigheden op Maat 

Leren van Delict 

- Attitude 
- Agressie 
- Vaardigheden 

In Control!-LVB 

Cognitieve en Sociale Vaardigheden 
Tools4U 	 - Vaardigheden 

- Alcohol en drugsgebruik 
- Vaardigheden 
- Gezin 
- Alcohol en drugsgebruik 

- School 
- Werk 
- Relaties 

Gezin 
- Geestelijke gezondheid 

Vrije tijd 
- Alcohol en drugsgebruik 

Agressie 

Topzorg 

Agressieregulatie 
Training Agressie Controle (TACt) Regulier 

Training Agressie Controle (TACt) Plus 

- Attitude 
- Agressie 
- Vaardigheden 
- Attitude 
- Agressie 
- Vaardigheden 

Agressieregulatie op Maat Intramuraal 

Agressieregulatie op Maat Ambulant 

- Attitude 
Agressie 

- Vaardigheden 
- School 
- Gezin 

Geestelijke gezondheid 
- Attitude 
- Agressie 

Tabel 3: Risicodomeinen per interventie 
(Indien een domein cursief gedrukt is, betekent dit dat de betreffende interventie zich niet altijd op dit domein 
richt. Risico op dit domein is geen 'verplicht' indicatiecriterium.) 
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Risicodomeinen Ritax B 
- Vaardigheden 
- School 
- 	Geestelijk gezondheid 
- Gezin 

Interventies 

Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd - Attitude 
- Agressie 

Vaardigheden 
- School 
- 	Geestelijk gezondheid 

Gezin 
Alcohol en drugs 

Gezin 
Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) 

Relationele gezinstherapie 

Multi Systeem Therapie (MST) 

Multidimensional Family Therapy (MDFT) 

- Gezin 
- Agressie 

Gezin 
- Attitude 
- School 
- Relaties 
- Vaardigheden 
- Gezin 
- School 
- Werk 
- Vrije tijd 
- Relaties 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
Agressie 
Vaardigheden 

- Gezin 
- Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
- School 

Werk 
Vrije tijd 
Relaties 

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) Gezin 
School 
Werk 
Vrije tijd 
Relaties 
Attitude 
Agressie 

- Alcohol- en drugsgebruik 
- Alcohol- en drugsgebruik en gokken 
- Alcohol- en drugsgebruik 

- Vaardigheden 
- Relaties 
- Vrije tijd 
- Geestelijke gezondheid 
- Vaardigheden 

Brains4Use 
Leefstijl 24/7 
Tools4U 
Seksualiteit en grenzen 
Out of the Circle 

Tools4U 
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7.1 Is er sprake van een verstandelijke beperking 
o Nee, IQ is gemeten en is hoger dan 85 

o Waarschijnlijk niet, volgt met succes 
onderwijs op vmbo-tl/mavo-niveau of hoger 

o Mogelijk (IQ is gemeten en is hoger of gelijk 
aan 70 en lager dan 85) 

Mogelijke indicaties leerstraffen 
So Cool, TACT Plus, In Control-LVB 
verschijnen niet als optie.  
Alle interventies tonen omdat het niveau van 
de jeugdige niet is gemeten.  
Alle interventies tonen omdat het niveau van 
de jeugdige niet geheel duidelijk is. 

Mogelijk (de uitslag van de SCIL geeft aan 
dat er mogelijk sprake is van LVB) 

Alle interventies tonen omdat het niveau van 
de jeugdige niet geheel duidelijk is. 

o Ja (IQ is gemeten en is hoger of gelijk aan 70 
en lager dan 85 én een beperkt sociaal 
aanpassingsvermogen 

o Ja (IQ is gemeten en is lager dan 70) 

o Onbekend 

Tools4U en Tools4U Plus, TACt Regulier, 
Ouderschap met liefde en grenzen, FAST 
verschijnen niet als optie 

Tools4U en Tools4U Plus, 
TACt Regulier, 

Sociale vaardigheden op Maat Topzorg 
In Control-LVB 

Agressieregulatie op Maat 
(Intramuraal/Ambulant/Jeugd) 

Leefstijl 24/7 
Out of the Circle 

Ouderschap met Liefde en grenzen 
MST 

MDFT 
TFCO 
FAST 

verschijnen niet als optie.  
Alle interventies tonen omdat het niveau van 
de jeugdige niet geheel duidelijk is.  

Risicodomeinen Ritax B Interventies 
- Vaardigheden 

Forensische Ambulante Systeem Therapie 
(FAST) 

Gezin 
School 

- Vrije tijd 
- Alcohol en drugs en gokken 
- Agressie  

Sinds maart 2019 is het mogelijk om bij de toeleiding naar een gedragsinterventie rekening te houden 
met het niveau van de jeugdige. Hiervoor is het antwoord op vraag 7.1 van belang. Het antwoord dat 
op vraag 7.1 wordt gegeven heeft invloed op de interventies die worden getoond bij het tabblad 
Selecteren interventies. De indeling ziet er als volgt uit: 

Hierbij is de volgende keuze gemaakt: 
• Alleen als het IQ gemeten is en hoger is dan 85, vervallen de LVB interventies als 

keuzemogelijkheid. Dit geldt anders om ook. Als is vastgesteld dat een jeugdige een IQ onder 
de 85 heeft, dan vervallen de interventies voor normaalbegaafde' jeugdigen. 

• Op het moment dat de werker daar niet geheel zeker van is en kiest voor de optie 
waarschijnlijk niet/mogelijk dan worden alle LVB en niet LVB interventies getoond. Op dat 
moment kunnen werkers uit de lijst kiezen welke interventie het meest passend is. Dit geldt 
ook als gekozen wordt voor de optie 'Onbekend'. 
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7.3 Gedragsinterventies 

Hieronder worden de interventies uitgebreid beschreven. Per interventie volgt eerst een weergave 
van het Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch Risico Profiel, de score domein Agressie (Ritax 
B) en de risicodomeinen waar de interventie zich op richt. Daarna volgen de werkwijze, de 
doelgroep en de criminogene factoren waar de interventie zich op richt, indicaties en contra-
indicaties en wat er gevraagd wordt ten aanzien van responsiviteit. Bij alle interventies worden 
indicaties geformuleerd in termen van uitkomsten van de Ritax B en de SAVRY; bij sommige 
interventies wordt aangegeven met welke andere instrumenten de interventie geïndiceerd kan 
worden. Tot slot worden de juridische kaders vermeld waarbinnen de interventie uitgevoerd kan 
worden. 

7.3.1 Cognitieve en sociale vaardigheden 

7.3.1.1 Tools4U 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Vaardigheden 	 X 

	
X 

Leeftijd 
	

Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht van 
toepassing is (12 tot 23 jaar). Bij 12 t/m 15 jarigen is Tools4U Plus 
geïndiceerd, tenzij ouders hieraan niet of kunnen meewerken.  

IQ 
	> 85 

Beschrijving 	Tools4U is een individuele training gericht op het leren van enkele cognitieve 
en sociale vaardigheden die de kans op recidive verminderen. De te leren 
vaardigheden zijn erop gericht risicovolle situaties op een prosociale wijze in te 
zetten. Daarnaast worden vaardigheden getraind waarmee de jeugdige zich 
beter kan wapenen tegen andere risicofactoren. 
Er is ook een plus-variant van de Tools4U beschikbaar waarbij extra 
trainingsbijeenkomsten plaatsvinden om de vaardigheden van ouders op het 
gebied van monitoring en het oplossen van problemen te versterken. De 
indicatie-criteria voor deze variant zijn beschreven bij Tools4U Plus.  

Duur 	 Tools4U wordt opgelegd voor 20 uur en heeft acht bijeenkomsten. 
Tool4U Verlengd wordt opgelegd voor 30 uur en heeft twaalf bijeenkomsten. 
De bijeenkomsten duren anderhalf uur, daarnaast krijgt de jongere huiswerk 
mee. 

De variant van de Tools4U (acht of twaalf bijeenkomsten) is afhankelijk van 
het aantal te trainen vaardigheden en niveau van de jeugdige. Bij 
'Bijzonderheden' staat een aanvullende toelichting op de indicatie voor de 
verschillende varianten. 

Doelgroep 	 De Tools4U training is voor jeugdigen die één of meer delicten gepleegd 
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hebben. Tools4U wordt opgelegd als leerstraf aan jongens en meisjes (IQ > 85) 
op wie het Jeugdstrafrecht van toepassing is. De training is geschikt voor 
jeugdigen bij wie de vaardigheidstekorten in relatie staan tot de kans op 
recidive en die een midden of hoog risico hebben op herhaling van het delict. 
Verder dienen zij bereid te zijn tot deelname. 

Criminogene 	De volgende risicofactoren kunnen een rol spelen: 
factoren 	 • vaardigheidstekorten; 

• problematisch functioneren op school; 
• een niet-adequate vrijetijdsbesteding; 
• de invloed van delinquente en problematisch functionerende 

leeftijdgenoten; 
• problemen in het contact met ouders; 
• alcohol en/of drugsgebruik  

Delictgerelateerde 	Cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten. 
criminogene 
factoren  
Indicatiecriteria 	• een midden of hoog risico op herhaling van het delict; 

• vaardigheidstekorten die samenhangen met recidiverisico; 
• bereidheid tot deelname. 

Contra-indicaties 	• IQ < 85; 
• te weinig of te veel vaardigheidstekorten in relatie tot de kans op recidive; 
• de situatie van de jeugdige maakt dat hij niet kan profiteren van de training 

door het problematisch functioneren op te veel verschillende gebieden 
(zoals ernstige psychosociale problematiek, geen vaste woon- of 
verblijfplaats, verslavingsproblematiek); 

• ernstige verslavingsproblematiek die één-op-één-contact met een trainer 
onmogelijk maakt en/of het leren in de weg staat; 

• problematisch functioneren op teveel verschillende gebieden (ernstige 
psychosociale problematiek, geen vaste woon- of verblijfplaats); 

• ernstige symptomen van psychopathologie die aan het tot stand komen van 
het delict ten grondslag liggen; 

• er is geen opvoeder of andere volwassene die de jeugdige kan stimuleren 
deel te nemen; 

• er is sprake van omstandigheden die een actieve deelname aan de training 
in de weg staan, zoals preoccupatie met en sterke afhankelijkheid van 
drugs; 

• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• deelname is niet zinvol omdat jeugdige deze, een intensievere of een 

gelijksoortige training voor eenzelfde type delict al eerder gevolgd heeft 
(nader vast te stellen in multidisciplinair overleg); 

• jeugdige is al op jongere leeftijd begonnen met antisociaal gedrag; 
• jeugdige komt in aanmerking voor Tools4U-plus (tenzij ouders niet willen 

of kunnen meewerken); 
• jeugdige waarbij de seksuele drang op de voorgrond staat; 
• J-SOAP score is midden of hoog; 
• sprake van eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag (m.u.v. sexting). 
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Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

Juridisch kader 

• Leeftijd: Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht van 
toepassing is (12 tot 23 jaar), (of 12 t/m 15 jaar als ouders niet willen 
meewerken aan Tools4U plus), en 

• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): laag of midden, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico  
• Samenvattende beoordeling van het risico: matig, en 
• Score matig of hoog risico op minimaal één van de volgende items: 

- 	13. Ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en/of 
- 	18. Riskant gedrag/impulsiviteit  

• Leerstraf (taakstraf). 

Responsiviteit 	IQ > 85 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Om de motivatie te vergroten en weerstand te verminderen wordt het 
trainingsplan in overleg met de jeugdige opgesteld. De trainer staat open voor 
de doelen van de jeugdige. De interventie is, middels positieve bekrachtiging, 
gericht op succeservaringen van de jeugdige. 
Leerstip 
Er wordt gebruik gemaakt van een cognitieve gedragstherapeutische aanpak 
waarbij het programma en de bijbehorende werkvormen worden afgestemd op 
het niveau en de mogelijkheden van de jeugdige.  

Bijzonderheden 	Bij een score van 13 t/m 20 punten binnen het domein Vaardigheden ligt een 
Tools4U met acht bijeenkomsten voor de jeugdige (Tools4U Regulier) meer 
voor de hand, bij 21 punten of meer een Tools4U met twaalf bijeenkomsten 
voor de jeugdige (Tools4U Verlengd). 
Indien sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of risicovol 
middelengebruik en/of een cyberdelict is de Tools4U Verlengd Plus 
geïndiceerd. Als ouders niet kunnen of willen deelnemen dan is de Tools4U 
Verlengd passend.  

7.3.1.2Tools4U Plus 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Gezin 	 (X)* 
Vaardigheden 	 X 

	
X 

Leeftijd 
	

12 t/m 18 jaar. 
IQ 	 > 85 
* Leeftijd: 12 t/m 15 jaar, en/of Gezin (Ritax B): aantal risico-antwoorden op de items 1.3, 1.4a, 1.4b, 
1.5, 1.6, 1.16 en 1.24 (Ritax B: gezin) is minimaal 2 en maximaal 5. 
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Beschrijving 

Duur 

Tools4U Plus is een individuele training gericht op het leren van enkele 
cognitieve en sociale vaardigheden die de kans op recidive verminderen. De te 
leren vaardigheden zijn er op gericht risicovolle situaties op een prosociale 
wijze op te lossen. Daarnaast worden vaardigheden getraind waarmee de 
jeugdige zich beter kan wapenen tegen andere risicofactoren. 
Er vinden extra trainingsbijeenkomsten plaats om de vaardigheden van ouders 
op het gebied van monitoring en het oplossen van problemen te versterken.  
Tools4U Plus wordt opgelegd voor 25 uur. Er zijn twaalf bijeenkomsten (acht 
met de jongere, twee met de ouder(s) en twee bijeenkomsten met jongere en 
ouder(s)). 
Tools4U Plus Verlengd wordt opgelegd voor 35 uur. Er zijn in totaal zestien 
bijeenkomsten (twaalf met de jongere, twee met de ouder(s) en twee 
bijeenkomsten met jongere en ouder(s). De bijeenkomsten duren anderhalf uur, 
daarnaast krijgt de jongere huiswerk mee. 

De keuze voor de reguliere of de verlengde variant van de Tools4U Plus is 
afhankelijk van het aantal te trainen vaardigheden en niveau van de jeugdige. 
Bij 'Bijzonderheden' staat een aanvullende toelichting op de indicatie voor de 
verschillende varianten. 

Doelgroep De Tools4U Plus training is voor jeugdigen die één of meer delicten gepleegd 
hebben.Tools4U Plus wordt opgelegd als leerstraf aan jongens en meisjes (IQ > 
85) op wie het Jeugdstrafrecht van toepassing is. De training is geschikt voor 
jeugdigen bij wie de vaardigheidstekorten in relatie staan tot de kans op 
recidive en die een midden of hoog risico hebben op herhaling van het delict. 
Verder dienen zij bereid te zijn tot deelname. 

Tools4U Plus is geïndiceerd als: 
• de jeugdige 15 jaar of jonger is; 
• de jeugdige 16 jaar of ouder is en ouders problemen hebben met 

monitoring en tekorten ervaren in probleemoplossingsvaardigheden 
en/of 
de jeugdige houdt zich regelmatig tot vaak niet aan de afspraken en regels 
van de ouders en ouders zijn niet in staat dit gedrag te beïnvloeden; 

• indien sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of risicovol 
middelengebruik en/of een cyberdelict dan is Tools4U Plus geïndiceerd 
onafhankelijk van de leeftijd van de jeugdige. 

Criminogene 
factoren 

Delictgerelateerde 
criminogene 
factoren 

De volgende risicofactoren kunnen een rol spelen: 
• vaardigheidstekorten; 
• problematisch functioneren op school; 
• een niet-adequate vrijetijdsbesteding; 
• de invloed van delinquente en problematisch functionerende 

leeftijdgenoten; 
• problemen in het contact met ouders; 
• alcohol en/of drugsgebruik  
Cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten. 
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Indicatiecriteria 	• een midden of hoog risico op herhaling van het delict; 
• vaardigheidstekorten die samenhangen met recidiverisico; 
• bereidheid tot deelname; 
• jeugdige is l 5 jaar of jonger; 
• jeugdige is 16 jaar of ouder en ouders hebben problemen met monitoring en 

ervaren tekorten in probleem oplossingsvaardighedenen/of jeugdige houdt 
zich regelmatig tot vaak niet aan de afspraken met en regels van de ouders 
en ouders zijn niet in staat dit gedrag te beïnvloeden. 

Contra-indicaties 	• IQ < 85; 
• te weinig of te veel vaardigheidstekorten in relatie tot de kans op recidive; 
• de situatie van de jeugdige maakt dat hij niet kan profiteren van de training 

door het problematisch functioneren op te veel verschillende gebieden 
(zoals ernstige psychosociale problematiek, geen vaste woon- of 
verblijfplaats, verslavingsproblematiek); 

• ernstige verslavingsproblematiek die één-op-één-contact met een trainer 
onmogelijk maakt en/of het leren in de weg staat; 

• problematisch functioneren op teveel verschillende gebieden (ernstige 
psychosociale problematiek, geen vaste woon- of verblijfplaats); 

• ernstige symptomen van psychopathologie die aan het tot stand komen van 
het delict ten grondslag liggen; 

• er is geen opvoeder of andere volwassene die de jeugdige kan stimuleren 
deel te nemen; 

• er is sprake van omstandigheden, die een actieve deelname aan de training 
in de weg staan, zoals preoccupatie met en sterke afhankelijkheid van 
drugs; 

• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• deelname is niet zinvol omdat jeugdige deze, een intensievere of een 

gelijksoortige training voor eenzelfde type delict al eerder gevolgd heeft 
(nader vast te stellen in multidisciplinair overleg); 

• jeugdige is al op jongere leeftijd begonnen met antisociaal gedrag; 
• ouders willen niet meewerken; in dat geval kan de reguliere Tools4U 

worden overwogen. 
• jeugdige waarbij de seksuele drang op de voorgrond staat; 
• J-SOAP score is midden of hoog; 
• sprake van eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag (m.u.v. sexting).  

Responsiviteit 	IQ > 85 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Om de motivatie te vergroten en weerstand te verminderen wordt het 
trainingsplan in overleg met de jeugdige opgesteld, waarbij de trainer open 
staat voor de doelen van de jeugdige. De interventie is, middels positieve 
bekrachtiging, gericht op succeservaringen van de jeugdige. 
Leerstijl 
Er wordt gebruik gemaakt van een cognitieve gedragstherapeutische aanpak 
waarbij het programma en de bijbehorende werkvormen worden afgestemd op 
het niveau en de mogelijkheden van de jeugdige.  

Bijzonderheden 	Bij een score van 13 t/m 20 plinten binnen het domein Vaardigheden ligt een 
Tools4U Plus met acht bijeenkomsten voor de jeugdige meer voor de hand, bij 
21 punten of meer een Tools4U Plus met twaalf bijeenkomsten voor de 
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• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): laag of midden, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Eén of twee van de volgende situaties: 
• Leeftijd: 12 t/m 15 jaar, en/of 
• Gezin (Ritax B): aantal risico-antwoorden op de items 1.3,1.4a, 1.4b, 1.5, 

1.6, 1.16 en 1.24 (Ritax B: gezin) is minimaal 2 en maximaal 5. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

Juridisch kader 

• Samenvattende beoordeling van het risico: matig, en 
• Leeftijd 12 t/m 15 jaar en/of score matig of hoog risico op item: 

- 	14. Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders), en 
• Score matig of hoog risico op minimaal één van de volgende items: 

- 	13. Ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en/of 
- 	18. Riskant gedrag/impulsiviteit  

• Leerstraf (taakstraf). 

jeugdige. Wanneer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of 
risicovol middelengebruik en/of een cyberdelict is de Tools4U Verlengd Plus 
geïndiceerd. Als ouders niet kunnen of willen deelnemen dan is een Tools4U 
Verlengd passend.  
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Hoog 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 

Laag Midden 

Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Vaardigheden 
Leeftijd 

IQ 

X 
Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht 
van toepassing is (12 tot 23 jaar).  
> 50 en < 85 

Beschrijving 	 De doelen van So-Cool zijn verbetering van de sociale probleemoplossing, 
toename van zelfvertrouwen en een verbetering van de sociale vaardigheden. 
Daarnaast richt So-Cool zich op het vergroten van sociale steun. 
Het delictgedrag van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) 
wordt verklaard doordat de sociale probleemoplossing, de mate waarin en de 
wijze waarop zij sociale informatie verwerken, anders verloopt dan bij 
jeugdigen zonder een LVB. Sociale probleemoplossing bestaat uit zes 
stappen: waarnemen, interpreteren, doelen stellen, oplossingen bedenken, 
kiezen van de oplossing en het uitvoeren van de oplossing. De stappen zijn in 
de training vereenvoudigd tot Stop!, Denk en Doe. 
Jeugdigen met een LVB denken eerder dan jeugdigen zonder een LVB dat ze 
worden uitgedaagd of afgewezen. Ook denken ze vaak automatisch dat ze het 
toch nooit goed doen, dat ze niks te verliezen hebben en/of dat ze niks kun-
nen. Ze hebben moeite met het bedenken van goede oplossingen. Daarnaast 
komt een jeugdige met een LVB vaker in riskante situaties terecht, waar 
sociale probleemoplossingsvaardigheden juist nog belangrijker zijn. 
Er vinden 'praktijkbijeenkomsten' plaats waarbij in de praktijk geoefend 
wordt. Dat kan gebeuren met belangrijke personen uit het netwerk van de 
jeugdige. Ouders worden betrokken bij de training. Zij zijn bij een aantal 
trainings- en praktijkbijeenkomsten aanwezig. Na elke trainingsbijeenkomst 
heeft de trainer contact met hen. Ook is er een 'buddy' voor elke jeugdige, die 
de rol van vertrouwenspersoon heeft en de jeugdige ondersteunt bij het maken 
van huiswerk en toepassen van het geleerde ook na afloop van de training. 
Optioneel: Een nazorgtraject maakt ook onderdeel uit van So-Cool. Deze 
vindt plaats na afloop van de training. Eén maand na afloop van de training is 
er een 'boostersessie' met de jeugdige, diens ouders en buddy. Er wordt 
bekeken of de jeugdige het geleerde heeft vastgehouden, welke onderwerpen 
moeten worden opgefrist en of de aandachtspunten behaald zijn. Na de 
boostersessie heeft de trainer gedurende een half jaar twee telefonische 
follow-up contacten met de jeugdige, twee met diens ouders en twee met de 
buddy. 

Duur 	 Er is een reguliere variant en een verlengde variant. Bij 'Bijzonderheden' 
staat een aanvullende toelichting op de indicatie voor de verschillende 
varianten. 

De reguliere variant omvat in totaal veertig uur verspreid over zeventien 
weken, waarvan één bijeenkomst samen met ouders. De verlengde variant 
omvat vijftig uur verspreid over 23 weken, waarvan één bijeenkomst samen 

7;3.1.3 So-Cool 
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met ouders. Er vinden maximaal twee sessies per week plaats. Een sessie 
duurt 75 minuten of 120 minuten als er buiten de trainingsruimte wordt 
geoefend. Na afronding van de leerstraf vindt een nazorgtrajectplaats, 
bestaande uit een boostersessie en gedurende een halfjaar telefonische 
follow-up contacten. Het nazorgtraject is geen verplicht onderdeel van de 
leerstraf So-Cool, maar wordt wel standaard aangeboden.  

Doelgroep 	 So-Cool is een individuele gedragsinterventie voor jongens en meisjes op wie 
het Jeugdstrafrecht van toepassing is met een gemiddeld risico op recidive die 
tekorten hebben in de sociale probleemoplossing. Er is sprake van een IQ > 
50 en < 85. 

Criminogene factoren • Tekorten in de sociale probleemoplossing. 
• Laag zelfvertrouwen. 
• Tekorten in sociale vaardigheden. 

Delictgerelateerde 	• Tekorten in de sociale probleemoplossing. 
criminogene factoren 	• Laag zelfvertrouwen. 

• Tekorten in sociale vaardigheden.  
Indicatiecriteria 	• Midden algemeen recidiverisico, en 

• IQ > 50 en < 85, en 
• tekorten in de sociale probleemoplossingsvaardigheden. 

Contra-indicaties 	• IQ < 50; 

• IQ > 85; 

• jongeren waarbij de situatie maakt dat zij niet kunnen profiteren van de 
training door het problematisch functioneren op teveel gebieden; 

• ernstige psychiatrische gedragsstoornissen die één-op-één-contact met 
een trainer onmogelijk maken en/of het leren in de weg staan 

• ernstige verslavingsproblematiek die één-op-één-contact met een trainer 
onmogelijk maakt en/of het leren in de weg staat {dit blijkt uit een hoge 
score op het domein Alcohol- en drugsgebruik en gokken}; 

• ernstige agressieproblematiek {dit blijkt uit een hoge score op het domein 
Agressie}; 

• er is geen opvoeder of andere volwassene die de jeugdige kan stimuleren 
deel te nemen; 

• deelname is niet mogelijk omdat jeugdige geen vaste woon- of 
verblijfplaats heeft; 

• jeugdige spreekt onvoldoende Nederlands; 

• deelname is niet zinvol omdat jeugdige dezelfde of een intensievere 
training al eerder gevolgd heeft; 

• jeugdige is niet bereid tot deelname; 
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• J-SOAP score (Juvenile Seks Offender Assessment Protocol) midden of 
hoog; 

jongeren met een zedendelict waarbij sprake is van eerder seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (m.u.v. sexting).  

Responsiviteit 	IQ 
(IQ, motivatie, 	IQ > 50 en < 85. 
leerstijl) 
	

Motivatie en leerbaarheid 
So-Cool is ontwikkeld voor jeugdigen met een LVB. Dit betekent dat er meer 
tijd is om te leren, er sprake is van veelvuldige herhaling, oefeningen op 
verschillende manieren worden aangeboden en er gebruik wordt gemaakt van 
visueel materiaal. Centraal staat 'leren door te doen'. Binnen So-Cool worden 
gedragsoefeningen gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van oplossingsgericht 
werken om de motivatie te vergroten. En er wordt ook aan de motivatie 
gewerkt door aan te sluiten bij de jeugdige en samen met hem/haar doelen te 
formuleren. 
De trainer maakt elke sessie op maat en gaat uit van de individuele behoefte 
van de jeugdige. Er is een aantal 'praktijkbijeenkomsten' om zo de motivatie 
te vergroten en de jeugdige te begeleiden bij het uitproberen van het geleerde 
buiten de trainingsruimte en het toepassen in de eigen leefomgeving verder te 
versterken. 

Bijzonderheden 	Een score van 13 t/m 20 punten op LIJ domein Vaardigheden en een 
IQ tussen de 70 en 85, of voldoende leervermogen, indiceert voor de 
reguliere variant. Een score van 21 t/m 54 punten op het domein 
Vaardigheden en/of een IQ tussen de 50 en 70 of een beperkt 
leervermogen, indiceert voor de verlengde variant.  

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Leeftijd: Jeugdigen en jongvolvvassenen op wie het Jeugdstrafrecht van 
toepassing is (12 tot 23 jaar), en 
ARR en/of DRP: midden, en 
Agressie (Ritax B): laag of midden, en 
Vaardigheden (Ritax B): midden risico. 

Juridisch kader • Leerstraf. 
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Hoog Laag Midden 

(X) 

X 
(X) Attitude (X) 
X X Agressie 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School 
Werk 

po' (X) 
(X) (X) 

Vaardigheden 
Leeftijd 
IQ 

X 
15 t/m 21 jaar 
IQ > 75 

X 

(X)  
(X) (X) 

X 

Gezin 
Vrije tijd 
Relaties 

7.3.1.4 Sociale Vaardigheden op Maat 

Naast midden of hoog bij vaardigheden, relaties en agressie, minimaal 'midden' bij vier van de 
andere vijf domeinen. 

Beschrijving 	Sociale Vaardigheden op Maat is een training voor jeugdigen van 15-21 jaar 
die zowel residentieel als ambulant kan worden aangeboden. De interventie 
heeft primair tot doel het tekort aan sociale vaardigheden te verminderen om zo 
het probleemgedrag te beïnvloeden en de kans op recidive te verkleinen. 
Dit wordt gedaan door, naast het aanleren van sociale vaardigheden, ook 
aandacht te besteden aan dynamische risicofactoren die gerelateerd zijn aan het 
del ictgedrag en/of de sociale vaardigheidstekorten. Hierdoor heeft de 
interventie een brede invloed op veel functioneringsgebieden. 
De interventie biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van de problematiek en 
het recidiverisico van de jeugdige, een algemene sociale vaardigheidstraining 
aan te bieden en/of een training gericht op conflicthantering en/of het vergroten 
van de assertiviteit. Naast de drie basiswerkboeken wordt er gewerkt met de 
verplichte module 'motiveren en terugvalpreventie' en vier optionele modules. 
De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met 
dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het 
motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen, om zo de 
leerbaarheid te vergroten. 
Tijdens de interventie wordt — naast het verbeteren van de sociale vaardigheden 
— gewerkt aan cognitieve herstructurering en het vergroten van probleem-
oplossende vaardigheden. Verder is er (indien geïndiceerd) aandacht voor 
impulscontrole, emotieregulatie, het verbeteren van de zelfcontrole, keuzes 
maken, de wijze van informatieverwerking, het verbeteren van de opvoedings- 

Indien een kruisje tussen haakjes staat, betekent dit dat de betreffende interventie zich niet altijd op dit domein 
richt. Risico op dit domein is geen 'verplicht' indicatiecriterium. 
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vaardigheden van ouders en het verminderen van negatieve interactiecirkels 
tussen de jeugdige en ouder(s)/verzorger(s). 
De training wordt minstens elke week aangeboden en kan zowel op individuele 
basis als in groepsverband worden gevolgd of in een combinatie van beide. De 
wijze, de intensiteit en de inhoud van het aanbod zal afhangen van de 
gedragsproblemen en/of het recidiverisico en de leerstijl van de jeugdige. 
Gezien het feit dat er met losse modules wordt gewerkt, is het mogelijk één of 
meerdere modules in het kader van crisisinterventie aan te bieden. Als er 
intramuraal niet voldoende tijd is voor het aanbieden van het totale aanbod, kan 
de behandeling eventueel ambulant worden voortgezet.  

Duur 	 Minstens eens per week (anderhalf uur voor een groepsbijeenkomst of één uur 
voor een individuele sessie). 
De duur van de behandeling varieert van vier maanden tot twee jaar (inclusief 
nazorg).  

Doelgroep 	 De interventie richt zich op jongens en meisjes in de leeftijd van 15-21 jaar met 
probleemgedrag dat voor een deel voortkomt uit onvermogen tot zelfstandig en 
adequaat hanteren van lastige sociale situaties. Ze kunnen niet voldoen aan 
nieuwe omgevingseisen en zijn weinig flexibel. De jeugdigen vertonen 
antisociaal gedrag of hebben een antisociale gedragsstoornis of een 
oppositioneel opstandige gedragsstoornis. 
Daarnaast is er veelal sprake van een zwakke impulscontrole, een groot tekort 
aan oplossingsvaardigheden en het kunnen nemen van perspectief. Verder 
spelen vervormende cognities een rol bij het probleemgedrag. Ook kan 
demotivatie aan de orde zijn en/of wantrouwen en/of een gebrekkige 
emotieregulatie. Dit alles heeft een verminderde leerbaarheid tot gevolg. De 
jeugdigen hebben dus extra ondersteuning nodig bij het verminderen van 
probleemgedrag. 

Criminogene 	• afwezigheid van/verminderde sociale vaardigheden; 
factoren 	 • vervormende cognities; 

• weinig tot geen oplossingsvaardigheden en copingvaardigheden; 
• beperkte emotieregulatie; 
• negatief beïnvloedbaar; 
• geen tot weinig verantwoording voor eigen gedrag; 
• moeite met adequate keuzes maken; 
• verminderde sociaalcognitieve vaardigheden; 
• laag zelfbeeld; 
• zwakke impulscontrole en/of zelfbeheersing; 
• agressief of subassertief gedrag.  

Delictgerelateerde 	• tekort aan sociale vaardigheden; 
criminogene 	• naast het tekort aan sociale vaardigheden wordt ook aandacht besteed aan 
factoren 	 andere dynamische, del ictgerelateerde risicofactoren; 

• antisociale of oppositionele gedragsproblematiek.  
Indicatiecriteria 	De trainingen zijn geïndiceerd voor jongens en meisjes in de leeftijd van 15-21 

jaar en een IQ> 75 met het hierboven beschreven probleemgedrag. Hierbij 
dienen minstens drie van onderstaande punten van toepassing te zijn: 
• er is sprake van een (ernstig) tekort aan sociale vaardigheden, zoals 

problemen met conflicthantering, slecht kunnen omgaan met kritiek, zich 
negatief laten beïnvloeden; 

• de jeugdige ervaart problemen op verschillende leefgebieden in het 
omgaan met lastige sociale situaties {dit kan gaan om zaken als omgang  
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met leeftijdgenoten, autonomie en zelfsturing, school, werk en toekomst en 
seksualiteit en relaties}; 

• de jeugdige heeft veel ondersteuning nodig bij het aanleren van (sociale) 
vaardigheden en/of is weinig leerbaar {dit heeft te maken met een beperkte 
impulscontrole en/of gebrekkige emotieregulatie en/of hardnekkige 
vervormende cognities en/of demotivatie}; 

• de jeugdige heeft onder andere door een tekort aan sociale vaardigheden 
een strafbaar feit gepleegd.  

Contra-indicaties 	• IQ < 75; 
• er is sprake van zeer ernstige agressieregulatieproblematiek; 
• er is sprake van een manifeste psychose of een ernstig trauma dat op de 

voorgrond staat; 
• de jeugdige is niet toegankelijk voor het werken met cognities en heeft 

geen mogelijkheid tot het stimuleren en ontwikkelen van zelfreflectie. 
Responsiviteit 	IQ > 75 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Er wordt gewerkt met de verplichte module 'motiveren en terugvalpreventie'. 
In een residentiële setting wordt er veel geïnvesteerd in het motiveren van een 
jeugdige. 
Leerbaarheid 
De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met 
dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het 
motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de 
leerbaarheid te vergroten. Er is oog voor verschil in leerstijl door te variëren in 
soort opdrachten en door aan te sluiten bij individuele leerbehoeften en 
mogelijkheden.  

Bijzonderheden 	• een risicoscore bij item 5.2 en 5.3 duidt op de module 'keuzes maken' 
en/of het werkboek `assertiviteit'; 

• een score 'midden' of 'hoog' op het domein Agressie duidt op het 
werkboek `conflicthantering'; 

• sterke psychopathe trekken is een contra-indicatie voor het onderdeel 
`emotieregulatie'; 

• als het werken in een groep voor de jeugdige te bedreigend is of de 
jeugdige het negatieve gedrag van groepsgenoten versterkt, dan is een 
individueel aanbod geïndiceerd; 

• indien geïndiceerd kunnen ouders betrokken worden bij de interventie ten 
behoeve van het verbeteren van opvoedingsvaardigheden en het 
verminderen van negatieve interactiecirkels tussen de jeugdige en ouders. 

• Als de jeugdige bij de SAVRY hoog scoort op het item 'impulsiviteit', dan 
is jeugdige geïndiceerd voor de module 'impulscontrole'.  

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 15 t/m 21 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden of hoog, en; 

• Agressie (Ritax B): midden of hoog, en 
• Relaties (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Minimaal midden risico op tenminste vier van de volgende domeinen: 

- 	Vrije tijd (Ritax B); 
School (Ritax B); 
Werk (Ritax B); 
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- 	Gezin (Ritax B); 
- 	Attitude (Ritax B). 

Selectie deelnemers 	• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
m.b.v. de SAVRY 

	

	• Score matig of hoog risico op minimaal twee van de volgende items: 
12. Afwijzing door leeftijdsgenoten, en/of 
17. Negatieve opvattingen, en/of 
18. Riskant gedrag/impulsiviteit, en/of 
20. Problemen met hanteren van boosheid, en/of 
22. Aandachtstekort/hyperactiviteit.  

Juridisch kader 	• Bij schorsing; 
• Als bijzondere voorwaarde bij vonnis: 
• In kader van een maatregel of in het kader van STP/Proefverlof; 
• Bij detentie en PIJ; 
• Behandeling binnen gesloten Jeugdzorg.  

7.3.t5 Leren van Delict 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Attitude 	 X 

	
X 

Agressie 	 X 
	

X 
Vaardigheden 	 X 

	
X 

Leeftijd 
	

14 t/m 23 jaar 
IQ 
	

IQ > 55 of (bij beperkt sociaal aanpassingsvermogen) > 70 

Beschrijving 	Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jeugdigen opnieuw 
gewelddadige delicten plegen. De individuele training richt zich primair op het 
verminderen van de kans op gewelddadige recidive, het verminderen van de 
kans op het plegen van andersoortige (niet-gewelddadige) delicten en het 
verminderen van betrokkenheid van de jeugdigen bij (gewelddadige) 
incidenten tijdens zijn verblijf in de inrichting. 
Om dit hoofddoel te bereiken streeft Leren van Delict de volgende subdoelen 
na: 
• de jeugdige heeft inzicht in zijn/haar eigen delictketen; 
• de jeugdige heeft minder irrationele gedachten, vijandige attributies en 

cognitieve vertekeningen en denkfouten; 
• de jeugdige neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen gedrag en de 

gevolgen daarvan; 
• de jeugdige beschikt over een uitgebreider repertoire gedrags- en sociale 

en probleemoplossende vaardigheden.  
Duur 	 Leren van Delict omvat drie fasen: 

• in fase 1 vindt delictanalyse tijdens minimaal acht wekelijkse 
bijeenkomsten plaats; 

• in fase 2 staat gedragsverandering centraal waaraan ook de mentoren 
deelnemen (fase 2 duurt dertien weken); 
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• in fase 3 volgt de jeugdige opfrissessies op het moment dat de jeugdige te 
maken krijgt met veranderingen in zijn/haar leefsituatie, zoals op verlof 
gaan, overplaatsing naar een open inrichting of naar huis gaan.  

Doelgroep 	 Leren van Delict richt zich op jeugdigen van 14 t/m 23 jaar die een 
geweldsdelict gepleegd hebben of gewelddadig gedrag hebben laten zien en in 
een justitiële jeugdinrichting verblijven. Geweldsdelicten omvatten 
levensdelicten, verkrachting, beroving met geweld of bedreiging, iemand met 
een wapen verwonden of ontvoering. Gewelddadig gedrag omvat altijd 
agressief gedrag. De jeugdigen die in aanmerking komen voor Leren van 
Delict vertonen reactieve agressie, al dan niet gecombineerd met proactieve 
agressie. Er is sprake van een matig tot hoog risico op (gewelddadige) recidive 
bij deze jeugdigen. Vaak zijn ze ook betrokken bij gewelddadige incidenten 
binnen de inrichting. De jeugdigen hebben een gewelddadige, delinquente en 
een niet-prosociale leefstijl. Leren van Delict is zowel toepasbaar bij normaal 
begaafde als bij jeugdigen met een LVB. Specifieke aandacht is er voor de 
culturele achtergrond van een jeugdige. 
Jeugdigen worden voor Leren van Delict geselecteerd door de desbetreffende 
behandelverantwoordelijke (gedragswetenschapper). Alle jeugdigen binnen de 
inrichting die zijn veroordeeld voor een delict, doorlopen fase 1 van Leren van 
Delict: de delictanalyse, mits er niet aan de contra-indicaties wordt voldaan. 
De start van fase 1 wordt ook in het PMO besproken. Voor fase 2, de 
daadwerkelijke gedragstraining, vindt de selectie plaats. De indicatiecriteria 
zijn hierbij leidend, de behandelverantwoordelijke neemt de selectie-
instrumenten (zie programmahandleiding) af (en maakt gebruik van reeds 
beschikbare, recente — dat wil zeggen niet ouder dan een half jaar — 
dossierinformatie) om te bezien of een jeugdige binnen de criteria valt. De 
selectie van een jeugdige wordt vervolgens besproken in het multidisciplinaire 
team (gedragswetenschappers, medische dienst, psychiater) van de inrichting, 
waar de indicatie voor de fasen 2 en 3 van Leren van Delict definitief wordt 
gesteld.  

Criminogene 	• reactieve agressie, al dan niet gecombineerd met proactieve agressie: 
factoren 	 irrationele gedachten, vijandige attitudes en cognitieve vertekeningen; 

• tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden (beperkt gedragsrepertoire); 
• beperkt verantwoordelijkheidsgevoel; beperkt inlevingsvermogen.  

Delictgerelateerde 	• jeugdige vertoont zowel reactieve als proactieve agressie (irrationele 
criminogene 	 gedachten, vijandige attitudes en cognitieve vertekeningen); 
factoren 	 • tekort aan sociale vaardigheden; 

• beperkt verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.  
Indicatiecriteria 	• de leeftijd van de jeugdige is minimaal 14 jaar tot maximaal 23 jaar; 

• de jeugdige heeft één of meerdere geweldsdelicten gepleegd en is daarvoor 
veroordeeld of heeft gewelddadig gedrag laten zien (het gaat om 
geweldsdelicten, vermogensdelicten met geweld of zedendelicten in 
combinatie met geweldsdelicten ); 

• er is een matig of hoog risico op recidive; 
• de jeugdige vertoont verbaal of fysiek agressief of vijandig gedrag, scoort 

hoog of zeer hoog op de schalen 'directe agressie' of 'indirecte agressie' of 
scoort hoog op de schaal 'sociale wenselijkheid' van de Buss-Durkee 
Hostility Inventory — Dutch (BDHI-D); 

• de jeugdige heeft onvoldoende zicht op de functie en het ontstaan van het 
delictgedrag en zijn eigen aandeel daarin;  
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• de jeugdige heeft negatieve en/of gewelddadige (kern)opvattingen, scoort 
`grensklinisch' of 'klinisch' op de HID (vragenlijst Hoe ik Denk); 

• de jeugdige neemt geen (of weinig) verantwoordelijkheid voor zijn gedrag 
("moest de winkelier daar maar niet staan") en/of legt de oorzaak van het 
delict buiten zichzelf; 

• de jeugdige heeft vijandige attributies, voelt zich snel bedreigd door 
gedrag van anderen; 

• de jeugdige kan zich beperkt inleven in het perspectief van een ander; 
• de jeugdige laat zich leiden door korte termijnbehoeften (directe 

behoeften) en kan niet of moeilijk omgaan met tegenslag; 
• de jeugdige heeft een beperkt gedragsrepertoire tot zijn beschikking 

(Vragenlijst Taken en Vaardigheden Adolescenten).  
Contra-indicaties 	• de jeugdige heeft deze training al eerder gevolgd voor hetzelfde delict; 

• IQ < 55 of IQ < 70 met een 'beperkt sociaal aanpassingsvermogen' {dit 
wordt gemeten aan de hand van de BSA: Beoordeling Sociaal 
Aanpassingsvermogen}; 

• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• er is sprake van een psychotische stoornis of onvoldoende realiteitsbesef; 
• de jeugdige vertoont alleen proactieve agressie of heeft sterke psychopathe 

trekken {Dit wordt in fase 1 vastgesteld op basis van de volgende factoren: 
o het blijkt dat de jeugdige een hoge mate van zelfoverschatting heeft; 
o uit de del ictgeschiedenis blijkt dat de jeugdige met name proactieve 

agressie vertoont, gemeten aan de volgende kenmerken: 
de jeugdige heeft een leerhistorie waarbij agressief gedrag lonend is 
(positief effect); 
de jeugdige toont meestal geen echte emoties, er is geen sprake van 
opwinding; 
lichaam en taal worden gebruikt om de ander te intimideren of te 
manipuleren; 
de jeugdige kan van strategie wisselen om doel te bereiken; 
de jeugdige heeft controle over eigen gedrag en de omgeving; 
de aandacht van de jeugdige is niet gefixeerd op de persoon waar de 
agressie op wordt gericht; 
de jeugdige dreigt met geweld; 
de jeugdige geeft een ander vaak de schuld en denkt daarom het 
recht te hebben zo te handelen; 
de jeugdige gebruikt irrationele denkwijzen om het eigen gedrag te 
rechtvaardigen; 
dreigementen worden meestal niet uitgevoerd; 
het delictgedrag van de jeugdige wordt gekenmerkt door 
vermogensdelicten met gebruikmaking van geweld; 

- 	de jeugdige heeft agressieve personen als rolmodel gehad.}; 
• de jeugdige heeft een specifiek zedendelict gepleegd (seksueel misbruik 

van een kind); 
• jeugdige ontkent (zijn betrokkenheid bij) het delict.  

Responsiviteit 	IQ 
(IQ, motivatie, 	IQ> 70 of IQ> 55 met een 'waarschijnlijk redelijk tot goed' sociaal 
leerstijl) 	 aanpassingsvermogen (hetgeen blijkt uit de score op de BSA) 

Motivatie 
De jeugdige moet gemotiveerd zijn mee te werken, middels inbreng eigen 

H7 versie 4.2, december 2020 
25 



voorbeelden en dergelijke. Bij de start van de interventie mag de jongere nog 
enkel extrinsiek gemotiveerd zijn. 
Leerbaarheid 
Er wordt gewerkt met een cognitief-gedragsmatige aanpak.  

Bijzonderheden 

	

	
Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan Leren van Delict 
kan worden geadviseerd. lndicatiestelling voor het programma geschiedt met 
behulp van de SAVRY. Er dient sprake te zijn van een vonnis. Jongeren 
zonder vonnis (nog preventief gehecht of in hoger beroep) kunnen niet 
deelnemen. Zij zullen niet geneigd zijn om openheid van zaken te geven. 

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 14 t/m 23 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden of hoog risico, en 

• Attitude (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Agressie (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico. 

Selectie deelnemers 	Voor fase 1 van 'Leren van delict': 
m.b.v. de SAVRY 	• samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en; 

• score matig of hoog risico op item 
- 	1. Eerder gewelddadig gedrag. 

Voor fase 2 en 3 van 'Leren van delict': 
• samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• score matig of hoog risico op minimaal één van de items met betrekking tot 

dynamische criminogene factoren. Dat wil zeggen matig of hoog risico op 
minimaal één van de volgende sociale/contextuele factoren: 
11 Omgang met delinquente leeftijdgenoten 
12 Afwijzing door leeftijdgenoten 
13 Ervaren stress en geringe copingvaardigheden 
14 Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders 
15 Gebrek aan steun van andere volwassenen 
16 Achterstandsbuurt, en/of 
matig of hoog risico op minimaal één van de volgende individuele 
risicofactoren: 
17 Negatieve opvattingen 
18 Impulsiviteit / Riskant gedrag 
19 Problemen met middelengebruik 
20 Problemen met hanteren van boosheid 
21 Gebrek aan Empathie / Berouw 
22 Aandachtstekort/Hyperactiviteit 
23 Onvoldoende medewerking aan interventies 
24 Weinig interesse in/binding met school of werk  

Juridisch kader 	• Detentie; 
• PIJ. 
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(X) School 
(X) Werk 

IQ 

Hoog 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 

Laag Midden 

Score domein Agressie (Ritax B) 
Gecombineerd met drie hoge scores op de volgende dynamische risicofactoren: 

Relaties 
Gezin 

(X) 
(X) 

Geestelijke Gezondheid 
Vrije tijd 
Alcohol en Drugsgebruik en gokken 
Agressie 
Leeftijd 

(X) 
(X) 

17,5 tot 24 jaar 
> 80 

(X) 
(X) 

Beschrijving 	Topzorg is bedoeld voor jongvolwassenen tussen de 17,5 en 24 jaar die in de 
afgelopen 5 jaar één of meerdere keren werden aangehouden voor 
verschillende misdrijven, waaronder zogenaamde 'high-impact' misdrijven. Dit 
zijn misdrijven die fors negatieve uitwerkingen hebben op de slachtoffers. 
Denk hierbij aan straatroof, inbraak woning, overval, zware mishandeling, 
doodslag en/of openlijke geweldpleging. 
Binnen Topzorg wordt direct ingestoken op het verminderen van de structurele 
risicofactoren binnen het sociale domein. Dit omvat het regelen van zaken, 
zoals financiën, dagbesteding, huisvesting. Tijdens het werken aan het 
verminderen van structurele risicofactoren, ontstaat er een opening voor het 
vormgeven van de therapeutische relatie op basis van het concept limited 
reparenting (schematherapie). De relatie is onder andere gericht op het 
vervullen van de vijf basisbehoeften (vanuit schematherapeutisch standpunt) 
die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Hierbij wordt ook het systeem 
betrokken en/of de jongvolwassene gestimuleerd tot het aangaan van nieuwe 
contacten die een bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van deze 
behoeften. Door bovengenoemde interventies doet de jongvolwassene nieuwe 
ervaringen op die tegenstrijdig zijn aan de disfunctionele schema's die hij/zij 
hanteert. Dit zorgt ervoor dat de jongvolwassene deze schema's gemakkelijker 
kan vervangen in functionele schema's. Daarnaast krijgt de jongvolwassene 
vaardigheden aangeleerd die helpen om gezonder gedrag te vertonen en de 
kans op recidive te verminderen. 

Duur 	 De behandelperiode tot aan de nazorgfase duurt minimaal 7 maanden en 
maximaal 15 maanden. Het aantal contacturen per week is minimaal 2 uur. De 
intensiteit kan echter worden opgehoogd als de complexiteit van de 
problematiek en de mate van responsiviteit van de jongvolwassene dit vereist. 
Na zeven maanden vindt er een evaluatie plaats, er wordt dan bekeken of de 
behandelfase met vier maanden verlengd dient te worden. Mocht verlenging 
aan de orde zijn, dan wordt tijdens deze evaluatie bekeken of de intensiteit  

7.3.1.6 Topzorg 
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verminderd kan worden (minimaal eens per week contact) en of het mogelijk is 
om minder outreachend te werken. Na vier maanden volgt dan wederom een 
evaluatie; de behandeling kan vervolgens nogmaals met vier maanden worden 
verlengd. 

Doelgroep 	 De doelgroep kenmerkt zich door het plegen van vermogensdelicten, eventueel 
in combinatie met geweldsdelicten of andere type delicten. Daarnaast is bij hen 
sprake van op elkaar inwerkende, risicodomeinen die leiden tot een hoog of 
zeer hoog recidiverisico. Aangezien hun problemen al langere tijd spelen, is 
een strafrechtelijk kader noodzakelijk gebleken. Er is meestal sprake geweest 
van eerdere behandeling gericht op recidivevermindering, maar dit heeft 
onvoldoende effect gehad. Dit is af te meten aan herhaling van het delictgedrag 
of het uitvallen (drop-out) uit reguliere behandeling. Het delictgedrag is veelal 
onderdeel van een psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Zo is er 
sprake van een gedragsstoornis of cluster-B persoonlijkheidsstoornis en/of 
ADHD en/of een angst en stemmingsstoornis al dan niet gecombineerd met 
problematisch middelengebruik. 

Criminogene 	• tekort aan probleemoplossende vaardigheden; 
factoren 	 • traumatische ervaringen die probleemgedrag versterken; 

• tekort aan copingvaardigheden; 
• geen verantwoording nemen voor eigen gedrag; 
• rigide en disfunctionele cognities; 
• negatieve interactie met familiesysteem in heden en verleden. 

Delictgerelateerde 	CD/ APS 
criminogene 	ADHD (indien aan de orde) 
factoren 	 Structurele risicofactoren m.b.t. huisvesting en/of financiën en/of werk; 

Antisociaal netwerk; 
Middelengebruik (indien aan de orde); 
Beperkt executief functioneren (impulscontrole, rigiditeit in denken, beperkt 
werkgeheugen dat o.a. relevant is voor het oplossen van problemen); 
Verstoorde sociale informatieverwerking; 
Cognitieve vervormingen die leiden tot delictgedrag.  

Indicatiecriteria 

	

	1. De cliënt pleegt vermogensdelicten al dan niet gecombineerd met 
geweldsdelicten of ander delictgedrag; 

2. Er is volgens de DSM-IV sprake van een As-t stoornis (ADHD, 
stemmings- angststoornissen, ouderkindproblematiek) al dan niet in 
combinatie met As-II-problematiek (voornamelijk cluster B); 

3. De cliënt heeft al vaker een strafafdoening gehad; 
4. De cliënt ervaart problemen op minstens drie van de volgende gebieden: 

Opleiding/werk, Financiën, Woonomgeving, Sociaal netwerk en Middelen; 
5. De cliënt is moeilijk te motiveren voor behandeling op locatie van de 

behandelinstelling; 
6. Er is sprake van een strafrechtelijk kader; de jongvolwassenen wordt 

tijdens de behandeling begeleid door de Reclassering.  
Contra-indicaties 	• IQ < 80; 

• De aanwezigheid van ernstige suïcidaliteit; 
• De aanwezigheid van acute homocidaliteit of een acute psychose; 
• Er is sprake van primaire verslavingsproblematiek; 
• Er is alleen sprake van een zedendelicten of geweldsdelicten.  
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Responsiviteit 	Binnen Topzorg worden constant motivatie technieken toegepast om de 
(IQ, Motivatie, 	bereidheid tot verandering te vergroten. Aangezien het een individuele 
leerstijl) 
	

behandeling is die zich richt op het bieden van maatwerk, is er veel ruimte voor 
het voldoen aan het responsiviteitsprincipe. Dit betekent dat er met oefeningen 
en voorbeelden worden gewerkt die bij de cliënt aansluiten.  

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan Topzorg 
worden geadviseerd. Topzorg is vooral bedoeld voor jongvolwassenen die 
volgens het adolescentenstrafrecht worden berecht. 

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 17,5 tot 24 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP hoog, en 

• Hoog op drie van de volgende domeinen: school, werk, gezin, relatie, vrije 
tijd, alcohol en middelen gebruik en gokken en geestelijke gezondheid.  

Selectie deelnemers 	• De cliënt heeft een hoog of zeer hoog algemeen recidiverisico; 
111 . b. v. de Risk 	• De cliënt scoort hoog op minstens drie van de volgende risicodomeinen: 

Opleiding/werk, Financiën, Woonomgeving, Sociaal netwerk en Middelen. 
Juridisch kader 	• Behandeling in het kader van de nazorg / STP; 

• Behandeling als bijzondere voorwaarde; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel.  
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7.3.2 Agressieregulatie 

7.3.2.1 TACt Regulier (Training Agressie Controle) 
Hoog 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 

Midden Laag 

Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 

X X Attitude 
X 
X 

Agressie 
Vaardigheden 

X 
X 

Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdst -afvecht 
van toepassing is (12 tot 23 jaar).  

Leeftijd 

IQ 

Naast midden of hoog bij attitude, agressie (en/of een risicoscore op vraag 9.3 (meldingen van 
gewelddadig gedrag)) en vaardigheden en een risicoscore op minimaal één van de drie items 10.2, 
10.10 en/of 10.11 (boosheidscontrole in relatie tot recidiverisico). 

Beschrijving 	De Training Agressie Controle is bedoeld voor jeugdigen die één of meerdere 
delicten gepleegd hebben. De training beoogt het risico op agressief en 
antisociaal gedrag te verminderen middels het trainen van sociale 
vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole, het wijzigen van 
cognitieve vervormingen (`denkfouten') en het verhogen van het niveau van 
moreel redeneren. De jeugdigen leren vaardigheden die hen in staat stellen een 
pro-sociale keuze te maken op basis van wat wel en niet mag, waardoor het 
risico op agressief en crimineel gedrag vermindert. 
De TACt Regulier 	uit drie onderdelen: Sociale Vaardigheden, 
Boosheidscontrole en Moreel Redeneren. Elk onderdeel bestaat uit acht 
trainingsbijeenkomsten van een uur. Bij de bijeenkomsten krijgen jeugdigen 
huiswerkopdrachten mee. 
Wekelijks vinden drie bijeenkomsten plaats, van elk onderdeel één. 
TACt is de Nederlandse bewerking van de Washington State Aggression 
Replacement Training (WSART).  

Duur 	 TACt Regulier wordt opgelegd voor 35 uur en heeft 24 bijeenkomsten van een 
uur in acht weken. Het is goed mogelijk twee bijeenkomsten op één dag plaats 
te laten vinden, zodat de jeugdige maar twee keer per week naar de training 
hoeft te komen. Daarnaast is er een intake gesprek met delictbespreking (2 
uur), een ouderbijeenkomst (1 uur), een tussenevaluatiegesprek (1 uur) en een 
eindevaluatiegesprek (1 uur).  

Doelgroep 	 TACt Regulier is een intensieve individuele training voor jeugdigen op wie het 
Jeugdstrafrecht van toepassing is en die één of meerdere delicten gepleegd 
hebben. 
TACt Regulier kan worden opgelegd als leerstraf door de officier van justitie 
of de kinderrechter en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
Raad voor de Kinderbescherming.  

Criminogene 	TACt Regulier richt zich op de volgende risicofactoren van agressief en 
factoren 	 crimineel gedrag: 
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• tekorten in sociale vaardigheden: vaardigheden waarmee jeugdigen 
moeilijke situaties kunnen oplossen of een bepaald doel kunnen bereiken; 

• tekorten in boosheidcontrole (impulscontrole): de jeugdigen worden 
sociale - en cognitieve vaardigheden aangeleerd om grip te krijgen op 
boosheid en conflicten op een prosociale manier op te lossen; 

• antisociale attitude en denkfouten: antisociale opvattingen en denkfouten 
die crimineel en agressief gedrag legitimeren, worden uitgedaagd en 
omgebogen. 

Delictgerelateerde 
criminogene 
factoren 

• tekorten in sociale vaardigheden; 
• tekorten in impulscontrole; 
• antisociale attitude en denkfouten. 

Indicatiecriteria 	Voor deelname aan TACt Regulier als gedragsinterventie moet de jeugdige 
voldoen aan de volgende indicatiecriteria: 
• Jongens en meisjes die met het jeugdstrafrecht in aanraking zijn gekomen', 

en 
• IQ > 85, en 
• midden of hoog risico op herhaling van delict(en), en 
• één of meerdere delicten met geweld en/of wapengebruik en/of meldingen 

van gewelddadig gedrag, en 
• antisociale attitude en gedrag (midden of hoog risico), en 
• agressief gedrag (midden of hoog risico), en 
• vaardigheidstekorten (midden of hoog), en 
• gebrekkige boosheidscontrole in relatie tot recidiverisico, en 
• bereidheid tot deelname. 

Contra-indicaties 	Deelname is niet mogelijk wanneer: 
• IQ < 85; 
• er geen sprake is van structuur in de vorm van een vaste woon- of 

verblijfplaats (nader vast te stellen in multidisciplinair overleg); 
• jeugdige geen dagbesteding heeft (nader vast te stellen in multidisciplinair 

overleg); 
• er is geen opvoeder of andere volwassene die de jeugdige kan stimuleren 

deel te nemen; 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• ernstige vormen van psychopathologie; {zoals een ernstige mate van 

ADHD, somberheid in het kader van een depressie of dysthyme stoornis of 
een psychose. Ernstige vormen van psychopathologie vragen om 
behandeling. TACt Regulier kan, indien geïndiceerd, eventueel wel later 
ingezet worden.} 

• sterke afhankelijkheid van alcohol en/of drugs; {Ernstige vormen van 
verslaving vragen om behandeling. TACt Regulier kan, indien 
geïndiceerd, eventueel wel later ingezet worden.} 

• deelname is niet zinvol omdat jeugdige deze, een intensievere of een 
gelijksoortige training al eerder gevolgd heeft (nader vast te stellen in 
multidisciplinair overleg).  

2  inclusief die jongeren die binnen het adolescentenstrafrecht vallen, sinds 1 april '14. 
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• Leeftijd: Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht van 
toepassing is (12 tot 23 jaar), en 

• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): midden of hoog en/of een risicoscore op vraag 9.3 

(meldingen van gewelddadig gedrag) van het domein Agressie), en 
• Attitude (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Minimaal één risicoscore op de items 10.2, 10.10 en/of 10.11 (domein 

Vaardigheden Ritax B).  
• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Score matig of hoog risico op minimaal drie van de volgende items: 

- 	13. Ervaren stress en geringe coping-vaardigheden, en/of 
- 	17. Negatieve opvattingen, en/of 

18. Riskant gedrag/impulsiviteit, en/of 
20. Problemen met hanteren van boosheid. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie m.b.t. 
SAVRY 

Juridisch kader • Leerstraf (taakstraf). 

Responsiviteit 	IQ > 85 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Jeugdigen hebben een opvoeder/begeleider nodig die hen stimuleert naar de 
bijeenkomsten te gaan en hen ondersteunt bij de huiswerkopdrachten. Bij forse 
gezinsproblematiek is er veelal te weinig adequate ondersteuning. Deze dient 
dan eerst behandeld te worden. 

Bijzonderheden 
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7.3.2.2 TACt Plus (Training Agressie Controle Plus) 

Hoog 	Midden 	Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Attitude 	 X 	X 
Agressie 	 X 

	
X 

Vaardigheden 	 X 
	

X 
Leeftijd 
	

Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht 
van toepassing is (12 tot 23 jaar).  

IQ 	 >50 en <85 
Naast midden of hoog bij attitude, agressie (en/of een risicoscore op vraag 9.3 (meldingen van 
gewelddadig gedrag)) en vaardigheden en een risicoscore op minimaal één van de drie items 10.2, 
10.10 en/of 10.11 (boosheidscontrole in relatie tot recidiverisico). 

Beschrijving 	De Training Agressie Controle Plus (TACt Plus) is bedoeld voor jeugdigen met 
een licht verstandelijke beperking die één of meerdere delicten gepleegd 
hebben. In een intensieve individuele training wordt de jeugdige getraind in 
sociale vaardigheden, cognitieve controle bij gevoelens van boosheid en het 
aanleren van morele regels. Hiermee wordt de jongere beter toegerust om 
toekomstige risicovolle situaties op een prosociale manier op te lossen, 
waardoor het risico op agressief en crimineel gedrag vermindert. 

De TACt Plus is een bewerking van TACt Regulier welke een bewerking is 
van de groepstraining Agression Replacement Training van Arnold Goldstein. 

De TACt Plus bestaat uit twee onderdelen: Sociale Vaardigheden en 
BoosheidControleTraining. Wekelijks vinden twee bijeenkomsten plaats van 
gemiddeld 90 minuten, van elk onderdeel één. Elk onderdeel bestaat uit acht 
trainingsbijeenkomsten 

In de TACt Plus wordt gebruik gemaakt van leertheoretische en cognitief-
gedragstherapeutische principes en technieken. De methode voor training van 
vaardigheden betreft instructie, modeling, oefening en feedback, aangevuld 
met huiswerkopdrachten voor oefening en toepassing van de geleerde 
vaardigheden in het dagelijks leven. 

Tijdens de TACt Plus wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken 
met als doel de jongere te ondersteunen bij het generaliseren van de 
vaardigheden naar het leven van alledag. 

Zo vindt er naast de trainingsbijeenkomsten met alleen de jongere, ook een 
ouder- en een ouder-jongerebijeenkomst plaats. Het doel van de 
ouderbijeenkomst is dat ouders naar hun kind gedragsbeïnvloedende 
technieken inzetten om de vaardigheden die de jongere in de training leert, ook 
in de het dagelijks leven in te zetten. De ouder-j ongerebijeenkomst staat in het 
teken van het verbeteren van het contact tussen ouder en de jongere en het 
samen oefenen van bepaalde vaardigheden ten behoeve van het reguleren van 
boosheid bij de jongere. 
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Duur 	 TACt Plus wordt opgelegd voor 35 uur. De training (totale duur 11 weken) 
bevat: 

- Een kennismakingsgesprek 
- 	16 trainingsbijeenkomsten van 90 minuten in acht weken 

1 ouder bijeenkomst (hierbij is de jongere niet aanwezig) 
1 ouder-jongere bijeenkomst 
Een tussen- en een eindevaluatie 

Doelgroep 	 TACt Plus is een individuele training voor jongeren die volgens het 
jeugdstrafrecht zijn veroordeeld, met een IQ van 50 tot 85 en met antisociaal en 
agressief gedrag. Het gaat om jongeren die een aantal aan elkaar gerelateerde 
vaardigheidstekorten hebben: 
• een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden; 
• een tekort aan impulscontrole en een tekort op het gebied van moreel 

redeneren; 
• een egocentrische en primitieve manier van moreel redeneren. 

Criminogene 	TACt Plus richt zich op de volgende risicofactoren van agressief en crimineel 
factoren 	 gedrag: 

• tekorten in sociale vaardigheden: de jongere leert sociale vaardigheden te 
gebruiken in de omgang met anderen, in conflictsituaties en in andere 
lastige situaties; 

• tekorten in boosheidcontrole (impulscontrole): de jeugdigen worden 
sociale - en cognitieve vaardigheden aangeleerd om grip te krijgen op 
boosheid en conflicten op een prosociale manier op te lossen; 

• tekorten op het gebied van moreel redeneren (de jeugdige heeft een 
egocentrische en promitieve manier van moreel redeneren); de jeugdigen 
worden geleerd om te gaan met sociale regels (wat mag wel en niet) door 
het vergroten van het begrip over sociale situaties en het versterken van 
probleemoplossingsvaardigheden. De jeugdigen leren vaardigheden die 
hen in staat stellen een pro-sociale keuze te maken op basis van wat wel en 
niet mag  

Delictgerelateerde 	• tekorten in sociale vaardigheden; 
criminogene 	• tekorten in impulscontrole; 
factoren 	• antisociale attitude en denkfouten. 
Indicatiecriteria 	Voor deelname aan TACt Plus als gedragsinterventie moet de jeugdige voldoen 

aan de volgende indicatiecriteria: 
• Jongens en meisjes die met het jeugdstrafrecht in aanraking zijn gekomen 

en 
• IQ is tussen de 50 en 85, en 
• midden of hoog risico op herhaling van delict(en), en 
• één of meerdere delicten met geweld en/of wapengebruik en/of meldingen 

van gewelddadig gedrag, en 
• antisociale attitude en gedrag (midden of hoog risico), en 
• agressief gedrag (midden of hoog risico), en 
• vaardigheidstekorten (midden of hoog risico), en 
• gebrekkige boosheidscontrole in relatie tot recidiverisico, en 
• bereidheid tot deelname. 

Contra-indicaties 	Deelname is niet mogelijk wanneer: 
• er geen sprake is van structuur in de vorm van een vaste woon- of 

verblijfplaats (nader vast te stellen in multidisciplinair overleg); 
• jeugdige geen dagbesteding heeft (nader vast te stellen in multidisciplinair 
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• Jeugdigen en jongvolwassenen op wie het Jeugdstrafrecht van toepassing is 
(12 tot 23 jaar), en 

• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): midden of hoog en/of een risicoscore op vraag 9.3 

(►meldingen van gewelddadig gedrag) van het domein Agressie, en 
• Attitude (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Minimaal één risicoscore op de items 10.2, 10.10 en/of 10.11 (domein 

Vaardigheden Ritax B). 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Score matig of hoog risico op minimaal drie van de volgende items: 

- 	13. Ervaren stress en geringe coping-vaardigheden, en/of 
- 	17. Negatieve opvattingen, en/of 
- 	18. Riskant gedrag/impulsiviteit, en/of 

20. Problemen met hanteren van boosheid. 

Selectie m.b.t. 
SA VRY 

Juridisch kader • Leerstraf (taakstraf). 

overleg); 
• er geen opvoeder of andere volwassene is die de jeugdige kan stimuleren 

deel te nemen; 
• de jeugdige geen Nederlands spreekt; 
• er sprake is van ernstige psychiatrische gedragsstoornissen die één op één 

contact met een trainer onmogelijk maken en/of leren in de weg staan (dit 
blijkt uit een hoge score op het domein Geestelijke gezondheid). 

• er sprake is van ernstig alcohol of drugsgebruik die één op één contact met 
een trainer onmogelijk maken en/of leren in de weg staan (dit blijkt uit een 
hoge score op het domein Alcohol- en drugsgebruik en gokken). Wanneer 
de agressie alléén onder invloed van alcohol voorkomt, is er sprake van een 
contra-indicatie. 

• de jeugdige heeft eerder een TACt Plus opgelegd gekregen en gevolgd 
(nader vast te stellen in multidisciplinair overleg). 
{In sommige gevallen kan toch besloten worden om TACt Plus alsnog te 
adviseren daar het al een tijd geleden is dat de vorige Tact plus was 
uitgevoerd. Helemaal bij LVB jongeren zou het een meerwaarde kunnen 
zijn. Dit kan indien het intrainen van de overige vaardigheden en het 
inslijten van de boosheidcontroleketen een meerwaarde is} 

Responsiviteit 	IQ >50 en <85 
Motivatie 

(IQ, motivatie, 	Tijdens de TACt Plus zet de trainer een scala aan interventies in die gericht zijn 
leerstijl) 	 op het vergroten van motivatie. De interventies die de trainer inzet zijn gericht 

op het uitlokken van veranderingen, succeservaringen en op liet benadrukken 
van de rol van de jongere als 'agent of change'. Ondanks de vaste opbouw van 
de training, is stemt de trainer de training af op de manier waarop de jongere 
informatie opneemt en de manier waarop hem het best nieuw gedrag 
aangeleerd kan worden. De training is op maat en tijdens de training ligt de 
nadruk oefenen. Belangrijke derden worden betrokken om de jongere te 
motiveren, te stimuleren en te ondersteunen. 

Bijzonderheden 
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(alleen voor jongens!!) Midden Laag Hoog 

Attitude X X 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 

Agressie X X 
Vaardigheden 
Leeftijd 

X 
12 t/m 21 jaar 

X 

IQ 
	

IQ > 70 en < 85 gecombineerd met problemen in de sociale 
aanpassing/zelfredzaamheid 

7.3.2.3 In Control!-LVB 

Beschrijving 

Duur 

In Control!-LVB is een variant van de reguliere gedragsinterventie In 
Control!, bedoeld voor licht verstandelijk beperkte jongens die met agressie 
delicten hebben gepleegd of die herhaaldelijk met geweld hebben gedreigd. 
De interventie wordt door een trainer-gedragsdeskundige en een trainer-
bewegingstherapeut gegeven en is gebaseerd op agressieregulatie- en 
ontspanningstechnieken, sociale vaardigheidstraining en cognitieve 
gedragstherapie. Gezien het intelligentieniveau en de leerstijl van deze 
doelgroep ligt er meer nadruk op 'doen en ervaren' dan op 'praten over'. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van rollenspellen en sport- en speloefeningen. De 
training wordt gegeven aan een groep van zes jongens in een sportzaal. 
De persoonlijk begeleiders/mentoren en de ouders worden intensief bij de 
training betrokken. 
De programmadoelen zijn: 

• het vergroten van het vermogen tot woedebeheersing; 
• het bevorderen van de mate van sociale perceptie en het nemen van 

perspectief; 
• het vergroten van sociale en probleemoplossingsvaardigheden: 

- sociale cognitie (inzicht in eigen interpretatiefouten en deze omzetten 
naar helpende gedachten); 

- assertieve oplossingsstrategieën; 
- assertieve sociale vaardigheden.  

De interventie start met twee individuele oriënterende gesprekken. Daarna is 
er een introductiebijenkomst met tweetallen deelnemende jongeren. 
Vervolgens zijn er 25 bijeenkomsten (twee keer per week): 21 
groepsbijeenkomsten, 3 individuele bijeenkomsten van de jongere met de 
trainers en de persoonlijke begeleider en een tweede bijeenkomst met 
tweetallen. Bij het tweede oriëntatiegesprek en bij de laatste individuele 
bijeenkomst zijn ook de ouders aanwezig. In Control!-LVB voorziet naast de 
bijeenkomsten voor de jeugdigen in een oudermodule met drie 
ouderbijeenkomsten. 

Doelgroep De doelgroep bestaat uit licht verstandelijk beperkte jongens van 12 t/m 21 
jaar die in een JJI verblijven of een gedragsbeïnvloedende maatregel opgelegd 
krijgen, en die met agressie delicten hebben gepleegd jegens personen en/of 
objecten. Het gaat om jongens die geweld hebben gebruikt of hiermee vaker 
hebben gedreigd. Jongens met een sterk verhoogde mate van proactieve 
agressie worden nader onderzocht in verband met mogelijke exclusie. Jongens 
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met sterk psychopathe trekken worden uitgesloten van de interventie. 
In Control!-LVB wordt gescheiden gegeven aan 12- t/m 16-jarigen en 17- t/m 
21-jarigen. 

Criminogene 	Criminogene factoren die onder het agressieve gedragspatroon liggen: 
factoren 	 • beperkingen in woedebeheersing; 

• beperkingen in de morele ontwikkeling (sociale perspectiefname en sociale 
perceptie); 

• beperking in sociale en probleemoplossingsvaardigheden. 
Bij de doelgroep is meestal ook sprake van gezins- en/of 
opvoedingsproblematiek.  

Delictgerelateerde 	• de jeugdige heeft met agressie delicten gepleegd jegens personen en/of 
criminogene 	 objecten (of heeft herhaaldelijk met geweld gedreigd); 
factoren 	 • criminogene factoren die onder het reactief agressieve gedragspatroon 

liggen zijn: 
beperkingen in woedebeheersing; 

- beperkingen in de morele ontwikkeling (sociale perspectiefname en 
sociale perceptie); 
beperking in sociale en probleemoplossingsvaardigheden. 

Indicatiecriteria 	In Control!-LVB kent de volgende inclusiecriteria (aan alle criteria moet 
worden voldaan): 
• leeftijd 12 t/m 21 jaar; 
• mannelijk geslacht; 
• IQ >70 en < 85 gecombineerd met problemen in de sociale 

aanpassing/zelfredzaamheid. Het 1.Q. dient te worden vastgesteld met een 
valide voor Nederland genormeerde intelligentietest. Afname niet langer 
dan twee jaar geleden. Voor het vaststellen van de vraag of er sprake is 
van problemen in de sociale aanpassing wordt gebruik gemaakt van de 
BSA-J, de versie van de BSA (Instrument 'Beoordeling Sociaal 
Aanpassingsvermogen': Lekkerkerker & Schouten, 2009; Lekkerkerker & 
Konijn, 201 I) voor jongeren die het basisonderwijs hebben afgesloten. De 
lijst dient te worden ingevuld door de persoonlijk begeleider (mentor). Bij 
een score van 15 of hoger wordt gesteld dat de jongere problemen heeft op 
het gebied van sociale aanpassing. Bij een score van 12 tot en met 14 
wordt de expertise van de gedragsdeskundige gevraagd; 

• geplaatst in een JJI als gevolg van een strafrechtelijk vonnis; 
• jongens van 12 t/m 18 jaar zijn met gebruikmaking van de SAVRY 

getaxeerd op een middelgroot of groot risico op gewelddadig gedrag; 
• jongens van 19 t/m 21 jaar zijn met de RISc (Van der Knaap & Alberda, 

2009; Hildebrand, 2010) getaxeerd op een middelgroot of groot 
recidiverisico. 

• uit de voorgeschiedenis van, en dossiervorming over de jeugdige blijkt dat 
er sprake is van een agressief gedrags- en/of delictpatroon, waaronder 
geweldsdelicten en/of dreiging met geweld en/of vernieling; 
leeftijdsafhankelijk blijkt deze problematiek daarnaast voor 12- t/m 18-
jarigen uit de volgende score op de SAVRY: een beoordeling 'hoog' op 
het item 'problemen met hanteren van boosheid', en voor 19- t/m 21-
jarigen uit minimaal de volgende scores op schaal 2 van de RISc: 
- Op item 2.2 'ja' op vraag Ritax B (enig geweld of dreigingen met 
geweld/ dwang) of c (buitensporig gebruik van geweld/sadistisch geweld), 
en 
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- Op item 2.11 score 'ja' op item a (delicten zijn onderdeel van een 
patroon); 

• voldoende strafrestant (tenminste zes maanden vanaf de start van het 
voortraject tot en met het groepstraject). 

Let op: met behulp van de SAVRY, in combinatie met de kennis van de 
voorgeschiedenis en dossiervorming, worden de jongeren geselecteerd waarbij 
sprake is van een agressief gedrags- en/of delictpatroon. De basis van het 
agressieve gedrag kan reactief of proactief zijn. Reactieve en proactieve 
agressie gaan vaak samen en overlap is op zich geen reden voor exclusie. Als 
een jongen een hoge mate van proactieve agressie vertoont is dat wel een reden 
voor nader onderzoek in verband met mogelijke exclusie. De GZ-Psycholoog 
of Psychiater beoordeelt of er een vermoeden is van psychopathie. Wanneer dit 
zo is wordt een PCL-YV (geldt voor jongeren 12 t/m 17 jaar). Bij jongeren 18 
t/m 21 wordt de PCL-R afgenomen. Bij sterk psychopathe trekken wordt een 
jeugdige geëxcludeerd. 

Contra-indicaties 

	

	• het I.Q. van de jongere is < 70 of > 85 (zoals vastgesteld met een valide 
voor Nederland genormeerde intelligentietest). Afname niet langer dan 
twee jaar geleden. Een score lager dan 15 op de BSA-J, wanneer het I.Q. 
tussen de 70 en 85 is. Bij een score van 12 tot en met 14 op de BSA-J 
wordt de expertise van de gedragsdeskundige gevraagd. 

• sterke psychopathe trekken (voor 12- t/m 17-jarigen een score van > 30 op 
de Psychopathy Checklist-Youth Version, PCL-YV); 

• de jongere is niet geschikt voor instroom in een groepstraining (te 
beoordelen door de behandeldeskundige van de inrichting, die hierbij 
gebruik maakt van het aantal afzondering/kamerplaatsingen vanwege 
ernstige groepsongeschiktheid (exclusie bij twee of meer afzonderingen of 
kamerplaatsingen vanwege groepsongeschiktheid gedurende de twee 
maanden voorafgaand aan start groepstraining)); 

• de jongere richt agressie uitsluitend op zichzelf (bijvoorbeeld 
automutilatie); 

• de jongere is verslaafd, waarbij de verslaving een hoge impact heeft op het 
gedrag (exclusie bij één of meerdere positieve urinecontroles of 
drugsvondsten in een periode van twee maanden voorafgaand aan de start 
van de groepstraining; midden of hoge score op domein 'Alcohol- en 
drugsgebruik en gokken' van de Ritax B van het LIJ); 

• de jongere is onvoldoende gemotiveerd voor deelname aan de training 
(bron: de individuele oriëntatiegesprekken en de uitkomsten op de items 
over `Zorgbehoefte'); 

• de jongere is fysiek niet in staat om in teamverband aan (bal)sporten 
(voetbal, hockey, spelboksen, basketball) deel te nemen; 

• het strafrestant is minder dan zes maanden vanaf de start van het 
voortraject tot en met het groepstraject.  

Responsiviteit 	IQ 
(IQ, motivatie, 	IQ >70 < 85 en problemen in de sociale aanpassing /zelfredzaamheid. 
leerstijl) 
	

Motivatie 
De jongere is voldoende gemotiveerd voor deelname aan de training in 
Control!-LVB, hetgeen blijkt uit de oriënterende gesprekken. Wanneer een 
jongere zich in het eerste stadium van het model van Prochaska en 
DiClemente bevindt, wordt hij vooralsnog niet toegelaten tot de training, maar 
wordt er een motiveringstraject ingezet, waarna instroom alsnog bezien kan  
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• Sekse: jongen, en 
• Leeftijd: 12 t/m 21 jaar, en 
• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Attitude (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Agressie (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): midden of hoog risico. 
• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Score hoog op het item: 

- 	20. Problemen met hanteren van boosheid. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

Juridisch kader • Detentie; 
• PIJ; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel. 

worden. 
Leerstijl 
De training vindt plaats in een sportzaal. De nadruk ligt meer op 'doen en 
ervaren' dan op 'praten over'. Er vindt veel afwisseling plaats in type 
oefeningen en er wordt veel gebruik gemaakt van rollenspellen en sport- en 
spel.  

Bijzonderheden 

	

	• Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan In Control!- 
LVB worden geadviseerd. Indicatiestelling voor het programma geschiedt 
met behulp van aanvullende instrumenten. 

• Om jongens met een bovengemiddelde mate van agressie te selecteren 
geldt bovendien een minimale score van 7 op de factor reactieve agressie 
van de RPQ (Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (Cima & 
Raine, 2009; Cima, Meesters, Popma, & Raine, 2013; Raine e.a., 2006; 
Van Domburgh, & Popma, 2003) als criterium. 

7.3.2.4Agressieregulatie op Maat Intramuraal 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School (X) (X) 

(X) Gezin (X) 
(X) (X) Geestelijke Gezondheid 

Attitude X 
X Agressie 

Vaardigheden X 
Leeftijd 
IQ 
Naast hoog bij attitude, agressie en vaardigheden, minimaal midden bij één van de domeinen school, 
gezin of geestelijke gezondheid. 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch Risico Profiel bij residentiële uitvoering is midden of hoog 
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Beschrijving 	Agressieregulatie op Maat is een intramurale training voor jongens en meisjes 
van 16 t/m 21 jaar met ernstige agressieproblematiek. Het primaire doel van de 
behandeling is het verminderen van agressief gedrag en de kans op 
geweldsrecidive. 
De ARopMaat is een responsief zorgprogramma dat gebaseerd is op de What-
Works principes. Het is daardoor toepasbaar voor een brede doelgroep die te 
kampen heeft met (ernstige) agressieproblematiek, maar die varieert in 
recidiverisico, wisselwerking achterliggende problematiek / risicofactoren en 
leerstijl. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige 
aanpak en het doen van veel doe-oefeningen (drarnatherapeutische technieken 
en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het 
motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de 
leerbaarheid te vergroten. Het betrekken van de opvoeder(s) bij de behandeling 
is relevant voor het verbeteren van het contact en het verminderen van de 
negatieve interactie. Er wordt met de module gezin in beeld gestart zodra 
opvoeder(s) gemotiveerd zijn. 

Via modules wordt onder andere gewerkt aan stressreductie, impulscontrole, 
beheersingsvaardigheden, vergroten van assertiviteitsvaardigheden, 
conflicthantering, emotieherkenning en emotieregulatie, veranderen van 
disfunctionele cognities en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met 
verzorger(s). De modules zijn ook gericht op het vergroten van de 
copingvaardigheden en probleemoplossingsvaardigheden.  

Duur 	 De individuele behandeling bestaat naast de intake met een motivatieonderdeel 
uit verschillende modules. De individuele sessie wordt minstens elke week 
aangeboden en duurt één uur, de groepsmodule wordt vanaf de module 
`invloed van het denken' parallel aan de individuele sessies aangeboden en 
bestaat uit twaalf sessies van anderhalf uur die om de week plaatsvinden. 
Agressieregulatie op Maat is een langdurige behandeling van zes maanden tot 
twee jaar. 

Doelgroep 	 Agressieregulatie op Maat is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 
16 t/m 21 jaar met ernstige agressieproblematiek. De jeugdigen hebben 
(intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve 
gevoelens en gedrag. Het agressieve gedrag wordt in stand gehouden of 
verergerd door algemene criminogene risicofactoren. Het gaat veelal om een 
tekort aan copingvaardigheden, geringe executieve functies, een tekort aan 
probleemoplossende vaardigheden en/of disfunctionele cognities. De jeugdigen 
vertonen reactieve agressie en/of proactieve agressie. Vaak gaat het echter om 
een combinatie van beide. De agressie is veelal onderdeel van psychosociale 
en/of psychiatrische problematiek. In het laatste geval kan het agressieve 
gedrag onderdeel zijn van gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en 
psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS en PTSS.  

Criminogene 	• tekort aan probleemoplossende vaardigheden; 
factoren 	 • tekort aan copingvaardigheden; 

• tekort aan vaardigheden om adequaat met conflicten om te gaan; 
• geringe impulscontrole (weinig beheersingsvaardigheden en zelfcontrole); 
• laag zelfbeeld; 
• zich snel aangesproken en bedreigd voelen; 
• geen verantwoording nemen voor eigen gedrag; 

H7 versie 4.2, december 2020 
41 



• Leeftijd: 16 t/m 21 jaar, en 
• ARR en/of DRP: 

- residentiële uitvoering: midden of hoog risico 
- ambulante uitvoering: midden of hoog, en 

• Attitude (Ritax B): hoog risico, en 
• Agressie (Ritax B): hoog risico, en 
• Vaardigheden (Ritax B): hoog risico, en 
• Minimaal midden risico op tenminste één van de volgende domeinen: 

School (Ritax B); 
Geestelijke gezondheid (Ritax B); 
Gezin (Ritax B). 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers • Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 

• rigide en disfunctionele cognities; 
• negatieve interactie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdige. 

Delictgerelateerde 	• 	ernstige agressieproblematiek; 
criminogene 	• 	geringe impulscontrole; 
factoren 	 • 	problemen op verschillende leefgebieden ten gevolge van dit gedrag 

(school, werk, gezin).  
Indicatiecriteria 	De behandeling is geïndiceerd voor jongens en meisjes met de leeftijd van 16-

21 jaar, een IQ> 70, en voldoen aan de hierboven beschreven doelgroep. 
Hierbij dient bij de jeugdige, minstens drie  van onderstaande punten van 
toepassing te zijn: 
• de jeugdige heeft een geweldsdelict(en) gepleegd; 
• Er is sprake van ODD of CD; 
• de jeugdige richt regelmatig (wekelijks) zijn agressie op andere personen 

of materialen in de vorm van verbale en/of fysieke agressie; 
• problemen op verschillende leefgebieden ten gevolge van het agressieve 

gedrag; 
• de jeugdige is meer dan twee keer in zijn leven 'blind van woede' 

geworden en wist toen niet meer wat hij/zij deed. 
Contra-indicaties 	• IQ < 70; 

• de agressieproblematiek is enkel het gevolg van het gebruik van harddrugs 
en/of grote hoeveelheden alcohol; 

• er is sprake van een manifeste psychose of een ernstig trauma dat op de 
voorgrond staat; 

• de jeugdige richt agressie uitsluitend op zichzelf (bijvoorbeeld 
automutilatie); 

• het agressieve gedrag is allen in huiselijk sfeer aan de orde. 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

Responsiviteit 
	IQ .? 70 

(IQ, Motivatie, 
leerstift) 
	

Bij de interventie is continu aandacht voor het motiveren en het vergroten van 
het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Verder is er oog 
voor verschil in leerstijl door te variëren in soort opdrachten en door aan te 
sluiten bij individuele leerbehoeften en mogelijkheden.  

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan 
Agressieregulatie op Maat worden geadviseerd. lndicatiestelling voor het 
programma geschiedt met behulp van aanvullende instrumenten.  
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(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
X 

(X) 

m.b.v. de SAVRY 	• Score hoog op minimaal twee van de volgende items: 
13. Ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en/of 
17. Negatieve opvattingen, en/of 
18. Riskant gedrag/impulsiviteit, en/of 
20. Problemen met hanteren van boosheid, en/of 
22. Aandachtstekort/hyperactiviteit'. 

Juridisch kader 	• Detentie; 
• PIJ; 
• Behandeling als bijzondere voorwaarde; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel (ambulant). 

7.3.2.5 Agressieregulatie op Maat Ambulant 

Hoog 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School 
	

(X) 
Gezin 	 (X) 
Geestelijke Gezondheid 

	
(X) 

Attitude 	 (X) 
Agressie 	 X 
Vaardigheden 	 (X) 
Leeftijd 
	

16 t/m 24 jaar 
> 70  

Naast een score van midden of hoog op agressie, ook minimaal midden bij één van de domeinen 
school, gezin of geestelijke gezondheid. Zo ook bij attitude of vaardigheden. 

Beschrijving 	Agressieregulatie op Maat Ambulant is een behandeling voor jongeren van 16 
t/m 24 jaar met (ernstige) agressieproblematiek. Het primaire doel van de 
behandeling is het verminderen van agressief gedrag en de kans op 
geweldsrecidive. 
ARopMaat Ambulant is een responsief zorgprogramma dat gebaseerd is op de 
What-Works principes. Het is daardoor toepasbaar en doeltreffend voor een 
brede doelgroep die te kampen heeft met (ernstige) agressieproblematiek, maar 
die varieert in recidiverisico, wisselwerking achterliggende problematiek / 
risicofactorèn en leerstijl. De interventie maakt gebruik van een cognitieve 
gedragsmatige aanpak en het doen van veel doe-oefeningen 
(dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), 
waarbij continu aandacht is voor het motiveren. Het betrekken van de 
opvoeder(s) bij de behandeling is relevant voor het verbeteren van het contact 
en het verminderen van de negatieve interactie. Er wordt met de module gezin 
in beeld gestart zodra opvoeder(s) gemotiveerd zijn. 

Via standaard en optionele modules wordt onder andere gewerkt aan het 
verbeteren van de veiligheid, stressreductie, impulscontrole en 

H7 versie 4.2, december 2020 
43 

IQ 



beheersingsvaardigheden. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de 
conflicthantering, coping, emotieherkenning en emotieregulatie. Er is tevens 
aandacht voor het adequaat waarnemen en interpreteren, het verminderen van 
disfunctionele cognities en negatieve interactiecirkels met verzorger(s).  

Duur 	 De individuele behandeling bestaat naast de intake met een motivatieonderdeel 
uit verschillende standaard en optionele modules. De individuele sessie wordt 
minstens elke week aangeboden (1 uur). Dit kan echter (tijdelijk) worden 
uitgebreid naar twee tot drie keer per week. De groepsmodule (indien van 
toepassing) wordt vanaf de module 'invloed van het denken' parallel aan de 
individuele sessies aangeboden en bestaat uit twaalf sessies van anderhalf uur. 
Als er een groepstraining plaats vindt, neemt de intensiteit van de individuele 
behandeling af. De totale AR-behandeling neemt 5 maanden tot anderhalf jaar 
in beslag.  

Doelgroep 	 De jeugdigen die in aanmerking komen voor de ARopMaat Ambulant hebben 
(intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve 
gevoelens en gedrag. De jeugdigen zijn door het agressieve gedrag op 
verschillende leefgebieden in de problemen geraakt. Het agressieve gedrag 
wordt in stand gehouden of verergerd door algemene dynamische criminogene 
risicofactoren. De jeugdigen en jongvolwassenen vertonen reactieve agressie 
en/of proactieve agressie. Vaak gaat het echter om een combinatie van beide. 
De agressie is veelal onderdeel van psychosociale en/of psychiatrische 
problematiek. In het laatste geval kan het agressieve gedrag onderdeel zijn van 
gedragsstoornissen (ODD en CD), ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische 
stoornissen, zoals A DHD, PDD-NOS en PTSS. 

Criminogene 	• tekort aan probleemoplossende vaardigheden; 
factoren 	 • tekort aan copingvaardigheden; 

• tekort aan vaardigheden om adequaat met conflicten om te gaan; 
• geen verantwoording nemen voor eigen gedrag; 
• rigide en disfunctionele cognities; 
• negatieve interactie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdige.  

Delictgerelateerde 	ODD/CD/ APS 
criminogene 	Problemen met het reguleren van agressief gedrag; 
factoren 	 Beperkt executief functioneren; 

Geringe impulscontrole / zelfcontrole; 
Cognitieve vervormingen die leiden tot (rechtvaardiging van) agressief gedrag; 

Indicatiecriteria 	De behandeling is geïndiceerd voor jongens en meisjes met de leeftijd van 16-
24 jaar, een IQ> 70, en voldoen aan de hierboven beschreven doelgroep. Bij de 
jeugdige dient verder sprake te zijn van een matig of hoog recidiverisico op 
geweld in combinatie met twee van onderstaande plinten: 
• de jeugdige richt regelmatig (wekelijks) zijn agressie op andere personen 

of materialen in de vorm van verbale en/of fysieke agressie; 
• er is sprake van ODD of CD; 
• er sprake van een geringe impulscontrole; 
• er zijn problemen op verschillende leefgebieden ten gevolge van het 

agressieve gedrag; 
• de jeugdige is meer dan twee keer in zijn leven 'blind van woede' 

geworden en wist toen niet meer wat hij/zij deed.  
Contra-indicaties 	• IQ < 70; 

• Primaire verslavingsproblematiek. 
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Vaardigheden (X) (X) 

Hoog Midden 	Laag  
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School 
Gezin 

(X) (X) 
(X) (X) 

Geestelijke Gezondheid 
Attitude 
Agressie 

(X) 
(X)  
X 

(X)  
(X) 
X 

Leeftijd 12 tot 16 jaar 

• Floride psychose; 
• de jeugdige richt agressie uitsluitend op zichzelf (bijvoorbeeld 

automutilatie); 
• het agressieve gedrag is alleen in huiselijke sfeer aan de orde; 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal om de behandeling te 

kunnen volgen. 
Responsiviteit 	IQ > 70 
(IQ, Motivatie, 	Bij de interventie is continu aandacht voor het motiveren en het vergroten van 
Zeemijl) 
	

het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Verder is er oog 
voor verschil in leerstijl door te variëren in soort opdrachten en wijze waarop 
de opdrachten worden aangeboden. Ook wordt er aangesloten bij de 
individuele leerbehoeften en mogelijkheden. 

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de Ritax Bvan het LIJ kan Agressieregulatie 
op Maat worden geadviseerd. Indicatiestelling voor het programma geschiedt 
eventueel ook met behulp van aanvullende instrumenten zoals RAF GGZ.  

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 16 t/m 24 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	 • ARR en/of DRP midden of hoog, en 

• Midden of hoog risico op Attitude (Ritax B) of Vaardigheden (Ritax B), 
en 

• Midden of hoog risico op het domein school of gezin of geestelijke 
gezondheid.  

Selectie deelnemers 	• Samenvattende beoordeling van liet risico op gewelddadig gedrag: matig, 
m.b.v. de RAF-GGZ 	matig tot hoog of hoog, en 

• Score matig of hoog op minimaal twee van de volgende items: 
Geringe copingvaardigheden, en/of 
Houding, en/of 
Impulsiviteit, en/of 
Problemen met hanteren van boosheid. 

Juridisch kader 	• Behandeling in het kader van een zware leerstraf; 
• Behandeling in het kader van de nazorg; 
• Behandeling als bijzondere voorwaarde; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel. 

7.3.2.6 	Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd (12 tot 16 jaar) 
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IQ 	 > 80 
Naast een score van midden of hoog op agressie, ook minimaal midden hij één van de domeinen 
school, gezin of geestelijke gezondheid. Zo ook bij attitude of vaardigheden. 

Beschrijving 

	

	Agressieregulatie op Maat Ambulant Jeugd is een behandeling voor meisjes en 
jongens van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek. Het primaire 
doel van de behandeling is het verminderen van agressief gedrag en de kans op 
geweldsrecidive. 
ARopMaat Ambulant Jeugd is een responsief zorgprogramma dat gebaseerd is 
op de What-Works principes. Het is daardoor toepasbaar en doeltreffend voor 
een brede doelgroep die te kampen heeft met (ernstige) agressieproblematiek, 
maar die varieert in recidiverisico, wisselwerking achterliggende problematiek 
/ risicofactoren en leerstijl. De interventie maakt gebruik van een cognitieve 
gedragsmatige aanpak en het doen van veel doe-oefeningen 
(dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), 
waarbij continu aandacht is voor het motiveren. 
Het betrekken van de opvoeder(s) bij de behandeling is relevant voor het 
verbeteren van het contact en het verminderen van de negatieve interactie. Er 
wordt met de module gezin in beeld gestart zodra opvoeder(s) gemotiveerd 
zijn. Verder worden zowel de jeugdigen als de opvoeders gestimuleerd om hun 
netwerk te versterken. Bovendien is het betrekken van de familie nodig voor 
het waarborgen van de continuïteit, zij krijgen een centrale rol (eventueel 
samen met enkele leden uit het netwerk) bij de uitvoering van het 
veiligheidsplan / signaleringsplan, het doen van thuisopdrachten en het 
evalueren van de voortgang. 

De ARopMaat Ambulant Jeugd is een modulair programma, er wordt per 
jeugdige bekeken welke optionele modules van toepassing zijn. Het 
behandelingsaanbod is dus maatwerk, waarbij veel aandacht is voor het 
verbeteren van de executieve functies. Het programma bestaat uit een set 
standaard modules, namelijk: 
1. Intromodule (motiveren / agressieketen) 
2. Gezin in beeld 
3. Beheersingsvaardigheden 
4. Invloed van het denken 

Onderstaande modules kunnen worden aangeboden als dit bij een jongere 
geïndiceerd is: 
5. Verminderen van stress en boosheid 
6. Impulsen de baas 
7. Emoties de baas 
8. Waarnemen en Interpreteren 
9. Assertief doen (eventueel in groep) 
10. Conflicthantering (eventueel in groep) 

Duur 	 Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het leertempo van de 
jeugdige, zal de behandeling 4 maanden tot anderhalf jaar duren. Het 
programma wordt minimaal wekelijks aangeboden, maar dit kan ook (tijdelijk) 
vaker. Dit is afhankelijk van het recidiverisico, de leerstijl, problematiek en de 
mate waarin er sprake is van acute risicofactoren. De maximale 
behandelfrequentie is drie keer per week. 
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Doelgroep 	 De jeugdigen die in aanmerking komen voor de ARopMaat Ambulant hebben 
(intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve 
gevoelens en gedrag. De jeugdigen zijn door het agressieve gedrag op 
minimaal twee leefgebieden in de problemen geraakt of dreigen in de 
problemen te raken (denk aan dreigende verwijdering van school). Het 
agressieve gedrag wordt in stand gehouden of verergerd door algemene 
dynamische criminogene risicofactoren. De jeugdigen vertonen reactieve 
agressie en/of proactieve agressie. De agressie is veelal onderdeel van 
psychosociale en/of psychiatrische problematiek. In het laatste geval kan het 
agressieve gedrag onderdeel zijn van gedragsstoornissen (ODD en CD), 
ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-
NOS en PTSS. 

Criminogene 	• tekort aan probleemoplossende vaardigheden; 
factoren 	 • tekort aan copingvaardigheden; 

• tekort aan vaardigheden om adequaat met conflicten om te gaan; 
• geen verantwoording nemen voor eigen gedrag; 
• rigide en disfunctionele cognities; 
• negatieve interactie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdige.  

Delictgerelateerde 	ODD/CD/ APS 
criminogene 	Problemen met het reguleren van agressief gedrag; 
factoren 	 Beperkt executief functioneren; 

Geringe impulscontrole / zelfcontrole; 
Cognitieve vervormingen die leiden tot (rechtvaardiging van) agressief gedrag. 

Indicatiecriteria 	De behandeling is geïndiceerd voor jongens en meisjes met de leeftijd van 12-
16 jaar, een IQ> 80, en voldoen aan de hierboven beschreven doelgroep. Bij de 
jeugdige dient verder sprake te zijn van een matig of hoog recidiverisico op 
geweld in combinatie met twee van onderstaande punten: 
• de jeugdige richt maandelijks zijn agressie op andere personen of 

materialen in de vorm van verbale en/of fysieke agressie; 
• er is sprake van NAO, ODD of CD; 
• het agressieve gedrag van de jeugdige heeft geleid tot een 

(voorwaardelijke) strafafdoening, civielrechtelijke maatregel of (dreigend) 
uitval op school; 

• er zijn in het heden op minimaal twee leefgebieden problemen ten gevolge 
van het agressieve gedrag; 

• de jeugdige is meer dan twee keer in zijn leven 'blind van woede' 
geworden en wist toen niet meer wat hij/zij deed.  

Contra-indicaties 	• IQ < 80; 
• Primaire verslavingsproblematiek. 
• Floride psychose; 
• De jeugdige richt agressie uitsluitend op zichzelf (bijvoorbeeld 

automutilatie); 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal om de behandeling te 

kunnen volgen. 
Responsiviteit 	IQ > 70 
(IQ, Motivatie, 
leerstijl) 
	

Bij de interventie is continu aandacht voor het motiveren en het vergroten van 
het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Verder is er oog 
voor verschil in leerstijl door te variëren in soort opdrachten en wijze waarop 
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de opdrachten worden aangeboden. Ook wordt er aangesloten bij de 
individuele leerbehoeften en mogelijkheden. 

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan 
Agressieregulatie op Maat worden geadviseerd. Indicatiestelling voor het 
programma geschiedt eventueel ook met behulp van aanvullende instrumenten 
zoals de RAF GGZ. 

Selectie deelnemers 	• 	Leeftijd: 12 tot 16 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP midden of hoog, en 

• Midden of hoog risico op Attitude (Ritax B) of Vaardigheden (Ritax B), en 
• Midden of hoog risico op het domein School of Gezin of Geestelijke 

gezondheid. 
Selectie deelnemers 	• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
m.b.v. de SAVRY 	• Score hoog op minimaal twee van de volgende items: 

13. Ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en/of 
17. Negatieve opvattingen, en/of 
18. Riskant gedrag/impulsiviteit, en/of 
20. Problemen met hanteren van boosheid, en/of 
22. Aandachtstekort/hyperactiviteit'. 

Juridisch kader 	• Behandeling in de vorm van een zware leerstraf; 
• Behandeling in het kader van de nazorg; 
• Behandeling als bijzondere voorwaarde; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel; 
• Schriftelijke aanwijzing van een gezinsvoogd. 
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7.3.3 Alcohol en drugs 

7.3.3.1 Brains4Use 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Alcohol/Drugs 
	 X 	X 

Leeftijd 
	

12 t/m 23 jaar 
IQ 	 > 50 

Beschrijving Het belangrijkste doel van Brains4Use is het verminderen van de kans op 
recidive, door middel van het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik bij 
jeugdigen die verblijven in een DI. Daarnaast heeft Brains4Use als doel de 
kans op uitval van school en werk als gevolg van drugsgebruik te verminderen. 
Tevens probeert Brains4Use schadelijke gevolgen voor het sociaal emotioneel 
welbevinden en de gezondheid van jeugdigen te voorkomen. Deze laatste 
doelen leiden indirect tot het terugdringen van recidive. 
Brains4Use is een cognitief-gedragsmatige interventie waaraan het 
transtheoretische model van Prochaska & DiClemente ten grondslag ligt. Er 
wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering, zelf doelen stellen, 
een beloningsysteem, ervaringsgerichte opdrachten en cognitief 
gedragstherapeutische technieken gericht op zelfcontrole en het aanleren van 
nieuwe vaardigheden. 
Jeugdigen met een gemiddelde motivatie, intelligentie en mate van 
middelengebruik doorlopen de hieronder beschreven stadia over het algemeen 
in drie maanden. Het programma is opgebouwd aan de hand van een aantal 
fasen: 
• Fase 1: basis creëren. In het eerste gesprek wordt de jeugdige gemotiveerd 

om naar zijn eigen gedrag te kijken. Er wordt een basis van vertrouwen 
gecreëerd en uitgelegd wat het programma inhoudt (tijd, frequentie, et 
cetera). 

• Fase 2: probleeminventarisatie. In de volgende twee gesprekken wordt het 
probleem van de jeugdige geïnventariseerd. Er wordt gekeken naar de 
voor- en nadelen van drinken en/of blowen, er vindt registratie plaats van 
het gebruik, er wordt nagegaan onder welke omstandigheden gebruikt 
wordt, er is aandacht voor de relatie met delicten en er worden 
veranderingsdoelen vastgesteld (stoppen of verminderen). 

• Fase 3: verandering begeleiden. De jeugdige gaat oefenen met tips en 
adviezen om niet te gebruiken. In de volgende zeven gesprekken worden 
zijn ervaringen besproken. Ook probeert hij alternatief gedrag uit in plaats 
van te drinken of blowen. 

• Fase 4: stabiliseren. In het laatste gesprek komt het voorkómen van 
terugval aan bod en vindt er een beoordeling van de vooruitgang plaats. Er 
kunnen afspraken worden gemaakt over eventuele vervolgcontacten. 

Naast de individuele gesprekken met de jeugdigen vindt voorlichting van de 
ouders plaats. Middels psycho-educatie worden ouders voorgelicht waarom  
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niet-gebruiken belangrijk is. Er wordt besproken of er struikelblokken zijn voor 
ouders om mee te werken aan het terugdringen van het middelengebruik van 
hun kind. 
Gedurende het hele traject wordt de motivatie van de jeugdige goed in de gaten 
gehouden. Er wordt zowel gelet op 'bereidheid tot cooperatie' als 
`probleembewustzijn'. Verschillende activiteiten hebben tot doel de motivatie 
te bevorderen en de uitval te beperken. 
Ook worden verschillende activiteiten ingezet ter bevordering van de 
samenhang en activiteiten met betrekking tot nazorg en terugvalpreventie.  

Duur 	 Het individuele programma bestaat uit twaalf wekelijkse gesprekken, met een 
mogelijke uitloop voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld jeugdigen met 
een LVB). De gesprekken duren een uur. De maximale duur van de interventie 
is drie maanden. 

Doelgroep 	 Brains4Use is een gedragsinterventie voor jeugdigen niet een delictverleden 
die zijn opgenomen in een DI of een JeugdzorgP115- inrichting. Jeugdigen met 
een matig tot hoog recidiverisico, waarbij daarnaast sprake is van 
problematisch middelengebruik als risicofactor voor recidive, worden 
aangemeld voor het individuele traject van Brains4Use. 
De jeugdigen zijn tussen de 12 en 23 jaar. De interventie is zowel voor jongens 
als voor meisjes bedoeld. Problemen met middelengebruik van jeugdigen zijn 
verweven met de overkoepelende problematiek waarvoor de jeugdige is 
opgenomen binnen de inrichting. Naast gepleegde delicten gaat het veelal om 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder ook middelengebruik.  

Criminogene 	• overmatig middelenmisbruik (alcohol en drugs) al dan niet tijdens het 
factoren 
	

delict. 
Delictgerelateerde 	• drugs- en alcoholgebruik. 
criminogene 
factoren 
Indicatiecriteria 	• de jeugdige is tussen de 12 en 23 jaar; 

• de jeugdige heeft een midden of hoog risico op recidive; 
• er is sprake van ernstige problemen in het middelengebruik. 

Contra-indicaties 	• IQ < 50; 
• blijvende ongemotiveerdheid/weerstand om individuele gesprekken aan te 

gaan; 
• ernstige psychiatrische problematiek die het leervermogen belemmert 

(zoals een psychose); 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 

Responsiviteit 	IQ > 50 
(IQ, motivatie, 	Mogelijke uitloop voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld jeugdigen met 
leerstijl) 	 een LVB). 

Motivatie 
De jeugdige wordt voorafgaand aan en tijdens de interventie gevraagd de 
`motivatiethermometer' in te vullen. Het minimale vereiste aan motivatie is dat 
de jeugdige open staat voor individuele gesprekken over zijn/haar 
middelengebruik. De jeugdige hoeft dus uitdrukkelijk nog niet gemotiveerd te 
zijn om ook daadwerkelijk te stoppen. 
Er wordt gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering om de jeugdige te 
motiveren voor verandering. 
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• Leeftijd: 12 t/m 23 jaar, en 
• ARR en/of DRP: midden of hoog, en; 
• Agressie (Ritax B): laag, midden of hoog, en 
• Alcohol- en drugsgebruik en gokken (Ritax B): midden of hoog risico. 
• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Score hoog op item: 

- 	19. Problemen met kniddelengebruik. 

Selectie deelnemers 
in.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

Juridisch kader • PIJ; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel. 

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de RitaxB van het LIJ kan Brains4Use 
worden geadviseerd. Indicatiestelling voor het programma geschiedt met 
behulp van de SAVRY. 
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Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
D namische risicofactoren: 
Alcohol/Drugs/Gokken 
Leefti'd 
IQ 

>16 'aar 
> 80 

Hoog 

Beschrijving 	Leefstijl 24/7 is bestemd voor cliënten vanaf 16 jaar die een delict onder 
invloed van alcohol en/of drugs en/of gokken hebben gepleegd en 
waarbij er een verband is tussen het middelengebruik en/of gokken en 
het delictgedrag. Basismethoden van de training vormen o.a. 
motivational interviewing (MI), een analyse van de functie van het 
middelengebruik/delictgedrag en cognitieve gedragstherapie, waarbij het 
leren omgaan met risicosituaties en gedragsverandering centraal staan. 
Met behulp van MI wordt de deelnemer voorbereid op het 
veranderproces. Door het inventariseren van risicosituaties in een 
functieanalyse krijgen deelnemers inzicht in welke factoren hun keuze 
beïnvloeden om opnieuw te gebruiken/delicten te plegen. Cognitieve 
gedragstherapie gaat ervan uit dat ongewenst gedrag een aangeleerde, 
niet-werkende manier is om met problemen om te gaan. In Leefstijl 24/7  
wordt ander gedrag aangeleerd dat effectiever is. Alvorens de deelnemer 
de stap maakt tot gedragsverandering, maakt hij een voor- en nadelen 
balans van zijn middelengebruik/delictgedrag. Het opstellen van deze 
balans ondersteunt hem in zijn besluit tot gedragsverandering. M.b.v. 
een terugvalpreventieplan leert de deelnemer hoe hij andere keuzes kan 
maken, met als doel problematisch gebruik/delictgedrag te voorkomen. 
Ook wordt de deelnemer ondersteund in het opbouwen van een 
alternatieve leefstijl. 

Aanpak 
Leefstijl 24/7 beïnvloedt het middelengebruik en/of gokken van de 
deelnemers in positieve zin, waardoor de kans op criminele recidive 
wordt verminderd. De volledige training bestaat uit drie modules. Het 
aantal te volgen modules is afhankelijk van de ernst van het 
middelengebruik en/of gokken: hoe ernstiger het middelengebruik, hoe 
meer modules men volgt. Zie ook aanvullende indicatiestelling (t.b.v. 
modules). 

Duur 	 Alle Modules bestaan uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt 
in groepsverband of individueel gegeven (individuele Modules: 1 uur). 
Deelnemers die vanwege persoonskenmerken, psychopathologie of aard 
van het delict (bijvoorbeeld zeden) als niet-groepsgeschikt worden 
aangemerkt, krijgen een individuele training. Ook deelnemers met een  

7.3.3.2 Leefstijl 24/7 
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licht recidiverisico volgen de training individueel. Leefstijl 24/7 wordt 
tevens individueel gegeven om een snelle start te garanderen. 
Deelnemers met een laag recidiverisico volgen altijd een individuele 
module om het eventuele 'besmettingsrisico' tegen te gaan. Indien 
sprake is van de contra-indicaties 2, 3, 4 of 5, gaat de trainer na of een 
individueel aanbod gegeven kan worden. Verder is een individueel 
aanbod geïndiceerd als iemand niet groepsgeschikt blijkt of als een 
individuele training een snellere instroom bevordert 
Leefstijl 24/7 wordt ingezet voor justitiabelen die middelen gebruiken 
en/of gokken en strafbare feiten plegen: 
• experimentele gebruikers, 
• riskante gebruikers, 
• riskante gebruikers met klachten en 
• verslaafden (afhankelijkheid). 

Doelgroep 

Criminogene 
factoren 

• middelenmisbruik (alcohol, drugs en gokken). 

Delictgerelateerde 
criminogene 
factoren 

• drugs- en alcoholgebruik; 
• relaties/vrienden. 

Inclusiecriteria 
• De kans op recidive is laag, matig, hoog of zeer hoog; 
• Leeftijd: > 16 jaar3; 
• Middelengebruik en/of gokken. 

Indicatiecriteria 

Contra-indicaties 

Responsiviteit 
(IQ, motivatie, 
leerstijl) 

Contra-indicaties 
1. onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (lezen en 

schrijven); 
2. een IQ van minder dan 80, of een vermoeden daarvan; 
3. acute, ernstige psychopathologie, zodanig dat een groepsdeelname 

onmogelijk is; 
4. de aard van het gepleegde delict belemmert een groepsdeelname 

(bijv. een zedendelict). 
5. cliënt is tbs-er; 
6. cliënt heeft geen geldige verblijfsvergunning.  
IQ> 80 

Naast Leefstijl 24/7 moet JR geadviseerd worden om de toezicht 
houdende taak te vervullen. 

Bijzonderheden 

'Hoewel Leefstijl 24/7 een training is voor volwassenen (18+), zijn deelnemers van 16-17 jaar ook welkom. De 
reclasseringswerker schat op basis van zijn professionele oordeel in of de adolescent qua ontwikkelingsleeftijd 
de training kan volgen. Als dit niet zo is, kan een jeugdinterventie worden gevolgd. 
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Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Leeftijd 16 jaar of ouder, en 
- ARR en/of DRP: laag, midden of hoog, en 

Alcohol- en drugsgebruik en gokken (Ritax B): midden of hoog 
risico. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

- Samenvattende beoordeling van het risico: laag, matig of hoog, en 
Score matig of hoog op item 19 (Problemen met middelengebruik). 

Aanvullende 
indicatiestelling 
(t.b.v. modules) 

Juridisch kader 

Leefstijl kent drie modules 
1: Motiveren, inzicht vergroten 
2: Toepassen 
3: Terugvalpreventie 
Mogelijke trajecten: 

module 1 voor experimentele gebruikers met een lichte 
verslavingsernst; 
module 1 en 2 ('Korte leefstijltraining') voor riskante gebruikers (al 
dan niet met klachten) met een matige verslavingsernst; 
module 1, 2 en 3 (`Leefstijltraining') voor verslaafden met een zware 
of zeer zware verslavingsernst; 
module 3 voor stoppers (tenminste 12 maanden gestopt). volgen 
alleen (terugvalpreventie) 

Kies de module die het beste past. 
De verslavingsernst kan door de aanmelder of door de trainer worden 
vastgesteld met de AUDIT (voor alcoholgebruik; score 0 — 40)) en 
DUDIT (voor drugsgebruik; score 0 — 44): 
- Experimentele gebruikers met een lichte verslavingsernst (AUDIT 

scores 2 — 9; DUDIT scores 1 — 4) volgen alleen module 1 
(Motiveren, inzicht vergroten). 
Riskante gebruikers (al dan niet met klachten) met een matige 
verslavingsernst (AUDIT scores 10 — 19; DUDIT scores 5 — 22) 
volgende module 1 en 2 (`Korte leefstijltraining': Motiveren, inzicht 
vergroten, toepassen). 
Verslaafden met een zware of zeer zware verslavingsernst (AUDIT 
scores 20 — 37; DUDIT scores 23 — 39) volgen module 1, 2 en 3 
(`Leefstijltraining': Motiveren, inzicht vergroten, toepassen, 
terugvalpreventie). 
Stoppers (tenminste 12 maanden gestopt) volgen alleen module 3 
(terugvalpreventie).  

• PIJ-maatregel 
• Detentie 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel; 
• Toezicht en begeleiding (verplicht). 
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Laag ( alleen voor jongens!!) Hoog Midden 

(X) 
(X) 

Vrije tijd 
Relaties 

(X)  
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 

Geestelijke gezondheid 
Vaardigheden 
Leeftijd 
IQ 

12-24 jaar 
>80 

7.3.4 Seksualiteit en grenzen 

7.3.4.1 Out of the Circle 

Jeugdige is een pleger van een zedendelict. Jeugdige heeft: 
• op item 9.4 meldingen van seksueel grensoverschrijdend of gewelddadig gedrag; 
• risicoantwoord op item 10.6. 

Beschrijving 	De training is een cognitief gedragstherapeutisch programma waarmee de 
dader van seksueel misbruik zicht en grip leert krijgen op de keten die in zijn 
geval leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
De training is een onderdeel van het integrale behandelaanbod binnen een 
Justitiële Jeugdinrichting en richt zich specifiek op zedendelinquenten van het 
door prof. dr. Jan Hendriks beschreven subtype 'solodader kindmisbruiker' 
(solistische dader die een prepuberaal kind, dat minimaal 5 jaar jonger is, 
seksueel misbruikt).Het gaat hierbij om het type dader en niet om de leeftijd 
van het slachtoffer (zie omschrijving doelgroep).  

Duur 	 De training bestaat uit 21 groepsbijeenkomsten van ieder anderhalf uur en is 
opgesplitst in twee fasen. 
In de eerste fase krijgen de jongeren inzicht in hun seksuele geweldcirkel en op 
welke risicofactoren ze alert moet zijn. 
In de tweede fase staat het formuleren en aanleren van gedragsalternatieven 
centraal. Voor de transfer naar het leven van alledag zijn er in fase 2 ook 10 
logboekbijeenkomsten naast de groepsbijeenkomsten.  

Doelgroep 	De interventie Out of the Circle is ontwikkeld voor zedendelinquenten van het 
subtype 'solodader kindmisbruiker'. 
Bij het plegen van delicten maken deze jeugdigen gebruik van: 
• verbale dwang, of 
• misbruik van hun gezag/overwicht door leeftijd of rol, of 
• het omkopen met gunsten/ cadeautjes. 
Hoewel er ook sprake kan zijn van een geweldscomponent, staat het toepassen 
van fysiek geweld en een gebrekkige gewetensontwikkeling bij deze doelgroep 
niet op de voorgrond. 
Het gaat om jeugdigen met voornamelijk internaliserende problematiek, 
psychoseksuele ontwikkelingsproblemen, gebrekkige sociale en emotionele 
vaardigheden, vaak slachtoffer van pesterijen of misbruik en een negatief  
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zelfbeeld. 
Criminogene 
factoren 

Delictgerelateerde 
criminogene 
factoren 

Out of the Circle richt zich op de volgende risicofactoren van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag: 
• psychoseksuele ontwikkelingsproblemen 
• isolatie en eenzaamheid 
• beperkte sociale vaardigheden en sociale contacten 
• vaak slachtoffer van pesterijen 
• negatief zelfbeeld 
• neurotisch gedrag 
• internaliserende problematiek (DSM-IV diagnose in psychologisch en/of 

psychiatrisch onderzoek)  
Per persoon een specifieke combinatie van diverse van bovenstaande factoren 
maar over het algemeen nemen daders van groepsverkrachtingen geen deel 
omdat ze niet aan het profiel solodader kindmisbruiker voldoen. 
De volgende indicatiecriteria worden gehanteerd voor de training Out of the 
Circle: 
• Jeugdige heeft een leeftijd van 12-24 jaar en een IQ>80; 
• De jeugdige voldoet aan het eerder beschreven profiel van de solodader 

kindmisbruiker (zie doelgroepbeschrij ving); 
• Er is bij de jeugdige sprake van een laag of matig risico op gewelddadige 

recidive, gemeten met de SAVRY; 
• Er is bij de jeugdige sprake van een matig tot hoog risico op zedenrecidive 

met een hoog-laag-hoog profiel (schaal 1 hoge score, schaal II lage score, 
schaal III hoge score), op de J-SOAP-D.  

Een jeugdige komt niet in aanmerking voor Out of the Circle als een van de 
volgende contra-indicaties van toepassing is: 
• De jeugdige kampt met een acute psychose; 
• De jeugdige ontkent zijn delict; 
• Middelengebruik en/of acute afkickverschijnselen staan op de voorgrond; 
• De jeugdige valt te typeren als een ander type zedendelinquent, te weten 

groepsdader of solodader `leeftijdgenootmisbruiker'; 
• De jeugdige beheerst de Nederlandse taal in woord en geschift 

onvoldoende; 
• De jeugdige heeft een IQ<80; 
• De jeugdige kan onvoldoende omgaan met fictieve situaties en kan het 

geleerde, ook met ondersteuning, niet generaliseren naar andere situaties.  

Indicatiecriteria 

Contra-indicaties 

Responsiviteit 
(IQ, motivatie, 
leerstijl) 

IQ. 
De jongere beschikt over een gemiddelde intelligentie (lQ>80). Onderdeel van 
de training is dat de jongeren inzicht krijgen in hun eigen seksuele 
geweldcirkel. Om tot dit inzicht te kunnen komen is het van belang dat de 
jongeren beschikken over een bepaalde mate van intelligentie. 
Bij jongeren met een IQ tussen 70 en 80 wordt een individueel TVP opgesteld 
dat gestoeld is op gedragstherapeutische principes. 

Motivatie. 
Aan motivatie en nemen van verantwoordelijkheid wordt doorlopend aandacht 
besteed, trainers zijn responsief en maken gebruik van motiverende 
gespreksvoering. Ook hun attitude en bejegening in GLM-stijl (positief, gericht 
op toenaderingsdoelen) stimuleert motivatie.  
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Selectie deelnemers 
m.b.v. liet LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

• Sekse: jongens, en 
• Leeftijd: 12 tot 24 jaar, en 
• ARR: laag of midden, en 
• Score domein Agressie (Ritax B): laag of midden, en 
• Minimaal midden risico op tenminste één van de volgende domeinen : 

Vrije tijd (Ritax B) 
Relaties (Ritax B) 
Geestelijke gezondheid (Ritax B) 
Vaardigheden (Ritax B)  

Er is bij de jongere sprake van een laag of matig risico op gewelddadige 
recidive, gemeten met de SAVRY 

• Er is bij de jongere sprake van een hoog-laag-hoog profiel (schaal I hoge 
score, schaal II lage score, schaal III hoge score) op de J-SOAP-D  

• Een opgelegde PIJ-maatregel; 
• Preventieve hechtenis (indien jeugdige minstens deels bekend en jeugdige 

en ouders achter de plaatsing staan). 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de J-SOAP-D 
Juridisch kader 

Tijdens de training monitoren de trainers telkens het stadium van de motivatie 
waarin de jongere zich bevindt. 

Leerstijl. 
De training is een cognitief gedragstherapeutisch programma dat in 
groepsverband wordt gegeven, waarbij een groep bestaat uit ongeveer zes 
jeugdigen. De gedragsinterventie wordt uitgevoerd door een trainer en een co-
trainer. De trainer is een specifiek opgeleide gedragswetenschapper, maar niet 
de behandelend gedragswetenschapper. De co-trainer is een getrainde 
groepsleider met voldoende therapeutische vaardigheden.  

Bijzonderheden 	De training kan individueel worden ingezet. De inzet is dan minder gericht op 
de cognitieve aspecten van het gedrag, en meer op de gedragstherapeutische 
aspecten. Deze aanpak is bijvoorbeeld geschikt voor jongeren met een (forse) 
ASS-problematiek, welke het profiteren van een groepsaanpak in de weg staat. 
De training kan uitsluitend in een Justitiële Jeugdinrichting plaatsvinden en is 
beperkt beschikbaar. Binnen strafrechtelijk kader wordt het aangeboden door 
Dl Den Hey-acker op de landelijke bestemming voor jeugdige 
zedendelinquenten (ESP afdeling), en voor de LVG populatie met een IQ onder 
de 70 bij Intermezo. Voor de civielrechtelijke populatie biedt Horizon de 
interventie aan. 
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7.3.5 Gezin 

7.3.5.1 Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) 

Hoog 	Midden 	Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
Gezin 	 X 

	
X 

Agressie 	 X 
	

X 
Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar 
IQ 
	 > 85 

Beschrijving 

Duur 

Doelgroep 

`Ouderschap met Liefde en Grenzen' (OLG) heeft tot doel om herhaling van 
probleem- en delictgedrag te voorkomen. Er wordt gewerkt aan het 
verminderen van de (oppositionele en/of antisociale) gedragsproblemen. Dit 
gebeurt door 

het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en 
het aanleren van opvoedingsvaardigheden waar de jeugdige (uiteindelijk) 
positief op reageert. 

OLG probeert het gezin te versterken door meer structuur aan te brengen en de 
gezinsleden passende vaardigheden aan te leren en meer begrip voor elkaar te 
laten krijgen. Het werken aan deze doelen leidt tot een nieuw evenwicht binnen 
het gezin. Daardoor nemen gedragsproblemen en de kans op terugval af. 

OLG bestaat uit een serie bijeenkomsten met meerdere gezinnen (multi-family 
group). Hierin worden vaardigheden getraind door het aanbieden van theorie, 
filmmateriaal en oefeningen (rollenspelen). Het eerste uur van deze 
groepsbijeenkomsten zitten alle opvoeder(s) en jeugdigen bij elkaar. Het 
tweede uur volgen de opvoeder(s) en jeugdigen een apart programma. Parallel 
aan dit aanbod, maar ook daarna, vinden er met elk gezin aparte 
coachingsbijeenkomsten plaats. 
OLG biedt ook mogelijkheden voor het behandelen van trauma's die in het 
gezin een rol spelen. Er wordt dan gewerkt aan het 'neutraliseren' van de 
gevolgen van pijnlijke gebeurtenissen in een gezin.  
Voor gezinnen met matige problemen bestaat OLG uit zes 
groepsbijeenkomsten met andere gezinnen en zes afzonderlijke coaching-
bijeenkomsten met het gezin. Als de problematiek zwaarder is of de 
behandeling residentieel is gestart, kan het aantal coachingsbijeenkomsten 
oplopen tot 24.  
OLG is ontwikkeld voor gezinnen met jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar met 
(dreigend) delictgedrag en matig tot ernstige gedragsproblemen die vooral 
zichtbaar zijn in de huiselijke sfeer. In het gezin is sprake van 'problematische 
en verstoorde gezinsrelaties' en `(ernstige) opvoedingsonmacht bij 
ouders/opvoeders'. Het probleemgedrag van de jeugdige is externaliserend van 
aard. Dit kan zich uiten in weglopen, gedragsproblemen op school, vandalisme, 
bedreigingen en gewelddadigheden. De jeugdigen zijn vanwege hun delict- 
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Criminogene 
factoren 

en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor 
Kinderbescherming of Jeugdzorg of dreigen hiermee in aanraking te komen. 
Bij de jeugdigen is veelal sprake van antisociaal gedrag en/of een oppositionele 
gedragsstoornis (ODD). 
• De jeugdige heeft cognitieve vervormingen. 
• De jeugdige heeft beperkte copingvaardigheden, in het bijzonder gericht in 

het omgaan met lastige (thuis)situaties. 
• De jeugdige vertoont vooral in huiselijk sfeer agressief gedrag. 
• De jeugdige kan slecht met autoriteiten en regels omgaan. 
• Opvoeder(s) communiceren niet adequaat met hun kind. 

Delictgerelateerde 
criminogene 
factoren 

• Matige of ernstige gezinsproblemen. 
• De jeugdige vertoont vooral agressief gedrag in huiselijke kring en/of op 

school. 
• Bij opvoeder(s) is sprake van gebrekkige opvoedingsvaardigheden. 

Indicatiecriteria 

Contra-indicaties 

Responsiviteit 
(IQ, motivatie, 
leerstijl) 

Bijzonderheden 

• De jeugdige heeft een matig recidiverisico. 
• De jeugdige heeft gedurende meer dan een half jaar twee of meer van de 

volgende gedragingen vertoond: 
ernstig en volhardend liegen; 
verbale agressie (dreigen met fysieke agressie, vooral in huiselijke 
kring); 
fysieke agressie (tegen personen en/of materialen, vooral in huiselijke 
kring); 
herhaaldelijk weglopen; 

- 	gedragsproblemen op school (agressie of spijbelen). 
• Er is sprake van ernstige of complexe gezinsproblemen en/of 

relatieproblemen in combinatie met problemen op andere leefgebieden.  
• De jeugdige is sterk afhankelijk van middelen. In dat geval is 

doorverwijzing naar verslavingszorg of MDFT op zijn plaats. 
• Er is sprake van een acute psychose bij één van de gezinsleden. 
• De jeugdige, maar vooral opvoeder(s) zijn niet te motiveren voor deelname 

aan OLG. Als minimale motivatie is het nodig dat zij in gesprek willen. 
• De jeugdige maakt (nu of op korte termijn) geen deel uit van het 

gezinssysteem. 
IQ > 85 
Bij OLG is één van de doelen het verbeteren van de verandermotivatie van de 
opvoeder(s) en daarmee ook die van de jeugdige. Hiertoe worden verschillende 
motivatietechnieken gebruikt. Eén daarvan is het werken met ervarings-
deskundigen, zoals opvoeder(s) die het probleemgedrag van hun kind hebben 
weten te verminderen. 
Er is oog voor verschil in leerstijl door te variëren in soort opdrachten en door 
aan te sluiten bij individuele leerbehoeften en mogelijkheden.  
• 

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 12 t/►m 17 jaar; 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden en 

• Agressie (Ritax B): midden of hoog, en 
• Gezin (Ritax B): midden of hoog risico. 

Selectie deelnemers 	• Samenvattende beoordeling van het risico: matig, en 
m.b.v. de SAVRY 	• Gezinsproblemen: Score matig of hoog risico op de risicofactor 'geringe 

opvoedingsvaardigheden van de ouders' (item 14), en 
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Attitude X X 
(X) Relaties (X) 
(X) Vaardigheden (X) 

Hoog Midden 	Laag 
7.3.5.2 Relationele gezinstherapie 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School 
Gezin 

(X) 
X 

(X) 
X 

12 tot 18 jaar 
> 55 

Leeftijd 
IQ 

• Gedragsproblemen: Score matig of hoog risico op minstens één van de 
volgende risicofactoren: 

`ervaren stress en geringe copingvaardigheden' (item 13); 
`riskant gedrag/impulsiviteit' (item 18); 

`problemen met hanteren van boosheid' (item 20).  
Juridisch kader 

	

	• Bij advies tot schorsing door Raadsonderzoeker met als voorwaarde om dan 
OLG te volgen. 

• Als bijzondere voorwaarde bij vonnis. 
• - In kader van een GBM of in het kader van STP/Proefverlof. 

Naast midden of hoog bij gezin en attitude én midden of hoog bij agressie, minimaal nidden bij één 
van de domeinen school, relaties, en/of vaardigheden. 

Beschrijving 	Relationele gezinstherapie is gericht op het veranderen van de 
interactiepatronen tussen gezinsleden, het verbeteren van het functioneren van 
de individuele leden van het gezin en van het gezin als geheel. Omdat de leden 
van gezinnen met kinderen met gedragsproblemen elkaar vaker beschuldigen, 
defensief reageren op elkaar en elkaar minder steunen, probeert de therapeut de 
onderlinge communicatiepatronen te veranderen. In de therapie leren 
gezinsleden te verduidelijken welk gedrag zij van elkaar verwachten, elkaar 
positief te bekrachtigen, problemen constructief te bespreken en gezamenlijk 
oplossingen voor problemen te vinden. 
Relationele gezinstherapie kent drie fasen: 1) de verbindings- en 
motiveringsfase, 2) de gedragsveranderingsfase en 3) de generalisatiefase. 

Relationele gezinstherapie richt zich op primair op: 
• vergroting van vertrouwen in, hoop op en motivatie voor verandering; 
• verandering van interactiepatronen binnen het gezin, door versterking van 

vaardigheden voor communicatie, opvoeding, conflicthantering en 
probleemoplossing; 

• verbetering van de relatie van de jeugdige en het gezin met de directe 
omgeving (school, vrienden, buurt).  

Bijzonderheden 	Als er sprake is van problemen op te veel risicodomeinen, is Relationele 
gezinstherapie alleen niet afdoende. Wanneer er sprake is van drie of meer van 
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de vijf onderstaande problemen: 
• geen sociaal netwerk; 
• geen toezicht; 
• geen pedagogische vaardigheden ouders; 
• 'zuigende' deviante peer-groep en/of 
• schoolproblemen, 
zal Relationele gezinstherapie gecombineerd moeten worden met begeleiding 
vanuit de jeugdreclassering, bijvoorbeeld ITB. Ook kan dan Multi Systeem 
Therapie (MST) overwogen worden.  

Duur 	 De therapie is van korte duur. Gezinnen met matige problemen kunnen 
volstaan met acht tot twaalf zittingen. Bij zware problematiek kunnen ruim 
twintig zittingen nodig zijn. 

Doelgroep 	 Relationele gezinstherapie is bedoeld voor jongens en meisjes (IQ > 70) die in 
de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar één of meerdere delicten gepleegd hebben. 
Het type delicten dat in aanmerking komt, betreft vermogens- en 
geweldsdelicten (zoals diefstal met geweld, openlijke geweldpleging, inbraak, 
mishandeling en vernieling) al dan niet in vereniging. Aan de delictpleging(en) 
liggen gedragsproblemen en gezinsproblemen ten grondslag. Het risico op 
herhaling is midden of hoog.  

Criminogene 	Relationele gezinstherapie richt zich op de volgende risicofactoren: 
factoren 	 • hopeloosheid en gebrek aan motivatie voor verandering; 

• negatieve en beschuldigende communicatie; 
• gebrekkige opvoedingsvaardigheden; 
• vaardigheidstekorten ten aanzien van probleemoplossing en 

conflicthantering; 
• zwakke binding met school en samenleving; 
• weinig sociale ondersteuning.  

Delictgerelateerde 	• matige of ernstige gezinsproblemen, onder andere negatieve en 
criminogene 	 beschuldigende communicatie, gebrekkige opvoedingsvaardigheden, 
factoren 

	

	 vaardigheidstekorten ten aanzien van probleemoplossing en 
conflicthantering; 

• matige of ernstige gedragsproblemen.  
Indicatiecriteria 	• IQ > 70 

• matig of hoog risico op herhaling van del ict(en); 
• matige of ernstige gezinsproblemen; 
• matige of ernstige gedragsproblemen; 
• jeugdige woont in zijn gezin of keert weer terug naar zijn gezin; 
• bereidheid van jeugdige en ouders tot deelname.  

Contra-indicaties 	• IQ < 70 
• ouders stimuleren of dwingen de jeugdige tot criminaliteit; 
• ernstige symptomen van psychopathologie of verslaving die aan de 

delictpleging(en) ten grondslag liggen; 
• jeugdige woont elders dan de ouders en de termijn waarbinnen jeugdige 

weer deel kan uitmaken van het gezinssysteem bedraagt meer dan twee 
sessies; 

• (bij Relationele gezinstherapie Re-entry) de termijn waarbinnen jeugdige 
weer deel kan uitmaken van het gezinssysteem bedraagt meer dan zes 
weken en/of de jeugdige is minder dan eens per veertien dagen twee dagen 
en twee nachten thuis bij zijn ouders; 

• er zijn omstandigheden die een actieve deelname aan Relationele 
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gezinstherapie in de weg staan {zoals: 
- 	er is geen opvoeder die de jeugdige kan stimuleren deel te nemen; 
- 	onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 

aanhoudende tegenwerking van de jeugdige of ouders}.  
Responsiviteit 	IQ > 70 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Relationele gezinstherapie richt zich, onder andere, primair op het vergroten 
van vertrouwen in, hoop op en motivatie voor verandering. 
Leerstijl 
Per gezin wordt een plan van aanpak opgesteld, gericht op de belangrijkste 
problematiek binnen het gezin.  

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

Juridisch kader 

• Leeftijd: 12 t/m 18 jaar; 
• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): midden of hoog, en 
• Gezin (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Attitude (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• midden of hoog risico op tenminste één van de volgende domeinen: 

- 	School (Ritax B); 
- 	Relaties (Ritax B); 
- 	Vaardigheden (Ritax B).  

• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Gezinsproblemen: 

Score hoog risico op de risicofactor 'geringe opvoedingsvaardigheden 
van de ouders' (item 14), en/of 
Score 'afwezig' op de protectieve factoren 'duidelijke ondersteuning 
door een ander' (item P2) en duidelijk hechte band met ten minste één 
prosociale volwassene' (item P3), en 

• Gedragsproblemen: 
minimaal vier van de acht individuele risicofactoren (item 17 t/m 24) 
zijn matig of hoog risico en kritisch, en/of 
minimaal twee van de acht individuele risicofactoren (item 17 t/m 24) 
zijn hoog risico en kritisch, en/of 
minimaal één van de acht individuele risicofactoren (item 17 t/m 24) is 
hoog risico en kritisch en minimaal twee van de andere acht 
risicofactoren (item 17 t/m 24) zijn matig risico en kritisch.  

• Preventieve hechtenis: bijzondere voorwaarde bij schorsing; 
• Toezicht en begeleiding (verplicht); 
• Bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel; 
• Voorwaarde bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel.  

7.3.5.3 MST (Multi Systeem Therapie) 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
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(X) School 
(X) Werk 

Gezin X X 

Vaardigheden (X) 

> 70 

Vrije tijd 
Relaties 
Alcohol/Drugs 
Agressie 

(X) 
(X) 

12 t/m 17 jaar en 7 maanden (in verband met de looptijd tot 
hooguit de 18' verjaardag)  

(X) 
(X) 

Leeftijd 

IQ 
Gezin is midden of hoog; én minimaal hoog op twee van de domeinen 'school', 'werk', 'vrije tijd', 
`relaties ', 'alcohol/drugs', 'agressie' en/of 'vaardigheden'. 

Beschrijving 	Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve, ambulante behandelings-
methode voor 
• jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, zoals delinquent gedrag, 

waardoor er detentie of uithuisplaatsing dreigt; 
• jeugdigen die na een verblijf in een justitiële jeugdinrichting of een 

Jeugdzorg-plus instelling terugkeren naar huis. (MST is niet bedoeld als 
standaard nazorgtraject, maar juist ter verkorting van het verblijf in een 
instelling.) 

MST richt zich op het probleemgedrag en alles wat dat gedrag in stand houdt 
bij de jeugdige zelf en in zijn omgeving. De jeugdige kan bijvoorbeeld niet 
goed overleggen over afspraken of praten over wat hem bezighoudt en hij heeft 
een positieve houding ten opzichte van antisociaal gedrag. De ouders hebben 
vaak de greep op de jeugdige verloren en er is weinig betrokkenheid op school. 
Er kan sprake zijn van middelenmisbruik en omgang met deviante 
leeftijdsgenoten (verkeerde vrienden). Wanneer nodig voor het voorkomen van 
herhaling van probleemgedrag, wordt gewerkt aan vergroting van de 
vaardigheden van de jeugdige op school, bij vrijetijdsbesteding, bij de omgang 
met prosociale leeftijdgenoten (`goede' vrienden) en om druk van 'verkeerde' 
vrienden te kunnen weerstaan. 
Het belangrijkste doel van MST is het terugdringen van gedragsproblemen, 
zoals delinquent gedrag. Daarnaast wil MST het functioneren van het gezin 
verbeteren. De behandeling richt zich op de volgende doelen: 
• verbeteren van het stellen van regels en de handhaving van regels; 
• een betere monitoring van de jeugdige door de ouders (weten waar hij is, 

wat hij doet en met wie); 
• verbeteren van de sfeer in het gezin en hoe er met elkaar wordt omgegaan; 
• verminderen van de omgang met deviante leeftijdgenoten (`verkeerde' 

vrienden); 
• versterken van de omgang met prosociale leeftijdgenoten (`goede' 

vrienden); 
• verbeteren van prestaties op school of werk; 
• verbeteren van de relaties tussen het gezin en personen uit het sociale 

netwerk van het gezin; 
• de jeugdige betrekken bij positieve vrijetijdsbesteding;  
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• versterken van het probleemoplossend vermogen van het gezin. 
Duur 	 De behandelduur is drie tot vijf maanden. De MST behandelaar is zeven dagen 

per week en 24 uur per dag beschikbaar. Er zijn in de behandelperiode 
gemiddeld twee tot drie behandelcontacten per week.  

Doelgroep 	 MST in een justitieel kader is gericht op jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar met 
ernstige, complexe gedragsproblemen (al dan niet in combinatie met alcohol-
of drugsmisbruik) die op grond daarvan met justitie in aanraking zijn gekomen. 
Er is sprake van een midden of hoog risico op herhaling en verergering van liet 
gedrag als niet zou worden ingegrepen. De behandelingen worden doorgaans 
opgelegd in het kader van dwang. Dit kan in: 
• een strafrechtelijk kader, zoals de bijzondere voorwaarden die opgelegd 

worden bij een schorsing van de preventieve hechtenis of bij een 
(gedeeltelijk) voorwaardelijke straf of maatregel, al of niet in combinatie 
niet een plaatsing in een justitiële jeugdinrichting voorafgaand aan MST of 

• het kader van een civielrechtelijke maatregel: de (voorlopige) 
ondertoezichtstelling (al of niet in combinatie met een plaatsing in een 
Jeugdzorg-plus instelling voorafgaand aan MST). 

De gedragsproblemen kunnen een openlijk dan wel een verborgen karakter 
hebben. Ook kunnen de gedragsproblemen zich uiten in ernstige vormen van 
oppositioneel gedrag zoals chronisch spijbelen en weglopen van huis. 
Typerend voor de gedragsproblemen is dat ze zich op meerdere levensgebieden 
voordoen, een chronisch karakter hebben en zo ingewikkeld of ernstig zijn dat 
gedacht wordt aan een uithuisplaatsing.  

Criminogene 	Individueel: o.a. verbaal zwak, positieve houding antisociaal gedrag, 
factoren 	 middelenmisbruik. 

Gezin: o.a. conflicten, ineffectieve regelstelling, geen monitoring (weten waar 
de jeugdige is, wat hij doet en met wie) en weinig onderlinge affectie. 
School: slechte prestaties, schooluitval, weinig betrokkenheid. 
Leeftijdgenoten: gebrek aan sociale vaardigheden, omgang met deviante 
leeftijdgenoten, gebrek aan vaardigheden om aangeboden middelen te 
weigeren. 
Buurt/wijk: weinig sociale steun voor gezin, geen gebruik van beschikbare 
voorzieningen waaronder prosociale vrijetijdsbesteding.  

Delictgerelateerde 	De risicofactoren moeten in samenhang gezien worden. Zo zal een slechte 
criminogene 	samenwerking tussen ouders en school het gebrek aan monitoring versterken. 
factoren 	 Er is veel aandacht voor de beschermende factoren die het effect van een 

criminogene factor kunnen bufferen en afzwakken, zoals een goede 
samenwerking tussen de ouders en van de ouders met de school, een positief 
gezinsklimaat, goede schoolresultaten, omgang met prosociale leeftijdgenoten, 
betrokkenheid bij prosociale activiteiten en versterking van de relatie met het 
sociale netwerk van het gezin. 

Indicatiecriteria 	• een matig of hoog risico op recidive; 
• jeugdige is tussen de 12 en 18 jaar oud; 
• jeugdige woont thuis of keert terug naar huis. 

Contra-indicaties 	• IQ < 70. 
• ouder dan 17 jaar en 7 maanden bij aanvang van de interventie; 
• er is sprake van zedenproblematiek zonder tevens een vorm van ander 

antisociaal gedrag; 
• de jeugdige is acuut suïcidaal of dreigend naar anderen {de inschatting van 
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Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

• Leeftijd: 12 jaar t/m 17 jaar en 7 maanden; 
• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): laag, midden of hoog, en 
• Gezin (Ritax B): midden/hoog risico, en 
• hoog risico op tenminste twee van de volgende domeinen: 

Vrije tijd (Ritax B); 
School (Ritax B); 
Werk (Ritax B); 
Relaties (Ritax B); 
Alcohol- drugsgebruik en gokken (Ritax B); 
Agressie (Ritax B); 
Vaardigheden (Ritax B).  

• Preventieve hechtenis: bijzondere voorwaarde bij schorsing; 
• Nachtdetentie (mits de jongere op redelijk termijn helemaal thuis is; 
• Toezicht en begeleiding (verplicht); 
• Bijzondere voorwaarde bij (een) voorwaardelijke straf(deel); 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM); 
• Voorwaarde bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel; PIJ-maatregel 

(onderdeel van Nazorg-traject). In het begin van de behandeling kan 
elektronisch toezicht nog samen gaan met MST. 

• (V)OTS 

Juridisch kader 

de hulpverlener is dat de jeugdige zijn dreigement op korte termijn 
daadwerkelijk zal uitvoeren} of vertoont psychotisch gedrag {na een 
(korte) opname en/of instelling op medicatie kan MST wel plaatsvinden); 

• er is geen vaste opvoeder; 
• er is sprake van een autisme-spectrumstoornis die is vastgesteld in een 

recent jeugdpsychiatrisch onderzoek. {MST kan in overleg in combinatie 
met een specifiek op autisme gerichte behandeling worden ingezet en is 
dan met name gericht op het versterken van het probleemoplossend 
vermogen van het gezin.)  

Responsiviteit 	IQ > 70. 
(IQ, motivatie, 	Bij aanvang en gedurende de behandeling wordt geïnvesteerd in het betrekken 
leerstijl) 	 van het gezin bij MST door: 

• de doelen van het gezin te combineren met de doelen van de toezichthouder 
(jeugdreclassering, gezinsvoogd) of de veewijzer; 

• succes te boeken met kleine stappen richting de behandeldoelen; 
• aan te sluiten bij de gezinscultuur; 
• betrokkenheid bij MST steeds in de gaten te houden aan de hand van de 

mate van inzet van de gezinsleden; 
• door zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar te zijn waarmee 

crises als gevolg van een betere regelstelling door de ouders kunnen 
worden opgevangen en de behandeltijden aan de mogelijkheden van het 
gezin kunnen worden aangepast; 

• aandacht te hebben voor belemmerende factoren zoals psychische 
stoornissen bij ouders of kind (met name ADHD, depressie en 
psychotrauma) in samenwerking met de aan het MST team verbonden 
kinder- & jeugdpsychiater.  

H7 versie 4.2, december 2020 
65 



Hoog Laag Midden 

Gezin X X 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 

Alcohol/Drugs 
School 
Werk 

X 

(X) 
Vrije tijd 
Relaties 

X 
(X) 

(X) 
(X) 

12 t/m 18 jaar 
> 70 

Leeftijd  
IQ 

7.3.5.4 MDFT (Multidimensional Family Therapy) 

Gezin én alcohol/drugs zijn midden of hoog; én minimaal hoog op één van de domeinen 'school', 
`werk', 'vrije tijd' of 'relaties'. 

Beschrijving 	Doel van Multidimensionele Familie Therapie (MDFT: Multidimensional 
Family Therapy) is afname van del ictgedrag (vermindering van recidive) en 
daarnaast ook van ander probleemgedrag, met name overmatig gebruik van 
alcohol of drugs. Nevendoelen zijn: beter functioneren van de jeugdige in het 
gezin, op school of werk en in de buurt, met leeftijdsadequate vrijetijds-
besteding en met gezonde relaties met leeftijdgenoten. De belangrijkste doelen 
zijn bereikt wanneer: 
• de jeugdige minder recidive vertoont; 
• de jeugdige gestopt is met drug- en/of alcoholgebruik, of wanneer de 

jeugdige dit aanzienlijk heeft verminderd; 
• de jeugdige een leven leidt waarin probleemgedrag is afgenomen of 

beëindigd, en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk is. 
Het programma richt zich op vier domeinen in het leven van een jeugdige: de 
jeugdige en zijn problemen, de ouders van de adolescent, het gezin en de 
familie als geheel, en voor de jeugdige belangrijke externe systemen, zoals 
peergroep, school, werk en mogelijk politie en justitie. 
MDFT bestaat uit drie fasen: 
1. motiveren en vertrouwen winnen, therapeutische allianties sluiten, 
casusanalyse (assessment) en opstellen behandelplan; 
2. werken aan verandering; 
3. afronding. 
Er, zijn vier soorten sessies: met de jeugdige alleen, met de ouders alleen, met 
de jeugdige en zijn ouders samen, en met de jeugdige (of gezin) met derden 
erbij, zoals jeugdreclasseringwerkers, leerkrachten of leeftijdgenoten.  

Duur 	 Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, in duur variërend van 
dertig tot negentig minuten. In totaal duurt MDFT zes maanden (als 
aaneengesloten blok of in porties verdeeld over de tijd bij jongeren die 
langdurig zijn opgenomen in residentiële jeugdzorg/jeugdzorgplus).  

Doelgroep 	 • Jeugdigen van 12 t/m 18 jaar bij aanvang van de therapie. 
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• Recidiverisico criminaliteit middelmatig tot hoog. 
• Meestal meervoudige problematiek: naast delinquentie ook overmatig 

gebruik van alcohol of drugs (zaken als comorbiditeit, agressie, spijbelen, 
weglopen zijn niet uitgesloten); 

• Een band of te herstellen band met een of beide ouders, of voogd, 
enzovoorts. 

Criminogene 	• gebrekkig gezinsklimaat: 1) ouderschapsstijl, 2) ouderschapsvaardigheden 
factoren 	 en 3) communicatie tussen gezinsleden; 

• verslavingsproblematiek; 
MDFT neemt ook aanvullende risicofactoren in beschouwing: 
• psychische comorbiditeit; 
• gedragsproblematiek; 
• gebrek aan zinvolle dagbesteding; 
• omgang met delinquente leeftijdgenoten; 
• problemen scholing/werk.  

Delictgerelateerde 	Overmatig gebruik van alcohol, cannabis en/of overige drugs, disfunctioneren 
criminogene 	gezin, invloed deviante vrienden, onvoldoende binding aan school, gebrek aan 
factoren 	 zinvolle vrijetijdsbesteding.  
Indicatiecriteria 

	

	• de jeugdige is minimaal 12 en (bij aanvang van MDFT) maximaal 18 jaar 
oud; 

• midden of hoog recidiverisico; 
• de jeugdige heeft een stoornis in middelengebruik (misbruik of 

afhankelijkheid van alcohol en/of drugs) in de drie maanden voor het 
begin van de behandeling, of in de drie maanden voor een periode van 
detentie onmiddellijk voorafgaand aan behandeling; 

• De jeugdige kan psychische en gedragscomorbiditeit vertonen, inclusief 
gedragingen als spijbelen, weglopen, vechten of extreme 
ongehoorzaamheid; 

• de jeugdige heeft één of twee ouders of een `ouderfiguur' (zoals voogd, 
peet-, stief- of grootouder) die bereid en in staat zijn aan MDFT mee te 
doen (de jeugdige en minstens één van de ouders hebben voldoende 
beheersing van de Nederlandse taal).  

Contra-indicaties 

	

	• IQ < 70 {indien de jeugdige op een school voor praktijkonderwijs zit (item 
1.5 van de Ritax B), is dit een aanwijzing om intelligentie nader te 
onderzoeken} Noot: er bestaat een speciale module MDFT voor jongeren 
met IQ tussen 50 en 70; 

• geen meewerkende ouders/ouderfiguur; 
• onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal; 
• indicatie voor klinische opname bij verslaving {meestal afhankelijkheid 

van opiaten of van coke/crack; MDFT kan in dit geval wel in beeld komen 
tegen het einde van de opname}; 

• psychische comorbiditeit waarvoor klinische opname is aangewezen; 
• een zodanig onveilige thuissituatie in verband met (psychisch) geweld, dat 

de jeugdige daar moet worden weggehaald.  
Responsiviteit 	IQ > 70 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Jeugdige en ouders hoeven aan het begin niet expliciet voor de behandeling 
gemotiveerd te zijn. Bij de interventie is vanaf de eerste fase aandacht voor 
motivatie. 
Leerstijl  
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MDFT werkt met verschillende vormen van leren, afhankelijk van casus en 
interventie: cognitief, sociaal, nadoen.  

Bijzonderheden 	• op basis van de domeinscores Ritax B kan MDFT worden geadviseerd 
(indicatiestelling geschiedt met behulp van aanvullende instrumenten); 

• de indicatie MDFT wordt versterkt als er uit Ritax B een midden/hoog 
risico blijkt op de volgende domeinen: 

Vrije tijd en/of 
School en/of 
Werk en/of 
Relaties en/of 
Geestelijke gezondheid en/of 
Attitude en/of 

- Agressie en/of 
Vaardigheden. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

• Leeftijd bij aanvang therapie: 12 t/m 18 jaar, en 
• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 
• Agressie (Ritax B): laag, midden of hoog, en 
• Gezin (Ritax B): midden/hoog risico, en 
• Minimaal één van de volgende situaties is van toepassing: 

- jeugdige gebruikt alcohol (`Vaak, maar dan weinig per keer', 'Zelden, 
maar dan veel per keer', 'Soms, maar dan veel per keer' of 'Vaak en 
veel per keer' op item 6.1b), en/of 
jeugdige gebruikt drugs (`Vaak, maar dan weinig per keer', 'Zelden, 
maar dan veel per keer', 'Soms, maar dan veel per keer' of 'Vaak en 
veel per keer' op item 6.2b), en/of 
jeugdige gokt ('Vaak, maar dan weinig per keer', 'Zelden, maar dan 
veel per keer', 'Soms, maar dan veel per keer' of 'Vaak en veel per 
keer' op item 6.6b), en/of 

- de jeugdige staat bekend als probleemgebruiker of als zijnde 
afhankelijk/verslaafd (risicoscore op item 6.3) en 

• Hoog risico op tenminste één van de volgende domeinen: 
Vrije tijd; 
School; 
Werk; 
Relaties. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. de SAVRY 

• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
• Score matig of hoog op minimaal vier van de volgende items: 

- 11. Omgang met delinquente leeftijdgenoten, en/of 
- 14. Geringe opvoedingsvaardigheden van de ouders, en/of 

15. Gebrek aan steun van andere volwassenen, en/of 
19. Problemen met middelengebruik, en/of 
23. Onvoldoende medewerking aan interventies, en/of 
24. Weinig interesse in/binding met school of werk. 

Juridisch kader • Preventieve hechtenis: bijzondere voorwaarde bij schorsing 
• Toezicht en begeleiding (verplicht); 
• Bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel; 
• Voorwaarde bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel; 
• PIJ-maatregel (onderdeel van Nazorg-traject).  
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7.3.5.5 TFCO (Treatment Foster Care Oregon) 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of 
Dynamisch Risico Profiel  
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicofactoren: 
School 
	 (X) 

Werk 
	

(X) 
Gezin 	 X 

	
X 

Vrije tijd 
	 (X) 

Relaties 
	 (X) 

Attitude 
	 (X) 

Vaardigheden 	 (X) 
Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar en 3 maanden 
IQ 	 > 80 

Domein gezin is midden of hoog én domein agressie is midden of laag én minimaal hoog op twee van 
de domeinen school, werk, vrije tijd, relaties, attitude en/of vaardigheden. 

Beschrijving 	Treatment Foster Care Oregon (voorheen MTFC) is bedoeld voor jeugdigen 
van 12 — 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. 
Het programma kan worden ingezet in zowel het civielrechtelijke kader 
(schorsing van een lopende machtiging gesloten jeugdzorg of een 
voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg), als het strafrechtelijke 
kader indien de strafmaat dan wel maatregel in verhouding staat met de 
gemiddelde duur van TFCO en voldoende is om als stok achter de deur te 
dienen. TFCO wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Er is een 
grote mate van toezicht en controle op alle leefgebieden (thuis, school/werk, 
vrije tijd). De behandeling richt zich op het vergroten van sociale 
vaardigheden en probleemoplossend vermogen en het aangaan van positieve 
relaties met volwassenen en leeftijdsgenoten. De jeugdige verblijft 
gedurende de behandeling in een speciaal getraind opvoedgezin. De 
opvoedouders zijn onderdeel van een geïntegreerde behandeling. Een 
gedragstrainer werkt wekelijks met de jeugdige aan de ontwikkeling van 
gedragsalternatieven. Een vaardigheidsbegeleider onderneemt wekelijks met 
de jeugdige activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding en helpt de 
jeugdige zijn behandeldoelen te realiseren. 
Er wordt simultaan in de verschillende leefgebieden van de jeugdige 
gewerkt aan kleine overzichtelijke gedragsdoelen. (Biologische) ouders dan 
wel een ander perspectief biedend gezin worden wekelijks door een 
gezinstrainer ondersteund en geholpen hun opvoedingsvaardigheden op het 
gebied van toezicht, disciplineren en positief aanmoedigen te versterken. De 
betrokkenheid van eigen ouders en/of het gezin waar de jeugdige na het 
behandelprogramma naar toe gaat, is belangrijk. Indien de jeugdige niet 
terug gaat naar de ouders wordt hij in de meeste gevallen voorbereidt op de 
overgang naar een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen. 
De programmasupervisor van TFCO heeft de centrale regie over de 
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behandeling en zij werkt intensief samen met school of een andere vorm van 
dagbesteding (werk), de jeugdreclasseerder/ jeugdbeschermer en andere 
betrokken partijen. De ontwikkeling van gedrag wordt dagelijks gemonitord 
en elke week geëvalueerd, bijgesteld en aangescherpt. 
De methodiek van TFCO is gebaseerd op leertheoretische en cognitief 
gedragsgerichte uitgangspunten. 
TFCO wordt overwogen als in de thuissituatie niet voldoende effectief een 
veranderingsproces op gang gebracht kan worden. Bij terugplaatsing bij 
ouders wordt de gezinstraining in het kader van nazorg voortgezet. Indien er 
intensievere begeleiding nodig blijft kan verwogen worden om MST 
aansluitend op TFCO in te zetten voor het gezin. Methodisch sluiten TFCO 
en MST goed op elkaar aan.  

Duur 	 De duur van de behandeling is maximaal een jaar en bestaat uit zes tot 
negen maanden opname in een opvoedgezin en drie maanden aansluitende 
nazorg. 

Doelgroep 	 Jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar en 3 maanden bij de start 
van TFCO, met ernstig antisociaal gedrag en antisociale denkpatronen, een 
bovengemiddeld of hoog recidiverisico en een IQ vanaf 80. 
De jeugdigen worden door gedragsproblemen op meerdere leefgebieden in 
hun functioneren belemmerd, op school en/of in een werksituatie, binnen het 
gezin en in hun vrije tijd. Doorgaans is er sprake van veelvuldig 
schoolverzuim (door spijbelen en/of schorsing), met als gevolg een 
leerachterstand en gebrekkige sociale en probleemoplossende vaardigheden. 
In de thuissituatie en in de omgang met volwassenen is er sprake van een 
lage frustratietolerantie en ervaren jeugdigen en ouders/opvoeders 
problemen met controle en toezicht. De jeugdigen hebben in veel gevallen 
ook problemen op het gebied van psychisch welzijn en vertonen risicovol 
alcohol- en drugsgebruik. Ze gaan vaak met leeftijdsgenoten om die een 
negatieve invloed hebben. De betrokken ouders/opvoeders ervaren ernstige 
opgroei- en opvoedproblemen. In principe kan er vanuit de thuissituatie of 
vanuit een open residentiele setting geplaatst worden. Echter in de meeste 
gevallen zal er sprake zijn van een plaatsing in een Jeugdzorg plus 
instelling met de bedoeling om deze te verkorten, dan wel een dreiging met 
een gesloten plaatsing met de bedoeling deze te voorkomen. In het 
strafrecht is er sprake van forse strafmaatregel voor de jeugdige in de vorm 
van een langdurige jeugddetentie, GBM of (voorwaardelijke) PIJ. TFCO 
wordt ingezet om gesloten plaatsingen te voorkomen of zo kort mogelijk te 
houden en jongeren toe te leiden terug naar ouders of al dan niet begeleid 
zelfstandig wonen.  

Criminogene 	Ernstige complexe gedragsproblemen (al dan niet in combinatie met alcohol 
factoren 	 en drugsgebruik) die zich voordoen op meerderde levensgebieden; 

omgang met deviante leeftijdsgenoten; niet of onvoldoende adequate 
vrijetijdsbesteding; antisociale denkpatronen; vaardigheidstekorten op 
meerdere levensgebieden; ernstige gezinsproblemen, gebrekkige 
opvoedingsvaardigheden.  

Delictgerelateerde 	• ernstige complexe gedragsproblemen; 
criminogene 	• omgang met deviante leeftijdsgenoten; 
factoren 	 • gebrek aan sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen; 

• lage frustratietolerantie en oppositioneel opstandig gedrag.  
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Indicatiecriteria 	• recidive risico is bovengemiddeld of hoog (minimaal een gemiddeld 
risico op basis van statische factoren en een hoog risico op basis van 
dynamische factoren); 

• ernstig antisociaal gedrag; 
• de actuele uithuisplaatsing van de jeugdige is of kan worden gebaseerd 

op ernstige problematiek van de jeugdige en ouders: 
- de subjectieve gezinsbelasting komt overeen met die van ouders van 

residentieel opgenomen jeugdigen; 
- de gedragsproblemen van de jeugdige zijn zeer ernstig; 

de jeugdige vertoont antisociaal gedrag; 
- de combinatie van gedragsproblemen en gezinsbelasting vereist een 

zeer intensief hulpaanbod; 
als alternatief voor een gesloten plaatsing of jeugddetentie of het verkorten 
daarvan 
• beschikbaarheid van dagbesteding (school en/of werk); 
• beschikbaarheid van ouders of netwerk (pleeggezin) voor terug- of 

doorplaatsing na het programma, dan wel een indicatie voor een vorm 
van zelfstandig begeleid wonen als perspectief na TFCO.  

Contra-indicaties 	• IQ < 80; 
• ouder dan 17 jaar en 3 maanden bij aanvang van de interventie; 
• te grote schadekansen/risico's om de jeugdige in een extramurale 

(gezins-)omgeving te plaatsen. {Dit is bijvoorbeeld het geval bij: 
- extreem agressief gedrag: hoog risico op het domein Agressie (Ritax 

B); 
- ernstige psychiatrische problematiek (met name zelfverwonding en 

suïcidaal gedrag) of 
dermate ernstig druggebruik dat ook de veilige en gestructureerde 
gezinsomgeving van TFCO het gevaar van de jeugdige voor 
zichzelf of anderen niet kan opvangen: midden of hoog risico op het 
domein Alcohol en drugsgebruik en gokken (Ritax B).} 

• jeugdige leeft voor plaatsing in een volledig vrije situatie waarbij het 
nodig is eerst de situatie en de jeugdige door middel van gesloten 
opname te stabiliseren. {TFCO wordt in een open setting uitgevoerd en 
heeft voor de jeugdige een sterk vrijheidsbeperkend karakter.}  

Responsiviteit 	IQ > 80 
(IQ, motivatie, 	Motivatie 
leerstijl) 
	

Intrinsieke motivatie is niet nodig om te kunnen starten. Ouders participeren 
in de behandeling. Frequentie en deelname van ouders zijn afhankelijk van 
doelstellingen. 
Leerstijl 
TFCO hanteert een cognitief gedragsgerichte aanpak waarbij het leren en 
oefenen van gedrag in diverse sociale contexten centraal staat en aansluit 
bij de leerstijl van de jeugdige.  

Selectie deelnemers 	• leeftijd: 12 jaar t/m 17 jaar en 3 maanden, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 

• Gezin (Ritax B): midden of hoog risico, en 
• Agressie (Ritax B): midden of laag risico 
Hoog risico op tenminste twee van de volgende domeinen.. 
• School (Ritax B) 
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• Werk (Ritax B) 
• Vrije tijd(Ritax B) 
• Relaties(Ritax B) 
• Attitude (Ritax B) 
• Vaardigheden (Ritax B). 

Bijzonderheden 	Indien de jeugdige op een school voor praktijkonderwijs zit (item2.6 van 
de Ritax B), is dit een aanwijzing om het leervermogen nader te 
onderzoeken. 
In de aanmeldprocedure wordt onderzoek gedaan naar een geschikte en 
daarmee effectieve match tussen jeugdige en een opvoedgezin. Een 
geschikte match is een voorwaarde voor plaatsing.  

Selectie deelnemers 	• Samenvattende beoordeling van het risico: matig of hoog, en 
m.b.v. de SAVRY 	• Score hoog risico op minimaal twee van de volgende items: 

11. Omgang met delinquente leeftijdsgenoten, en/of 
12. Afwijzing door leeftijdgenoten, en/of 
13. Ervaren stress en geringe copingvaardigheden, en/of 

- 14. Geringe opvoedingsvaardigheden van ouders, en/of 
17. Negatieve opvattingen, en/of 
18. Riskant gedrag / impulsiviteit, en/of 
20. Problemen met hanteren van boosheid, en/of 

- 24. Weinig interesse in / binding met school of werk, en/of 
Afwezigheid van protectieve factor Pl: prosociale betrokkenheid. 

Juridisch kader 	Gezien het vrijheidsbeperkend karakter van de behandeling is een stevig 
juridisch kader van belang. De VNG heeft TFCO opgenomen in het 
Landelijke Transitie Arrangement (zie voor het programma van eisen en 
de raamovereenkomst namens de gemeenten de website van de VNG). In 
principe is de bepaling jeugdzorg van de GI dan wel een beschikking van 
de kinderrechter waarin TFCO vermeld voldoende grond om TFCO 
gefinancierd te krijgen door de gemeente. De verantwoordelijke gemeente 
wordt bepaald door het ,voonplaatsbeginsel.  
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7.3.5.6 FAST (Forensische Ambulante Systeem Therapie) 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Gecombineerd met een score op het volgende dynamische risicofactor: 
Gezin 	 X 

	
X 

Gecombineerd met minimaal één score op de volgende dynamische 
risicofactoren: 
School 
	

(X) 
	

(X) 
Vrije Tijd 
	

(X) 
	

(X) 
Alcohol en Drugsgebruik en gokken 	 (X) 

	
(X) 

Agressie 	 (X) 
	

(X) 
Leeftijd 
	

12 tot 19 jaar 
IQ 
	 > 85 

Beschrijving - 	FAST is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die 
(ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. De jongeren 
zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in aanraking gekomen met 
politie, de Raad voor Kinderbescherming of Jeugdzorg. Het gaat om jongeren 
met een matig of hoog recidiverisico. Het primaire doel van FAST is gericht op 
het verminderen of stoppen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de 
jongere is aangemeld om zo (opnieuw) dreigende uithuisplaatsing te 
voorkomen en de (kans op) recidive te verminderen. Dit gebeurt door zowel 
aan de persoonsfactoren als de gezinsfactoren te werken en aan 
systeemfactoren buiten het gezin. FAST is een outreachende behandeling die 
gebruik maakt van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak in 
combinatie met de methode Nieuwe Autoriteit. De interventie start intensief, na 
twee maanden wordt de duur en intensiteit afgestemd op de ernst van de 
problematiek en het leertempo van de jongere. De behandelfase kan variëren 
van drie maanden tot negen maanden, exclusief de nazorg. 

Duur 	 Tijdens de eerste drie maanden van de behandeling is er gemiddeld genomen 
drie uur per week (face tot face) contact met het gezin. De sessies worden aan 
de jongere en de opvoeder(s) aangeboden eventueel in combinatie met 
individuele behandeling gericht op de jongere en/of de ouder(s). Als er geen 
individuele tijd wordt gestoken in het behandelen van de jongere, dan gaat 
meestal om twee gesprekken per week met de opvoeder(s). Na twee maanden 
volgt een tussenevaluatie en wordt bekeken of de behandelfase afgerond kan 
worden en er overgegaan kan worden op de nazorgfase. Als blijkt dat de 
behandelfase verlengd moet worden (in de praktijk is dit vaak nodig), dan gaat 
het in eerste instantie om een verlenging van twee maanden die even intensief 
is of met een gehalveerde intensiteit. Na deze periode volgt opnieuw een 
evaluatie. Het is dan wederom mogelijk om de behandelfase te verlengen (dit is 
aan de orde bij complexe en/of hardnekkige problematiek). In totaal kan er drie 
keer verlengd worden. Dit betekent dat de behandelfase maximaal acht 
maanden duurt. Als de behandelfase is afgerond volgt de nazorgfase. Bij een 
lage tot matige recidive duurt de nazorg een maand en is er elke week contact. 
Als bij afsluiting van de behandeling de kans op recidive hoger is, bestaat de 
nazorgfase uit twee tot drie maanden. 
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Doelgroep 	 De doelgroep kenmerkt zich door het vertonen van (ernstig) antisociaal en/of 
grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan externaliserende 
gedragsproblemen zoals vandalisme, het vertonen van agressief gedrag, 
veelvuldig spijbelen, het plegen van delicten, en problematisch 
middelengebruik. De gedragsproblemen zijn zichtbaar op minimaal twee 
levensgebieden (gezin, school, vrije tijd). Er is sprake van verstoorde 
gezinsrelaties, (sterke trekken van) de Oppositionele-Opstandige Stoornis 
(ODD) of Normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD). Externaliserende 
gedragsproblemen gaan vaak gepaard met een tekort aan executieve functies en 
co-morbiditeit. De jongeren zijn vanwege hun delict- en/of probleemgedrag in 
aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming of CJG / 
Jeugdzorg. Vaak is er sprake van (dreigende) uithuisplaatsing of (dreigende) 
uitval op school. Ook komt liet voor dat jongeren al gesloten zijn geplaatst en 
dat FAST bij uitstroom / ontslag wordt ingezet om terugval te voorkomen.  

Criminogene 	De aanwezigheid van een negatieve interactie (teveel aan conflicten en slecht 
factoren 	 contact) tussen jongere en opvoeder(s); 

De aanwezigheid van een tekort aan oplossings- en opvoedingsvaardigheden 
bij opvoeder(s); 
De afwezigheid van een steunend netwerk; 
De afwezigheid van een adequate dagbesteding van de jongere; 
De aanwezigheid van As-1 problematiek.. 

Delictgerelateerde 	ODD/CD 
criminogene 	ADHD (indien aan de orde) 
factoren 	 De aanwezigheid van een antisociale vriendenkring; 

Middelengebruik (indien aan de orde); 
Beperkt executief functioneren (impulscontrole, rigiditeit in denken, beperkt 
werkgeheugen dat o.a. relevant is voor het oplossen van problemen); 
Cognitieve vervormingen die leiden tot delictgedrag.  

Indicatiecriteria 	7. De jongere heeft een minimale IQ-score van 85; 
8. De jongere heeft een matig of hoog algemeen recidiverisico gemeten door 

de RAF-GGZ Jeugd en/of het LIJ. 
9. Het externaliserende probleemgedrag van de jongere heeft in het recente 

verleden en/of het heden voor problemen gezorgd op minimaal twee 
leefgebieden; 

10. De jongere en het gezin scoort matig of hoog op het LIJ of de RAF GZZ 
Jeugd op het domein Gezin. Er is sprake van ouder-kind relatieproblemen; 

11. Volgens de DSM-5 is er sprake van (sterke trekken van) de Oppositionele-
Opstandige Stoornis (ODD) of Normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD) 
al dan niet in combinatie met ADHD en/of problematisch middelengebruik 
en/of een stemmings- of angststoornis en/of een tekort aan executieve 
functies; 

12. Het gezin is in eerste instantie niet te motiveren voor behandeling op 
locatie van de behandelinstelling. 

Contra-indicaties 	• IQ < 85; 
• De aanwezigheid van ernstige suïcidaliteit; 
• Ernstige psychiatrische problematiek bij de jongere die vraagt om opname; 
• Primaire verslavingsproblematiek; 
• Structurele weigering door opvoeder(s) om met FAST aan de slag te gaan;  

H7 versie 4.2, december 2020 
75 



• De veiligheid van de FAST-behandelaar of de gezinsleden kan niet 
voldoende worden gegarandeerd. 

Responsiviteit 	Binnen FAST worden constant motivatie technieken toegepast om de 
(IQ, Motivatie, 	bereidheid tot verandering te vergroten, zowel van de opvoeder(s) als de 
leerstijl) 
	

jongere. Aangezien zowel de jongere als de opvoeder(s) ook apart van elkaar 
gezien kunnen worden, is er veel ruimte voor het bieden van maatwerk en kan 
er in voldoende mate voldaan worden aan het specifieke 
responsiviteitsprincipe. Dit betekent dat er met oefeningen en voorbeelden 
worden gewerkt die bij de opvoeder(s) en de jongere aansluiten.  

Bijzonderheden 	Op basis van de domeinscores van de Ritax B van het LIJ kan FAST worden 
geadviseerd. Forensische instellingen gebruiken voor de indicatiestel ing de 
RAF-GZ Jeugd.  

Selectie deelnemers 	• Leeftijd: 12 tot 19 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• Matig of hoge score op het domein gezin, en 

• Matig of hoge score op minimaal één van de volgende domeinen: agressie, 
school, vrije tijd, alcohol en middelen gebruik en gokken.  

Juridisch kader 	• Behandeling in het kader van de nazorg; 
• Behandeling als bijzondere voorwaarde; 
• Gedragsbeïnvloedende maatregel; 
• Schriftelijke aanwijzing van een gezinsvoogd. 
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7.4 Vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel 

Hieronder worden verschillende vormen van (jeugd) reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) uitgebreid beschreven. Per vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht volgt eerst een weergave van het Algemeen Recidive Risico en/of 
Dynamisch Risico Profiel, en de risicodomeinen waar de interventie zich op richt. Daarna volgen de 
werkwijze, de doelgroep en de criminogene factoren waar de interventie zich op richt, indicaties en 
contra-indicaties en wat er gevraagd wordt ten aanzien van responsiviteit. Bij alle vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en bij de GBM worden indicaties geformuleerd in termen van 
uitkomsten van de Ritax B. Tot slot worden de juridische kaders vermeld waarbinnen het 
(jeugd) reclasseringstoezicht en de GBM uitgevoerd kan worden. 

7.4.1 Toezicht en begeleiding (vrijwillig) 

Hoog 	Midden 	Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Dynamische risicofactoren: 
School 
	

(X) 
	

(X) 
Werk 
	 (X) 

	
(X) 

Gezin 	 (X) 
	

(X) 
Vrije tijd 
	 (X) 

	
(X) 

Relaties 	 (X) 
	

(X) 
Attitude 	 (X) 

	
(X) 

Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar ten tijde van plegen delict 
1_4 	 Geen contra-indicaties. Indien > 70 en < 85 met 

ernstige bijkomende problematiek 
óf < 70: Toezicht en begeleiding door de WSG. 

Minimaal midden bij eén van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd en/of relaties. 
Minimaal midden bij attitude en/of minimaal één risicoscore op item 8.11 en/of 8 van hulpverlening en 
begeleiding. 
Minimaal één risicoscore op item 2.3,1.8, 5.1 en/of 5.4. 

Beschrijving 	`Toezicht en begeleiding (vrijwillig)' is bedoeld voor jeugdigen die verdacht 
worden van een strafbaar feit maar nog niet veroordeeld zijn of een transactie 
hebben gekregen, maar waarbij er zorg bestaat. Het is de Raad voor de 
Kinderbescherming die vraagt om de jeugdige te begeleiden. Bijvoorbeeld in 
de periode tussen de arrestatie en de strafzitting, of juist na de detentie. De 
begeleiding is gericht op de aanpak van de problemen thuis, op school of in de 
vrije tijd. De begeleiding is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De begeleiding 
wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker van de Gecertificeerde 
Instelling (GI), waaronder ook de William Schrikker Groep en het Leger des 
Heils vallen. 

H7 versie 4.2, december 2020 
77 



De begeleider stelt samen met de jeugdige en de ouders een plan van aanpak 
op. Daarin wordt beschreven hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. 
Op basis van dit plan wordt afspraken ('aanwijzingen') gemaakt. Dit zijn regels 
waar de jeugdige zich aan moet houden. De begeleider controleert dit. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker van 
de GI. 
De William Schrikker Groep begeleidt met name jeugdigen met een IQ 
lager dan 70 of tussen 70-85 met ernstige bijkomende problematiek, 
jeugdigen met een auditieve of visuele beperking, een chronische ziekte 
of een gezinslid met een beperking.  

Duur 	 Maximaal zes maanden tot aan de zitting. Kan één keer verlengd worden niet 
nog eens maximaal zes maanden. 

Doelgroep 	 Jeugdigen tussen de 12 en 17 die in aanraking zijn gekomen met justitie en zich 
dienen te verantwoorden voor de rechter of de officier van justitie. 

Criminogene 	De begeleiding van de jeugdreclassering richt zich bij 'Toezicht en begeleiding 
factoren 	 (vrijwillig)' op factoren die van belang zijn om recidive te voorkomen. Het kan 

gaan om school, werk, gezin, vrije tijd, relaties, alcohol- en drugsgebruik en 
gokken, geestelijke gezondheid, attitude, agressie en/of vaardigheden.  

Indicatiecriteria 	Voor het adviseren van 'Toezicht en begeleiding (vrijwillig)' moet de jeugdige 
(12 t/m 17 jaar) voldoen aan de volgende indicatiecriteria: 
• midden of hoog risico op herhaling van delict(en), en/of 
• gebrek aan een (goed functionerend) sociaal netwerk, en/of 
• jeugdige functioneert problematisch op één of meer belangrijke 

leefgebieden: gezin, school/werk, vrije tijd en/of relaties, en 
• jeugdige staat open voor begeleiding door de jeugdreclassering.  

Contra-indicaties 	• Ernstige psychiatrische problematiek waardoor jeugdige niet kan voldoen 
aan de voorwaarden die aan hem gesteld worden.  

Responsiviteit 
	

Motivatie 
(IQ, motivatie, 	Jeugdige moet op de afspraken komen en bereid zijn om in gesprek te gaan met 
leerstijl) 
	

de jeugdreclassering.  
Bijzonderheden 	`Toezicht en begeleiding (vrijwillig)' wordt aan het eind van een 

raadsonderzoek opgestart als 
de raadsonderzoeker een vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht gaat 
adviseren en 
de jeugdige bereid is om mee te werken. 

Als de jeugdige is voorgeleid en daarna wordt vastgehouden, kan de Raad aan 
de Jeugdreclassering vragen de jeugdige hangende de zitting te begeleiden in 
het kader van Toezicht& Begeleiding. In dit soort gevallen worden er geen 
eisen gesteld aan de hoogte van het ARR.  

Selectie deelnemers 	• 	12 t/m 17 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 

• Minimaal midden op één van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd 
en/of relaties, en 

• minimaal één risicoscore op 
item 1.3 (Aanwezigheid van ouderlijk toezicht, passend bij de leeftijd); 
score is 'Soms' of 'Meestal niet' 
item 1.8 (Verzorgers en/of medebewoners waar de jeugdige een goede 

H7 versie 4.2, december 2020 
78 



Hoog Laag Midden 

School (X) (X) 
(X) Werk (X) 
(X) Gezin (X) 
(X) 
(X) 

Vrije tijd 
Relaties 

(X) 
(X) 

(X) Attitude (X) 

Algemeen Recidive Risico en/of Dynamische 
risicoprofiel  
Dynamische risicofactoren: 

Leeftijd 12 t/m 17 jaar ten tijde van plegen delict 
IQ 
	

Geen contra-indicaties. Indien > 70 en < 85 met 
ernstige bijkomende problematiek 
óf < 70: Toezicht en begeleiding door de WSG.  

band mee heeft); score is 'Niemand' 
item 5.1 (Leeftijdgenoten met wie de jeugdige zijn tijd doorbrengt); 
score is `Prosociaal en antisociaal' of 'Vooral antisociaal' 
item 5.4 (Huidige positieve relaties met volwassenen, anders dan gezin 
of volwassenen die verbonden zijn aan werk of school); score is 'Geen 
positieve relaties met volwassenen', en 

• Attitude: midden of hoog risico en/of minimaal één risicoscore op 
item 8.12 (De mate waarin jeugdige bereid is te voldoen aan (de 
voorwaarden van) een maatregel of interventie gericht op gedrags-
verandering); score is 'Is onzeker of hij/zij zal voldoen' of 'Denkt niet 
dat hij/zij zal voldoen' en/of 
item 8 van 'Hulpverlening en mogelijkheden tot verandering' 
(Verwachte houding van jeugdige ten opzichte van training, 
begeleiding en/of behandeling); score is 'negatief en afhoudend'.  

Juridisch kader 	NVT 

7.4.2 Toezicht en begeleiding (verplicht) 

Minimaal midden bij eén van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd en/of relaties. 
Minimaal midden bij attitude en/of minimaal één risicoscore op item 8.11 en/of 8 van hulpverlening en 
mogelijkheden tot verandering. 
Minimaal één risicoscore op item 2.3, 1.8, 5.1 en/of 5.4. 

Beschrijving 	De begeleiding is gericht op de aanleiding tot het delict en de aanpak van 
mogelijke problemen thuis, op school of in de vrije tijd. De mogelijke risico's 
worden in kaart gebracht en er worden afspraken gemaakt over de aanpak van 
de problemen. De begeleider controleert of de gemaakte afspraken nagekomen 
worden. De begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker 
van de Gecertificeerde Instelling (GD, waaronder ook de William Schrikker 
Groep en het Leger des Heils vallen. De begeleider stelt samen met de jeugdige 
en de ouders een plan van aanpak op. Daarin wordt beschreven hoe de situatie 
nu is en wat er moet veranderen. Op basis van dit plan wordt afspraken 
('aanwijzingen') gemaakt. Dit zijn regels waar de jeugdige zich aan moet  
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houden. De begeleider controleert dit. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker van de GI 
De William Schrikker Groep begeleidt met name jeugdigen met een IQ lager 
dan 70 of tussen 70-85 met ernstige bijkomende problematiek, jeugdigen met 
een auditieve of visuele beperking, jeugdigen met een chronische ziekte en 
jeugdigen met een gezinslid met een beperking. 
Zes maanden of de duur van de opgelegde proeftijd. Maximaal twee jaar. 
De bijzondere voorwaarde 'Toezicht en begeleiding (verplicht)' is bedoeld 
voor jeugdigen die 

veroordeeld zijn door de rechter en deze maatregel opgelegd hebben 
gekregen; 
geschorst zijn van de voorlopige hechtenis met als bijzondere voorwaarde 
meewerken aan Toezicht en begeleiding (verplicht). 

De begeleiding van de jeugdreclassering richt zich bij de bijzondere 
voorwaarde 'Toezicht en begeleiding (verplicht)' op factoren die van belang 
zijn om recidive te voorkomen binnen de domeinen school, werk, gezin, vrije 
tijd, relaties, alcohol- en drugsgebruik en gokken, geestelijke gezondheid, 
attitude, agressie en/of vaardigheden. 

Doelgroep 

Criminogene 
factoren 

Duur 

Voor het adviseren van de bijzondere voorwaarde `Toezichten begeleiding 
(verplicht)' moet de jeugdige (12 t/m 17 jaar) voldoen aan de volgende 
indicatiecriteria: 
• midden of hoog risico op herhaling van delict(en), en 
• gebrek aan een (goed functionerend) sociaal netwerk, en 
• jeugdige functioneert problematisch op één of meer belangrijke 

leefgebieden: gezin, school/werk, vrije tijd en/of relaties. 

Indicatiecriteria 

Contra-indicaties 

Responsivijell 
(IQ, motivatie, 
leerstijl) 

Bijzonderheden 

• Ernstige psychiatrische problematiek waardoor jeugdige niet kan voldoen 
aan de voorwaarden die aan hem gesteld worden.  

Motivatie 
Ook jeugdige die niet gemotiveerd zijn kunnen begeleid worden. Het 
motiveren is een onderdeel van het begeleiden.  

Selectie deelnemers 	• 	12 t/m 17 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: midden of hoog, en 

• Minimaal midden op één van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd 
en/of relaties, en 

• minimaal één risicoscore op 
item 1.3 (Aanwezigheid van ouderlijk toezicht, passend bij de leeftijd); 
score is 'Soms' of 'Meestal niet' 
item 1.8 (Verzorgers en/of medebewoners waar de jeugdige een goede 
band mee heeft); score is 'Niemand' 
item 5.1 (Leeftijdgenoten met wie de jeugdige zijn tijd doorbrengt); 
score is `Prosociaal en antisociaal' of 'Vooral antisociaal' 
item 5.4 (Huidige positieve relaties met volwassenen, anders dan gezin 
of volwassenen die verbonden zijn aan werk of school); score is 'Geen 
positieve relaties met volwassenen', en 

• Attitude: midden of hoog risico en/of minimaal één risicoscore op 
- 	item 8.12 (De mate waarin jeugdige bereid is te voldoen aan (de 

voorwaarden van) een maatregel of interventie gericht op gedrags- 
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verandering); score is 'Is onzeker of hij/zij zal voldoen' of 'Denkt niet 
dat hij/zij zal voldoen' en/of 
item 8 van 'Hulpverlening en begeleiding' (Verwachte houding van 
jeugdige ten opzichte van training, begeleiding en/of behandeling); 
score is 'negatief en afhoudend' 

Juridisch kader 	• Als bijzondere voorwaarde bij een OTP; 
• Als voorwaarde bij schorsing voorlopige hechtenis; 
• Als voorwaarde bij voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie, GBM of PIJ. 

H7 versie 4.2, december 2020 
81 



7.4.3 ITB Harde Kern 

Hoog Midden Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamische 
Risico Profiel 
Dynamische risicofactoren: 
School 
	

(X) 
	

(X) 
Werk 
	 (X) 

	
(X) 

Gezin 	 (X) 
	

(X) 
Vrije tijd 
	

(X) 
	

(X) 
Relaties 	 (X) 

	
(X) 

Attitude 	 (X) 
	

(X) 
Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar ten tijde van plegen delict 
IQ 
	

Geen contra-indicaties. Indien > 70 en < 85 met 
ernstige bijkomende problematiek 
(5f < 70: Toezicht en begeleiding door de WSG. 

Minimaal midden bij eén van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd en/of rela 
Minimaal midden bij attitude en/of minimaal één risicoscore op item 8.11 en/of 8 
en mogelijkheden tot verandering. 
Minimaal één risicoscore op item 1.3, 1.8, 5.1 en/of 5.4. 
Minimaal twee zware delicten in pijljaar en minimaal drie antecedenten daarvoor, 
of meer zware delicten. 

ties. 
van hulpverlening 

of in pijljaar drie 

Beschrijving 	Individuele Trajectbegeleiding (ITB) is een intensieve vorm van begeleiding 
door de jeugdreclassering. ITB Harde Kern is bedoeld voor jeugdigen die 
meerdere of ernstige delicten gepleegd hebben. De begeleider heeft zeer 
regelmatig contact met de jeugdige. Hij controleert streng of de gemaakte 
afspraken nagekomen worden door de jeugdige. 
De begeleider stelt samen met de jeugdige, de ouders en de sociale omgeving 
van de jeugdige een plan van aanpak op. Daarin wordt beschreven hoe de 
situatie nu is en wat er moet veranderen. Op basis van dit plan wordt afspraken 
('aanwijzingen') gemaakt. Dit zijn regels waar de jeugdige zich aan moet 
houden. De begeleider controleert dit. De wijkagent wordt gebruikt als 
informatiebron en kan ook controlerende taken uitvoeren. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker van 
de Gecertificeerde Instelling (GI), waaronder ook het Leger des Heils en 
de William Schrikker Groep vallen. 
De William Schrikker Groep begeleidt met name jeugdigen met een IQ 
lager dan 70 of tussen 70-85 met ernstige bijkomende problematiek, 
jeugdigen met een auditieve of visuele beperking, jeugdigen met een 
chronische ziekte en jeugdigen met een gezinslid met een beperking.  

Duur 	 Zes maanden, kan eenmaal verlengd worden met 6 maanden, daarna volgt 
eventueel begeleiding vanuit de reguliere maatregel Toezicht en begeleiding 
(verplicht). 

Doelgroep 	 ITB Harde Kern is bedoeld voor jeugdigen van 12-25 jaar die tot de harde kern 
van de jeugdcriminelen horen, maar niet onderdeel zijn van de georganiseerde  
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misdaad. 
Een harde kern-jeugdige is een jeugdige in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar, die in 
het peiljaar 
- ten minste drie zware delicten heeft gepleegd of 

twee zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie 
antecedenten heeft. 

Het gaat om jeugdigen bij wie criminaliteit onderdeel van liet levenspatroon is 
en die veel overlast bezorgen en schade toebrengen. Ze hebben een calculerend 
('berekend') delictpatroon. Ze hebben weinig binding met de reguliere 
maatschappij. 
De begeleiding van de jeugdreclassering richt zich bij de ITB Harde Kern op 
school, werk, gezin, vrije tijd, relaties, alcohol- en drugsgebruik en gokken, 
geestelijke gezondheid, attitude, agressie en/of vaardigheden.  
Voor het adviseren van 'ITB Harde Kern' moet de jeugdige (12 Uni 17 jaar) 
voldoen aan de volgende indicatiecriteria: 
• hoog risico op herhaling van delict(en), en 
• minimaal twee zware delicten in peiljaar en minimaal drie antecedenten 

daarvoor, of in peiljaar drie of meer zware delicten, en 
• gebrek aan een (goed functionerend) sociaal netwerk, en 
• jeugdige functioneert problematisch op één of meer belangrijke 

leefgebieden: gezin, school/werk, vrije tijd en/of relaties, en 
• een problematische attitude: jeugdige bagatelliseert, ontkent, rechtvaardigt 

zijn gedrag, is moeilijk te motiveren, haakt snel af. 
• Geen enkele stabiliteit in de thuissituatie. Die kan op twee manieren te kort 

schieten: 
de jeugdige woont alleen en/of; 
de ouders/huisgenoten van de jeugdige zijn niet bereid of in staat om 
een rol in de controle te spelen; 

• ernstige psychiatrische problematiek; 
• ernstige verslavingsproblematiek. 

Contra-indicaties 

Criminogene 
factoren 

Indicatiecriteria 

Responsiviteit 
(IQ, motivatie, 
leerstijl) 

Motivatie 
Vaak wordt de jeugdige gevraagd een bereidheidverklaring te onderteken dat 
hij mee wil werken. Dit gezien het hoge/intensieve begeleidingskader. 

Bijzonderheden 

Selectie deelnemers 	• 	12 t/m 17 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: hoog, en 

• Score op 'Zwaarte van het delict waarvan de jeugdige wordt verdacht' is 
'zwaar' bij tenminste 1 van de aanwezige delicten, en 

• Minimaal midden op één van de domeinen school, werk, gezin, vrije tijd 
en/of relaties, en 

• minimaal één risicoscore op 
item 1.3 (Aanwezigheid van ouderlijk toezicht, passend bij de leeftijd); 
score is 'Soms' of 'Meestal niet' 
item 1.8 (Verzorgers en/of medebewoners waar de jeugdige een goede 
band mee heeft); score is 'Niemand' 
item 5.1 (Leeftijdgenoten met wie de jeugdige zijn tijd doorbrengt); 
score is 'Prosociaal en antisociaal' of 'Vooral antisociaal' 
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item 5.4 (Huidige positieve relaties met volwassenen, anders dan gezin 
of volwassenen die verbonden zijn aan werk of school); score is 'Geen 
positieve relaties met volwassenen', en 

• Attitude: midden of hoog risico en/of minimaal één risicoscore op 
item 8.12 (De mate waarin jeugdige bereid is te voldoen aan (de 
voorwaarden van) een maatregel of interventie gericht op gedrags-
verandering); score is 'Is onzeker of hij/zij zal voldoen' of 'Denkt niet 
dat hij/zij zal voldoen' en/of 
item 8 van 'Hulpverlening en mogelijkheden tot verandering' 
(Verwachte houding van jeugdige ten opzichte van training, 
begeleiding en/of behandeling); score is 'negatief en afhoudend'  

Juridisch kader 	• Als voorwaarde bij schorsing voorlopige hechtenis; 
• Als voorwaarde bij voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie, GBM of PIJ. 

7.4.4 ITB Criem 

Hoog 	Midden 	Laag 
Algemeen Recidive Risico 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Dynamische risicoprofiel 
Dynamische risicofactoren: 
School 
	

(X) 
	

(X) 
Gezin 	 (X) 

	
(X) 

Vrije tijd 
	 (X) 

	
(X) 

Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar ten tijde van plegen delict 
IQ 
	

Geen contra-indicaties. Indien > 70 en < 85 met 
ernstige bijkomende problematiek 
óf < 70: Toezicht en begeleiding door de WSG. 

Minimaal midden bij twee van de domeinen school, gezin en/of vrije tijd. 
Minimaal drie risicoscore op de items 1.3, 1.4a, 1.4b, 1.5 en/of 1.6. 

Beschrijving 	Individuele Trajectbegeleiding (ITB) is een intensieve vorm van begeleiding 
door de jeugdreclassering. De begeleiding in ITB Criem (`criminaliteit in 
relatie tot integratie etnische minderheden') is er op gericht om te voorkomen 
dat de jeugdige opnieuw met Justitie in aanraking komt. De begeleider heeft 
zeer regelmatig contact met de jeugdige en diens directe omgeving. 
De begeleider stelt samen met de jeugdige en de ouders een plan van aanpak 
op. Daarin wordt beschreven hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. 
Op basis van dit plan worden afspraken ('aanwijzingen') gemaakt. Dit zijn 
regels waar de jeugdige zich aan moet houden. De begeleider controleert dit. 
Voor de interventies van de jeugdreclasseringswerker zijn er drie 
aangrijpingspunten: 

1. de jeugdige zelf; 
2. het gezin of de familie van de jeugdige; 
3. de bredere pedagogische context: de school, de buurtregisseur (politie) 

en andere Nederlandse instellingen waar de jeugdige mee te maken 
heeft, de vriendengroep, de straat.  
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Met name de interacties tussen de verschillende personen worden beïnvloed. 
De nadruk ligt op de bedreigde participatie en de zorg. De jeugdige heeft 
(beginnende) problemen op verschillende leefgebieden en de interventies van 
de jeugdreclasseringswerker zijn bedoeld om oplossingen voor deze problemen 
mogelijk te maken. 

De begeleiding wordt uitgevoerd door een jeugdreclasseringswerker van 
de Gecertificeerde Instelling (GI), waaronder ook het Leger des Heils en 
de William Schrikker Groep vallen. 
De William Schrikker Groep begeleidt met name jeugdigen met een IQ 
lager dan 70 of tussen 70-85 met ernstige bijkomende problematiek, 
jeugdigen met een auditieve of visuele beperking, jeugdigen met een 
chronische ziekte en jeugdigen met een gezinslid met een beperking.  

Duur 	 Drie maanden, kan eenmaal verlengd worden, daarna volgt eventueel 
begeleiding vanuit de reguliere Toezicht en begeleiding (verplicht).  

Doelgroep 	 Jeugdigen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die voor het eerst in 
aanraking komen met Justitie of die al eerder één of meerdere delicten 
gepleegd hebben. De gebrekkige integratie van het gezin in de Nederlandse 
samenleving vormt een risicofactor. De culturele afstand tussen het land van 
herkomst en Nederland is groot en de ouders hebben moeite met het 
overbruggen van die afstand. De jeugdige functioneert in verschillende 
culturele contexten die andere, soms tegengestelde, verwachtingen hebben.  

Criminogene 	De begeleiding van de jeugdreclassering richt zich bij een `ITB Criem' op 
factoren 	 zowel op de jeugdige als op de pedagogische context waarbinnen de jeugdige 

functioneert. 
Indicatiecriteria 	Voor het adviseren van `ITB Criem' moet de jeugdige (12 t/m 17 jaar) voldoen 

aan de volgende indicatiecriteria: 
• laag of midden risico op herhaling van delict(en), en 
• gebrek aan een (goed functionerend) sociaal netwerk, en 
• jeugdige functioneert problematisch op één of meer van de leefgebieden: 

gezin, school en/of vrije tijd, en 
• er is weinig toezicht en controle vanuit het gezin, en 
• er is sprake van integratieproblematiek.  

Contra-indicaties 	• 	minderjarige vreemdelingen die geen of slechts een tijdelijke 
verblijfsvergunning hebben en wiens toekomstperspectief dus buiten 
Nederland ligt; 

• een in Nederland geboren kind met goed geïntegreerde ouders; 
• ernstige verslavingsproblematiek; 
• ernstige psychiatrische problematiek.  

Responsiviteit 	Motivatie 
(IQ, motivatie, 	Er is bij jeugdige en ouders sprake van een minimale acceptatie van de 
leerstijl) 
	

bemoeienis door de jeugdreclasseerder. 

Selectie deelnemers 	• 	12 t/m 17 jaar, en 
m.b.v. het LIJ 	• ARR en/of DRP: laag of midden, en 

• minimaal midden op twee van de domeinen school, gezin en/of vrije tijd, 
en 

• minimaal risicoscores op drie van de volgende items: 
- 	item 1.3 (Aanwezigheid van ouderlijk toezicht, passend bij de leeftijd); 
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score is 'Soms' of 'Meestal niet' 
1.4a (Ouders stellen regels op); score is 'Soms' of 'Meestal niet' 
1.4b (Ouders zien toe op de naleving van de regels); score is 'Soms' of 
`Meestal niet' 
1.5 (Gehoorzaamheid van de jeugdige aan ouders/verzorgers (de mate 
waarin de jeugdige zich aan afspraken en regels houdt)); score is 
`Soms' of 'Meestal niet' 
1.6 (Bestraffing van ongewenst gedrag door ouders); score is 
`Consequente maar te lichte bestraffing', 'Consequente maar te zware 
bestraffing', 'Geen bestraffing' of 'Inconsequente bestraffing' 

Juridisch kader 	• Als voorwaarde bij een transactie met de officier van Justitie; 
• Als bijzondere voorwaarde bij de schorsing van voorlopige hechtenis; 
• Bij eindvonnis als bijzondere voorwaarde bij voorwaardelijke 

geldboete/voorwaardelijke jeugddetentie/ voorwaardelijke PIJ-maatregel. 
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7.4.5 Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) 

Hoog 	Midden 	Laag 
Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch 
Risico Profiel 
Score domein Agressie (Ritax B) 
Leeftijd 
	

12 t/m 17 jaar ten tijde van plegen de ict' 
IQ 
	

Een bepaalde minimum IQ-hoogte is geen voorwaarde als 
het programma kan worden aangepast aan het IQ en de 
leerstijl van de jeugdige  

Minimaal hoog bij twee van de tien risicodomeinen (Ritax B). 

Beschrijving 	De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een strafrechtelijke maatregel 
gericht op heropvoeding. De maatregel wordt op maat gemaakt voor de 
betreffende jeugdige. Binnen de maatregel kunnen verschillende modules of 
programma's (gedragsinterventies) worden opgenomen. 
Het doel van de maatregel is bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de 
jeugdige, zijn criminele carrière te stoppen en verder afglijden te voorkomen. 
Om de gedragsbeïnvloedende maatregel in te zetten, moet er sprake zijn van 
een situatie waarin een jeugdige intensieve hulp in een gedwongen kader nodig 
heeft om zijn gedrag te veranderen. 
De GBM is bedoeld voor jeugdigen voor wie een gedragsbeïnvloedende 
aanpak door middel van bijzondere voorwaarden in het kader van een 
voorwaardelijke sanctie te licht en/of te vrijblijvend wordt bevonden en een 
PIJ-maatregel te zwaar. 

Duur 	 De duur van de gedragsbeïnvloedende maatregel bedraagt minimaal zes 
maanden en maximaal een jaar. De maatregel kan eenmaal worden verlengd 
voor maximaal dezelfde tijd als waarvoor de maatregel was opgelegd.  

Doelgroep 	De maatregel kan worden opgelegd*: 
• Indien de aard van het gepleegde misdrijf, de veelheid van de gepleegde 

misdrijven, of eerdere veroordelingen wegens misdrijf en de problematiek 
van de verdachte daartoe aanleiding geven, en 

• Indien de maatregel in het belang is van de verdere ontwikkeling van de 
verdachte, en 

• nadat de rechter zich een advies heeft doen overleggen van de Raad voor 
de Kinderbescherming, dat wordt ondersteund door ten minste één 
gedragsdeskundige (van de Raad of van het NIFP). 

In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan jeugdige veelplegers en harde kern-
jeugdigen met gedragsproblemen en wellicht tevens achterliggende 
opvoedings- of gezinsproblematiek. De jeugdige hoeft echter niet te voldoen 
aan de vastgestelde definitie van veelpleger of harde kern-jeugdige. Ook 
meerplegers en first offenders met een ernstig delict kunnen onder 
omstandigheden in aanmerking komen voor de maatregel. 
*: GBM kan ten gevolge van het adolescentenstrafrecht ook voor 18-23 jarigen 
op pleegdatum worden geadviseerd door de 3R0. Het LIJ wordt niet gebruikt 
door de 3RO. 

Criminogene 	Er moet sprake zijn van twee of meer criminogene factoren. De aard van deze 
factoren 	 criminogene factoren is niet van belang voor de keuze wel/niet een GBM 

omdat de GBM ingevuld kan worden met maatwerk modules.  
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• 12 thn 17 jaar op pleegdatum van delict, en 
• ARR: midden of hoog, en 
• minimaal hoog op twee van de tien domeinen, en 
• DRP: hoog. 

Selectie deelnemers 
m.b.v. het LIJ 

Juridisch kader Strafrechtelijke maatregel die alleen door de rechter kan worden opgelegd. 

Indicatiecriteria 	• 	een midden of hoog risico op herhaling van delictgedrag; 
• functioneert problematisch op twee of meer van de 10 LIJ-domeinen; 
• ernstige gedragsproblemen en/of opvoedings- en gezinsgerelateerde 

problemen; 
• enige bereidheid tot deelname.  

Contra-indicaties 	Contra-indicaties: 
• De jeugdige is niet bereid tot deelname en is daartoe niet te motiveren; 
• de ouder(s) weigert elke medewerking (indien er een gezinsgerichte 

behandeling nodig is); 
• Er is slechts één domein waarop problemen bestaan bij de jeugdige. Een 

multifocale aanpak die de GBM mogelijk maakt is dan niet nodig. Volstaan 
kan dan worden met een enkelvoudige gedragsinterventie zo nodig 
aangevuld met een werkstraf of geldboete. 

Responsiviteit 	• 	Enige bereidheid tot deelname bij jeugdige is nodig. 
(IQ, motivatie, 	• Het programma kan worden aangepast aan de leerstijl en het IQ van de 
leerstijl) 
	

jeugdige.  
Bijzonderheden 	In het kader van een GBM kunnen — bij voorkeur erkende — gedragsinter- 

venties en jeugdzorgmodules worden ingezet (eventueel in combinatie met 
elkaar). In het vonnis dient de aard van de opgelegde modules of programma's 
te worden vermeld. De jeugdreclassering voert voorafgaand aan de zitting een 
haalbaarheidsonderzoek uit, onder andere om de beschikbaarheid van de in te 
zetten interventies in de betreffende regio te checken. 
De maatregel kan niet ten uitvoer worden gelegd in een gesloten voorziening; 
er kan slechts sprake zijn van vrijheidsbeperking, niet van vrij heidsbeneming. 
De 'stok achter de deur' bij het niet nakomen van de afspraken is vervangende 
jeugddetentie voor dezelfde duur als de lopende maatregel, tenzij 
a. de rechter besluit tot een time-out (bijv. twee weken jeugddetentie en daarna 
het GBM-programma voortzetten); 
b. de rechter in het vonnis een kortere periode van vervangende jeugddetentie 
heeft opgenomen. 
Er is altijd begeleiding door de jeugdreclassering bij een GBM. 
'N.B. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht, kan er ook voor 
minderjarigen worden gekozen voor een GBM met begeleiding door de 
volwassenen-reclassering en kan de 3R0 het haalbaarheidsonderzoek 
uitvoeren. 
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7.5 Systematiek advisering en indicatiestelling 
gedragsinterventies, vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel 

Als na het invullen van de Ritax B het Algemeen Recidive Risico, het Dynamisch Risico Profiel en de 
risicoscores op de domeinen bekend zijn, is de vraag aan de orde of de jeugdige in aanmerking komt 
voor één of meerdere gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de 
gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM). Het zoeken naar passende gedragsinterventies/ 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM kan alleen in de Ritax B. Advisering van of indicatiestelling 
voor één of meerdere interventies/(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM kan onderdeel zijn van het 
advies van de Raad voor de Kinderbescherming of het plan van aanpak of behandelplan van de 
jeugdreclassering of de JJI. In voorgaande paragrafen zijn alle door de NJI (voorlopig) erkende 
gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM kort beschreven. Daarbij 
staat ook in termen van LIJ-selectiecriteria aangegeven bij welke scores welke gedragsinterventie, 
vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht, en/of de GBM overwogen kan worden. 
De computerapplicatie helpt bij advisering en indicatiestelling. De applicatie maakt een match tussen 
de jeugdige en de indicatiecriteria van de gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht 
en de GBM op basis van het profiel van de jeugdige en de scores op de Ritax B. Daarna kan gecheckt 
worden op eventuele contra-indicaties. De systematiek vergemakkelijkt het kiezen van geschikte 
gedragsinterventies, vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM en het onderbouwen van 
een advies of indicatiestelling. Hieronder worden de stappen van de systematiek advisering en 
indicatiestelling (A&1) en de applicatie toegelicht. 

Figuur 1: Systematiek advisering en indicatiestelling in schema 

nvullen domeinen 
afsluiten 

Wel "recidiverisico algemeen" 
EN Systematiek l&A aan de orde 

Aanvullende 
vraag invullen 

Geen "recidiverisico algemeen" OF 
Systematiek l&A niet aan de orde 

	 1 	  
Systematiek zoekt interventies/maatregelen die 

passen bij o.a. scores op domeinen, ARR en leeftijd 

Contra-indicaties 
invullen 

Interventies/ 
maatregelen inzien 

.1( 	
Details 
inzien  

Interventie(s)/ 
maatregelen) kiezen , 

0 gekozen 	1 of meer gekozen 

Keuze 
s  onderbouwen  
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De systematiek A&I kan gestart worden zodra het invullen van de domeinen van Ritax B afgesloten is. 
De scores op de Ritax B worden zichtbaar gemaakt (tabel met uitslaande balkjes voor de domeinen) en 
vervolgens 'bevroren': uitgaande van deze scores wordt gezocht naar passende gedragsinterventies, 
vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM. 
Stap 1: Het zoeken van passende gedragsinterventies/vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de 
gedragsbeïnvloedende maatregel 
Bij het zoeken naar passende gedragsinterventies wordt de vraag gesteld of de te zoeken 
gedragsinterventies in een ambulant of residentieel kader uitgevoerd moeten worden. Is dit nog 
onbekend dan kan worden gezocht in alle gedragsinterventies. 
De applicatie presenteert vervolgens de passende gedragsinterventies/vorm  van  
(ieugd)reclasseringstoezicht en de GBM  die gezien de LIJ-selectiecriteria passen bij de risicoscores op 
de domeinen van de Ritax B en het Algemeen Recidive Risico en/of Dynamisch Risico Profiel, de 
leeftijd en sekse van de jeugdige. 

Stap 2: Gedragsinterventies/vormen van Oeugd)reclasseringstoezicht en de gedragsbeïnvloedende 
maatregel inzien en checken contra-indicaties 
De applicatie geeft vervolgens de mogelijkheid van de gedragsinterventies/vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM de detail informatie in te zien. De informatie betreft een korte 
beschrijving van de gedragsinterventie/vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM, qua duur, 
de doelgroep, de criminogene factoren waar de interventie/vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en 
de GBM zich op richt, de indicatiecriteria en de contra-indicaties en de vereisten ten aanzien van 
responsiviteit (IQ, motivatie en leerstijl). 
Daarnaast kunnen per gedragsinterventie, vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM de 
contra-indicaties bekeken worden. Om uiteindelijk een gedragsinterventie/vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM te kunnen kiezen, moet eerst aangevinkt worden of géén of 
één of meerdere contra-indicaties van toepassing zijn. In het totaaloverzicht wordt dan zichtbaar of er 
al naar contra-indicaties gekeken is en, zo ja, of deze wel of niet aanwezig zijn. 

Stap 3: Beschikbaarheid invullen en eventueel interventies toevoegen 
In het overzicht van passende gedragsinterventies kan men aangeven in hoeverre deze gedrags-
interventies ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Als er geen gedragsinterventies gevonden zijn die 
passen of men acht deze niet geschikt, is liet mogelijk naar het overzicht te gaan van alle 
gedragsinterventies, bepaalde gedragsinterventies in te zien en te checken op contra-indicaties. Ook 
kan men zelf niet-erkende interventies toevoegen die niet opgenomen zijn in de systematiek. Van deze 
interventies is geen nadere informatie beschikbaar. 

Stap 4: Kiezen 
Nu zichtbaar is welke gedragsinterventies/vormen van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM 
past en waarvoor geen contra-indicaties gelden, kan voor geen, één of meer interventies/vormen van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM gekozen worden. Met vinkjes kan men aangeven welke 
interventie(s)/vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM men kiest. Vermeld blijft of een 
interventie/vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM volgens de systematiek al dan niet 
passend is of zelf toegevoegd is. 

Stap 5: Keuze onderbouwen 
De laatste stap van de systematiek A&I is het onderbouwen van de keuze. In een open tekstveld moet 
aangegeven worden om welke redenen voor welke interventie(s)/vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en/of de GBM gekozen wordt. Doordat op het scherm het totaaloverzicht 
getoond wordt, kan men een goede onderbouwing maken. In het totaaloverzicht staat aangegeven voor 
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welke domeinen (waarop de jeugdige risico scoort) de betreffende gedragsinterventie/vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht en de GBM wel 'past' en voor welke niet ('niet gescoorde domeinen'). 
Indien aanvullende instrumenten voor indicatiestelling nodig zijn, staat dit in het overzicht vermeld. 

Rapportage 
In de rapportage staat vermeld of de systematiek A&I wel of niet uitgevoerd is. Zo nee, dan wordt 
gevraagd aan te geven waarom niet. Als de systematiek wel is uitgevoerd, staat vermeld: 

gekozen interventie(s)/vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht/GBM; 
de bij de jeugdige gescoorde domeinen waar de interventie/vorm van (jeugd)reclasseringstoezicht 
/GBM betrekking op heeft; 
(indien van toepassing:) de domeinen waar de gedragsinterventie/vorm van 
(jeugd)reclasseringstoezicht/ GBM zich ook op richt, maar waarop de jeugdige niet gescoord 
heeft; 

- 	(indien van toepassing:) aanvullende instrumenten voor indicatiestelling; 
onderbouwing van de keuze. 

Voorts wordt in een bijlage de beschrijving van de gekozen gedragsinterventie(s)/vorm(en) van 
(jeugd)reclasseringstoezicht/GBM opgenomen conform de tekst uit voorgaande paragrafen. 
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Commentaar/opmerkingen rVersie Status Datum Auteur(s) 

3.1.1 31-07-2011 Concept Marco Maes Initiële versie ter review 

08-08-2011 Definitief Marco Maes Opmerkingen verwerkt 3.1.2 

DRP-afkappunten aangepast t.b.v. release 
2.8 van het LIJ (versie 3.3 van de 
handleiding). Aanpassing ARR en DRP op 
basis van 'tussenmodel preselectie' is niet 
opgenomen. 

Daar waar scores veranderd zijn, zijn ze geel 
gemarkeerd. 

3.1.3 Concept 13-02-2013 Han Spanjaard 

21-02-2013 Concept Han Spanjaard Kleine correctie cut offs bij Vrije tijd (28) 3.1.3 

Aanpassingen als gevolg van invoering 
'tussenmodel preselect'. Dit was al 
doorgevoerd in het LIJ in april 2013 
(versie 2.8 van het LIJ; versie 3.3 van de 
handleiding); alleen in dit document 
waren de veranderingen nog niet 
doorgevoerd. Nu wel. 

3.1.4 Concept 04-09-2013 Han Spanjaard 

1. Aanpassing van het ARR naar de 
huidige situatie. 

2. Aanpassing van de totaal scores 2A en 
2B op basis van het definitieve overzicht 
van 5-5-2011 van Claudia van der Put. 

3.2 Concept Ingrid Schuurs 27-11-2107 

Inhoudsopgave 

Versiebeheer 	 2 
Ter toelichting 	 3 
1 ARR 	 3 
2 DRP 	 4 

Versiebeheer 
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Kenmerk risicogroep 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is > 3, aantal 
registraties vermogen met geweld rol verdachte > 0 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is > 3, geen 	Hoog 
registraties vermogen met geweld rol verdachte 

Groep 

20 

19 

Risico 
Score 
Hoog 

   

18 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 3, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte > 1 

Hoog 

17 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is > 5 

Hoog 

16 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is 1 t/m 5, leeftijd eerste 
registratie is 14 jaar of jonger 

Hoog 

 

15 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 3, 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is 0 of 1 

Hoog 

   

   

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, Midden 
geen registraties medebewoners rol verdachte, aantal registraties overige 
geweldsdelicten (alle rollen) is > 0 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Midden 
aantal registraties rol betrokken > 4 

14 

13 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Midden 
aantal registraties rol betrokken is 2 t/m 4, aantal registraties rol 
verdachte > 1 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, meisje, Midden 
huidige leeftijd is 15 jaar of jonger 

12 

11 

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Midden 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, aantal registraties 
medebewoners met rol verdachte > 1, aantal registraties vermogensdelict 
zonder geweld rol verdachte > 0 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, Midden 
aantal registraties medebewoners rol verdachte is 1 t/m 5, leeftijd eerste 
registratie is 15 jaar of ouder  

10 

9 

Ter toelichting 

In het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafketen (LIJ) worden de volgende recidiverisco's onderkend: 
Algemeen Recidive Risico (ARR); 
Dynamisch Risico Profiel (DRP). 

Dit document beschrijft de scoringsregels voor het bepalen van het algemene recidive risico voor het kerndeel preselectie 
van het LIJ en de scoringsregels voor het bepalen van het dynamisch risicoprofiel voor het kerndeel selectie. 

1 ARR 

ARR wordt vastgesteld binnen de preselectie op basis van statische factoren. 

Bepaling van het recidiverisico ARR bij preselectie gebeurt door het bepalen van het 'profiel' van 
de jongere, dat wordt gevormd door een verzameling kenmerken, waaraan score wordt toegekend. 
Bij het bepalen van het ARR op basis van statische factoren worden 14 profielen onderkend. 
Voor het bepalen van het recidiverisico zijn de profielen onderverdeeld in de categorieën 
Laag, Midden en Hoog. 

Tabel ARR preselectie 
In onderstaande tabel wordt de scores ARR weergegeven: 
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8 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Laag 
aantal registraties rol betrokken is 2 t/m 4, aantal registraties rol 
verdachte = 1 

7 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, jongen, Laag 
geen registraties medebewoners rol verdachte, geen registraties overig 
geweldsdelict (alle rollen) 

6 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Laag 
aantal registraties rol betrokken is 0 of I, geen registraties medebewoners 
rol verdachte, aantal registraties rol verdachte is >1  

5 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, jongen, Laag 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, aantal registraties 
medebewoners met rol verdachte is > 1, geen registraties 
vermogensdelict zonder geweld rol verdachte  
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is I, jongen, Laag 
aantal registraties rol betrokken is 0 of 1, geen registraties medebewoners 
met rol verdachte, aantal registraties in de rol verdachte =1 
Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 2, meisje, Laag 
huidige leeftijd is 16 jaar of ouder  

2 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, meisje, Laag 
aantal registraties medebewoners rol verdachte > 1 

1 
	

Aantal verschillende soorten typen registraties rol verdachte is 1, meisje, Laag 
geen registraties medebewoners rol verdachte  

DRP 

Risicofactoren en beschermende factoren  
Het Dynamisch Risico Profiel van de jongere kent voor elk van de 10 benoemde risicodomeinen een score voor 

(dynamische) risicofactoren; 
(dynamische) beschermende factoren. 

Hierop is een tweetal uitzonderingen: 
- een aantal domeinen kent geen score voor beschermende factoren. Het betreft de domeinen 'Alcohol, drugs en 

gokken' en 'Geestelijke gezondheid'; 
Het domein 'Werk' kent geen risico- en beschermende factoren voor jeugdigen van 12-13 jaar. 

Bepaling van het DRP; per domein en totaal  
De scores worden bepaald door de scores van de antwoorden van resp. risicofactoren en beschermende factoren per 
domein op te tellen. Daarnaast wordt een score voor het totale DRP bepaald. Dit gebeurt in zowel instrument 2A als in 2B'. 
Het totale DRP wordt getoond op het scherm en in de rapportage van instrument 2A. In 2B wordt een Totaal DRP bepaalt 
op basis van de beantwoording van de 2A vragen, en getoond op het scherm en in de rapportage. 

Indeling scores in categorieën  
Het DRP wordt —net als bij ARR - uitgedrukt in een risicoscore Laag, Midden of Hoog, maar binnen deze 3 categorieën is nog 
een verfijning aangebracht, zodat er sprake is van 9 risicocategorieën: 

Laag laag 
- Midden Laag 

Hoog laag 
Laag midden 
Midden midden 
Hoog midden 
Laag hoog 

- Midden hoog 
- 	Hoog hoog 

Dit geldt zowel voor de score per domein als voor het totale DRP. 

Bij 2 domeinen is de berekening van de risicoscore voor 2a en 2b aan elkaar gelijk. Het aantal vragen voor deze domeinen verschilt niet 
voor 2a en 2b. Het betreft de domeinen Vrije tijd en Geestelijke gezondheid 
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Tabel DRP 

Domein 	 Score 

Gezin 2a: Risicofactoren 
Llaag 	 1-3 
Miaag 	 4-6 
Hiaag 	 7-8 
Lmidden 	 9-10 
Mmidden 	 11-13 
Hmidden 	 14-16 
Lhoog 	 17-20 
Mhoog 	 21-26 
Hhoog 	 27 of meer 

Gezin 2b: Risicofactoren 
Llaag 	 1-5 
Mlaag 	 6-11 
Hlaag 	 12-22 
Lmidden 	 23-28 
Mmidden 	 29-34 
Hmidden 	 35-48 
Lhoog 	 49-53 
Mhoog 	 54-58 
Hhoog 	 59 of meer 

Gezin 2b: Beschermende factoren 
Llaag 	 1-2 
Miaag 	 3-4 
Hlaag 	 5-10 
Lmidden 	 11-15 
Mmidden 	 16-20 
Hmidden 	 21-26 
Lhoog 	 27-34 
Mhoog 	 35-42 
Hoog 	 43 of meer 

School 2a: Risicofactoren 
Llaag 	 1 
Miaag 	 2-3 
Hlaag 	 4 
Lmidden 	 5-6 
Mmidden 	 7-9 
Hmidden 	 10-14 
Lhoog 	 15-22 
Mhoog 	 23-29 
Hhoog 	 30 of meer 

School 2b: Risicofactoren 
Llaag 	 1-2 
Mlaag 	 3-4 
Hlaag 	 5-8 
Lmidden 	 9-14 
Mmidden 	 15-19 
Hmidden 	 20-24 
Lhoog 	 25-29 
Mhoog 	 30-46 
Hhoog 	 47 of meer 

School 2b: Beschermende factoren 
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Domein 
Liaag 
Miaag 
Hlaag 
Lmidden 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 
Mhoog 
Hhoog 

Werk 2a: Risicofactoren 
Liaag 
Miaag 
Hiaag 
Lmidden 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 
Mhoog 
Hhoog 

15 

Score 

2-5 
6-8 
9-13 
14-18 
19-25 
26-31 
32-36 

37 of meer 

7-9 
10-11 

Werk 2b: Risicofactoren 
Liaag 
Mlaag 
1-11aag 
Lmidden 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 
Mhoog 	 12-14 
Hhoog 	 15 of meer 

Werk 2b: Beschermende factoren 
Llaag 
Miaag 
Hiaag 
Lmidden 	 3-4 
Mmidden 	 5-6 
Hmidden 	 7-8 
Lhoog 	 9-22 
Mhoog 	 23-26 
Hhoog 	 27 of meer 

Vrije Tijd 2a: Risicofactoren 
Liaag 
Mlaag 
Hiaag 
Lmidden 	 1-3 
Mmidden 	 4-8 
Hmidden 	 9-17 
Lhoog 	 18-20 
Mhoog 	 21-22 
Hhoog 	 23 of meer 

Vrije Tijd 2b: Risicofactoren 
Llaag 
Mlaag 
Hiaag 
Lmidden 	 3-8 
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Domein 	 Score 
Mmidden 	 9-14 
Hmidden 	 15-21 
Lhoog 	 22-24 
Mhoog 	 25-27 
Hhoog 	 28 of meer 

Vrije Tijd 2b: Beschermende factoren 
Llaag 
Mlaag 
Hlaag 	 2 
Lmidden 	 3-4 
Mmidden 	 5-6 
Hmidden 	 7-8 
Lhoog 	 9-12 
Mhoog 	 13-15 
Hhoog 	 16 of meer 

Relaties 2a: Risicofactoren 
Llaag 	 1-2 
Mlaag 	 3 
Hlaag 
Lmidden 	 4 
Mmidden 	 5-9 
Hmidden 	 10-14 
Lhoog 	 15-22 
Mhoog 	 23-29 
Hhoog 	 30 of meer 

Relaties 2b: Risicofactoren 
Llaag 	 1-3 
Mlaag 	 4-7 
Hlaag 	 8-12 
Lmidden 	 13-15 
Mmidden 	 16-18 
Hmidden 	 19-21 
Lhoog 	 22-27 
Mhoog 	 28-34 
Hhoog 	 35 of meer 

Relaties 2b: Beschermende factoren 
Llaag 
Mlaag 
Hlaag 
Lmidden 	 1-3 
Mmidden 	 4 
Hmidden 	 5 
Lhoog 	 6-14 
Mhoog 	 15-26 
Hhoog 	 27 of meer 

Alcohol, drugs en gokken 2a: Risicofactoren 
Llaag 	 1-2 
Mlaag 	 3-4 
Hlaag 	 5-6 
Lmidden 	 7-11 
Mmidden 	 12-17 
Hmidden 	 18-22 
Lhoog 	 23-27 
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Domein 	 Score 
Mhoog 	 28-33 
Hhoog 	 34 of meer 

Alcohol, drugs en gokken 2b: Risicofactoren 
Liaag 	 1-2 
Mlaag 	 3-4 
Hlaag 	 5-7 
Lmidden 	 8-13 
Mmidden 	 14-19 
Hmidden 	 20-26 
Lhoog 	 27-33 
Mhoog 	 34-40 
Hhoog 	 41 of meer 

Geestelijke gezondheidszorg 2a en 2b: Risicofactoren 
Llaag 
Mlaag 
Hlaag 	 4-6 
Lmidden 	 7-9 
Mmidden 	 10-11 
Hmidden 	 12-17 
	Lhoog 	 18 of meer 
Mhoog 
Hhoog 

Attitude 2a: Risicofactoren 
Liaag 
Mlaag 
Hlaag 
Lmidden 	 1-3 
Mmidden 	 4-6 
Hmidden 	 7-9 
Lhoog 	 10-14 
Mhoog 	 15-25 
Hhoog 	 26 of meer 

Attitude 2b: Risicofactoren 
Llaag 	 1 
Mlaag 	 2-3 
Hlaag 	 4-12 
Lmidden 	 13-18 
Mmidden 	 19-24 
Hmidden 	 25-31 
Lhoog 	 32-42 
Mhoog 	 43-58  
Hhoog 	 59 of meer 

Attitude 2b: Beschermende factoren 
Liaag 
Mlaag 
Hlaag 
Lmidden 	 1-6 
Mmidden 	 7-16 
Hmidden 	 17-23 
Lhoog 	 24-31 
Mhoog 	 32-40 
Hhoog 	 41 of meer 
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Domein 	 Score 
Agressie 2a: Risicofactoren 

Llaag 
Mlaag 
Hiaag 
Lmidden 	 1-5 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 	 6-10 
Mhoog 	 11-20 
Hhoog 	 21 of meer 

Agressie 2b: Risicofactoren 
Llaag 
Mlaag 
Hiaag 
Lmidden 	 1-5 
Mmidden 	 6-9 
Hmidden 	 10 
Lhoog 	 11-15 
Mhoog 	 16-34 
Hhoog 	 35 of meer 

Agressie 2b: Beschermende factoren 
Llaag 
Mlaag 
Hiaag 
Lmidden 	 1-5 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 	 6-19 
Mhoog 	 20-24 
Hhoog 	 25 of meer 

Vaardigheden 2a Risicofactoren 
Liaag 	 1-2 
Miaag 	 3-4 
Hiaag 	 5-6 
Lmidden 	 7-15 
Mmidden 	 16-20 
Hmidden 	 21-29 
Lhoog 	 30-35 
Mhoog 	 36-38 
Hhoog 	 39 of meer 

Vaardigheden 2b Risicofactoren 
Llaag 	 1-3 
Mlaag 	 4-6 
Hiaag 	 7-12 
Lmidden 	 13-28 
Mmidden 	 29-41 
Hmidden 	 42-54 
Lhoog 	 55-60 
M hoog 	 61-67 
Hhoog 	 68 of meer 

Vaardigheden 2b Protectief 
Llaag 
Mlaag 
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1-46 
47-74 
75-100 
101-123 
124-174 
175-204 
205-240 
241-292 

293 of meer 

Domein 	 Score 
Hlaag 	 7-22 
Lmidden 	 23-30 
Mmidden 	 31-39 
Hmidden 	 40-48 
Lhoog 	 49-64 
Mhoog 	 65-75 
Hhoog 	 76 of meer 

Cut-off scores Totaal 2a 
Llaag 
Mlaag 
Hlaag 
Lmidden 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 
Mhoog 
Hhoog 

Onderstaande indeling worden niet getoond in de 
rapportage maar wel geregistreerd 

Cut-off scores Totaal 2b 
Llaag 
Mlaag 
Hlaag 
Lmidden 
Mmidden 
Hmidden 
Lhoog 
Mhoog 
Hhoog 

1-23 
24-39 
40-54 
55-70 
71-86 
87-117 
118-138 
139-169 

170 of meer 

LIJ scoringsregels versie 3.2; 27-11-2017 	 10 



B2 

Bijlage 2 

Gebruiksaanwijzing LIJ-interviewlijsten 
Versie 2 
September 2020 

1. Inleiding gebruiksaanwijzing 
De LIJ-interviewlijst dient ter ondersteuning van de gesprekken met jongeren en ouders in het kader 
van de verschillende strafonderzoeken. Deze gebruiksaanwijzing bevat suggesties en instructies om 
het LIJ en het gesprek met de jongere en ouder(s) te gebruiken zoals bedoeld. 
De LIJ-interviewlijst is nadrukkelijk bedoeld om vraagsuggesties te geven en niet om vraag voor vraag 
te bespreken. Verder zijn de 'doorvragen' niet opgenomen — omdat de noodzaak hiervan per vraag zal 
verschillen. Wel is doorvragen van belang bij een oplossingsgerichte insteek: en wat nog meer? 
Wanneer was de laatste keer dat jij dat al gedaan hebt? Wat was er toen anders? Hoe is je dat gelukt? 
En hoe zou je dat nu kunnen gebruiken? 

NB: De vragen zijn talig. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden, in de zin van tekenen of 
schrijven. Die werkvormen vallen echter buiten de scope van deze lijst. 

Algemene tips voor (de voorbereiding van) het gesprek 
■ Alle schalen die je voorlegt moeten uitgevraagd worden, liet inschalen als zodanig levert erg 

weinig informatie op. Vraag wat er in het gebied van 0 tot * allemaal zit Wat zou de school 
kunnen doen om één cijfer hoger te krijgen? Heeft jouw school wel eens een hoger• cijfer van jou 
gekregen? Wat was er toen anders op school? 

■ Teveel schaalvragen werkt niet goed. Dus wees hier selectief in. Dan voorkom je dat de jongere op 
een gegeven moment denkt: "0, daar komt ze/hij weer". 

■ Aan het begin van het gesprek met jongeren en ouders kun je toevoegen dat doorvragen tot op 
detail essentieel is om hen goed te kunnen begrijpen, dat je dus gericht bent op: wat precies? 

■ Er zijn standaardvragen en verdiepende vragen. Bereid van te voren voor wat van belang is per 
domein. Je kunt dan een paar mooie vragen meenemen. 

■ Een aantal items / vragen komen op meerdere domeinen terug, bijv. t.a.v. spijt rondom het delict 
(attitude) en verwachtingen m.b.t. de justitiële reactie (afsluiting: verwachtingen en vervolg). 
Maak zelf de afweging wat je waar bespreekt. 

2. Introductie in het gesprek met de jongere en ouder(s) 
Het begin van het gesprek leent zich er goed voor om in te gaan op hoe de jongere en ouder(s) de 
situatie rond het delict en de aanhouding ervaren hebben. Zo kun je makkelijk aansluiten bij hun 
belevingswereld en contact maken. 

3. Het gesprek met jongeren en ouders 
Vanuit oplossingsgericht werken heb je vaak te maken met een `bezoekertypische relatie'. Suggesties 
om hiermee om te gaan: 

■ Let op het proces en de relatie: 
o Complimenteer de jongere / ouders dat zij toch gekomen zijn of met je in gesprek willen, 

ondanks dat hij onterecht is aangehouden. 
o Toon begrip voor eventuele weerstand tegen het gesprek: `Ik merk dat je niet zo'n zin 

hebt, dat begrijp ik vanuit jouw idee dat je niets gedaan hebt'. Vraag vervolgens hoe het 
gesprek toch nuttig kan zijn: 

■ 'Wat wil je in elk geval kwijt over wat er goed gaat?' 
■ 'Is er iets wat jij wilt weten of nieuwsgierig naar bent waar we het over kunnen 

hebben?' 



■ `Wat moeten we in dit gesprek doen, of waar moeten we het over hebben, zodat je 
straks kunt zeggen dat het je iets heeft opgeleverd?' Wat moeten we hier samen 
doen of bespreken waardoor dit inderdaad het resultaat zal zijn?' 

■ 'Wat wil jij graag bespreken?' Wat heb jij nodig om het gesprek nuttig te laten 
zijn?' 

■ Voorkom verbale of non-verbale afwijzing. 
■ Complimenteer voor krachten, wensen en motivatie die wel aanwezig zijn. 
■ Samenvatten: laat merken dat je de jongere / ouders begrijpt. Toon erkenning: `Je hebt vast een 

goede reden dat je hulpverleners niet vertrouwt. Vertel eens..." Wat zou ik anders moeten doen?' 
Of: 'Wat moet ik niet doen of juist wel, als je denkt aan andere professionals?' 

■ Bij evt. aversie of weerstand van ouders: 'Wat denkt u dat hier kan gebeuren, waarvan u denkt: dat 
nooit!' 

■ Als de jongere laat merken dat hij vindt dat je domme vragen stelt: 'Wat voor vragen zou beter 
zijn?' Als je in mijn schoenen stond en hier zat, wat zou jij dan vragen of zeggen?', 'Wat vindt jij 
een belangrijke vraag?" Welke vraag is je niet gesteld en zou je graag willen beantwoorden?' 

■ `Hoe zou jij vandaag graag willen samenwerken? Wat heb jij daarin van mij nodig en wat doe jij 
dan?' 

Bij een ontkennende verdachte probeer je de functie van het ontkennen te tackelen, zoals: 'Wat als je 
betrokken zou zijn geweest , wat zouden de gevolgen voor jou dan zijn?' Hoe zou je familie dan 
reageren?' Overige suggesties voor het gesprek met een ontkennende verdachte met een 
bezoekertypische relatie: 

■ Let op het proces: 
o Complimenteer de jongere / ouders dat zij (toch) gekomen zijn of met je in gesprek willen, 

ondanks dat de jongere in hun ogen onterecht is aangehouden. 
o Een ijsbreker kan vervolgens zijn: `Je hebt vast iets beters / leukers te doen dan in gesprek 

te zitten' Bij bevestiging kun je vragen wat dat zou zijn en heb je een start met iets wat je 
gesprekspartner wél ziet zitten 

o Toon begrip voor eventuele weerstand tegen het gesprek: 'Ik merk dat je weinig zin hebt, 
dat begrijp ik vanuit jouw idee dat je niets misdaan hebt'. 

o Vraag hoe het gesprek toch nuttig kan zijn: 'Stel, na dit gesprek loop je tevreden de deur 
uit, wat moet er dan gebeurd zijn dat je tevreden bent?' 

o Vraag wat de jongere in elk geval wil vertellen over wat er goed gaat. 
o Probeer verbale of non-verbale afwijzing te voorkomen, complimenteer voor krachten, 

inspanningen, wensen en motivatie die wel aanwezig zijn. 
■ `Ik hoor dat je vindt dat je onterecht bent opgepakt. Dat lijkt me vervelend. Op welke manier heb 

jij er last van?... En hoe nog meer...' En vervolgens: 'Hoe wil jij ervoor zorgen dat je in de 
toekomst niet meer onterecht wordt opgepakt? 

■ Wat vindt jouw moeder / vader / vriend /mentor, etc. dat jij anders zou moeten doen om je leven 
op de rit te krijgen? (of niet meer in problemen te komen). Met welk gedrag vinden zij dat je op 
een goede manier verder komt? 

■ Wat kunnen jouw moeder / vader / vriend / mentor, etc. doen om jou te ondersteunen zodat je niet 
meer met de politie te maken krijgt? 

■ Wat kun jij veranderen om ervoor te zorgen dat moeder / vader / etc. zich geen zorgen meer 
maakt? 

■ Voor ouders: 'Ik zit met een groot dilemma. De politie denkt dat uw zoon betrokken is bij... Maar 
u zegt duidelijk dat hij het niet gedaan heeft (en ik merk dat u boos bent). De opdracht van de 
Raad en de GI is dat we de RC / KR in elk geval moeten vertellen hoe uw zoon op het rechte pad 
kan blijven. Is het mogelijk dat we samen kijken wat daar voor nodig zou zijn?' En 'Wie zou 
daarin nog meer kunnen meedenken?' 



Aandachtspunten m.b.t. het rapporteren in een adviesrapport. 

• Bedenk voor wie je het adviesrapport schijft en welke informatie relevant is om op te nemen 
in het rapport. Voor een zitting (of evt. begeleiding) is de informatie over de actuele situatie 
van de jeugdige van belang. 

• Ga uit van de bedoeling (need to know ipv nice to know) en houdt de informatie in de 
rapportage kort en bondig, gericht op de criminogene factoren. 

• Als meerdere informatiebronnen dezelfde mening zijn toegedaan, beschrijf dit dan in het 
rapport. Bijv. "Alle informanten geven aan dat het goed gaat op school". Dit voorkomt 
uitgebreide verslagen van verschillende informanten over hoe de jongere functioneert op 
school. 

Aandachtspunten m.b.t. de actualisatie van een adviesrapport 
• Als er geen sprake is van verandering in de situatie van de jeugdige tussen het eerste en het 

tweede onderzoek (actualisatie), laat je de 'oude' informatie uit het eerste onderzoek staan. 
• Indien de situatie van de jongere tussen het eerste onderzoek en het tweede onderzoek is 

veranderd, moet de 'oude' informatie over dat specifieke onderdeel worden verwijderd. In 
zo'n geval wordt gestart met een hele korte  samenvatting van de oude informatie (hoeft maar 
een paar regels te zijn) en wordt daarna de nieuwe (actuele) situatie beschreven. Het is dus niet 
de bedoeling om blokken tekst te maken met informatie die verkregen is tijdens het eerste 
onderzoek en informatie die verkregen is tijdens het tweede of derde onderzoek (actualisatie). 
Dit zorgt voor onnodig lange rapportages. 

• Een bijzondere categorie betreft actualisaties in Hofzaken (hoger beroep). Actualiseer de 
domeinen volgens bovenstaande richtlijnen: vat de oude informatie samen en vul aan met 
actuele informatie. Geef bij aanleiding onderzoek aan wat de eerdere veroordeling is geweest 
en beargumenteer waarom je wel/niet afwijkt van het eerder gegeven strafadvies. 

• Suggestie voor het kopje 'Waar wordt XX van verdacht?' 
De Raad voor de Kinderbescherming is verzocht om aanvullend onderzoek te doen in het 
kader van het Hoger Beroep inzake XX. In het vorige raadsonderzoek d.d. (datum) heeft de 
Raad onderzoek gedaan i.v.m. het feit (feit noemen), waarvan XX verdacht werd. Het advies 
van de Raad was (advies noemen) (bv. een onvoorwaardelijke jeugddetentie en een 
voorwaardelijke PIJ maatregel met als bijzondere voorwaarde, begeleiding in het kader van 
Jeugdreclassering uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Rotterdam en het volgen van 
behandeling ter versterking van vaardigheden en behandeling ter voorkoming van 
cannabismisbruik). Op de zitting van (datum) wordt XX veroordeeld tot (vonnis noemen) 
(bijv. 
een plaatsing in een inrichting voor minde►jarigen (PIJ)). Op (datum) is door Mr. (naam) 
advocaat, beroep getekend namens XX tegen het eindvonnis van (datum). Het onderhavige 
onderzoek zal de huidige situatie weergeven en wordt er bezien of het vorige strafadvies nog 
passend is. 

Vul het risicotaxatie-instrument na het gesprek zo spoedig mogelijk in. 
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Voor het Coiirdinerend Beraad Jeugd/Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd 
en Veiligheid heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de Intelligente 
Formulieren Module (IFM) die onderdeel is van het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrechtketen (LIJ). In samenwerking met de betrokken ketenpartners 
wordt een advies uitgebracht aangaande de toekomst van IFM als adequaat 
systeem in de jeugdstrafrechtketen. 

Bij het onderzoek zijn alle partijen betrokken die gebruik maken van en/of 
bijdragen aan IFM, danwel het LIJ, te weten: Justid, RvdK, JZNL/GI's, WSG, Halt, 
Politie, DJI, UvA, DGSenB-beleid Jeugd, DSJ-ketenregie en de Toetsingscommissie 
LIJ. In het onderzoek is gekeken vanuit business-, gebruikers- en technisch 
perspectief. 

Het advies bevat 20 bevindingen die als volgt worden samengevat: 

• Het belang van IFM wordt door de betrokken partijen onderkend: 
o IFM ondersteunt het primair proces. 
o IFM biedt betrouwbare instrumenten. 

Desondanks wordt IFM regelmatig ten onrechte niet gebruikt. 

• Verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en de analysemogelijkheden is 
gewenst. 

• Er is behoefte aan uitbreiding van functionaliteiten. Dit is nog weinig concreet 
voor de middellange en lange termijn. 

• Het proces rond wijzigingen en nieuwe functionaliteit biedt ruimte voor 
verbetering. 

• IFM is een stabiel systeem. Het is echter 'monolitisch', heeft een sterke 
afhankelijkheid van één technologie. Er is een vendor-lock-in en complexiteit 
door de structuur en uitrol over omgevingen. Het is een ketensysteem - dat 
geeft spanning met de ketendoelarchitectuur (werken in één voorziening, 
gegevensuitwisseling). 
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Het advies beantwoordt 5 onderzoeksvragen: 

1. Hoe ziet het werken met risicotaxatie instrumenten in de jeugdstrafrechtketen 
er over 5 jaar uit? 
o Het LIJ wordt breder gebruikt met nieuwe typen instrumenten. 
o Er wordt meer data gedeeld en uitgenut voor analyse en dashboards. 
o Het beleid en de instrumenten zijn elk moment toetsbaar, de data en de 

middelen om dit uit te voeren zijn beschikbaar. 
o Tools en instrumenten zijn helder en eenvoudig te gebruiken met een 

interface die bij de tijd is en beschikbaar is op verschillende devices. 
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2. Welke eisen stelt het toekomstbeeld aan de onderliggende IV? 
o IFM is dan modulair van opbouw, zowel in de onderliggende techniek als 

in de manier waarop functionele onderdelen worden aangeboden aan de 
gebruikers. 

o De technische architectuur van IFM is zodanig van opzet dat er per 
onderdeel bepaald kan worden op welk type device deze beschikbaar 
moet komen. 

o Er is een aparte data-analyse omgeving, te benaderen met standaard 
rapportagetools, geschikt voor analyse en het maken van (operationele) 
dashboards. 

3. Welke scenario's kunnen worden onderscheiden voor IFM? 
o Huidig stramien van instandhouden en doorontwikkelen 

• De opzet en structuur van IFM blijft zoals het nu is. 
■ Het gaat knellen op middellange termijn (gebruikerservaring, 

functionaliteit, doorontwikkeling en onderhoudbaarheid). 
o Stapsgewijze transitie "groeiscenario" 

■ Een meerjarige transitie van IFM naar toekomstbeeld. 
• Parallelle groeipaden: data-analyse, structuur-vernieuwing, 

gebruikerservaring. 
■ Er zijn extra investeringen nodig, maar IFM blijft 'waardevast' / 

groeit in waarde en betekenis doordat het op lange termijn kan 
blijven transformeren en de business ondersteunen. 

4. Hoe wordt een duurzame dienst ingericht die inspeelt op het 
toekomstperspectief, het vermogen heeft zich naar behoefte door te 
ontwikkelen en waarbij de kosten voor ontwikkeling, beheer en ondersteuning 
beheersbaar blijven? 
o Dit vergt een stapsgewijze transitie. 
o Met behulp van een routekaart voor de komende 5 jaar waarlangs de 

transitie plaatsvindt. 
o Door het opvolgen van de 7 adviezen uit het adviesrapport. 

5. Is het mogelijk en wenselijk om Halt te laten aansluiten op het platform IFM? 
o Het LIJ instrument Halt-SI kan worden opgenomen in IFM voor gebruik 

door Halt-medewerkers 
o Of Halt daadwerkelijk IFM wil inzetten wordt nader besproken in Q4 

2021 

Om knelpunten op de korte termijn weg te nemen én te borgen dat IFM op lange 
termijn als noodzakelijke voorziening het primaire proces in de keten kan blijven 
ondersteunen worden 7 adviezen gegeven: 

ONGERUBRICEERD 	 Pagina 2 van 41 



ONGERUBRICEERD 	 Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 

1. Zorg voor een ontsluiting van de data in IFM t.b.v. rapportage en analyse. 
2. Verbeter de borging van de privacy en security. 
3. Verminder de afhankelijkheid van het onderliggende technische platform 

en de leverancier daarvan. 
4. Vereenvoudig de wijze waarop IFM wordt uitgerold over de infrastructuur. 
5. Stuur op een toename van het gebruik van IFM. 
6. Optimaliseer de gebruikerservaring van IFM. 
7. Stel een routekaart op voor doorontwikkeling c.q. transitie van IFM zodat 

de continuïteit op lange termijn geborgd blijft. 

Leeswijzer 

Dit Adviesrapport bestaat uit 5 onderdelen: Inleiding, Bevindingen, Algemeen, 
Analyse & Conclusies en Advies. Daarnaast is er een aantal bijlagen die meer 
details geven over het business- en gebruikersperspectief van de betrokken 
ketenpartners en over technische aspecten van IFM. 

Inleiding. Beschrijft het doel van het onderzoek, welke partijen daarbij 
betrokken zijn en wat de gevolgde aanpak is. Tevens leg het uit wat IFM is, welke 
instrumenten het bevat en wat de samenhang is met het LIJ. 

Bevindingen. Bevat een opsomming van de belangrijkste bevindingen die als 
volgt zijn gegroepeerd: het huidig gebruik van IFM (5), het toekomstig gebruik 
van IFM (6), ondersteuning en continuïteit (3), techniek (5), privacy en security 
(1). Inhoudelijke uitdieping van de bevindingen is te vinden in het onderdeel 
Analyse & Conclusies. 

Algemeen. Beschrijft waarom IFM belangrijk is voor de jongeren en professionals 
in het jeugdstrafrecht. Het geeft een overzicht van de stakeholders van IFM en de 
wijze waarop deze samenwerken en het schetst het financieel kader. 

Analyse & Conclusies. Bevat een verdere uitdieping aan de hand van 7 
thema's: Mate van gebruik, Privacy, Functionaliteit, Data, Gebruikerservaring, 
Beheer & ondersteuning en Techniek. De bevindingen zijn hier naartoe te 
herleiden en het geeft de basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen 
in de sectie Conclusie. 

Advies. Om knelpunten op de korte termijn weg te nemen én te borgen dat IFM 
op lange termijn als noodzakelijke voorziening het primaire proces in de keten 
kan blijven ondersteunen worden 7 adviezen gegeven die zijn voorzien van een 
korte toelichting om de betekenis en de uitvoering daarvan te verduidelijken 

De kortste route door het document is: 
■ Secties Doel van het onderzoek en Wat is IFM? uit het onderdeel Inleiding 
■ Bevindingen 
■ sectie Conclusie in het onderdeel Analyse & Conclusies 
• Advies 

Voor meer zicht op de organisatorische inbedding is het onderdeel Algemeen van 
belang. Voor inhoudelijke verdieping op onderdelen wordt aangeraden het 
onderdeel Analyse & Conclusies door te nemen en gebruik te maken van de 
Bijlagen. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

ONGERUBRICEERD 	 Pagina 3 van 41 



ONGERUBRICEERD 	 Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 

Inleiding 

Betrokken partijen 
Opdrachtgever voor het IFM-advies is het CoPrdinerend Beraad Jeugd. Het IFM-
advies is onderdeel van het ketenjaarplan IV en risicotaxatie Jeugdstrafrecht 
2020. Hierbij fungeert het Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd en 
Veiligheid (TO-KJV) als gedelegeerd opdrachtgever. Opdrachtnemer is 
DGSenB/DSJ/KR  
Bij het onderzoek zijn alle partijen die gebruik maken van en/of bijdragen aan 
IFM, danwel het LIJ betrokken, te weten: Justid, RvdK, JZNL/GI's, William 
Schrikker Stichting, Halt, Politie, DJI, UvA, DGSenB-beleid Jeugd, DSJ-ketenregie. 
Tevens is er contact met de Toetsingscommissie LIJ. 

Aanpak en werkwijze 
In het onderzoek zijn de bovengenoemde partijen zo goed als mogelijk betrokken. 
In juni en juli 2020 hebben 13 gesprekken plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van 8 partijen: RvdK, DJI, JZNL, Justid, UvA, Politie, Halt en 
DGSenB. In vervolg daarop hebben in september en oktober 2020 
verdiepingsgesprekken plaatsgevonden vanuit respectievelijk 
'gebruikersperspectief' en 'business/beleidsperspectief'. In november 2020 heeft 
een Scenario workshop plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van de verschillende 
stakeholders hebben deelgenomen aan al deze bijeenkomsten. 
In november heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de Toetsingscommissie 
van het LIJ. Zie bijlage A voor een volledig overzicht van deelnemers aan de 
interviews en meetings. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
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Parallel aan deze gesprekken is een lijst met vragen uitgezet m.b.t. tot de 
technische aspecten en de ontwikkeling en het beheer van IFM. Deze vragen zijn 
beantwoord door het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid. De beoordeling 
van het door het team opgeleverde materiaal heeft plaatsgevonden met 
ondersteuning van collega's van I-Interim Rijk. 
Interviews en analyse zijn uitgevoerd door 	 en 	"met 
ondersteuning van 	. Van iedere meeting is een verslag gemaakt dat 
vervolgens is gereviewd door de deelnemers, waarna een definitieve versie is 
opgeleverd. 
Het adviesrapport, en waar relevant de bijlagen, zijn ter review aangeboden aan 
de leden van het TO-KJV en aan alle betrokkenen uit het voortraject. Het review 
commentaar is verwerkt in de definitieve versie van het adviesrapport. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om in samenwerking met de betreffende 
ketenpartners een advies op te stellen over de toekomst van IFM als adequaat 
instrument in de jeugdstrafrechtketen. Tevens dient te worden bekeken of het 
wenselijk en/of haalbaar is om Halt te laten aansluiten op het platform IFM. 

Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

1. Hoe ziet het werken met risicotaxatie instrumenten in de 
jeugdstrafrechtketen er over 5 jaar uit? 
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2. Welke eisen stelt het toekomstbeeld aan de onderliggende IV? 
3. Welke scenario's kunnen worden onderscheiden voor IFM? 
4. Hoe wordt een duurzame dienst ingericht die inspeelt op het 

toekomstperspectief, het vermogen heeft zich naar behoefte door te 
ontwikkelen en waarbij de kosten voor ontwikkeling, beheer en 
ondersteuning beheersbaar blijven? 

5. Is het mogelijk en wenselijk om Halt te laten aansluiten op het platform 
IFM? 

Wat is IFM? 
IFM is een acroniem van Intelligente Formulieren Module, een ondersteunend 
systeem binnen het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). 
IFM wordt ingezet door Jeugdreclassering (JR), Raad van de Kinderbescherming 
(RvdK) en Justitiële Jeugdinrichtingen (33I's) van D31 en biedt het volgende: 

• Informatie-uitwisseling tussen de GI's (de gecertificeerde instellingen van 
de Jeugdreclassering), de RvdK en D3I. 

• Risicotaxatie-instrumenten die door de Jeugdreclassering, de RvdK en D3I 
worden ingezet. 

• Een toeleiding naar erkende gedragsinterventies. 
• Het deel van de RvdK bevat tevens een adviesrapportage functionaliteit. 
• Het deel van D3I is tevens het platform voor de Youturn methodiek en de 

perspectiefplannen van de justitiële jeugdinrichtingen van D31. 

In onderzoeksrapporten rapporten uit 2016 wordt een goed beeld geschetst van 
wat IFM is, zie [1] en [2]. Daaruit is de volgende omschrijving met aanpassingen 
overgenomen: 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
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Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is in eerste instantie 
ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking 
komen. Vanaf 2021 zal het LIJ ook worden ingezet voor jongeren tot 23 jaar 
die volgens het adolescenten strafrecht zijn veroordeeld en voor jongeren die 
voor hun 18de jaar een delict hebben gepleegd. Het LIJ heeft als doel om de 
jongeren toe te leiden naar passende interventies, het geven van een passend 
strafadvies en het opstellen van een plan van een aanpak. Het LIJ is het 
totaalpakket van zes instrumenten, ketenbrede werkprocessen en 
samenwerkingsafspraken, (deels geautomatiseerde) informatie-uitwisseling en 
ondersteunende systemen. De zes instrumenten zijn Preselect Recidive, Ritax 
A, Ritax 8, Halt signaleringsinstrument (Halt-SI), SDQ en SPsy. De vier 
eerstgenoemden zijn risicotaxatie-instrumenten die zijn ontwikkeld in opdracht 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid, specifiek voor het LIJ, op basis van 
wetenschappelijke data door de Universiteit van Amsterdam (UvA), in 
samenwerking met PI-Research. 

Het LIJ wordt deels ondersteund door een ICT-voorziening genaamd IFM 
(Intelligente Formulieren Module). IFM is een verzamelnaam voor 
voorzieningen die door verschillende ketenpartners en de door hen gevolgde 
methodieken wordt ingezet. Op basis van de (op gestructureerde wijze) 
verzamelde informatie berekent IFM-LIJ de kans op recidive, maakt het 
zichtbaar welke (veranderbare) factoren hier vooral aan bijdragen, stelt een 
risicoprofiel op en zoekt het naar passende gedragsinterventies die het risico op 
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herhaling van crimineel gedrag kunnen verkleinen. 

Naast IFM-LIJ bestaat ook IFM-JJI. Deze laatste biedt ondersteuning voor de 
Youturn methodiek en is gericht op het opstellen van perspectiefplannen voor 
jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zijn geplaatst. Hiertoe zijn 
ook de instrumenten MAYSI-2 en Savry/Saprov opgenomen in IFM-JJI. 

De LIJ-instrumenten Preselect Recidive en de Halt signaleringslijst zijn niet 
opgenomen in IFM-LIJ, noch in IFM-JJI. De score van de Preselect Recidive 
wordt wel overgenomen in IFM vanuit het bronsysteem van de RvdK, waarbij 
de score van invloed is op de toeleiding naar gedragsinterventies.. 

De hierboven gebruikte onderverdeling in IFM-LIJ en IFM-JJI is een functionele 
onderverdeling. In de techniek worden namelijk de volgende 3 componenten 
onderscheiden: 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
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1. IFM-Justid. Deze component bevindt zich in het systeemdomein van 
Justid en ondersteunt de risicotaxatie-instrumenten en rapportages in de 
jeugdstrafrechtketen voor de Justitiële Jeugdinstellingen en de 
Jeugdreclassering. Deze bevat LIJ-instrumenten (t.b.v. JR en JJI), JR-
rapportages (t.b.v. JR) en de YOUTURN methodiek (t.b.v. BI). 

2. IFM-RvdK. Deze component bevindt zich in het systeemdomein van de 
Raad voor de Kinderbescherming. Deze heeft deels dezelfde technische 
basis als IFM-Justid en ondersteunt de risicotaxatie-instrumenten en 
rapportages in de jeugdstrafrechtketen voor de RvdK. Deze bevat LIJ-
instrumenten en de Raadsrapportages. 

3. IFM-BUI. Deze component bevindt zich in het systeemdomein van Justid 
en wordt gebruikt voor de benodigde uitwisseling van gegevens tussen 
IFM-Justid en IFM-RvdK. Ook wordt deze gebruikt voor het extraheren 
van data t.b.v. onderzoek. 

Zie bijlage D voor een illustratie van de positionering van de 3 genoemde 
componenten. Een meer gedetailleerde beschrijving wordt gegeven in hoofdstuk 3 
van bron [1]. Zie bijlage F voor een lijst met "applicaties" (functionele 
toepassingen) binnen IFM zoals die gebruikt worden door RvdK, JR en JJI. 
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Bevindingen 

In bijlage B wordt een overzicht gegeven van de detail-bevindingen die in de 
interviews en de workshops naar voren zijn gekomen. Hieronder zijn deze 
geaggregeerd tot een aantal kern-bevindingen. 

Het gebruik van IFM 

1) Voor de RvdK, de ill's en de GI's is IFM een belangrijke ondersteunende 
component voor de uitvoering van het primaire proces. Het wordt gebruikt 
voor het toepassen van instrumenten (Rvdk, 33I's, GI's), het delen van 
informatie met de ketenpartners (Rvdk, 	GI's) en het opstellen van 
rapportages (RvdK, 33I's)1. 

2) De ketenpartners die IFM gebruiken onderkennen het belang van een 
betrouwbaar objectief instrument voor risicotaxatie, als aanvulling op het 
professioneel oordeel van de eigen (bekwame) medewerkers. Het helpt om 
een zo goed mogelijke beoordeling van de situatie te maken en de best 
passende adviezen en behandeltrajecten op te stellen en biedt 
rechtsgelijkheid door een consistente afweging op recidive risico m.b.v. 
wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium. 

3) Hoewel de organisaties sturen op het gebruik van IFM, wordt IFM 
regelmatig ten onrechte niet ingezet. Bijvoorbeeld bij de RvdK werd in 
2020 het LIJ in 30 procent van de strafzaken niet ingezet (dit verschilt per 
regio). Soms is dat om praktische redenen (voorgeleiding op een te korte 
termijn, i.c.m. werkdruk geen tijd voor volledige IFM rapportage) of om 
inhoudelijke reden (De Ritax afnemen bij alleenstaande minderjarige 
asielzoekers is niet wenselijk). Soms hangt•dit samen met de 
gebruikersvriendelijkheid (zie onder). Bij de GI's wisselt het gebruik van het 
LIJ sterk per regio (geen harde cijfers bekend over inzetpercentage van het 
totaal). Voorts is er een achterstand in scholing in het LIJ. 

4) Op beleidsmatig niveau is men tevreden over de manier waarop IFM het 
proces ondersteunt, echter eindgebruikers hebben een sterke behoefte 
aan een meer gebruikersvriendelijk systeem. Medewerkers die de 
routine missen hebben moeite met het gebruik van IFM, zowel in het 
proces/de stappen die ze moeten doorlopen als waar het de 
gebruikersvriendelijkheid betreft. De weergave en de styling is niet van deze 
tijd. Het is niet intuïtief. Men heeft onvoldoende zicht hoe hetgeen men op het 
scherm invult, wordt weergegeven in de uiteindelijke rapportage. Bij weinig 
frequent gebruik kost het moeite om te ontdekken op welke wijze welke 
onderdelen van IFM gebruikt worden. Bij frequent gebruik lukt het beter om 
door de schermen te manouvreren en de verschillende onderdelen te 
gebruiken. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

1  De GI's stellen hun rapporten/plannen van aanpak op in het eigen primair proces systeem 
WIJZ. Daarbij maken ze gebruik van het dynamisch risicoprofiel (DRP) uit IFM. 
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5) IFM schiet te kort op het vlak van analyse mogelijkheden en heeft als 
bron van informatie ernstige beperkingen. Het gewenste 'data-drives' 
werken kan IFM nu niet ondersteunen en het is moeilijk om beleidsinformatie 
uit IFM te halen, waardoor beleid wordt gebaseerd op inschattingen. Het is nu 
niet of zeer beperkt mogelijk om het instrument en het beleid te toetsen op 
effectiviteit. Hoewel daar een urgente en groeiende behoefte aan is, kan data 
slechts beperkt en moeilijk worden onttrokken uit IFM om deze te 
kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld analyse of het opbouwen van een 
kindbeeld door een ketenpartner.2  

Toekomstig gebruik van IFM 

6) Er is een sterke wens om in de toekomst meer data te delen in de keten 
zowel op het niveau van de individuele casus als op het vlak van 
beleidsanalyse over de ketenpartners heen (bijvoorbeeld voor analyse van 
effectiviteit van behandelingen, recidivepercentages, kenmerken van jeugdige 
verdachten) 

7) Betrokken partijen zien mogelijke functionele uitbreiding van IFM. Denk 
aan toekomstige inzet van IFM op het vlak van schoolverzuim, 
jeugdbescherming, adolescentenstrafrecht (aansluiting op) of nieuwe 
behandelmethodieken (JJI's). Hiervoor zou IFM moeten worden uitgebreid 
met nieuwe instrumenten zoals (Ritax zorg). 

8) Het is aannemelijk dat op middellange termijn de wens ontstaat om IFM 
op andere devices en aan andere gebruikersgroepen beschikbaar te 
stellen. Denk aan vragenlijsten of uitkomsten ontsluiten op een mobiel 
device. Maar ook aan mogelijkheden om jongeren een eigen risico-inschatting 
te laten maken, te laten aangeven hoe zij denken het te gaan doen, waarbij 
jongere meer regie krijgen over het behandeltraject. Afhankelijk of het 
wenselijk is om hier onderzoek naar te doen om op te nemen in het LIJ of in 
te zetten binnen de JJI's zal IFM dit moeten ondersteunen. 

9) Het is aannemelijk dat op middellange termijn de behoefte ontstaat om 
nieuwe vormen van instrumenten te ondersteunen. Instrumenten die 
niet alleen toeleiden naar interventies, maar bijvoorbeeld ook inspelen op het 
bieden van praktische ondersteuning door Jeugdreclassering. Instrumenten 
die niet gebaseerd zijn op een proces, gestructureerde data en 
(wetenschappelijke) modellen, maar die gebruik maken van al dan niet 
gestructureerde data en algoritmes waarmee patronen herkend worden. 

10) Binnen DJI wordt gewerkt aan een 'stelselwijziging' en gekeken in welke mate 
IFM ingezet blijft worden. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. 
Het is de verwachting dat IFM in de komende 5 jaar gebruikt wordt 
door de Landelijke Specialistische Voorzieningen (LSV's) en de 

2  In 2016 is onderzoek gedaan naar de gegevensontsluiting van IFM (zie bron 2). Tot een 
inrichting van een DWH/Rapportage omgeving is het tot op heden niet gekomen. Vanaf Q4 
2020 worden stappen gezet om de data uit IFM te ontsluiten (zie sectie Data uit IFM 
beschikbaar voor analyse). 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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Kleinschalige Voorzieningen (KV's) die gezamenlijk in de plaats komen 
van de huidige Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). 

11 Ondersteuning van HALT is mogelijk voor het instrument HALT-SI, 
waarbij de HALT-medewerker vanuit het eigen zaaksysteem een uitstap 
maakt naar IFM (zoals ook de andere ketenpartners dat doen). Of HALT 
daadwerkelijk IFM wil gaan inzetten dient nader te worden 
besproken, de besluitvorming hierover ligt bij Halt, het gesprek daarover is 
gepland voor Q4 2021. 

Ondersteuning en Continuïteit 

12) In de basis is de ondersteuning rond IFM goed ingeregeld. De rollen 
en taken en verantwoordelijkheden zijn (impliciet) helder, met 
DGSenB/Beleid als eigenaar van de instrumenten, de UVA die betrokken 
wordt voor de ontwikkeling en kalibratie van de instrumenten, een 
onafhankelijke toetsingscommissie die toezicht houdt op de wetenschappelijke 
kwaliteit van het instrumentarium en het juist gebruik daarvan, het team van 
Justid als ontwikkelaar/technisch beheerder, de ketenpartners die als 
gebruikerspartijen functioneel beheerders hebben aangesteld en 
DGSenB/Ketenregie dat de doorontwikkeling initieert, bewaakt en aanstuurt. 
In het Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd en Veiligheid (IV) en de 
productgroep LIJ (beleid) wordt het jaarplan voor de doorontwikkeling 
behandeld en wordt over de voortgang gerapporteerd. Al met al hebben de 
partijen een manier van werken ontwikkeld die weliswaar niet volledig is 
gedocumenteerd, maar goed functioneert. 

13) Rond het doorvoeren van wijzigingen en het verkrijgen van nieuwe 
functionaliteiten is er ruimte voor verbetering. Met name de 
communicatie binnen de gebruikersorganisatie rondom incidenten, nog door 
te voeren wijzigingen en/of reeds doorgevoerde wijzigingen. Verder is het niet 
altijd duidelijk wie binnen de organisatie het aanspreekpunt is, hoe het proces 
loopt en wie de formele "business eigenaar" is. Afstemming tussen de 
ketenpartijen over behoefte aan functionaliteit, wijzigingen en het delen van 
kennis en informatie vindt plaats, maar is nog onvoldoende formeel 
georganiseerd en ingebed bij de ketenpartners. Bij gemeentelijk/regionaal 
georganiseerde partijen, zoals Jeugdreclassering, is meer inspanning vereist 
om ieder voldoende te betrekken en is dit tot op heden onvoldoende formeel 
belegd. 

14) Het doorvoeren van wijzigingen duurt veel langer dan wenselijk is. 
Eindgebruikers berusten erin dat het een half jaar tot een jaar kan duren om 
een wijziging door te voeren. Er is begrip dat het aanpassen van een 
instrument of het toevoegen van een vragenlijst dieper onderzoek en dus tijd 
kost, want kwaliteit gaat dan voor snelheid3. Toch verwachten eindgebruikers 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

3  Vanuit wetenschappelijke perspectief dient kritisch gekeken te worden naar tussentijdse 
wijzigingen, daarbij is betrekking van de Toetsingscommissie LIJ gewenst. 
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dat tekortkomingen van IFM of ongemakken in het gebruik, veel sneller 
worden weggewerkt4. 

Techniek 

15) IFM is een zeer stabiel systeem, waarvoor de ontwikkeling solide is 
ingeregeld en voor het technisch beheer optimalisatie nodig is. Voor 
het technisch beheer is er sprake van een 'breukvlak' m.b.t. het onderdeel 
voor de RvdK dat niet in het domein van Justid draait maar wordt gehost door 
SSC-I. Bij SSC-I wordt het technische beheer van dat onderdeel van IFM zeer 
beperkt ingevuld. 

16) IFM is een monolithisch systeem dat feitelijk tenminste 2 applicaties biedt, 
een applicatie t.b.v. de JJI's en een totaal andere applicatie voor de GI's en de 
RvdK. Het bestaat uit ruim 20 'projecten' die onderling sterk verbonden zijn in 
één gezamenlijke repository hun samenhang vinden. 

17) De functionaliteit van IFM is verdeeld over 3 afzonderlijke componenten die 
worden uitgerold in 2 niet identieke omgevingen waarin verschillende 
technologie wordt ingezet5. De wijze waarop de functionaliteit in IFM 
gebundeld en over de infrastructuur uitgerold is, levert een complex 
geheel op dat beheer, doorontwikkeling, testen en het oplossen van 
incidenten significant bemoeilijkt. 

18) IFM is een (zeer) grote applicatie gebaseerd op gesloten technologie 
(Blueriq) er is sprake van een vendor lock-in (een afhankelijkheid van 
1 leverancier). IFM bestaat voor 93% uit Blueriq expressions en Blueriq 
flows/processes, voor 5% uit Java-code en het resterende deel is XSLT en 
overig. Dit onderstreept de afhankelijkheid van Blueriq. Het beeld in de markt 
is dat goede Blueriq ontwikkelaars moeilijk te vinden zijn en er geleund moet 
worden op de vendor zelfti. In de opzet is Blueriq beperkt gericht op integratie 
met externe componenten en wijkt het daarmee af van open architecturen in 
de markt. 

19) In IFM wordt samengewerkt door meerdere ketenpartners in één systeem. 
Daarmee is IFM een "ketensysteem". Dit staat op gespannen voet met 
de Ketendoelarchitectuur van de strafrechtketen waarin gedeelde 
voorzieningen (voor uitvoering van het proces) worden vermeden en data op 
andere wijze uitgewisseld wordt. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

4  Zie ook sectie Beheer en Ondersteuning. Daar worden factoren benoemd die van invloed 
zijn op het (kunnen) versnellen bij het doorvoeren van wijzigingen. 
5  Zie de sectie Infrástructuur deployment elders in dit document voor een toelichting op de 
variatie in onderliggende platforms.. 
6  Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid geeft aan tot op heden geen problemen te 
ondervinden bij het aantrekken van aanvullende externe Blueriq expertise. 
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Privacy en Security 

20) Privacy en security rondom IFM lijken weinig aandacht te krijgen. Er 
zijn geen meldingen van schendingen of security incidenten en voor het LIJ 
worden sinds 2018 PIA's gemaakt, ook voor alle wijzigingen. Desondanks zijn 
er vragen of het voldoende op orde is en waar welke verantwoordelijkheid is 
belegd om het op orde te houden en daarop toe te zien. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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Algemeen 

Het waarom van IFM 
Jongeren die in het jeugdstrafrecht belanden, hebben recht op een adequate 
behandeling waarmee zij de best mogelijke kans krijgen om weer op het rechte 
pad terecht te komen en te blijven. Dit is in het belang van zowel de jongere zelf, 
zijn directe omgeving als de maatschappij. 
Met IFM wordt het mogelijk om in het jeugdstrafrecht wetenschappelijk 
onderbouwde en consistente risicotaxaties af te nemen, strafadvies te geven, 
behandelplannen op te stellen en in dit kader informatie over de jongere te delen 
in de keten. Hierdoor kunnen de professionals in de keten betere analyses maken 
en daardoor betere adviezen geven en behandelingen uitvoeren. Hiermee is IFM 
een belangrijke pijler van het LIJ. 

Dit onderstreept het belang dat IFM ook daadwerkelijk door de professionals in de 
keten wordt gebruikt in overeenstemming met de afspraken die daarover in het 
LIJ zijn gemaakt. 

IFM biedt de ketenpartners niet alleen een belangrijke ondersteuning van het 
primaire proces, er komt met IFM ook veel informatie beschikbaar die waardevol 
is voor de ketenpartners voor uitvoering van de taak, het vormen van het beleid 
en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 

De stakeholders van IFM 
Hier een overzicht van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 
verschillende partijen: 

• DGSenB fungeert als eigenaar van IFM. Hierbij is een onderverdeling gemaakt 
naar de afdeling Jeugd (DGSenB/DSJ/Jeugd) die de eigenaar is van de 
instrumenten en is de afdeling Ketenregie (DGSenB/DSJ/Ketenregie) 
gepositioneerd als de inhoudelijk beheerder van IFM. 

• DGSenB/Jeugd doet beroep op een onafhankelijke toetsingscommissie voor 
een kwaliteitstoets (zie onder bij Toetsingscommissie). En geeft opdracht aan 
ontwikkelaars van de instrumenten, zoals experts van de UVA op het gebied 
van risicotaxatie om de instrumenten van het LIJ te normeren/valideren of te 
(door)ontwikkelen. In het verleden heeft DGSenB/Jeugd ook monitoring 
ingezet bijvoorbeeld over het gebruik van het LIJ, 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheidsonderzoek etc. 

Belang: 
IFM dient een adequate ondersteuning van de processen van het LIJ te bieden 
en te worden ingezet door de ketenpartners conform afspraken. IFM dient 
data beschikbaar te kunnen stellen zodat de betrouwbaarheid en effectiviteit 
van de instrumenten getoetst kan worden en beleid beter kan worden 
gefundeerd op data. 

• DGSenB/Ketenregie is verantwoordelijk voor het strategisch en tactisch 
beheer van IFM, zowel voor IFM-LIJ als voor IFM-JJI. Het betreft het bewaken 
van budgetten en het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid, privacy 
en de beveiliging. Zij is de linking-pin tussen de ketenpartners, inclusief 
beleidsafdelingen van DGSenB, en tussen de business en IT. De regietaak 
betreft zowel voortrajecten, zoals het doorontwikkelen van risicotaxatie of het 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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omzetten van beleid of instrumenten in een concreet product (ondersteund 
door IFM) als de regie op de changeprocessen, van gebruikerswensen tot 
coordinatie op releases. 

Belang: 
IFM is geschikt en beschikbaar voor gebruik door de ketenpartners. 
Incidenten worden daartoe tijdig opgelost en bij de doorontwikkeling van IFM 
is er afdoende afstemming tussen de betrokken partijen. Aanpassing van 
instrumenten en de uitbreiding van functionaliteit gebeurt zorgvuldig. 

• De Toetsingscommissie LIJ bestaat uit een aantal onafhankelijke 
(forensische) wetenschappers die door de minister zijn aangesteld en in 
opdracht van de DG de kwaliteit van het LIJ toetsen. Deze commissie is 
inhoudelijk betrokken bij het LIJ en toetst en adviseert gevraagd en 
ongevraagd. Nieuwe ontwikkelingen en/of (deel)instrumenten van het LIJ 
worden altijd getoetst. 

Belang: 
De instrumenten van het LIJ moeten door IFM op de juiste wijze ondersteund 
worden. In IFM moeten wijzigingen in instrumenten doorgevoerd kunnen 
worden en IFM moet nieuwe instrumenten kunnen opnemen. 

• Universiteit van Amsterdam (UvA) levert de expertise op het gebied van 
risicotaxatie en is gevraagd om de instrumenten van het LIJ te 
normeren/valideren of te (door)ontwikkelen. 

Belang: 
IFM is in staat de Ritax juist te implementeren en stelt geschikte data 
beschikbaar om analyses t.b.v. doorontwikkeling en/of toetsing van de Ritax 
mogelijk te maken. 

• Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid is verantwoordelijk voor 
het operationeel technisch beheer en stelt op basis van het ketenjaarplan een 
releaseplan op en maakt daarin onderscheid tussen instandhouding en 
vernieuwing, zorgt voor de aanname, registratie, beoordeling (inclusief 
toetsing juridisch, architectuur, informatiebeveiliging) en accordering (waar 
nodig door opdrachtgever) van wijzigingsverzoeken. Het team is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van wijzigingen. Dit in nauw overleg met 
de opdrachtgever. Het team stelt detailplanningen op per kwartaal en stemt 
deze af op operationeel niveau. 

Belang: 
De onderliggende techniek en inrichting van IFM moet de mogelijkheid bieden 
om de gebruikers juist en naar tevredenheid te ondersteunen. De inspanning 
om IFM te beheren en door te ontwikkelen dient beheersbaar te blijven op de 
lange termijn. 

• RvdK gebruikt IFM voor het afnemen van de Ritax, SDQ en SPsy, toeleiden 
naar gedragsinterventies en het opstellen van de raadsrapportages om een 
passend strafadvies te geven aan OM en ZM. Informatie betreffende jongeren 
in hun trajecten wordt als adviesrapport vanuit IFM automatisch gegenereerd 
en opgeleverd als een PDF-rapport aan het bronsysteem van de RvdK. 
Uitkomsten uit de risicotaxatie zijn zichtbaar in IFM voor de JR en DJI. 

Belang: 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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IFM ondersteunt een belangrijk deel van het primair proces. Het moet juist 
functioneren en beschikbaar zijn voor de raadsonderzoekers en de 
kernfunctionarissen (die triage en advieswerkzaamheden verrichten) en 
makkelijk te gebruiken zijn. IFM biedt een objectieve, betrouwbare 
risicoanalyse waarbij de RvdK in staat is om voort te borduren op informatie 
van de JR. 

• JZNL/GI gebruikt IFM voor het afnemen van de Ritax voor hun plan van 
aanpak en tussentijdse evaluaties. Risicogegevens betreffende jongeren in 
hun trajecten worden vanuit IFM verstrekt aan het bronssyteem van de GI's 
en worden opgenomen in het Plan van Aanpak. Zo ontvangen de partners in 
de keten de informatie. De jeugdreclasseerder is in IFM in staat om de 
(automatische opgeleverde) informatie van de RvdK in te zien en te gebruiken 
voor de Ritax. 

Belang: 
IFM ondersteunt een stap van het primair proces. Het moet juist functioneren 
en beschikbaar zijn voor de medewerkers en makkelijk te gebruiken zijn. IFM 
biedt de mogelijkheid tot overdracht van informatie vanuit de RvdK, een 
objectieve, betrouwbare risicoanalyse en de gewenste controle over de 'eigen 
data'. 

• DJI/33I gebruikt IFM voor de eigen behandelmethodiek, het maken van 
verslagen en rapportages en de instrumenten SDQ, SPsy, Maisy 2 en 
Savry/Saprov. Gegevens betreffende jongeren in hun trajecten worden 
middels IFM verstrekt aan en ontvangen van partners in de keten. 

Belang: 
IFM ondersteunt de JJIs (en op termijn de KV's en de LSV's) in de uitvoering 
van het primaire proces. Het moet juist functioneren en beschikbaar zijn voor 
de medewerkers en makkelijk te gebruiken zijn. IFM biedt een objectieve, 
betrouwbare risicoanalyse. 

• Politie heeft eigen systemen voor het LIJ-instrument Preselect Recidive en 
maakt geen gebruik van IFM. Met de risicoscores, afkomstig uit de Preselect 
Recidive van politie wordt aan de ZSM-tafel bepaald wat de volgende stap in 
het proces is, wat uiteindelijk bepaalt of een jongere in IFM komt. De 
uitkomst van de Preselect Recidive wordt meegewogen in de toeleiding naar 
passende gedragsinterventies. 

Belang: 
Politie is geïnteresseerd in data van de keten partners, o.a. uit IFM, om beter 
te kunnen anticiperen op gesignaleerd gedrag bij jongeren of ontwikkelingen 
in hun omgeving. 

• Halt heeft eigen systemen voor het LIJ instrument HALT-SI. Het maakt geen 
gebruik van IFM en levert data aan de keten buiten IFM om. 

Belang: 
Halt kan, indien gewenst, het instrument dat zij gebruiken onderbrengen in 
IFM en door van IFM gebruik te maken de informatie over de jongere 
makkelijker verkrijgen en/of beschikbaar stellen aan de andere ketenpartners. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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De besturing 

• Het Cobrdinerend Beraad Jeugd is formeel opdrachtgever (strategisch) ten 
aanzien van het verbeteren van keteninformatievoorziening en 
verantwoordelijk voor het: 
1. Richting geven aan de gewenste/ benodigde (keten)informatievoorziening. 
2. Vastellen van de ketenjaarplannen IV en RT op basis van de beleidsagenda 
3. Periodiek herijken/ vaststellen van de totale kostenverdeelsleutel voor 
beheer en doorontwikkeling van keteninformatievoorziening. 
4. Vastellen van de voortgangsresultaten van het jaarplan, minimaal één keer 
per jaar. 

Belang: 
De informatievoorziening IFM ondersteunt de ketenpartners op de gewenste 
wijze en de totale kosten van de voorziening zijn beheersbaar en goed te 
verdelen over de ketenpartners. 

• TO-KJV (Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd en Veiligheid). Hierin 
zijn de bovengenoemde ketenpartners vertegenwoordigd. Het TO-KJV is 
verantwoordelijk voor het bepalen, verbeteren, inrichten en ondersteunen van 
de ketenwerkprocessen en de daarmee samenhangende 
informatievoorziening. Het stelt, op basis van het Jaarplan LIJ van de 
Productgroep LIJ, het ketenjaarplan op dat zich richt op de benodigde IV en 
voert regie op uitvoering. 

Belang: 
Wijziging en doorontwikkeling van IFM dient inpasbaar te zijn in het project- 
portfolio van de individuele ketenpartners. 

• De Productgroep LIJ is verantwoordelijk voor het bespreken en prioriteren 
van wensen en eisen ten aanzien van wijzigingen in de inhoud van het 
instrumentarium, inclusief de wensen ten aanzien van de werking van IFM LIJ. 
De productgroep bestaat uit contactpersonen van alle ketenpartners in de 
Jeugdstrafrechtketen (DGSenB Jeugd, RvdK, JZNL, DJI (LIJ onderdeel), OM, 
ZM, NIFP en Ketenregie.). De wijzigingsvoorstellen die uit de productgroep 
komen, worden verwoord in het jaarplan LIJ. 

Belang: 
De ondersteuning van het proces en het instrumentarium is juist en passend 
bij de business van de vertegenwoordigde organisaties. 

Stakeholder Interactie 
Het advies van de Toetsingscommissie LIJ wordt gewaardeerd door de betrokken 
partijen. De Toetsingscommissie steunt DGSenB/Jeugd in het beleid aangaande 
risicotaxatie en de daarvoor in te zetten instrumenten. Zij dienen als 
onafhankelijke kwaliteits-check van het instrumentarium en kijken o.a. naar de 
validiteit van de instrumenten en geven daarover advies. Bijvoorbeeld: als er een 
nieuw instrument ontwikkeld is, dan kan de toetsingscommissie kijken naar de 
betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid om zo te beoordelen of dit een ouder 
instrument van het LIJ kan vervangen. Of er komt advisering of een instrument al 
dan niet te breed is, of dat het makkelijker moet. 

Aanpassingen van IFM worden zorgvuldig afgestemd, welke stakeholders daarbij 
worden betrokken is afhankelijk van de aard van de wijziging. Daarbij zijn er 
tenminste 2 sporen te onderscheiden: 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

A Vernieuwing 
In geval van een nieuw instrument in het LIJ en IFM wordt dit afgestemd 
tussen DGSenB/afdeling Jeugd, DGSenB/Ketenregie en de Productgroep LIJ. 
Daarnaast met de Toetsingscommissie, en ter uitvoering met UvA of 
vergelijkbare leverancier en Justid. 

B Verbetering 
Aanpassing van functionaliteit in IFM, verbeteringen in scherm, werkproces, 
ketenuitwisseling die de operatie betreffen en waarbij de instrumenten zelf 
ongemoeid blijven, worden afgestemd tussen DGSenB/Ketenregie, 
Productgroep LIJ en Justid met kennisgeving aan TO-10V. 

Aanpassingen van instrumenten van het LIJ en daarmee van IFM komen in 
principe vanuit DGSenB/ afdeling Jeugd of de ketenpartners. Bij kwaliteitstoetsen 
kan dit ook vanuit de toetsingscommissie zijn. Inhoudelijk worden deze 
opgeleverd door de UvA of vergelijkbare leverancier 
Vanuit de operatie kan echter ook de trigger ontstaan om het instrument aan te 
passen, bijvoorbeeld in de dagelijkse praktijk van werken blijkt het aantal vragen 
te veel en wordt verzocht om een inkorting. Dan wordt in overleg met DGSenB en 
de Toetsingscommissie gezocht naar een oplossing (spoor A) waarna het al dan 
niet geïmplementeerd wordt (spoor B). 
Vanuit Ketenregie worden de processen van zowel spoor A en B geïnitieerd, 
begeleid en geëvalueerd. 

De bovenstaande verdeling van taken en verantwoordlijkheden functioneert naar 
tevredenheid. En creëert de omstandigheden waarin IFM juist gebruikt wordt en 
zich kan doorontwikkelen op een juiste en beheersbare manier. 
Voorwaarde voor het functioneren van dit stelsel is dat iedere partij de 
verantwoordelijkheden goed invult en actief blijft samenwerken en 
communiceren. 

Tussen DGSenB als eigenaar van IFM en Justid als leverancier van IFM is er een 
Overeenkomst van Opdracht (OVO) die jaarlijks wordt herijkt. Hierin is o.m. 
vastgelegd wat de taken zijn van het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid. 
Verder is er een DienstVerleningsOVereenkomst tussen DGSenB als eigenaar van 
IFM en de ketenpartners (Rvdk, DJI, JZNL) die van IFM gebruik maken. Recent is 
de incidentenprocedure herijkt en vastgesteld. Hierin is opgenomen wie op welk 
moment op welke wijze handelt in geval van incidenten die de informatie-
uitwisseling deels of in het geheel verstoren. 

De hierboven geschetste (en andere) processen zijn, behoudens de OVO en de 
DVO, niet expliciet beschreven. Zonder dat functioneert het stelsel goed. Het is 
wel raadzaam om rondchanges en releases met alle partijen goed uit te werken, 
wie op welk moment op welke wijze handelt en wie daar bij betrokken wordt. 
Daarbij is het ook belangrijk dat de taken intern bij de ketenpartners goed belegd 
zijn en dat er ook periodiek gemonitord wordt of dat ook nog steeds volgens 
afspraak functioneert. Dit is van belang voor de eindgebruikers van IFM. Zij 
moeten ongestoord en efficiënt hun werk kunnen doen en zij goed geïnformeerd 
worden over nieuwe of gewijzigde functionaliteit bij nieuwe releases van IFM. Dit 
stimuleert het (juist) gebruik van IFM en dat is in het belang van de jongere. 
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Het financieel kader van IFM 
Het beheren en onderhouden van IFM brengt kosten met zich mee. De 
ketenpartners dragen deze kosten gezamenlijk conform een kostenverdeelsleutel. 

Organisatie 	 Aandeel 	Allocatie 
RvdK 	 38% 	 LIJ 
Gemeenten en GI's 	 38% 	 LIJ 
DM 	 24% 	 nl 

Het beheer en de vernieuwingen of verbeteringen worden binnen het jaarlijks 
vastgesteld budget gerealiseerd. 

Bij aanvullende wensen/projecten, zal na akkoord van de ketenpartners bij de 
operationeel beheerder, Justid, een offerte worden uitgevraagd. Waarna 
besluitvorming over de uitvoering daarvan plaatsvindt. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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Analyse & Conclusies 

De informatie die in de interviews naar voren is gekomen laat zich clusteren in 5 
onderwerpen: Functionaliteit, Gebruikerservaring, Data, Beheer en Techniek. Na 
de interview-fase is er in verdiepingssessies nader ingegaan op deze 
onderwerpen. Deze onderwerpen hieronder verder toegelicht nadat eerst wordt 
ingegaan op de mate van het gebruik en de privacy. 

Mate van gebruik 
Het gebruik van IFM is van groot belang, zie de sectie Het waarom van IFM 
hierboven. IFM wordt door de RvdK, de GI's en de 33I's gebruikt door honderden 
medewerkers die belang en noodzaak van het gebruik van IFM inzien. Voor zowel 
de jeugdreclassering als voor de raadsonderzoeker is het een verplichting om de 
instrumenten van het LIJ te gebruiken en hiermee IFM in te zetten. Dit is 
opgenomen in het Normenkader danwel Kwaliteitskader van de organisaties. Er is 
echter nog steeds een significant deel van de medewerkers dat IFM niet of 
nauwelijks gebruikt. Bijvoorbeeld bij de RvdK werd in 2020 het LIJ in 30 procent 
van de strafzaken niet ingezet (dit verschilt per regio). Bij de GI's wisselt het 
gebruik van het LIJ sterk per regio (geen harde cijfers bekend over 
inzetpercentage van het totaal). 
Het beeld is dat er vanuit het management wel gestuurd wordt op het gebruik van 
IFM (dit is bijvoorbeeld het geval bij de RvdK). Men ziet het belang van IFM en 
het beleid is om IFM te gebruiken. Toch is dit blijkbaar onvoldoende om tot de 
gewenste brede mate van gebruik te komen. Mogelijke oorzaken zijn: 

• Onbekendheid dat IFM er is en dat er afspraken zijn gemaakt dat in het 
primair proces standaard IFM gebruikt wordt. 

• Onbekendheid met de werking van IFM. De medewerker heeft geen training 
gekregen of heeft deze te lang geleden gevolgd. 

• Om praktische redenen. Bijvoorbeeld: er is een voorgeleiding op een te korte 
termijn en in combinatie met werkdruk is er geen tijd voor een volledige met 
IFM opgestelde rapportage. 

• Om inhoudelijke reden. Bijvoorbeeld: de Ritax afnemen bij alleenstaande 
minderjarige asielzoekers is niet wenselijk. 

• Het proces in IFM is niet altijd eenvoudig. De medewerker die het veel 
gebruikt kan er goed mee uit de voeten, voor medewerkers die het weinig 
gebruiken valt het niet mee. 

• Er is een behoorlijke leercurve om IFM snel en juist te gebruiken. Wellicht dat 
medewerkers moeite hebben om door die fase heen te gaan en IFM daarom 
links laten liggen. 

• Het schrijven van een klein Word-document is veel sneller voor werkers dan 
IFM te gebruiken. Dat er dan geen risicotaxatie-instrument wordt gebruikt en 
wat de consequenties daarvan zijn, wordt blijkbaar niet of heel beperkt 
meegewogen. 

• De gebruikersvriendelijkheid laat te wensen over (zie ook de sectie 
Gebruikerservaring hieronder) waardoor medewerkers geneigd zijn IFM te 
vermijden. 

• De gebruikersinterface sluit niet (meer) aan op de behoefte en manier van 
werken van de medewerkers. 

• Complexiteit van gebruik doordat IFM wordt opgestart vanuit de primair 
proces applicatie van de eigen organisatie (zoals KBPS bij de RvdK, of WIJZ in 
geval van de Jeugdreclassering). Dit maakt het enerzijds omslachtig in het 
gebruik, anderzijds is niet altijd duidelijk waar fouten ontstaan en waar je die 
als gebruiker meldt en door welke partij die moeten worden afgehandeld. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 
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• Onbekendheid in gebruikersorganisatie waar het gaat om de afhandeling van 
incidenten of changes. 

Dit lijken de belangrijkste punten te zijn die een remmende werking hebben op de 
mate van het gebruik van IFM. 

De ketenpartners geven aan dat het belangrijk is om zowel nieuwe medewerkers 
goed op te leiden zodat deze het belang het LIJ inzien en IFM makkelijker en juist 
gebruiken. En dat het nodig is om opfristrainingen te geven zodat de kennis up-
to-date blijft en de mate van het gebruik op peil blijft. 

Het gebruik van het LIJ vraagt voor de RvdK een driedaagse training. Of in het 
geval van de JR een 1-daagse training. In de praktijk is niet iedereen opgeleid, 
volgt de herhalingstraining of neemt de voorgeschreven 10 onderzoeken af met 
behulp van IFM. Dit veroorzaakt een tekort aan kennis van de risicotaxatie, het 
systeem en is van invloed op de kwaliteit van de adviezen. 

IFM is een krachtig systeem, waarvoor de medewerkers worden opgeleid voor het 
gebruik. Echter het goed kunnen invullen van het instrument vraagt veel 
onderhoud. Kennis is belangrijk. Dat de medewerker begrijpt wat hij/zij doet met 
het instrument is fundamenteel voor het inzetten van een passend vervolgtraject. 
Ook gedurende de tijd dat mensen er mee werken is tussentijds trainen en 
bijscholen gewenst. Dit dient gefaciliteerd en gestimuleerd te worden. Hoe vaker 
de medewerker het gebruikt, hoe beter hij/zij hierin wordt. Daarnaast is het van 
belang dat de werkers goed op de hoogte zijn van de wijzigingen die worden 
doorgevoerd in IFM. 

De toetsingscommissie wijst daartoe op 'treatment integrity' (in hoeverre wordt 
uitgevoerd zoals bedoeld) dat fundamenteel is voor de kwaliteit. Kennis moet 
onderhouden blijven. Daarom is hertraining verplicht, samen met een minimaal 
aantal zaken per jaar. Hierop is ingestemd door partners, maar dit wordt niet 
(h)erkend bij alle gebruikers in de regio. 

Het gebruik van IFM kan bevorderd worden door, niet uitputtend: 
• Verbetering van de gebruikersinterface (een 'look-and-feel' die beter aansluit 

bij wat men tegenwoordig gewend is). 
• Vereenvoudiging van de afhandeling van formulieren, 
• Ondersteuning van de eindgebruiker in het in gebruik. 
• Training. 
• Een actieve gebruikers-community. 
• Laagdrempelige beschikbaarheid, bijvoorbeeld op mobile devices. 

De verbetering van de gebruikerservaring is voor het bevorderen van het gebruik 
van grote betekenis. Echter, dát alleen is niet voldoende. Het is noodzakelijk dat 
hier actief op gestuurd wordt door de Ketenpartners. Het beeld is dat deze sturing 
er wel is, maar dat dit geïntensiveerd dient te worden om het gewenste effect te 
hebben. Het is nodig om bewust vanuit de organisatie op strategisch en tactisch 
niveau aansturing te geven op bekendheid en gebruik van het LIJ. 

Richting de medewerkers dient te worden uitgedragen dat het niet alleen een 
systeem is voor de eigen organisatie, maar dat het gebruik ook van belang is voor 
partners in de keten zodat deze in het belang van de jongere kunnen 
voortbouwen op de informatie die in IFM aanwezig is. 

Het aanhalen van de afspraken in de keten over het gebruik van IFM/LIJ is ten 
zeerste aan te bevelen. Als ook het maken van afspraken over het monitoren van 

Datum 
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het gebruik van IFM (bijv. hoe vaak wordt het gebruikt en hoe verhoudt zich tot 
het totaal aantal zaken). Een periodieke rapportage van en aan de ketenpartners 
en/of aan het TO-KVJ zal helpen hier grip op te houden. 

Privacy 
In 2018 zijn Privacy Impact Assessments (PIA's) van de Ritax en de rapportages 
afgerond. Er zijn verwerkingsregisters opgesteld. Echter, het is niet met zekerheid 
vast te stellen of er volledig wordt voldaan aan de eisen vanuit de AVG. Uit de ter 
beschikking gestelde documenten is dat niet af te leiden. Een observatie is dat de 
verschillende ketenpartners zich verantwoordelijk voelen voor een deel van de 
privacy en de daarvoor belangrijke security. Waarmee er geen zekerheid is dat 
het geheel goed geregeld is. 

Een voorbeeld is de PEN-test (security test m.b.t. kwetsbaarheid voor hackers). 
Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid voelt zich verantwoordelijk voor een 
PEN-test van de IFM-componenten in de eigen omgeving. Buiten de 
verantwoordelijkheid van Justid vallen de onderdelen die draaien bij SSC-I en de 
primair proces systemen van de ketenpartners van waaruit eindgebruikers 
toegang krijgen tot IFM. Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid heeft 
daarmee niet de end-to-end bewaking op deze kwetsbaarheid. De vraag is, wie 
heeft dat dan wel? En, bij wie dient dit belegd te worden en op welke wijze? 

Ketenpartners vinden het wel belangrijk dat privacy in orde is. Bijvoorbeeld JZNL 
benadrukt dat het van belang is dat de GI's beter in staat zijn de 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen over de informatie in IFM die vanuit de 
GI's ontstaat en al dan niet gedeeld wordt met de ketenpartners. 

IFM is geen archief. Er zijn afspraken gemaakt welke informatie op welke termijn 
weer uit IFM verwijderd moet worden. Toch wordt in de IFM-component BUI-
informatie langdurig bewaard voor onderzoeksdoeleinden (wetenschap + beleid) 
waardoor het onder een andere bewaartermijn zou vallen. De data wordt niet 
geanonimiseerd opgeslagen. Door het gepseudonimiseerd op te slaan kan er 
een koppeling worden gemaakt met andere data zoals uit het bronssyteem van de 
GI's en RvdK, de recidivemonitor of van CBS. 

Er is een batchproces dat ieder nacht opschoningsscripts uitvoert en o.m. 
berichten uit de database verwijdert. Er is geen beschreven proces voor het 
opschonen van data waarbij is aangegeven welke data op welk moment wordt 
verwijderd. Er is geen rapportage waarmee het respecteren van de 
bewakingstermijn kan worden beoordeeld. 

In het IFM-deel dat DJI gebruikt worden de dossiers van de jongere langdurig 
bewaard. Deze worden niet overgeheveld naar een eigen primair proces systeem 
of archief. Voor dat onderdeel is IFM het archief. 

Wanneer data wordt aangeleverd aan derden, zoals voor onderzoek door het 
WODC, dan gebeurt dat op basis van een verwerkerssovereenkomst. 

Met Privacy adviseurs van DGSenB/Ketenregie is besproken waar 
aandachtspunten liggen voor IFM en welke vervolgstappen gezet dienen te 
worden, zie daarvoor het onderdeel Advies. 

Datum 
30 april 2021.  
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Functionaliteit 

In verdiepingssessies en workshops is geïnventariseerd wat de behoefte is aan 
aanvullende functionaliteit van IFM. Voor de korte termijn is dat helder. Voor de 
middellange termijn zijn er ideeën en verwachtingen, die nog weinig concreet zijn. 
Daarvoor zal eerst in de eigen organisaties en ketenbreed samen met beleid 
minjenv moeten worden bekeken of inzet van een nieuw instrument wenselijk is, 
hoe deze ingepast wordt in het proces en wat de impact daarvan is. Vervolgens is 
het de vraag of het wenselijk is dat dit instrument wordt opgenomen in IFM. 

Uitbreiding van functionaliteit zal plaats moeten vinden volgens het proces zoals 
hierboven beschreven in de sectie Stakeholder Interactie. Als het gaat om de 
wensen en ideeën die er zijn dan komt de volgende hoofdlijn naar voren: 

• De uitbreiding op het vlak van zorg. 
o Met de Ritax Zorg is het mogelijk om ook in te schatten wat de 

toekomstige behoefte van de jongere is op het gebied van zorg. De Ritax 
2.0 wordt in 2021 ingebouwd in IFM, het bijbehorende onderdeel Ritax 
Zorg zal in een daaropvolgende wijziging geïmplementeerd worden. 

o Straf en Zorg zijn gescheiden werelden. Terwijl er voor de uitoefening 
van de eigen taak behoefte is aan a) soortgelijke instrumenten en b) het 
beschikbaar krijgen/stellen van informatie van/aan de ander. IFM zou 
daar een rol in kunnen gaan spelen. 
Noot: partijen als Politie, RvdK, Jeugdreclassering, Jeugd ggz, zijn 
zelfstandig en moeten hier zelf voor willen kiezen. 

• Ondersteuning op het grensvlak van adolescentenstrafrecht (ASR) en 
volwassenenstrafrecht. 
Dit zijn gescheiden werelden. Een knelpunt binnen ASR is dat de informatie 
van de betrokkene vanuit het voortraject van het jeugdstrafrecht niet (altijd) 
beschikbaar is. Er loopt een pilot waarin de Willem Schrikker Stichting de 
Ritax inzet voor ASR jongeren en hiervoor IFM gebruikt. Ook in het 
volwassenstrafrecht zou IFM ingezet kunnen worden als daarvoor de juiste 
instrumenten worden opgenomen. In het onderzoek is dit laatste overigens 
niet als concrete wens naar voren gekomen. 

• Ondersteuning van ARIS. 
Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Schoolverzuim komt van pas bij 
de RvdK en de GI's. Dit is een vergelijkbaar instrument als de Ritax, maar 
gezien de Covidperiode is een pilot nog niet gestart. 

• Ondersteuning van ARD. 
Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming is gericht op 
veiligheid van het kind in het gezin). 
o Daarmee kan een goede inschatting van de (on)veiligheid in een gezin 

worden gemaakt. De informatie kan in IFM behouden blijven en 
beschikbaar gesteld worden. 

o Uitbreiding naar een beschermingsonderzoek gebeurt nu maar in 3% 
van de probleemgezinnen. En dat is heel laag. Beschikbaar maken van 
het instrument in IFM kan hier verbetering in brengen. 
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• Ondersteuning van "zelftests". Deze worden door de jongeren zelf 
uitgevoerd. 

Op de langere termijn zal er behoefte ontstaan om nieuwe vormen van 
instrumenten met IFM te ondersteunen. Over toekomstige ontwikkelingen schetst 
de Toetsingscommissie LIJ o.a. het volgende: 

Je wilt de jongere een eigen risico-inschatting laten maken, wat zij denken hoe ze 
het gaan doen. Een eigen risico-inschatting is volop in ontwikkeling en ook van 
belang voor het LIJ. (De Leefwijzer is een voorbeeld van hoe een jongere zelf aan 
het roer kan staan). Naast dat beschermende factoren en competenties van 
jongeren meer aandacht moeten krijgen, is ook de mening van jongeren zelf van 
belang. Er wordt een onderzoek gepland naar "transition inventory". Bij transitie 
vanuit justitiële instelling of zorginstelling terug naar de maatschappij kijkt de 
jongere wat maakt dat de terugkeer succesvol zal gaan (en wat niet) op 
verschillende domeinen. Het is van belang dat de jongere zelf meer de regie in 
handen heeft. Dat zij meer autonomie krijgen over het behandeltraject, ook aan 
het begin van een traject. [...J 
Er zijn ontwikkelingen met nieuw soortige behandelingen. Denk aan behandeling 
op afstand. Of behandeling waarbij de focus niet ligt op de interventies, maar op 
de werkbare factoren (bijvoorbeeld in geval van gedragsproblemen), waarbij 
vervolgens behandelvoorbeelden en suggesties voor interventies en voor 
praktische ondersteuning vanuit Jeugdreclassering worden gegeven. 

Als in het LIJ aan dergelijke ontwikkelingen verder invulling wordt gegeven, dan 
ligt het voor de hand dat IFM ook hierin het proces bij de ketenpartners 
ondersteunt. Het hierboven genoemde "ondersteunen van zelftests" is daar een 
voorbeeld van. 

Binnen politie wordt gewerkt aan een generiek model voor risicotaxatie. Dit is nog 
volop in ontwikkeling en heeft als doel het professionaliseren van de inzet. 
Hiermee werkt men aan een nieuwe generatie van tooling. Tot op heden zijn de 
instrumenten gebaseerd het proces en op gestructureerde informatie. De nieuwe 
generatie gebruikt nieuwe concepten zoals: met daarvoor ontwikkelde algoritmen 
trefwoorden analyseren in teksten en dan patronen herkennen. Om zo een betere 
analyse van het huidige gedrag verkrijgen. Er wordt gebruik gemaakt van Big 
Data en Datamining. Hierbij zijn naast de computer-algoritmen ook 
domeinspecialisten, data scientists en informatiespecialisten betrokken. Het is niet 
langer alleen de wetenschapper die het model maakt. 

Als deze ontwikkeling zich begint uit te kristalliseren, de technieken volwassen 
worden en in de praktijk zichtbaar wordt welke voordelen dit oplevert, dan zal dit 
ook relevant gaan worden voor IFM omdat de ketenpartners deze voordelen ook 
zullen willen uitnutten. 

RvdK geeft aan dat er behoefte is aan een platform om meerdere 
instrumenten/vragenlijsten te bouwen en te ontwikkelen, waarin diverse huidige 
(losse) instrumenten en tools, papieren dossiers bij juristen kunnen worden 
ondergebracht. Het is de overweging waard om IFM hiervoor te positioneren. 

Ook vanuit DJI is er behoefte aan een flexibel IFM waar zo nodig in een kort 
tijdsbeslag nieuwe modules aan kunnen worden toegevoegd. Opdat de systemen 
van de KV's en de 3JI's kunnen blijven aansluiten bij de `stelselwijziging` die de 
komende jaren plaatsvindt. 
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Mogelijk groeipad functionaliteit IFM 
Momenteel Korte termijn Middellange termijn Lange termijn 

• Risicotaxatie 
RvdK) 

• Rapportage (RvdK) 
• Methodieken (D3I) 
• Registratie en archief 

(DJI) 
• Informatie-uitwisseling 

(WI-IR-RAK) 

• Ritax 2.0 (IR, RvdK) 
• Ritax Zorg (Ir, RvdK) 
• ARIS (JR, RvdK) 

• ARIJ 
• Zelftest jongere 
• Nieuw type instrument 

t.b.v. vernieuwde 
behandelmethodiek LIJ 

• IFM functionaliteit 
beschikbaar op 
mobiele devices 

• Datagedreven 
risicotaxaties 

ONGERUBRICEERD 

Hoewel de ketenpartners spreken over functionele uitbreiding klinkt bij hen de 
tegelijkertijd de oproep om de formulieren (instrumenten) zo compact mogelijk te 
maken en te houden. Zodat het invullen van de formulieren niet te bewerkelijk 
wordt. In de afgelopen jaren zijn daartoe al stappen gezet. En ook bij de Ritax 2.0 
is het aantal vragen met bijna een kwart verminderd. 

Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

Verder is er de wens geuit dat functionaliteit op andere devices beschikbaar komt. 
Denk aan de mogelijkheid om op een smartphone of tablet vragenlijsten te 
kunnen doorlopen, of informatie uit IFM te kunnen inzien. 

Data 
In de interviews en de verdiepingssessies is gesproken over de behoefte om: 

1. Data te delen in de keten op het niveau van de individuele casus. Het betreft 
hier de huidige uitwisseling van data voor het primaire proces. 

2. Data uit IFM beschikbaar te krijgen voor analyse. 

Hieronder worden deze twee onderwerpen belicht. 

Data delen in de keten op het niveau van de individuele casus. 
In het LIJ is afgesproken om informatie over de jongere met elkaar te delen die 
direct een link heeft met de gebruikte risicotaxatie instrumenten. Het is 
ingeregeld dat een deel daarvan voor rekening van IFM komt. In de huidige 
uitwisseling van data voor het primaire proces voldoet deze uitwisseling ten dele. 

Via IFM 

• RITAX B-formulier 
Het RITAX B-formulier wordt door de RvdK gedeeld met de Jeugdreclassering 
(IR), het gaat dan om de ingevulde items van het instrument, de Ritax met 
toegevoegde informatie door de werkers en niet om de gehele rapportage van 
de RvdK. JR gebruikt de (automatisch) ingevulde gegevens van de RvdK en 
maakt met de eigen aanvulling een nieuw dynamisch risicoprofiel op. Deze 
informatie komt vervolgens ook weer ter beschikking van de RvdK, als zij de 
case weer oppakken, bijvoorbeeld na recidive of tijdens een voorarrest. 

• Het dynamisch risicoprofiel opgesteld door de JR 
De JR neemt de uitkomsten van de Ritax mee in een plan van aanpak, 
daartoe haalt de medewerker het opgestelde dynamisch risicoprofiel naar het 
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eigen bronsysteem (WIJZ). Op het moment dat een medewerker van een GI . 
de informatie in WIJZ vrijgeeft wordt de informatie met de RvdK gedeeld. 

• Verblijfsinformatie jongere in de 331 
Vanuit de jeugdgevangenis (JJI) deelt men een document met 
verblijfsinformatie met als doel om de RvdK en JR te informeren voor de 
Raadkamerzitting. Dit geeft informatie over de eerste week in de JJI. Hierin is 
o.a. opgenomen wat de indrukken zijn, hoe de jongere zich gedraagt, hoe het 
contact verloopt, schoolgaand, thuissituatie, wat de uitslag van de 
urinecontrole is. Dit document is door de RvdK en JR op te halen uit IFM als 
pdf-bestand. Dit bestand verdwijnt uit IFM na 14 dagen (conform 
privacyrichtlijn). 

• Het dynamisch risicoprofiel opgesteld door de RvdK 
Voor werkers in de 33I's is het dynamisch risicoprofiel (DRP) zichtbaar voor de 
jongere zoals dat is ontstaan in het traject bij de RvdK. 

Voor een toelichting op bovengenoemde informatiedeling zie Bijlage G Toelichting 
informatiedeling JR - RvdK - DJI. 

Niet via IFM 

• Plan van aanpak en evaluatierapporten van de 3R t.b.v. de RvdK 
Het plan van aanpak en de evaluatierapporten van de JR worden niet in IFM 
gemaakt (dit gebeurde wel in de beginperiode van IFM, echter vanaf 2015 
hanteren de Gecertificeerde Instellingen (GI's) na een decentralisatie ieder 
een eigen model voor de rapportage). Deze rapporten worden buiten IFM 
gedeeld. In de praktijk neemt de RvdK contact op met de betreffende GI om 
het rapport voor een jongere op te vragen. Er is daartoe contact per telefoon 
en per mail. Dit wordt ervaren als een werkbare situatie. 

• Aanvullend benodigde informatie t.b.v. de RvdK 
Als in de gegevensuitwisseling informatie vanuit andere partijen ontbreekt 
dan neemt men vanuit de RvdK telefonisch contact op met JR. Zodat men de 
informatie in eigen bewoording kan vermelden in het rapport. Ook stemt men 
telefonisch af om te controleren of men de informatie van JR juist begrepen 
heeft. 

• Volledige adviesrapportage van de RvdK t.b.v. de 331 
De 331 haalt via 3D online de volledige adviesrapportage op van de RvdK. Men 
heeft liever het totale beeld van de RvdK i.p.v. alleen een tabel met kleine 
stukjes tekst (het DRP). 

• Preselect informatie van Politie t.b.v. ZSM-tafel 
In een samenwerkingsruimte wordt Preselect informatie getoond op de 
recidivemonitor op de ZSM-tafel waar op basis van laag/midden/hoog risico 
de zaak in onderzoek wordt genomen door de RvdK of naar Halt wordt 
verwezen. De uitkomst van de Preseléct weegt mee in de Ritax. De 
overdracht van gegevens van Preselect naar IFM gebeurt niet 
geautomatiseerd. 

• Aanvullende informatie van Politie t.b.v. ketenpartners 
Politie stelt informatie ter beschikking t.b.v. van afwegingen in LIJ (voorbij het 
proces aan de ZSM-tafel). Het gaat om statische factoren (zoals overzicht van 
hoeveel keer met de politie in aanraking geweest) en dynamische factoren 
(veranderbare factoren, zoals de gezinssituatie, school) 

• Informatie van Halt aan de ketenpartners 
Halt maakt o.m. gebruik van de Halt-SI en de SCIL. Eventuele informatie-
uitwisseling over de jongere met bijvoorbeeld de RvdK vindt buiten IFM 
plaats. 

Datum 
30 april 2021 
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Als de eindgebruikers de procedure in IFM en het eigen primair proces systeem 
goed volgen (met name waar het gaat om het 'vrijgeven') dan functioneert de 
informatie-uitwisseling rondom een individuele casus afdoende en zijn de partijen, 
gegeven de huidige eisen, tevreden over de wijze waarop dit nu is ingericht. 

In de toekomst kan wel de wens ontstaan dat data over de jongere vanuit IFM 
beschikbaar gemaakt kan worden bijvoorbeeld voor een nog te ontwikkelen 
'persoonsbeeld op maat' voor de ZSM-tafel. Daartoe zal IFM een mechanisme 
moeten bieden om deze data te ontsluiten. Dit mechanisme biedt dan niet alleen 
technische ontsluiting (middels een API) maar regelt ook de autorisatie voor het 
gebruik en de verantwoording van de verstrekking van gegevens. 

Verder spreken ketenpartners van de wenselijkheid om informatie te kunnen 
uitwisselen met partijen in andere domeinen (jeugdzorg): "Het breder gebruiken 
en delen van de data, het doorzetten naar een ander instituut dat de informatie 
kan benutten", zoals dit ook terugkomt hierboven bij het onderwerp 
Functionaliteit. 

Het is van belang dat met de wens om meer data te gaan delen, telkens ook 
wordt afgewogen of dit rechtmatig is (neem AVG in acht) en op welke wijze dit 
plaatsvindt (volg de kaders in de keten), "voorzien in de behoefte op de 
werkvloer" mag niet het enige criterium zijn. 

Data uit IFM beschikbaar voor analyse 

Zowel RvdK, DJI, Politie, Halt en DGSenB geven in de interviews aan dat 
makkelijker van data in IFM gebruikgemaakt moet kunnen worden. Op het 
moment is dat niet of alleen beperkt en dan met grote inspanning mogelijk. Een 
citaat uit een van de interviews vat het kernachtig samen: 

"IFM is sterk in het ondersteunen van de werkprocessen, maar schiet te kort op 
het vlak van analyse mogelijkheden. Als bron van informatie heeft IFM ernstige 
beperkingen. Het gewenste 'data-driven' werken kan IFM nu niet ondersteunen. 
Tevens is het moeilijk om beleidsinformatie uit IFM te halen." 

De data in IFM wil men kunnen gebruiken voor het monitoren van het proces, het 
kalibreren van de instrumenten en het toetsen van de effectiviteit van het beleid. 
Dit moet mogelijk zijn over de keten heen. In de gesprekken zijn talloze 
voorbeelden genoemd: 
• Wat is het eindresultaat van een behandeling en heeft de behandeling 

gewerkt? 
• Hoe vaak komt er een leerstraf uit het LIJ? En hoe vaak heeft de rechter dan 

een werkstraf opgelegd? En als de leerstraf effectiever is, kan dat 
teruggekoppeld worden naar de rechter zodat hij hier rekening mee kan 
houden bij het komen tot uitspraken? 

• Kan er gekoppeld worden met bronsystemen (van RvdK, NFI) zodat uitslagen 
van zittingen en vonnissen beschikbaar komen? 

• Politie wil weten hoe met een probleemgeval wordt omgegaan, hoe is dit 
opgepakt en heeft dit effect? Door dergelijke vragen te stellen en te kunnen 
beantwoorden (met behoud van privacy) kan er effectiever beleid gemaakt 
worden dat meer op maat is gemaakt." 

• Welk soort jongeren recidiveert vaker en hebben de interventies 
daadwerkelijk meerwaarde? 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
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• Wat zijn de trends en welke vraag komt er op de gemeenten af zodat zij 
daarvoor de juiste hulp kunnen inkopen? 

De dataset die beschikbaar wordt gesteld moet klaar zijn voor analyse. Wanneer 
op dit moment data beschikbaar wordt gesteld aan onderzoekers (WODC, UvA) 
moet onevenredig veel tijd besteed worden aan data extractie en opschoning van 
de dataset, en kan slechts een relatief klein deel van de tijd worden besteed aan 
inhoudelijke analyse t.b.v. vraagstukken. 

Uit bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om het 
ontsluiten van data uit IFM. Het is van belang dat deze gekoppeld kan worden aan 
data uit andere bronnen. Er is behoefte aan een veilige analyseomgeving waarin 
gekoppeld kan worden met andere datasets. 

Baten van het koppelen met externe data en het bieden van analyse 
mogelijkheden worden als volgt geformuleerd: 
• Middels data-analyse identificeer je elementen die aan de risicotaxatie kunnen 

worden toegevoegd om de effectiviteit van het instrument te verbeteren. 
• Normering- / valideringsonderzoek. Wat is de effectiviteit van het instrument 

en van de adviezen die op basis daarvan gegeven worden? Werken de 
interventies? Is bijstelling van het beleid gewenst? 

De behoefte aan het kunnen ontsluiten en uitnutten van de data in IFM bestaat al 
lange tijd en wordt steeds urgenter: "Het LIJ kan niet kan blijven bestaan op het 
moment dat de data niet gebruikt kan worden om te toetsen of het instrument 
werkt. Daarnaast komt er op dit moment onvoldoende beleidsinformatie 
beschikbaar en wordt beleid vormgegeven op aannames en ontbreekt (een 
afdoende) onderbouwing." 

In IFM-BUI is het op technisch niveau configureerbaar om meer data (attributen), 
zoals die in de formulieren is vastgelegd in IFM, in een aparte tabel ter 
beschikking te stellen. Daarmee is er de mogelijkheid de data te onttrekken en de 
dataset uit te breiden. Er zal dan nog steeds een bewerkingsslag moeten worden 
uitgevoerd om de data geschikt te maken voor rapportage. Dit dient nader 
ontworpen en geïmplementeerd te worden. 

In het uitwerken van een oplossing moet er rekening mee worden gehouden dat 
IFM een operationeel systeem is, dat hele andere eigenschappen dient te hebben 
dan een systeem/omgeving waarin je data-analyse uitvoert. De analyse 
mogelijkheden worden beter niet in IFM zèlf ingebouwd, maar in een aparte 
omgeving die gekoppeld is aan IFM. 

De vraag is hoe op het vlak van data in stappen de gewenste situatie bereikt kan 
worden. Een mogelijk pad is het volgende: 

1. Ontsluit de data die al beschikbaar is (focus operationele rapportage) 
Vanaf Q4 2020 wordt met ondersteuning vanuit Ketenregie onderzocht hoe er met 
behulp van de data die nu beschikbaar is in IFM-BUI analyses en rapportages 
gemaakt kunnen worden en hoe een (operationeel) dashboard opgezet kan 
worden. Het blijkt dat met de juiste tooling al het nodige aan data te ontsluiten is. 
Dit is een belangrijk stap omdat hiermee op korte termijn data uit IFM benut 
wordt en de operatie ondersteund kan worden. Dit biedt tevens de mogelijkheid 
om voor te bereiden om een noodzakelijke vervolgstap. 
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2. Maak de data beschikbaar in een dedicated analyse omgeving. 
Hierbij is de data geanonimiseerd en vastgelegd in een structuur die geschikt is 
voor het uitvoeren van analyses en het maken van rapportages. Focus is nog erg 
operationeel gericht, wellicht dat eerste beleidsanalyses al mogelijk zijn. 
Om deze stap te kunnen zetten is het van belang dat er afspraken worden 
gemaakt tussen de ketenpartners over een werkbare manier om tot 
verwerkersafspraken te komen. 

3. Verbind de IFM data met data van Ketenpartners. 
Dit kan in de dedicated analyse omgeving gebeuren of door het geautomatiseerd 
delen van data met ketenpartners die de analyse in hun eigen omgeving 
uitvoeren. De gewenste inrichting zal met de ketenpartners afgewogen en 
vastgesteld moeten worden, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over het 
delen van de data. Dan wordt het beter mogelijk om end-tot-end te analyseren 
omdat gekoppeld kan worden wat er in het voortraject gebeurt, wat in IFM zelf en 
wat in het natraject. Analyse van beleid en instrument worden hiermee 
ondersteund. 

4. Betrek data uit externe bronnen als hulpmiddel bij Risicotaxatie. 
Of deze stap daadwerkelijk gezet wordt is afhankelijk van welke nieuwe typen 
instrumenten ontstaan. Ondersteuning van het primair proces met data en de 
verbanden en trends die daaruit zijn af te leiden, is in de toekomst zeker 
mogelijk. Het kunnen betrekken van relevante data vanuit/in IFM zal dan nodig 
zijn. Dit speelt niet op de korte termijn en naar verwachting ook niet op de 
middellange termijn. 

Gebruikerservaring 
In de interviews kwam de gebruikerservaring als een duidelijk aandachtspunt 
naar voren. Daarom is daar in een verdiepingsgesprek verder op ingezoomd zodat 
duidelijk wordt waar de aandachtspunten liggen voor de gebruikers. In o.m. het 
verslag van de verdiepingsgesprek gebruikersperspectief en het 
verdiepingsgesprek William Schrikker Stichting wordt in meer detail gesproken 
over de knelpunten en de verbetermogelijkheden. Hieronder een overzicht. 

"Look-and-feel" 
Volgens de gebruikers heeft de `user-interface' een flinke opknapbeurt nodig, dat 
gaat niet alleen om hoe het er uitziet, maar ook om de indeling van het scherm 
en hoe je daar doorheen genavigeerd kan worden (tezamen de `look-and-Peel'). 

Er zijn verbetersuggesties voor o.m. de indeling van de schermen, het sneller 
kunnen navigeren naar vragenlijsten, het voorkomen van heen en weer klikken 
en van overbodige handelingen, het beter verband kunnen zien wat je op het 
scherm invult en het uiteindelijke adviesrapport. Een en ander is beschreven in 
het verslag van de verdiepingsgesprek gebruikersperspectief en het 
verdiepingsgesprek William Schrikker Stichting. 

Procesflow en terminologie 
Gebruikers zien graag de procesflow verbeteren. Daarmee wordt gedoeld op de 
manier waarop je door het systeem wordt geleid bij het gebruik van een 
instrument of bij het opstellen van een rapportage. 

Ook zou er meer lijn moeten komen in de terminologie. Nu worden termen 
inconsistent en door elkaar heen gebruikt. Er wordt gesproken over 'een brij van 
termen, denk aan: instrument/formulier/risicotaxatie/rapport. Het is de 
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gebruikers niet altijd precies duidelijk welk label; er hangt aan het onderdeel dat 
ze op een bepaald moment uitvoeren. 

Daarnaast wordt het inkorten van vragenlijsten en formulieren als een winstpunt 
gezien. Het weglaten van overbodige vragen en stappen maakt een efficiënter 
gebruik mogelijk en verlicht de werklast van de eindgebruiker. 

Gebruik en gebruikersondersteuning 
Het is de wens dat de gebruiker binnen IFM meer ondersteuning krijgt tijdens het 
gebruik. Denk aan duidelijkere teksten bij waarschuwingssignalen (bijvoorbeeld 
als er verschillende formulieren/instrumenten openstaan), duiding welke 
onderdelen hoe ingevuld moeten worden. Kortom ondersteuning van de gebruiker 
in het proces dat hij/zij uitvoert in IFM. Waarmee wordt voorkomen dat IFM niet 
gebruikt wordt en wordt voorkomen dat IFM verkeerd gebruikt wordt (zoals het 
overslaan van vragen waardoor een inhoudelijk advies of plan van aanpak van 
mindere kwaliteit is). 

Ook is voorgesteld om alle inhoudelijke informatie, procesdocumentatie 
beschikbaar te krijgen in (of vanuit) IFM. Waarbij ook contactpersonen en 
gegevens voor de verschillende vormen van ondersteuning in 1 overzicht 
beschikbaar zijn. Daar zouden bij een nieuwe release ook direct de handleidingen 
worden geplaatst. Ook instructiefilms zoals die door de RvdK gemaakt worden bij 
een nieuwe release kunnen hier geplaatst worden. 

De suggestie is gedaan voor virtuele rondleiding door de applicatie met uitleg 
over knoppen en de flow door de applicatie. Dat scheelt de gebruiker tijd met 
uitzoeken, navragen en helpt de kennis op peil te houden. 

Het belang van een goede gebruikerservaring 
Gebruikers die regelmatig gebruik maken van IFM hebben de bovengenoemde 
extra gebruikersondersteuning niet nodig. Zij kijken door de huidige beperkingen 
en ongemakken van de userinterface heen en weten snel door het systeem te 
navigeren. Echter voor de groep die IFM weinig gebruikt en de groep die IFM in 
het geheel niet gebruikt zijn bovenstaande verbetering van essentieel belang om 
IFM goed te kunnen gebruiken. Omdat er altijd medewerkers zullen zijn die het 
LU minder vaak gebruiken, is het 'makkelijker-maken' bijvoorbeeld door uitleg op 
maat in het systeem zelf een 'must'. ' 

Het gebruik van IFM en daarbinnen het juist gebruik van IFM is van invloed op het 
traject dat de jongere doorloopt en de effectiviteit van de hulp. Het doel is immers 
de jongere op de beste manier te helpen, door de beste inschatting te maken en 
het beste traject voor de jongere uit te zetten. 

Stappen om de gebruikerservaring te verbeteren 
Het is raadzaam om voor het verbeteren van de gebruikerservaring een 
stappenplan te maken en hierbij rekening te houden met de gewenste 
veranderingen en de doorontwikkeling van de techniek. Het is niet raadzaam te 
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7  Let op, dit is geen vervanging voor een training. Er zal door de organisaties goed gestuurd 
moeten blijven worden op het (tijdig) volgen van de training zodat de gebruikers over de 
vereiste basiskennis beschikken en de achterliggende gedachte van het LI.) bij hen bekend 
is. 
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veel te investeren in de met `XSLT' ontwikkelde schermen als er overgestapt gaat 
worden naar een user interface die is ontwikkeld in 'Angular'. 

Er zijn ongetwijfeld 'quick wins' zoals het maken van een handleiding en een 
rondleiding in IFM/LIJ. Het publiceren van wijzigingen en tips of het organiseren 
`hulplijn' of 'spreekuur' waar eindgebruikers terecht kunnen. Zo inventariseert het 
IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid momenteel de mogelijke verbeteringen 
in de interactie tussen IFM en WIJZ, het primair proces systeem van de GI's. 

Bij het verbeteren van de gebruikerservaring moet rekeningen worden gehouden 
met de eventuele beperking die ontstaan doordat de IFM schermen getoond moet 
worden op een werkplek die niet uniform is voor alle eindgebruikers omdat deze 
bij een tientallen verschillende organisaties werkzaam zijn. 

Houd bij de een vernieuwing van de user interface rekening met de wens om IFM 
ook op andere schermen en devices te kunnen ontsluiten, zodat onnodig 
meerwerk voorkomen kan worden op het moment dat die stap gezet gaat 
worden. 

Bij het verbeteren van de gebruikerservaring is het van belang de eindgebruikers 
nauw te betrekken, te werken met realistische prototypes. Ook is het raadzaam 
om ondersteuning te krijgen van experts in het ontwerpen van user interfaces. 
Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid inventariseert momenteel de 
mogelijke verbeteringen in de interactie tussen IFM en WIJZ, het primair proces 
systeem van de GI's. 

Beheer en Ondersteuning 

Het beheer en de ondersteuning is in de basis goed ingeregeld, zie ook hierboven 
de sectie Stakeholder Interactie. Wel zijn er verbeteringen te behalen door: 

• Intern binnen de ketenpartners de communicatie met de gebruikersgroep 
goed te organiseren. 

• Binnen de ketenpartners een duidelijke business owner aan te wijzen. 
• De business owners periodiek te laten overleggen met Ketenregie en het IFM 

ontwikkel- en beheerteam van Justid. 
• De juiste interactie te organiseren tussen het IFM ontwikkel- en beheerteam 

van Justid, Functioneel Beheerders bij de ketenpartners en de IT-
serviceorganisaties van de ketenpartners bij het uitrollen van changes waarbij 
kalenders nog meer op elkaar worden afgestemd en IFM ook bij de 
ketenpartners en hun leveranciers de gewenste prioriteit krijgt. 

• De testcapaciteit structureel goed te organiseren en de ketenpartners daar 
ook meer verantwoordelijkheid in te laten nemen Op dit moment vult 
Ketenregie de gaten op en is men afhankelijk van de (uitstekende inzet en 
motivatie) van individuele medewerkers. 

• De communicatie rondom nieuwe releases naar met name de eindgebruikers 
te verbeteren. Vanuit Ketenregie wordt al goede uitleg en documentatie 
aangeleverd. Belangrijk is dat dit ook bij de gebruikers terecht komt, hier is 
een rol weggelegd voor het Functioneel Beheer bij de ketenpartners. 

• Binnen de ketenpartners kerngebruikers (key users) aan te wijzen en deze te 
betrekken bij de inventarisatie, doorvoer en uitrol van wijzigingen. 

• Verantwoordelijkheden te benoemen en af te bakenen tussen de vele partijen 
en schakels die betrokken zijn bij het uitrollen van releases en patches en die 
betrokken moeten worden bij het analyseren van incidenten. 
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Gebruikers geven aan dat er behoefte is om wijzigingen sneller beschikbaar te 
krijgen. Het aantal releases is in 2021 verhoogd van 4 naar 8, dit zal helpen om 
de doorlooptijd van kleine wijzigingen te verkorten. Doorlooptijd van grotere 
changes is altijd een samenspel van alle betrokken partijen. Aanpassing van 
bijvoorbeeld een instrument dient zorgvuldig uitgevoerd te worden en dat vereist 
een langere doorlooptijd. 

Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid zou het liefst aan het einde van 
iedere "sprint" (in dit geval een ontwikkelperiode van 3 weken) kleine wijzigingen 
naar productie brengen. Dit sluit aan bij het agile en kort-cyclisch werken dat 
steeds meer wordt toegepast binnen overheid en het bedrijfsleven. Voor de 
Ketenpartners is dat op dit moment een brug te ver. Het uitrollen en testen van 
de wijzigingen moet ook aan de kant van de ketenpartners georganiseerd worden. 
Gezien de beschikbare capaciteit bijvoorbeeld bij de GI's en met de gegeven 
werkdruk is dat voor deze partijen niet eenvoudig te realiseren. 

Het is raadzaam om bovenstaande verbetermogelijkheden te implementeren. 
Waarbij tenminste de interne regie binnen de ketenpartners adequaat wordt 
ingeregeld (op de punten waar dat nog nodig is). Dit betekent dat deze taken en 
verantwoordelijkheden formeel belegd worden en dat daarmee de benodigde tijd 
wordt vrijgemaakt voor de medewerkers die de taken uitvoeren. 

Techniek 

Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid heeft documenten aangeleverd 
waarmee antwoord is gegeven op de lijst met vragen die is gesteld in het kader 
van een technische toets van IFM. Een overzicht van deze vragen, de 
beantwoording door het team en bevindingen per vraag is te vinden in Bijlage C 
Bevindingen Techniek. 

Op basis van het aangeleverde materiaal en de informatie uit de 2 interviews met 
het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid ontstaat op een 5-tal onderwerpen 
het volgende beeld: 

• Software ontwikkeling en lifecycle management [op order 
• Omvang van IFM en onderhoudbaarheid [niet op orde] 
• Afhankelijkheid van Blueriq [niet op orde] 
• Infrastructuur deployment [niet op orde] 
• Twee applicaties in één systeem [niet op orde] 

Softwareontwikkeling en lifecycle management 

Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid heeft het proces voor het 
doorvoeren van wijzigingen goed ingeregeld. Het proces is beschreven en 
wordt gevolgd. Er is too►ing om de ontwikkelde code te testen en uit te rollen over 
de verschillende omgevingen (ontwikkel, test, enz.). Er is een proces waarmee de 
versies van gebruikte componenten (zoals applicatieservers, databases) actueel 
gehouden wordt, lifecycle management. Dit lijkt goed op orde en behoeft 
vooralsnog geen aanvullende actie. 
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de documentatie, want dat blijft achter bij wat wenselijk is. 
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Dat dit op orde is, vertaalt zich ook terug in de stabiliteit van het systeem. De 
beschikbaarheid is boven de norm (100% ook buiten het service window van 7:30 
- 17:30), het aantal incidenten per kwartaal is laag (30 à 40 per kwartaal) en 
verzoeken aan het team worden in de regel opgelost binnen de afgesproken 
normen. 

Dit is een compliment waard voor het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid, 
mede gelet op de omvang van IFM (zie onder). 

Een aandachtspunt is de documentatie van IFM. Tijdens het onderzoek is het 
beeld ontstaan dat deze niet up-to-date wordt gehouden. Dit is merkbaar aan de 
lange doorlooptijd voor het opleveren van gevraagde informatie en zichtbaar in 
het versiebeheer van documenten (bij het technisch ontwerp is versie 1.1 is van 
25 januari 2012, en versie 1.2 van 10 januari 2020). Een functioneel ontwerp is 
niet beschikbaar. 

Omvang van IFM en onderhoudbaarheid 
De Software Improvement Group (SIG) heeft op verzoek van Justid een 
assessment uitgevoerd op de broncode van IFM. Daarbij meet het SIG 9 
eigenschappen van de broncode en vergelijkt de uitkomst met een benchmark 
van meer dan 4000 systemen. 

Het SIG noemt een aantal opvallende metrieken: 
- IFM is een groot systeem met een herbouwwaarde van 103 mensjaar9  
- 23% van de code is onderdeel van een code duplicaat 
- De complexe code zit vooral in de DecisionTables en de BusinessRules 
- De architectuur kent een groot aantal cyclische afhankelijkheden 

Zonder in te gaan op de details van deze metrieken zijn dit onderwerpen waar het 
team bij de doorontwikkeling voortdurend rekening mee dient te houden zodat de 
onderhoudbaarheid van IFM op peil blijft en daarmee de beheersing van kosten 
en doorlooptijd van ontwikkeling en beheer. 

IFM heeft een martktgemiddelde onderhoudbaarheid van 3.410. Met deze score zit 
IFM aan de goede kant van het gemiddelde van de SIG-benchmark. Het is een 
compliment voor het ontwikkelteam dat zij met deze score nog in de veilige zone 
zitten. Zeker wanneer gekeken wordt naar de omvang van IFM. Applicaties van 
vergelijkbare omvang doen het in de SIG-benchmark significant slechter. 

Hier ligt meteen een groot aandachtspunt: gegeven de omvang van IFM 
staat de onderhoudbaarheid en de beheersing van kosten en doorlooptijd 
van wijzigingen onder druk. Het is een gegeven (wetmatigheid in de software 
ontwikkeling) dat de onderhoudbaarheid moeilijker te beheersen is bij een 
toename van de hoeveelheid code. Daarmee wordt de beheersing van kosten ook 
lastiger en in sommige situaties zelfs onmogelijk. Het SIG zegt hierover o.m. het 
volgende : "There is a strong correlation between project size and project risks. A 
large project leads to a large team, a complex design, and a longer project 
duration. Large systems are harder to maintain. The defect density (defined as 
the number of defects per 1,000 lines of code) also increases substantially as 
systems grow larger." 

9  IFM is daarmee verreweg het grootste van de systemen van Justid die door het SIG zijn 
beschouwd. 
10  Het SIG hanteert een schaal van 0,5 tot 5,5 
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Op dit moment lijkt de situatie nog beheersbaar. Het is sterk de vraag of dit, met 
de toenemende functionele wensen, ook op lange termijn beheersbaar blijft. 

Afhankelijkheid van Blueriq 
In het verleden is ervoor gekozen om het Blueriq platform te gebruiken voor de 
ontwikkeling van IFM. In de aangeleverde documentatie is niet terug te vinden 
hoe men tot die keuze is gekomen en welke afweging hierbij gemaakt is. 

Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid ziet als groot voordeel dat Blueriq 
een "low code platform" is en dat dat het rule based is, waarbij andere low code 
platforms vooral proces based werken. 

De kracht van Blueriq is dat complexe business logica simpel en snel te verwerken 
en aan de klant te laten zien is. Bijvoorbeeld de "decision tables" zijn heel 
krachtig. Echter, het lijkt heel moeilijk om de goede componenten zonder de 
minder goede componenten te kunnen gebruiken. Blueriq is één geheel, een 
monoliet. 

Zoals met andere low-code oplossingen, is het heel makkelijk om er mee te 
werken maar heel moeilijk om goed maatwerk op te leveren. Goede Blueriq 
ontwikkelaars zijn zeldzaam en moeilijk te verkrijgen. Het IFM ontwikkel- en 
beheerteam van Justid geeft aan tot op heden geen problemen te ondervinden 
met het aantrekken van extra externe Blueriq expertise. 

Externe Blueriq-experts worden ingezet wanneer de tijdsdruk toeneemt en er met 
hoge prioriteit moet worden opgeleverd. Bij platform migraties ontstaan perikelen 
die voor het team te technisch zijn, dan wordt ook Blueriq expertise ingehuurd. 
Alle benodigde kennis voor reguliere ontwikkeling en beheer is prima voorhanden 
in het team. 

In het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid zitten 2 ontwikkelaars met 
Blueriq-kennis. Er zijn binnen Justid geen andere ontwikkelaars met Blueriq 
expertise. Op de combinatie van expertise met Blueriq, Java en XSLT/Angular is 
niet eenvoudig uitbreiding mogelijk vanuit de interne Justid-organisatie -IFM 
kennis. Hier is sprake van een kwetsbaarheid. 

Met Blueriq worden de onderdelen van het systeem op een proprietary manier 
aan elkaar gekoppeld en niet middels API's. Dit maakt het moeilijk om 
bijvoorbeeld de front-end en back-end van elkaar te scheiden en te integreren 
met componenten (zoals een rules engine) buiten de stack. Applicaties 
ontwikkeld met Blueriq hebben een monolitisch karakter. Dit maakt de 
afhankelijkheid van Blueriq groter omdat het door de gesloten structuur lastig is 
om van Blueriq weg te migreren. 

Uit de meting van het SIG blijkt dat IFM voor 93% bestaat Blueriq expressions en 
Blueriq flows/processes, 6% is Java en het resterende deel is XSLT en overig. Dit 
onderstreept het aandeel van Blueriq in IFM. 

Door het monolitische karakter wordt het moeilijk om IFM op te breken in kleinere 
componenten. Waarmee, indien goed uitgevoerd, de onderhoudbaarheid op de 
langere termijn op peil gehouden kan worden en indien gewenst een transitie 
ingezet kan worden naar een opener systeem waar ook niet Blueriq componenten 
een plek hebben en die een basis bieden om de vendor lock-in naar andere 
proporties te brengen. 
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Infrastructuur deployment 

In Bijlage E Infrastuctuur IFM installaties RvdK en Justid is weergegeven hoe IFM 
is uitgerold over de infrastructuur (deployment). Er zijn twee instanties van IFM, 
die in een verschillende omgeving op verschillende hardware zijn uitgerold, bij de 
RvdK en bij Justid. In het verleden was er een grote variatie in onderliggende 
platforms, dit is inmiddels grotendeels gelijkgetrokken. Alleen de database en 
onderliggende server verschillen onderling. Deze variatie in onderliggende 
platforms wordt als volgt geïllustreerd: 

IFM-Justid: MS IIS 10 / Tomcat 9.0.31 op Windows 2016 / Oracle 12 C op 
RedHat Linux. 
IFM-RvdK: MS IIS 10 / Tomcat 9.0.31 op Windows 2016 / MS SQL Server op 
Windows2016. 

Over de deployment bij Justid heeft het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid 
de volledige controle. De deployment bij de RvdK wordt uitgevoerd door SSC-I, 
de beheerpartij van de RvdK, in een omgeving van SSC-I. Bij SSC-I is de kennis 
van IFM beperkt aanwezig. Technische ondersteuning vanuit SSC-I is daardoor 
beperkt. 

Voor het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid betekent dit een extra 
belasting; er moeten aparte scripts worden geschreven voor de deployment, voor 
het fixen van bugs, voor nieuwe functionaliteit (bijv. database scripts). Er is extra 
testinspanning. En het oplossen van incidenten wordt bemoeilijkt doordat het 
team geen toegang heeft tot de SSC-I omgeving en experts van SSC-I betrokken 
moeten worden. Binnen SSC-I is de expertise voor bijv. netwerkbeheer of 
databasebeheer belegd bij aparte teams. De analyse van een incident en het 
oplossen daarvan over meerdere schijven loopt en kent soms een zeer lange 
doorlooptijd. Ook het plannen van het uitrollen van wijzigingen en het 
bijbehorende testen wordt arbeidsintensiever doordat meer spelers betrokken 
moeten worden. 

Het gebeurt regelmatig dat er incidenten met IFM worden gemeld, waarbij het 
probleem niet ligt in IFM zelf, maar in het primaire processysteem en/of de 
omgeving van de ketenpartner. De variatie in de deployment compliceert het 
oplossen van die incidenten. Het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid is 
daarbij vaak bereid om 'de extra mijl te gaan' en te helpen het probleem op te 
lossen, terwijl dat feitelijk buiten de scope van het team ligt. 

Het is wenselijk dat de deployment-omgeving van IFM verder 
geuniformeerd/vereenvoudigd wordt om complexiteit en daarmee 
samenhangende kosten en risico op moeilijk op te lossen en daardoor langdurige 
uitval te verkleinen. 

Twee applicaties in één systeem 
IFM bestaat eigenlijk uit twee volledig verschillende applicaties: IFM-LIJ en IFM-
BI. Dit is blijkbaar historisch zo gegroeid. Een dergelijke vermenging is niet 
verstandig. Het leidt tot een complexer en omvangrijker systeem. Het is 
moeilijker inzichtelijk te maken hoe de kosten voor ontwikkeling en beheer 
worden gealloceerd. 
Het is een 'best practice' om dergelijke verschillende functionaliteit te scheiden. 
Daarmee wordt de complexiteit gereduceerd en neemt de omvang van IFM af, 
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Conclusie 

Bij het onderzoek zijn vijf onderzoeksvragen gesteld die hieronder worden 
beantwoord. 

1. Hoe ziet het werken met risicotaxatie instrumenten in de 
jeugdstrafrechtketen er over 5 jaar uit? 
Naar verwachting wordt het landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen 
breder gebruikt dan nu het geval is. Er zijn een aantal nieuwe instrumenten en, 
tools en formulieren in ondergebracht die het huidige stramien volgen (model 
georiënteerd te gebruiken door de medewerkers), maar er zijn ook tools zijn die 
worden gebruikt door de jongeren en hun directe omgeving waardoor zij zelf 
bepaalde tools kunnen gebruiken en mede vormgevers zijn van het traject dat zij 
zullen doorlopen. Er vinden proof of concepts plaats om de waarde te testen van 
datagedreven instrumenten. 

Binnen het strafrecht wordt volgens strenge kaders meer data gedeeld tussen 
partijen. Hierdoor wordt het mogelijk om een passend advies te geven en een 
beter behandelplan voor de betrokkenen op te stellen en ervaren de betrokkenen 
(inclusief jeugdige en ouders), dat het traject beter op hen aansluit en 
constateren de beleidsmedewerkers dat er snellere en betere resultaten geboekt 
worden. 

Er wordt niet zozeer gedacht in een ketens waardoor de jongere zich verplaatst 
van bijvoorbeeld Politie via RvdK naar JR. Het beeld is dat ketenpartners om de 
jongere heen staan en elkaar informeren over de jongere op het moment dat dat 
relevant is. De inrichting van processen en systemen volgt het persoonsgericht 
denken. 

Ook vanuit het zorgdomein wordt er gebruik gemaakt van de instrumenten en ook 
hier worden volgens strenge kaders meer data uitgewisseld met als resultaat een 
effectievere ondersteuning van de jongere. 

Er is een actieve monitoring van het primaire proces. Er is een dashboard waarop 
de aantallen en soorten trajecten worden weergegeven en de effectiviteit van 
behandelingen en maatregelen zichtbaar is. Wanneer er trendwijzigingen 
optreden is dit zichtbaar en inzichtelijk. 

Het beleid en de instrumenten zijn elk moment toetsbaar, de data en de middelen 
om dit uit te voeren zijn beschikbaar. Daarnaast is er een dashboard dat zicht 
geeft op trends en zijn de ketenpartners en de gemeenten daardoor in staat om 
de juiste zorg in te kopen. De ketenpartners funderen hun beleid op data. 
Medewerkers en jongeren hebben toegang tot informatie en tot tools en 
instrumenten op een laagdrempelige manier. De tools en instrumenten zijn helder 
en eenvoudig te gebruiken met een interface die bij de tijd is en beschikbaar is op 
de devices die zij wensen te gebruiken. 

Data wordt gedeeld tussen ketenpartners volgens de voor de strafrechtketen 
geoptimaliseerde mechanismen. De ondersteunende systemen zijn zodanig 
gestructureerd dat er een basis ligt die de gewenste ruimte biedt om door te 
groeien naar de eisen van 2030. 
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2. Welke eisen stelt het toekomstbeeld aan de onderliggende IV? 
Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de lange termijn zal IFM een 
metamorfose moeten ondergaan. IFM zal daarbij een totaal andere opzet en 
structuur krijgen dan nu het geval is. 

Modulaire opbouw 
IFM is dan modulair van opbouw, zowel in de onderliggende techniek als in de 
manier waarop functionele onderdelen worden aangeboden aan de gebruikers. 
IFM bestaat uit losse zelfstandige componenten, zoals verschillende instrumenten 
en rapportageonderdelen, die in samenhang, maar ook zelfstandig kunnen 
functioneren. De afzonderlijke componenten zijn compact en daardoor makkelijk 
te onderhouden en door te ontwikkelen. IFM is flexibel en uitbreidbaar. Door het 
gebruik van API's en open standaarden is het koppelen van nieuwe of bestaande 
externe componenten eenvoudig. le bent hierin niet afhankelijk van één soort 
technologie. Hiermee wordt bereikt dat wijzigingen sneller en eenvoudiger zijn op 
te leveren en de testinspanning ook aan de zijde van de eindgebruikers sterk 
beperkt wordt. Het geheel leidt ertoe dat de kosten voor beheer en 
doorontwikkeling ook op de lange termijn beheersbaar blijven. 

In de onderliggende technologie neemt Blueriq een plaats in naast andere (open 
source) componenten. Voordelen van Blueriq kunnen geoogst worden, maar de 
afhankelijkheid is beheersbaar en op de lange termijn is Blueriq relatief eenvoudig 
uit te faseren als men daarvoor zou kiezen. 

Beschikbaar op verschillende devices 
De technische architectuur van IFM is zodanig van opzet dat er per onderdeel 
bepaald kan worden op welk type device deze beschikbaar moet komen. Het 
geschikt maken voor nieuwe devices is mogelijk met beperkte of zonder 
ontwikkelinspanning. 

Aparte data-analyse omgeving 
Naast de set van componenten die de instrumenten, tools en formulieren bieden 
voor de eindgebruikers, is er een aparte data-analyse omgeving. In deze 
omgeving is data uit IFM beschikbaar conform de geldende privacy eisen. De data 
heeft een structuur die het mogelijk maakt om met standaard rapportagetools 
benaderd te worden en is geschikt voor het maken van operationele dashboards. 
Deze omgeving beschikt over mechanismen om dataexports te maken door 
middel van configuratie. Ook zijn er mechanismen om data uit externe bronnen in 
te lezen. Er zijn structurele afspraken gemaakt over het gebruik van de data 
binnen de kaders van de AVG. 

Informatie-uitwisseling tussen de gebruikers op casusniveau binnen de IFM-
componenten zelf wordt beperkt tot een minimum en volgt de kaders van de 
strafrechtketen architectuur. 

Hoe daar te komen? 
De transitie naar deze nieuwe opzet en structuur is niet eenvoudig maar zeker 
haalbaar. Er zijn architecturen beschreven die hieraan voldoen, de 'mesh 
app and service architecture' (MASA) van Gartner is daarvan een voorbeeld (zie 
bron 5) en kan wellicht dienen ter inspiratie. 

De transitie vergt een stapsgewijze aanpak. Het in één keer volledig ombouwen 
van het huidige IFM is nauwelijks haalbaar. Ook gelet op de omvang van IFM 

ONGERUBRICEERD 	 Pagina 35 van 41 



ONGERUBRICEERD 	 Directoraat-Generaal 
Straffen en Beschermen 

(herbouwwaarde wordt door het SIG ingeschat op 103 manjaar) en de risico's en 
doorlooptijd die dat met zich meebrengt. Er zal een routekaart moeten worden 
uitgewerkt waarmee gaandeweg in de komende 5 jaar IFM ontvlochten kan 
worden in lossere componenten die middels API's met elkaar praten en steeds 
meer interacteren met nieuwe componenten volgens de nieuwe architectuur. Het 
is raadzaam om deze vernieuwing te combineren met verbeteringen die vanuit 
business perspectief noodzakelijk zijn (Ritax 3.0, verbetering gebruikerservaring). 
Hierdoor kan het extra budget dat nodig is voor de transitie omlaag gebracht 
worden. Een dergelijke transitie wordt uitgevoerd in een combinatie van expertise 
in het huidige IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid, aangevuld waar nodig 
met expertise op het vlak van nieuwe technologie en architectuur. 

3. Welke scenario's kunnen worden onderscheiden voor IFM? 
IFM is een belangrijke pijler voor het LIJ. Het zal de veranderingen in het LIJ 
moeten kunnen volgen. Of deze nu groot (nieuwe instrumenten en methoden van 
werken met de jongeren) of klein (bijstellen van bestaande functionaliteit) zijn. 

Huidig stramien van instandhouden en doorontwikkelen 
Eén scenario is het doorgaan volgens het huidige stramien waarbij de opzet en 
structuur van IFM blijft zoals het nu is. Op korte termijn zal dit niet tot problemen 
leiden. IFM zal de wijzigingen kunnen absorberen. Op de middellange termijn zal 
het gaan knellen. Zo zal de gebruikerservaring niet grondig kunnen worden 
verbeterd. Daarnaast zal door de toevoeging van nieuwe functionaliteit IFM steeds 
groter groeien en dit zal zijn tol gaat eisen qua onderhoudbaarheid. 

Voor de lange termijn lijkt dit onhoudbaar en is transitie randvoorwaardelijk om 
het primaire proces van de ketenpartners beheersbaar te kunnen blijven 
ondersteunen. Op het moment dat het primaire proces hierop vastloopt zien de 
ketenpartners zicht voor de opgaaf gesteld van een omvangrijke meerjarige 
transitie van een inmiddels nog groter en complexer systeem dan nu het geval is. 

Stapsgewijze transitie "groeiscenario" 
Een meer wenselijk scenario is om vanaf nu te werken aan de transitie van IFM 
naar een systeem zoals boven geschetst. Daarbij kunnen een aantal groeipaden 
naast elkaar uitgevoerd worden, denk aan een spoor voor data-analyse, voor 
structuur-vernieuwing, voor verbetering van de gebruikerservaring. Dit vergt 
extra investeringen maar daarmee blijft IFM 'waardevast' of groeit zelfs in waarde 
en betekenis doordat in staat is om op lange termijn te blijven transformeren en 
de business te blijven ondersteunen. Voor de technische transitie zijn op zich 
meerdere scenario's denkbaar die nader uitgewerkt moeten worden. 

4. Hoe wordt een duurzame dienst ingericht die inspeelt op het 
toekomstperspectief, het vermogen heeft zich naar behoefte door 
te ontwikkelen en waarbij de kosten voor ontwikkeling, beheer en 
ondersteuning beheersbaar blijven? 

Dit vergt een stapsgewijze transitie, zoals hierboven beschreven. Het is raadzaam 
om een routekaart voor de komende 5 jaar op te stellen waarlangs de transitie 
kan plaatsvinden. In de sectie hieronder zijn 7 adviezen opgenomen die 
aansluiten bij het groeiscenario. 
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5. Is het mogelijk en wenselijk om Halt te laten aansluiten op het 
platform IFM? 

Het LIJ-instrument Halt-SI kan worden opgenomen in IFM voor gebruik door Halt-
medewerkers. Dit vraagt om: 1) afspraken over eigenaarschap van informatie en 
het al dan niet delen daarvan, 2) een implementatie in de techniek, door IFM uit 
te breiden en een koppeling om vanuit de HALT werkplek / primair processysteem 
met IFM te maken, en 3) het inregelen van de ingebruikname van IFM door Halt-
medewerkers en het inrichten van het proces voor wijzigingen en incidenten. 
Daarbij dienen afspraken gemaakt te worden over de jaarlijkse kosten voor het 
gebruik van IFM. 
Of Halt daadwerkelijk IFM wil inzetten wordt nader besproken in Q4 2021. 
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Advies 	 Datum 
30 april 2021 

Doorgaan met IFM volgens het huidige stramien biedt onvoldoende waarborg voor Ons kenmerk 
continuïteit van IFM op de lange termijn. 	 KR-2021-01-31 

Om knelpunten op de korte termijn weg te nemen én te borgen dat IFM op lange 
termijn als noodzakelijke voorziening het primaire proces in de keten kan blijven 
ondersteunen wordt geadviseerd tenminste de volgende stappen te zetten: 

1. Zorg voor een ontsluiting van de data in IFM t.b.v. rapportage en analyse. 

a. Maak op zo kort mogelijke termijn gebruik van de data die op dit moment 
al beschikbaar is in IFM-BUI t.b.v. een eerste set met rapportages en een 
dashboard. Momenteel lopen er al activiteiten die hier (mede) invulling 
aan geven. Zie stap 1 bij sectie Data uit IFM beschikbaar voor analyse. 

b. Maak een plan voor een structureel ingerichte omgeving voor het maken 
van rapportages en analyses en start de uitvoering daarvan. Zie stap 2 bij 
sectie Data uit IFM beschikbaar voor analyse. 

c. Werk uit hoe op lange termijn de data t.b.v. analyse in de keten gedeeld 
wordt en laat daar zo nodig besluitvorming over plaatsvinden. Zie stap 3 
bij sectie Data uit IFM beschikbaar voor analyse. 

d. Zorg voor een constructie waarbij binnen de AVG kaders het verlenen van 
toestemming voor het gebruik van data uit IFM goed geregeld is. 

2. Verbeter de borging van de privacy en security. 

a. Actualiseer op korte termijn alle privacy gerelateerde documenten en 
bijbehorende afspraken tussen de betrokkenpartijen. 

b. Leg daarbij helder vast wie waarvoor verantwoordelijk is voor welke 
activiteit, waarmee wordt voldaan aan de gemaakte afspraken. Denk 
daarbij aan het verwijderen van data bij einde van bewaartermijnen, het 
afhandelen van verzoeken aangaande de data (bijvoorbeeld om inzage of 
om het beschikbaarstellen voor analyse) en het bewaken van de 
uitvoering van de vereiste acties. 

c. Maak afspraken hoe de security tests voor IFM bij Justid, RvdK, DJI en de 
GI's worden ingeregeld en waarmee end-to-end bewaking is geborgd. 

d. Laat de gemaakte afspraken en documenten toetsen door de privacy 
officers. 

e. Plan een periodieke actualisatie, bijvoorbeeld 2-jaarlijks, van de privacy 
documenten en afspraken. 
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3. Verminder de afhankelijkheid van het onderliggende technische platform en 
de leverancier daarvan. 

a. Maak een applicatie architectuur blauwdruk die invulling geeft aan de 
modulaire opbouw. Zie sectie: <Welke eisen stelt het toekomstbeeld aan 
de onderliggende IV>. 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

b. Stel een transitiestrategie op voor het realiseren van de blauwdruk 
waarbij het mogelijk zal zijn om de transitie in stappen uit te voeren. 
Houdt er rekening mee dat een stapsgewijze transitie het meest wenselijk 
zal blijken. 

c. Verwezenlijk onderdelen van de blauwdruk door de implementatie 
daarvan waar mogelijk te combineren met functionaliteit die gewijzigd of 
nieuw toegevoegd moet worden vanuit business behoefte. 

d. Houd er rekening mee dat voor de transitie naar de blauwdruk ook 
implementatie inspanning nodig is die geen directe businesswaarde 
(functionaliteit) oplevert. 

4. Vereenvoudig de wijze waarop IFM wordt uitgerold over de infrastructuur. 

a. Maak een ontwerp en plan om de IFM-onderdelen vanuit één omgeving 
beschikbaar te stellen aan alle afnemers (DM, RvdK, GI's). Waarbij de 
IFM-onderdelen niet langer over meerdere omgeving zijn uitgerold en 
technisch beheer niet langer over meerdere partijen verdeeld is en 
waarbij er ook het databaseplatform en onderliggend operating system 
uniform zijn. 

b. Zorg voor besluitvorming om het plan uit te voeren. 

5. Stuur op een toename van het gebruik van IFM. 

a. Breng de afspraken die zijn gemaakt in de keten en de verplichtingen 
over het gebruik van IFM/LIJ en de wettelijke basis daarvan opnieuw 
onder de aandacht van bestuurders en management. 

b. Maak ketenafspraken over het monitoren van het gebruik van IFM en een 
periodieke rapportage van en aan de ketenpartners en/of aan het TO-KVJ. 
Dit zal helpen grip te houden op de mate van het gebruik van IFM. 

c. Stel per ketenpartner (Rvdk, GI/JZNL, DJI/JJI) waar nodig het eigen 
proces bij, zodat geborgd wordt dat: 

i) Voor de medewerkers duidelijk is wat het belang is van het gebruik 
van IFM zowel voor de jongeren als voor de partners in de keten. 

ii) Initiële- en herhalingstrainingen gevolgd worden door medewerkers. 

iii) Medewerkers het vereiste minimumaantal zaken per jaar halen 
waarbij IFM gebruikt wordt. 

d. Verbeter de gebruikersvriendelijkheid (zie advies #6). 
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6. Optimaliseer de gebruikerservaring van IFM. 

a. Implementeer de verbetersuggesties die op korte termijn met weinig 
impact op de techniek gerealiseerd kunnen worden (quick wins). 

Datum 
30 april 2021 

Ons kenmerk 
KR-2021-01-31 

b. Optimaliseer bij vernieuwing en aanpassing van functionaliteit waar 
mogelijk de procesflow voor de gebruiker en biedt mogelijkheden voor 
gebruikersondersteuning bij de uitvoering van de processtappen. 

c. Plan een volledige vernieuwing van de user interface op een 
toekomstvaste manier (in samenhang met advies #3 en #7). 

i) Voer dit uit in nauwe afstemming met gebruikers. 

ii) Zorg bij het ontwerp en de implementatie voor voldoende inbreng van 
"User Experience" kennis en ervaring. 

iii) Houd daar waar nodig alvast rekening met toekomstige ontsluiting 
van IFM op andere devices. 

7. Stel een routekaart op voor doorontwikkeling c.q. transitie van IFM zodat de 
ketenpartners daar in de eigen plannen rekening mee kunnen houden en de 
continuïteit op lange termijn geborgd blijft. 

a. Overweeg om in het vervolgtraject opnieuw te beschouwen of er 
proportioneel informatie wordt uitgewisseld. Bij het maken van de 
afweging over het delen van informatie in de keten is het raadzaam om 
informatieanalyse en bestuurlijke besluitvorming vooraf te laten gaan aan 
de technische invulling daarvan. Mocht de analyse en besluitvorming 
aanleiding geven tot bijstelling van de huidige inrichting, neem dat dan op 
als stap in de routekaart. 

b. Zoek bij het opstellen van de routekaart naar een goede balans tussen 
'technische transitie' en 'functionele verrijking' van IFM. Op beide vlakken 
is immers doorontwikkeling van belang. 

c. Druk elk van de stappen op de routekaart ook uit in business baten zodat 
voor betrokken partijen duidelijk blijft wat het belang is van zowel de 
afzonderlijke stappen als de combinatie daarvan. 

d. Maak inzichtelijk voor de stappen op de routekaart welke bijdrage en 
inspanning van de ketenpartners vereist is. 

e. Reserveer meerjarig aanvullend budget voor de 'technische transitie' 
zodat deze in gang gezet en afgerond kan worden. Dit voorkomt dat de 
technische transitie te zeer ten koste van de business functionaliteit gaat, 
dan wel niet gerealiseerd kan worden. 

f. Stel de routekaart vast op bestuurlijk niveau en rapporteer periodiek 
(jaarlijks) op de voortgang. 
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Justid 

IFM Advies - Overzicht interviews, meetings en deelnemers 
Bij alle bijeenkomsten aanwezig vanuit Ketenregie: Ie .'r ) 
Van alle bijeenkomsten is een verslag opgesteld. 

Verdieping 	Verdieping 
Interview 2020 	gebruikers 	business 

perspectief 	perspectief 

	

Scenario 	Vervolg 

	

Workshop 	gesprek Oreanisatie 	 Naam Overig 

1 
	

DGSen B 

' - 	  ~es (Teylingereind) 
ij&  

9-7-2020 

23-6-2020 

22-6-2020  

12-10-2020 

17-9-2020 

17-9-2020  

10-11-2020 

10-11-2020 

2 
	

DJI 
3 
4 
5 
6 
7 

19-1-2021 

23-6-2020 
10-11-2020 

8  23-6-2020  17-9-2020  12-10-2020  19-1-2021 
14-7-2020 
14-7-2020 

9 
	

HALT 
10 
11 
	

Jeugd bescherming 
12 
	

Jeugdzorg Nederland 
17-9-2020 

15-2-2021 

13 
14 

7-12-2020 23-6-2020 
23-6-2020 15-2-2021 
22-7-2020 15 

16 12-10-2020 2-7-20/22-07-20 
17 2-7-20/22-07-20  12-10-2020  10-11-2020 

18 12-10-2020  10-11-2020 

19 2-7-20/22-07-20  17-9-2020  12-10-2020  10-11-2020 

20 Ketenregie  30-06-20/9-7-2020  17-9-2020  12-10-2020  10-11-2020 

13-7-2020 
2-7-2020 
13-7-2020 
2-7-2020 
15-6-2020 
15-6-2020 

15-6-2020 

IFM Advies 

Keten regie/Data  
Keten regie/Privacy 

Politie 

Bvd K 

ijIMIERE 	 
12-10-2020 

12-10-2020 

12-10-2020 
12-10-2020 

17-9-2020  

10-11-20/7-12-20 

10-11-2020 

23 
24 

28 
29 
30 
31 

25 
26 
27 

9-12-2020 
9-12-2020 
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Organisatie Naam 
Verdieping 	Verdieping 

Interview 2020 	gebruikers 	business 
perspectief 	perspectief 

Scenario 
Workshop Overig Vervolg 

gesprek 

29-6-2020 
29-6-2020 

17-9-2020 

12-10-2020 34 
li 

1  ' 9111111111•111~ 	 
1112~11111 

28-10-2020 
28-10-2020 
28-10-2020 

35 15-6-2020 

UvA 
William Schrikker Stichting 

30-6-2020 
26-10-2020 

26-10-2020 

39 

32 
33 

36 
37 
38 

Toetsingcommissie LIJ 

40 
41 
42 

12-10-2020 
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Context 

Voor het Cordinerend Beraad Jeugd/Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd en 
Veiligheid heeft een onderzoek plaats plaatsgevonden naar de Intelligente Formulieren 
Module (IFM) dat onderdeel is van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). 
Het onderzoek had als doel om in samenwerking met de betreffende ketenpartners een advies 
uit te brengen over de toekomst van IFM als adequaat instrument in de jeugdstrafrechtketen. 

In het kader van het onderzoek hebben in juni en juli 2020 13 gesprekken plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van 8 partijen: RvdK, DJI, JZNL, Justid, UvA, Politie, Halt en 
DGSenB. In vervolg daarop hebben er in september en oktober 2020 verdiepingsgesprekken 
plaatsgevonden vanuit respectievelijk `gebruikersperspectief en 
`business/beleidsperspectief . In november heeft een Scenario workshop plaatsgevonden. 
Vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders hebben deelgenomen aan al deze 
bijeenkomsten. 
In november 2020 is er een gesprek geweest met de Toetsingscommissie van het LIJ. 
Van alle interviews en bijeenkomsten zijn gespreksverslagen gemaakt. In onderliggend 
document een overzicht van de belangrijkste bevindingen daaruit. Voor details wordt 
verwezen naar de interviewverslagen. Zie bij verwijzingen in onderstaande de informatie in 
het adviesdocument. 

Gebruik van IFM 

Het gebruik van de risicotaxatie van het LIJ is verplicht in de zin dat er 
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, in het Normenkader van de jeugdreclassering en dit 
voor de RvdK onder andere in het protocol Strafzaken is opgenomen (zie bronnen 3 en 4 van 
het Adviesrapport). 

Huidig gebruik van IFM 

Rvd K 

• Voor de RvdK vormt het gebruik van LIJ/IFM het belangrijkste onderdeel om te komen 
tot een strafadvies (aan OM, OvJ en de rechter voor zwaardere zaken) en een 
schorsingsadvies tijdens het voorarrest. 

• Met IFM is het mogelijk om tot een gedegen advies te komen. 
o Medewerkers hebben een professioneel oordeel en zijn daarvoor bekwaam, echter 

met het gebruik van wetenschappelijk onderbouwd instrumentarium biedt het advies 
rechtsgelijkheid door een consistente afweging op recidive risico. (Noot: het advies 
wordt niet afgedwongen/opgelegd door IFM, de raadsonderzoeker stelt het 
uiteindelijke advies zelf op). 

o Informatie die in IFM wordt vastgelegd kan op een later moment worden 
hergebruik. Als er sprake is van herhaling worden de gegevens opnieuw ingeladen 
zodat er kan worden voortgebouwd op het eerdere beeld. 

• Indicatie van de mate van het gebruik binnen de RvdK: In 2019 hebben 500 RvdK-
medewerkers gebruikgemaakt van IFM, waarvan 200 medewerkers meer dan 10 keer. 
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Gemiddeld genomen wordt het LIJ in 30 procent van de strafzaken niet ingezet, dit 
verschilt per regio. 
o IFM wordt gebruikt door zowel de raadsonderzoeker als door de kernfunctionaris 

die Triage & Advies werkzaamheden verricht, de "ouderwetse" casusregies. (Bron: 
review d.d. 26-03-21) 

• Niet alle adviezen worden opgesteld m.b.v. IFM. Redenen zijn o.m.: 
o Praktische reden. Als er een heel hoge werkdruk is en er snel een advies moet 

liggen, bijvoorbeeld, bij een op heel korte termijn geplande voorgeleiding. 
o Inhoudelijke reden. Het is lastig om het voor de betreffende jongere in te vullen, 

zoals bij alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV's), de vragen sluiten dan 
niet aan op de situatie waarin de jongere zich bevindt. Het gaat hier dan ook vaak 
om spoedsituaties en er is tijdsdruk. 

o Bij raadkamer trajecten. Voor de raadkamerzittingen moet er elke 30 dagen iets 
worden opgeleverd. Als er weinig tot niets in de situatie is veranderd t.o.v. de vorige 
zitting dan is IFM gebruiken te veel werk (men wil alleen kunnen zeggen dat er niets 
veranderd is). Of er al dan niet een nieuw rapport wordt opgeleverd, verschilt per 
arrondissement. 
Noot aangevuld vanuit de review d.d. 22-03-21: Het niet gebruiken van het LIJ geldt 
m.n. voor 2' en 3' raadkamerzittingen. In de praktijk blijkt het werkbaarder dat dit 
wordt overgenomen door de Casusregie/Adviesteam. 

o De waarde van de informatie die de organisatie/medewerker uit IFM haalt wordt 
wisselend ingeschat. In combinatie met de wens/druk om tijd te besparen wordt 
besloten IFM niet te gebruiken. Zie ook onder bij Knelpunten bij het huidige gebruik 
van IFM. 

o Generalistische raadsonderzoekers (collega's die civiele en strafonderzoeken doen) 
nemen op jaarbasis te weinig LIJ onderzoeken af, zij zijn begrijpelijkerwijs 
onvoldoende ingewerkt en brengen in geval van tijdsdruk een briefrapport uit i.p.v. 
een LIJ rapport. (Bron: review d.d. 22-03-21). 

• De integratie van het huidige IFM met KBPS, het primair processysteem van de RvdK 
dat de kindzaken bevat, is behoorlijk goed ingeregeld (gebruikers schakelen soepel tussen 
de systemenen hoeven niet apart in te loggen). 
o IFM wordt opgestart vanuit KBPS en daarbij worden de gegevens ingeladen vanuit 

KBPS in IFM. Vervolgens wordt uit IFM in KBPS opgenomen: de scores van de 
risicotaxatie en, de gehele rapportage, die dan in pdf-formaat in KBPS opgeslagen 
en vandaaruit verder wordt verspreid. 

DJ VA Is 

• Binnen het eigen systeem JVS worden de basisgegevens van de jeugdigen geregistreerd. 
De component JRO biedt de koppeling naar IFM/JJI. 

• Gebruikers voeren onderdelen van het primair proces uit in IFM/JJI. 
o De administratie vult de administratieve (basis)gegevens in. 
o Groepsleiders voeren dagelijks rapportages over het gedrag van de jongeren. 
o Verder wordt het systeem gebruikt door psychologen en gedragswetenschappers 

voor het invullen van enquête lijsten. 
■ Daaruit volgt een behandelplan, verlofplan en een risicotaxatie. 
■ De methodiek YouTurn is opgenomen in de IFM. 

o Daarnaast wordt door de gedragsdeskundige de Verblijfsinformatie ingevuld. 
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■ De verblijfsinformatie (dit betreft informatie over de eerste periode van 
plaatsing tijdens voorarrest) wordt via IFM naar de RvdK en Jeugd Reclassering 
(JR) gestuurd. 

■ Voor het eigen traject wordt het JJI perspectiefplan gebruikt. 

• DJI is afhankelijk van IFM JJI in het primair proces. 
o IFM wordt breed gebruikt binnen DJI, door de particuliere en rijks Forensische 

Centra Jeugd (FCJ, voorheen JJI) en in de nabije toekomst door de Kleinschalige 
Voorzieningen (KVs) met tussenkomst van de FCJ. 

o Het wordt ingezet voor strafrechtelijke trajecten binnen de JJI's. 
o Voor het plaatsings- en verblijfsproces wordt JVS (primair proces systeem DJI) 

gebruikt. 
o Voor het registreren van gezondheidszaken gebruiken men EPD (DJI-systeem). 
o IFM-JJI ondersteunt toegang tot de rechtsgang, het pedagogische- en behandelwerk. 

• Binnen de Dis wordt IFM intensief gebruikt als rapportage unit voor de dagelijkse 
individuele en groepsrapportages over de jongeren. De diverse instrumenten en 
`rapportage sjablonen' worden gebruikt voor een psychologische screening bij 
binnenkomst van de jongere en het vastleggen van verblijfsinformatie en het opstellen 
van perspectiefplannen. 

• Vrijwel al het personeel binnen JJI's gebruikt IFM: Groepsleiding, psychologen (tot stand 
komen van het perspectiefplan, regisseurs), ITB-ers, onderwijs, therapeut (verslag/pdf 
uploaden) administratie (dat het werkt), medische teams werken er niet mee, leveren wel 
informatie, welke door de gedragswetenschappers wordt verwerkt. Zij zijn allen 
verbonden aan de JJI en betrokken bij de jongere. 

• Op het ministerie hebben alle selectiefunctionarissen inzage in IFM. (Bron: review door 
DJI, d.d. 19-03-21) 

• 

• De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (BJJ) bevat alle activiteiten die de JJI 
uitvoert. IFM ondersteunt deze activiteiten. 
o IFM is tevens een systeem waarin zij informatie kunnen vastleggen en weergeven. 

Alle informatie tezamen wordt gebundeld in een perspectiefplan (zoals de wet het 
voorschrijft). 

o IFM helpt te voldoen aan de eisen van de wet in de uitvoering van de taak. 

• Als IFM uitvalt of wanneer er niet mee gewerkt kan worden, dan kan er tijdelijk worden 
doorgewerkt op papier/ via word-documenten. 
o Als het er een paar uur uitligt dan i dat vooral hinderlijk. 
o Ligt het systeem er langer uit, dan zeg 1 à 2 weken (dat is een keer gebeurd), dan 

kan niet alles meer worden ingevoerd, dit heeft te maken met termijnen qua invullen 
in IFM. 

• Door al de wijzigingsvoorstellen die de afgelopen jaren verwerkt zijn kan er op dit 
moment fatsoenlijk gewerkt worden met IFM. 

• Vanuit beleid/proces perspectief is er een grote mate van tevredenheid over IFM/JJI: 
o IFM doet wat het moet doen. 
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o Er worden (hoewel beperkt in aantal) veranderingen doorgevoerd in de releases. 
o Het pedagogisch behandelproces wordt goed ondersteund. 
o Het systeem is toegesneden op Drs. 

■ Vanuit IFM kan de JJI bijvoorbeeld inzien welke jongere er in de inrichting 
komt en of er veiligheidsrisico's er zijn. 

■ Door het delen van informatie kunnen er goede voorbereidingen getroffen 
worden om de jongere goed op te vangen. 

■ JJI verwerkt in IFM/JJI hoe de jongere zich gedraagt bij binnenkomst. De 
uitkomsten vanuit de JJI geven een aanvulling op wat er is gebeurd. 

■ Bijvoorbeeld Teylingereind heeft jongeren kort in huis en dan kan de 
risicoscreening een toevoeging zijn. 

o Noot: Er ligt hier toch een veranderwens: Dat de partners in IFM LIJ en JJI de 
gegevens van elkaar meer zullen gebruiken om de eigen praktijk te versterken, dan 
pas zal het de genoemde voordelen opleveren. 

• Vanuit eindgebruikers perspectief is men niet tevreden waar het gaat over het 
gebruikersgemak en de uitgebreidheid van sommige 'templates'en heeft men behoefte 
aan meer flexibiliteit in het gebruik van IFM. 

JZNLIGI's 

• Bij het opstellen van een plan van aanpak voor een jongere gebruikt de jeugdreclasseerder 
(medewerker van een GI) IFM voor de inzet van de Ritax. Zij maken daarnaast gebruik 
van diverse andere instrumenten binnen hun eigen domein. 
o Het LIJ wordt vanuit het eigen informatiesysteem WIJZ (primair proces systeem) 

opgestart. Er wordt automatisch een koppeling gemaakt met de juiste persoon in de 
IFM. 

o In IFM bouwt de werker voort op informatie die de RvdK heeft ingevuld. 
o Het met de Ritax opgebouwde dynamisch risicoprofiel wordt 'vrijgegeven' aan de 

keten zodat de RvdK deze informatie ook kan zien (dit is een expliciete actie die 
door de jeugdreclasseerder wordt uitgevoerd op het dat de informatie juist en 
volledig is). 

o De informatie van de jongere zit in IFM. Daarnaast bevinden de uitkomsten van de 
Ritax in WIJZ, het primaire proces systeem (cliënt/zaaksysteem) van de GI's. 

o Aanvulling vanuit de review 23-03-21: De GI's werken met een gezinsplan en 
daarvoor gebruiken de Jeugdreclasseerders niet het LIJ. Het LIJ is gericht op de 
specifieke jongere. 

• De GI's gebruiken IFM dus om het dynamisch risicoprofiel a) te verkijgen van 
ketenpartners b) zelf opnieuw op te stellen en vervolgens c) te delen met ketenpartners. 
De rapportage wordt gemaakt in WIJZ, het eigen primair proces systeem. 
o Toen men in 2008/09 is begonnen met het gebruik van het LIJ was het uitganspunt 

dat er één uniforme aanpak zou komen en leverde de eerste versie van het LIJ zelf 
een pdf rapportage op. Sinds de transitie (in 2015) van Bureau Jeugdzorg naar lokale 
GI's , hanteert iedere GI een eigen rapportage format. Men ziet dit laatste ook als 
een lokale verantwoordelijkheid. De uiteindelijke rapportages worden gemaakt op 
basis van de informatie in WIJZ. 

• De jeugdreclasseerders die IFM regelmatig, kunnen er goed mee uit de voeten en ervaren 
het niet als vervelend. Routine zorgt voor handigheid en men weet precies welke 
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domeinen op welke wijze ingevuld moeten worden. Heb je.ervaring dan kun je er snel en 
makkelijk mee werken. 

• Voor jeugdreclasseerders die minder frequent met IFM werken kost het moeite. Er is een 
grote hoeveelheid vragen, die weliswaar niet altijd allemaal beantwoord moeten worden, 
toch werkt dat vertragend. Voor hen is het meer arbeidsintensief. 
o Wellicht is optimalisatie mogelijk, bijvoorbeeld door vragen achter vragen te 

stoppen zodat het makkelijker is delen over te slaan die overgeslagen mogen 
worden. 

• De huidige constructie het werken in 2 systemen (vanuit WIJZ een uitstap maken naar 
IFM) is niet optimaal en niet klantvriendelijk. Het is wel werkbaar, Men start in WIJZ, 
wordt doorgelinkt naar IFM en de benodigde informatie komt terug in WIJZ. Hierbij is 
enige handmatige verwerking nodig (om de DRP-informatie op te nemen in het eigen 
adviesrapport). 

Politie 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van IFM binnen de Politie wel van Preselect, het eerste 
instrument van het LIJ. 
o Het proces van het LIJ begint bij Preselect, het selectie instrument dat mede bepaalt 

wat de volgende processtap in de keten is. 
o Op basis van laag/midden/hoog risico wordt de zaak in onderzoek genomen door de 

RvdK of naar Halt verwezen. 
o De uitkomst van de Preselect weegt mee in de Ritax. 
o Politie is leverancier van de uitkomst van de Preselect. Noot vanuit de review van 

23-03-21: in IFM wordt geen informatie opgenomen over hoe de Preselect is 
samengesteld. 

• De overdracht van gegevens van Preselect naar IFM gebeurt niet geautomatiseerd. 
o De score wordt op basis van de registratie van politiesystemen opgeleverd. 
o Deze wordt getoond op de recidivemonitor op de ZSM-tafel. 
o Bij het basisteam recherche (BTR) wordt ook gekeken naar de score, maar de 

risicotaxatie heeft als doel besluitvorming van processtappen op de ZSM tafel. 

Halt 

• Er wordt binnen Halt geen gebruik gemaakt van IFM. Halt heeft eigen systemen voor het 
LIJ instrument HALT-SI. 

Uitwisseling van informatie in de keten 

DJ 1 

• In de keten wordt Informatie gedeeld via IFM, zoals dat in het LIJ beoogd is. 
Voorbeelden zijn: 
o Het RITAX B-formulier wordt gedeeld met de Jeugdreclassering (JR), het gaat dan 

met name om het instrument, de Ritax met toegevoegde informatie door de werkers 
en niet om de gehele rapportage van de RvdK. JR gebruikt de (automatisch) 
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ingevulde gegevens van de RvdK en maakt met de eigen aanvulling een nieuw 
dynamisch risicoprofiel op. Deze informatie komt vervolgens ook weer ter 
beschikking van de RdvK, als zij de case weer oppakken. 

o Evaluatie rapporten van de JR worden niet in IFM gemaakt (dit gebeurde wel in de 
beginperiode van IFM, echter vanaf 2015 hanteren de Gecertificeerde Instellingen 
(GI's) na een decentralisatie ieder een eigen model voor de rapportage. Deze 
rapporten worden buiten IFM gedeeld. In de praktijk neemt een Raadsonderzoeker 
van de RvdK contact op met de betreffende GI om het rapport voor een jongere op te 
vragen. Er is daartoe contact per telefoon en per mail. Dit wordt ervaren als een 
werkbare situatie. 

o Vanuit de jeugdgevangenis (JJI) deelt men een document met verblijfsinformatie 
met als doel om de RvdK en JR te informeren voor de Raadkamerzitting. 
■ Dit geeft informatie over de eerste week in de JJI. Hierin is o.a. opgenomen wat 

de indrukken zijn, hoe de jongere zich gedraagt, hoe het contact verloopt, 
schoolgaand, thuissituatie, wat de uitslag van de urinecontrole is. 

■ Dit document is door de RdvK en JR op te halen uit IFM als pdf-bestand. Dit 
bestand verdwijnt uit IFM na 14 dagen (conform privacyrichtlijn). 

o Voor werkers in de JJIs is het dynamisch risicoprofiel (DRP) zichtbaar voor de 
jongere zoals dat is ontstaan in het traject bij de RvdK. Daarnaast haalt de JJI via JD 
online de volledige adviesrapportage op van de RvdK. Men heeft liever het totale 
beeld van de RvdK i.p.v. alleen een tabel niet kleine stukjes tekst (het DRP). [DJI-A] 

JZNLIG1 

• Door de GI's wordt het dynamisch risicoprofiel betrokken van en gedeeld met de 
ketenpartners middels IFM. 

• De GI's delen de plannen van aanpak met de ketenpartners buiten IFM om. In de praktijk 
neemt een Raadsonderzoeker van de RvdK contact op met de betreffende GI om het 
rapport voor een jongere op te vragen. Er is daartoe contact per telefoon en per mail. Dit 
wordt ervaren als een werkbare situatie. 

• Als in de gegevensuitwisseling informatie vanuit andere partijen ontbreekt dan neemt 
men vanuit de RvdK telefonisch contact op met JR. Zodat men de informatie in eigen 
bewoording kan vermelden in het rapport. Ook stemt men telefonisch af om te 
controleren of men de informatie van JR juist begrepen heeft. 

Politie 

• Informatie delen en beschikbaar stellen vanuit Politie gaat via ZSM-tafel, de 
afdoeningstafel en een samenwerkingsvorm tussen OM, Politie, Reclassering, RvdK en 
Halt. 
o Daar wordt de samenwerkingsruimte ontwikkeld waarin de gegevens worden 

gedeeld. 
o Er zijn 2 vormen van Politie informatie die zijn over te brengen in het LIJ: 

■ Informatie om de afweging op ZSM te maken. 
■ Informatie t.b.v. van andere afwegingen in LIJ (verderop in het proces). Bijv. 

statische factoren; overzicht van hoeveel keer met de politie in aanraking 

IFM-Advies - Bijlage B - Bevindingen Algemeen v1.0.docx 	 9 / 31 



geweest. Dynamische factoren (veranderbare factoren, zoals de gezinssituatie, 
school). 

• Er is behoefte aan een nog betere informatie-uitwisseling in de keten. Politie noemt als 
voorbeeld het vroeg signaleren van jongeren. 
o De Politie heeft nu geen rol gedefinieerd wat betreft het overbrengen van informatie 

als de jongere al onder begeleiding van de Jeugdreclassering valt. 
o Er zijn wel afspraken tussen de JR en de Politie als het gaat om "de zwaardere 

jongeren", in het systeem staat een aantekening bij deze jongeren. Als zij gezien 
worden door de Politie gaat daarop een signaal richting de JR. 

o Op de overige incidenten zijn geen concrete afspraken, maar kennis van de Politie 
kan waardevol zijn voor de JR als het gaat om de minder zware jongeren om 
verergering van problematiek tegen te gaan. 

o Noot: dergelijke informatie-uitwisseling gaat buiten IFM om. 

• Vanuit Politie is het advies: Het is goed om niet te zeer te denken in ketens "Politie ---> 
RvdK -*JR" waar de jongere zich gedurende de tijd doorheen verplaatst. Denk ook aan 
het beeld van Ketenpartners die om de jongere heen staan en elkaar informeren over de 
jongere op het moment dat dat relevant is. 
o Stel een jongere is nog niet daadwerkelijk opgepakt, toch ziet Politie al dat hij een 

probleemgeval is. Zou Politie dat niet moeten kunnen melden bij JR zodat 
voorkomen kan worden dat de jongere verslechterd? 

Halt 

• Halt levert data aan de keten buiten IFM om (immers, er wordt binnen Halt geen gebruik 
gemaakt van IFM). 

Knelpunten bij het huidige gebruik van IFM 

Rvd K 

• Een serieus pijnpunt is de gebruiksvriendelijkheid/gebruikerservaring van het systeem. 
Dit punt weegt veel zwaardere dan bijvoorbeeld de lange doorlooptijd voor het realiseren 
van nieuwe functionaliteit en andere wijzigingsverzoeken. 
o De weergave en de styling is niet van deze tijd. Het is niet intuïtief. 
o Er zijn veel invulvelden. 
o Voor de ervaren gebruiker (handig met computer) is het goed te doen (men weet wat 

hoe moet worden ingevuld). 
o Er komen hier bij de key user veel meldingen over binnen. Mensen hebben zich er 

ook bij neergelegd dat het is zoals het nu is (en dan wordt er ook minder gemeld, 
terwijl de hinder er nog steeds is). 

o De afgelopen 2 jaar is IFM wel gebruiksvriendelijker geworden, ook de output/pdf is 
beter, maar het is nog niet op orde. 

o Men zou veel intuïtiever met IFM moeten kunnen werken. 

• In de verslagen zijn meer details te vinden over issues waar gebruikers tegenaanlopen. 
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• Gebruikersgemak en snelheid e  waarmee met IFM gewerkt kan worden schiet te kort. IFM 
is geen applicatie waar je makkelijk doorheen loopt2. Dit heeft tot gevolg dat IFM door 
sommige personen, in sommige situaties niet gebruikt wordt. Bijvoorbeeld in 
spoedsituaties wordt IFM als hindernis ervaren, om tijdig een advies te kunnen uitbrengen 
gebruikt men IFM niet en wordt er een adviesrapport met behulp van Microsoft Word 
geschreven. (Rvdk-C) 

DJI/JJ I 

• Bij de bouw van de perspectiefplannen worden deze onnodig lang. Dit komt omdat er een 
vraag staat bij elk voorgeschreven punt, en daar vult men dan iets in, terwijl niet alle 
vragen in elke situatie relevant zijn. Het gevolg is dat Rapporten te lang worden. (Niet 
alle vragen zijn te beantwoorden en hoeven in de rapportage te worden opgenomen). 
Suggestie is om dit aan te passen door: 
o De formats en de invoer van de perspectiefplannen te wijzigen. Zodat deze beter 

aansluiten (puntsgewijs bundelen tot gebieden). 
o Inzoomen op de relevante onderwerpen (schrijf op wat belangrijk is en wat opvalt 

bij de jongere). 
o Gevolg hiervan is dat alle formats moeten worden aangepast. 

JZNL/GI 

• De jeugdreclasseerders die regelmatig van het LIJ gebruiken, kunnen er goed mee uit de 
voeten en ervaren het niet als vervelend. Routine zorgt voor handigheid en men weet 
precies welke domeinen op welke wijze ingevuld moeten worden. Heb je ervaring dan 
kun je er snel en makkelijk mee werken. 

• Voor jeugdreclasseerders die er minder frequent mee moeten werken kost het meer 
moeite. Er is een grote hoeveelheid vragen, die weliswaar niet altijd allemaal beantwoord 
moeten worden, toch werkt dat vertragend. Voor hen is het meer arbeidsintensief. 

• Wellicht is optimalisatie mogelijk, bijvoorbeeld door vragen achter vragen te stoppen 
zodat het makkelijker is delen over te slaan die overgeslagen mogen worden. 

• De huidige constructie het werken in 2 systemen (vanuit WIJZ een uitstap maken naar 
IFM) is niet optimaal en niet klantvriendelijk. Het is wel werkbaar, Men start in WIJZ, 
wordt doorgelinkt naar IFM en de benodigde informatie komt terug in WIJZ. 

Toekomstig gebruik en wensen 

RvdK 
• Het LIJ moet actueel zijn (of zo actueel mogelijk) en nieuwe ontwikkelingen relatief snel 

kunnen incorporeren (Bijvoorbeeld ondersteuning van AMVs of LVB zie interview A 
met RvdK). 

I Let op: Snelheid is lastig en discutabel punt, want risco taxatie neemt tijd in beslag. Wie wetenschappelijk 
onderbouwd te werk wil gaan zal hier de tijd aan moeten besteden die het gebruik van het instrument vergt. 
Het niet gebruiken van een instrument is altijd sneller maar levert een ander resultaat. 
2  Het gebruik van het LIJ vraagt een driedaagse training en herhalingstrainingen, mensen die de training niet 
hebben gevolgd missen de vaardigheid in het gebruik van IFM. 
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• RvdK zou graag onderzocht zien of het wenselijk is om andere risicotaxaties te laten 
ondersteunen door IFM. Denk aan: 
o ARIS (Acturiarieel Risico TaxatieInstrument voor Schoolverzuim) 
o ARIJ (actuarieel risico taxatie instrument voor jeugdbescherming, gericht op 

veiligheid van het kind in het gezin) 

• Er is behoefte aan een platform om meerdere instrumenten/vragenlijsten te bouwen en te 
ontwikkelen, waarin diverse huidige (losse) instrumenten en tools, papieren dossiers bij 
juristen kunnen worden ondergebracht. Wellicht dat IFM daarvoor zou kunnen worden 
ingezet voor zover passend. (RvdK-C) 

• Er is behoefte om data uit IFM makkelijker beschikbaar te krijgen bijvoorbeeld voor a) 
het opbouwen van een mooi en overzichtelijk kindbeeld, of b) het aan de ZSM-tafel snel 
kunnen opzoeken van de laatste risicotaxatie. Idealiter blijft de data in IFM en hoeft deze 
niet gekopieerd te worden naar andere systemen. 

• Gezinsgericht werken wordt steeds belangrijker. Waarbij wordt gekeken naar 
achterliggende reden voor het handelen van de jongere en eventuele problematiek binnen 
het gezin en je data van meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin kunt benutten. Dat zou 
ondersteund moeten worden door IFM. De RvdK werkt aan een generiek 
onderzoeksmodel (GOM). Een onderdeel van het GOM is reeds opgenomen in IFM, 
wellicht dat dit uitgebreid zou moeten worden. 

• Er is een overlap tussen straf en zorg, zeker wanneer er mee persoonsgericht en 
gezinsgericht gewerkt gaat worden. Vaak is de aanleiding een strafbaar feit (dat is hoe de 
jongere binnenkomt). Nu wordt er óf een werkstraf óf een leerstraf opgelegd. Maar daar 
zit nog zo veel tussen. Misschien is er geen strafafdoening nodig en wordt de jongere 
effectiever geholpen middels bescherming. Daarnaast wordt een laag percentage verder 
uitgebreid naar een beschermingsonderzoek. Volgens RvdK is het wenselijk dat dit 
percentage toeneemt. Hierin zou het LIJ moeten kunnen ondersteunen. 

• De RvdK wil graag beleidsinformatie uit IFM halen, zelf query's kunnen maken en 
verbanden kunnen leggen. (Wat zijn de recidivepercentages en hoe kan daarop gestuurd 
worden, Wat voor kenmerken van jeugdige verdachten komen vaak voor etc.). Analyse 
van gehele datasets en niet langer enkel handmatig per dossier informatie verkrijgen. 

DJ 1/1J1 

Vanuit het perspectief van de JJIs: 

• Organisaties groeien en veranderen. IFM is gebouwd met YOUTURN van destijds, met 
de toen gebruikte erkende gedragsinterventies, leren omgaan met delict/agressie/drugs. 
Tegenwoordig wordt er meer gewerkt met GGZ interventies MDR, cognitieve therapieën. 
Deze worden maar beperkt ondersteund, je kan de uitkomst slechts registreren. De waarde 
van dit deel van IFM vermindert daardoor. 
Zorg dat het systeem meegaat met die groei en verandering. 

• In de komende jaren komen de kleinschalige voorzieningen (KV's) en de landelijke 
specialistische voorzieningen (LSV's) in de plaats van de huidige justitiële 
jeugdinrichtingen. 
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o De KV's moeten ook met IFM kunnen werken en rapporteren. Dit zal aandacht 
vragen van de organisatie (om het gebruik van IFM te introduceren, zowel technisch 
als inzet van de methodiek) en mogelijk impact hebben op IFM 
(wijzigingsverzoeken). 

o Mogelijk hebben de KV's behoefte aan andere tooling, zoals voor rapportages. Maar 
dat is nu nog niet duidelijk. 

o De LSV's krijgen jongeren met langere straffen en meer complexe problematiek 
intensieve zorg, zoals een PIJ maatregel. De huidige groepsgerichte aanpak 
verschuift naar een persoonsgerichte aanpak waarbij behandelprogramma's ingezet 
worden op basis van risicomanagement. Ook voor de LSV's dient rekening 
gehouden te worden met de wens om verandering. Welke is nu niet duidelijk. 

• Houdt rekening met wetswijzigingen (BJJ). Deze hebben potentieel ook impact op proces 
en organisatie en dus op de ondersteuning hiervan met IFM. 

• Het is wenselijk om nieuwe instrumenten toe te voegen in het LIJ in aanvulling op de 
SAPROV, die al verwerkt is in IFM, denk aan een nieuwe Risicoscreener (de VU, 
Michiel de Vries Robbé, ontwikkelt deze nu) en MAYSI2. 

• De Dis hebben in principe geen behoefte om met de RITAX of andere onderdelen van 
IFM-LIJ te werken. DJI heeft een heel andere taak en gebruikt daartoe de eigen 
instrumenten. 

Vanuit beleidsperspectief: 

• Onder meer de volgende veranderbehoeften, nader omschreven in het interview verslag 
[DJI-B]: 
o Zou je IFM/LIJ kunnen inzetten om te kijken waar de jongere het beste te plaatsen. 
o Hoe kan IFM/LIJ ingezet worden binnen de KVs? 

■ Er komen in Nederland 5 KV's (zijn er momenteel nog 2). 
■ In de KV is de jongeren kort aanwezig. De KV is ingericht op een korte 

onderbreking van de vrijheid. Binnen de KV wordt een plan opgemaakt waarin 
wordt aangegeven welke begeleiding er nodig is (zorg) en om de jongere te 
ondersteunen. 

■ KV's hebben hiertoe intensief contact met de Jeugdreclassering wat betreft het 
zorgtraject in het traject na de plaatsing in de KV. De KV levert de zorg, 
scholing etc. niet zelf maar organiseert deze. 

o Benodigde aanpassingen voortvloeiend uit het DJI programma Vrijheidsbeneming 
op maat (VOM), dat werkt aan de stelselwijziging, zijn nog niet bekend (de 
analysefase van het programma is nog niet afgerond). 

• Binnen DJI wordt gewerkt aan een 'stelselwijziging' daarbij wordt ook gekeken of het 
LIJ (lees: IFM) meer gebruikt en als bronsysteem ingezet kan worden. Besluitvorming 
hierover moet nog plaatsvinden. Wel valt het volgende te melden (update vanuit 
interview [DJI-4]): 
o De KV's zijn nu niet rechtstreeks aangesloten op JVS, dat loopt nu via de LSV's. Er 

wordt gekeken hoe de applicaties te integreren bij de KV's. Verwachting is dat de 
KV's met JVS/IFM zullen gaan werken. De inrichting daarvan en de aansluiting van 
de KV's loopt in 2021. 
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o Onderzocht wordt in de komende jaren op welke wijze de processen van de KV's en 
de LSV's ondersteund moeten worden en dit kan leiden tot aanpassingen in IFM in 
de komende jaren. In 2021 zal de beleidsmatige uitwerking plaatsvinden. Eventuele 
daadwerkelijke veranderingen in de systemen worden pas verwacht vanaf 2022. 

o IFM speelt in de plannen nog steeds een belangrijke rol. Focus binnen DJI ligt op 
implementatie van een 'digitaal jongere dossier'. Het hebben van een eventueel 
traject om weg te migreren van IFM zou te belastend zijn voor de organisatie. Het is 
de verwachting dat JVS/IFM de komende 5 jaar nog gebruikt blijven worden. 

o De vraag of DJI Ritax gaat inzetten staat nog uit. 
o Over de bovengenoemde "Risicoscreener" heeft nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden. 
o De uitwisseling van informatie met partners in de keten is voor DJI van toenemend 

belang. 

• Wat kan IFM bijdragen aan de verbetering van het huidige rom (routing outcome 
monitoring) proces? (Noot: behoefte aan rom leeft ook bij JZNL). 
o Het is een instrument dat voor alle justitiabelen gebruikt zou moeten worden, het 

dient een beeld te geven van de effectiviteit van de behandeling vanuit verschillende 
invalshoeken (jongere, een ouder, school, behandelaar). 

o Het dynamisch risico instrument, Ritax zou gebruikt kunnen worden voor outcome 
monitoring. Vanaf de start van de jongere in het JSR (jeugdstrafrecht) tot aan het 
verlaten van de Dl of daarna bij de JR (jeugdreclassering) kan een profiel worden 
opgeleverd worden. Hiermee kun je zien wat het traject heeft opgeleverd. 

• IFM/JJI zal meer moeten kunnen inspelen op volwassenen. 
o Momenteel wordt door de JJI's de Youturn methodiek voor de behandeling. Deze is 

gericht op jongeren tot 18 jaar en de vragen zijn niet toepasbaar op de oudere 
jeugdigen, terwijl er wel steeds meer "volwassenen" worden opgenomen in de JJI. 

o De oudere PIJ-jongeren, die uit het traject komen bij een leeftijd van 20-25 jaar (bij 
hoge uitzondering 30 jaar), vallen daarbuiten. 

o Er is een trend dat de gemiddelde leeftijd stijgt, deze is nu 17,8 jaar. 
o De leeftijdsgrens zou aangepast moeten worden van 18 naar 23 jaar (bovengrens). 
o Noot: De Ritax wordt aangepast naar 23 jaar. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn 

voor een deel van de jongeren die geplaatst zijn binnen de JJI. 

• IFM/JJI zal meer interventies moeten kunnen bieden. 
o Het levert nu 5 standaard interventies. In werkelijkheid zijn vele soorten interventies 

mogelijk. 
o De behoefte groeit om steeds individueler te werken en niet alles over één kam te 

scheren. Er is behoefte aan mogelijkheden tot maatwerk en tot variatie naar leeftijd. 

JZNL/GI 

• Bij de GI's is er is behoefte om bepaalde informatie geautomatiseerd over te hevelen naar 
het eigen systeem. Voorbeeld daarvan is het dynamisch profiel. Het zou de medewerkers 
helpen als zij dit niet handmatig hoeven over te nemen in hun rapportages. 

• De jeugdreclasseerders geven aan het fijn zou zijn om direct inzichtelijk te hebben wat al 
is uitgevraagd bij de jongere. 
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• Er wordt over gesproken dat een meer geïntegreerde samenwerking van de RvdK en de 
GI's wenselijk zou zijn. Hoe dit zich gaat ontwikkelen is geenszins duidelijk. 
Kantekeningen: 
o Dit is een complex en politiek vraagstuk, de RvdK is een organisatie van het Rijk en 

de GI's zijn particuliere organisaties die werken in opdracht van de gemeente. 
o Men verwachtte destijds op termijn nog maar 4 GI's over te houden. Het zijn er 

echter nog steeds 14 stuks. Er wordt geen sterke afname van het aantal GI's 
verwacht. 

• Mogelijke functionele ontwikkelingen voor IFM zijn het opnemen van: 
o Risico taxatie richting straf 
o Risico taxatie m.b.t. schoolverzuim (gepland) 
o ARIJ toevoegen. (risicotaxatie voor veiligheid en zorg)Bij een aantal GI's wordt de 

ARIJ al gebruikt. vertegenwoordiger van JZNL ziet dit nog niet gebeuren gezien 
niet alle, alleen een aantal GI's hiermee werken. 

• Er is grote behoefte aan ARIS. 
o 50% van het schoolverzuim valt onder de GI's. 
o Met ARIS stimuleer je het algemene gebruik van het LIJ. Dat is een grote 

ontwikkeling. 

• Binnen de Jeugdbescherming is men minder bezig met een landelijke instrumentarium 
verglijkbaar met het LIJ. 
o Men wil liever geen uniforme werkwijze (te ingrijpend, men heeft al een werkwijze 

en is daar aan gewend) Of er veel GI's mee gaan werken is de beleidsadviseur van 
JZN terughoudend over. 

o Op het moment dat RvdK en de GI's zouden worden samengevoegd dan is het 
wenselijker uniform te gaan werken. 

o Op dit moment is standaardiseren op methoden lastig. De GI's zijn immers 
zelfstandig. Als er een tool is dat makkelijk ontsloten kan worden dan wordt het 
interessant voor de GI's en dat biedt weer mogelijkheden voor toename van 
uniformiteit. 

Halt 

• Data van Halt en data in IFM zou je meer willen combineren. 
o Vanuit Halt perspectief: wat gebeurt er in het `natraject' en wat kun je daarvan 

leren? 
o Vanuit het `natraject" (RvdK) perspectief: wat is er gebeurd in het voortraject en hoe 

kun je daarop 'het beste 'voortborduren'. 

• Als Halt gebruik gaat maken van IFM dan blijft Halt nog steeds werken met het eigen 
zaaksysteem voor het primaire proces. 
o Vanuit dat eigenzaaksysteem wordt voor de Halt Si een uitstap gemaakt naar IFM. 
o Dit is vergelijkbaar met hoe dit is ingericht bij Jeugdreclassering, de benodigde 

instrumenten uit IFM wordt gebruikt en de uitkomsten van (in het geval van JR) de 
risicotaxatie worden overgeheveld naar het eigen systeem. 

o Er wordt een uitstap gemaakt naar IFM en verder gewerkt in het eigen zaaksysteem. 
o Halt zal bij het gebruik van IFM randvoorwaarden moeten stellen. Denk daarbij aan 

het volgende: 
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■ Kunnen blijven werken met de Halt Si en deze beschikbaar hebben in IFM. 
■ Bij aanpassing van Halt-SI moet dit ook snel ingebouwd/ aangepast kunnen 

worden in IFM. 
■ Data en informatie zelf kunnen ophalen uit IFM als het gaat om Halt-

doelgroep(als dit de toekomst is). 
■ Door de mogelijkheid van data-analyse sneller kunnen anticiperen. 
■ Zelf kunnen bepalen welke informatie uitwisselbaar met welke van de op IFM 

aangesloten partners onder welke condities en voorwaarden (controle over de 
eigen data). 

■ Bijvoorbeeld: Er is een SCIL afgenomen en het betreft een "mislukte Halt 
straf', dan geef je aan de RvdK door dat een SCIL is afgenomen maar niet de 
SCIL zelf. 

■ Of bijvoorbeeld: In geval van een Preventieve Halt Interventie (op basis van 
vrijwillige deelname van de jongere) dan is er geen sprake van een "mislukte 
Halt straf' en wordt er geen informatie gedeeld met de RvdK. 

o Halt sluit zich aan bij het verzoek vanuit andere partijen om breder te kijken dan de 
eigen scope en wil dat het mogelijk is om daartoe data uit IFM te kunnen analyseren. 

DGSenB/Jeugd 

• IFM zou meer gebruikt moeten worden door alle aangesloten partijen in de keten. 

• Verbreding van liet gebruik van IFM wordt bepleit. Voorbeelden: 
o Jeugd forensische zorg. 
o Het breder gebruiken en delen van de data, het doorzetten naar een ander instituut 

dat de informatie kan benutten. 
o Straf en Zorg zijn gescheiden werelden. Terwijl er voor de uitoefening van de eigen 

taak behoefte is aan a) soortgelijke instrumenten en b) het beschikbaar 
krijgen/stellen van informatie van/aan de ander. 

o Noot: Vanuit het ministerie is de grip hierop beperkt, partijen als Politie, RvdK, 
Jeugdreclassering, Jeugd ggz, zijn zelfstandig en moeten hier zelf voor willen 
kiezen. 

• De behoefte aan een toename van het delen en koppelen van informatie is op meerdere 
plaatsen evident. Enkele voorbeelden hiervan: 
o Er is vaak een abrupt einde tussen de behandelfases over de verschillende 

organisaties heen. 
o Stel uit een Ritax blijkt dat er een sociale vaardigheidstraining nodig is. In IFM kun 

je niet zien of dat al eerder is opgelegd. 
o Je wilt ook het eindresultaat van een behandeling weten en of dat gewerkt heeft. 
o Hoe vaak komt er een leerstraf uit het LIJ? En hoe vaak heeft de rechter dan een 

werkstraf opgelegd? En als de leerstraf effectiever is, kan dat teruggekoppeld 
worden naar de rechter zodat hij hier rekening mee kan houden bij het komen tot 
uitspraken? 

o Kan er gekoppeld worden met bronsystemen (van RvdK, NFI) zodat uitslagen van 
zittingen en vonnissen beschikbaar komen? 

o Politie wil weten hoe met een probleemgeval wordt omgegaan, hoe is dit opgepakt 
en heeft dit effect? Door dergelijke vragen te stellen en te kunnen beantwoorden 
(met behoud van privacy) kan er effectiever beleid gemaakt worden dat meer op 
maat is gemaakt. 
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• Er is behoefte aan een sterkere verbinding met het adolescenten strafrecht (ASR). In het 
voortraject van ASR wordt IFM niet gebruikt. 
o Het instrument dat daar door Reclassering Nederland gebruikt wordt is de RISc. 

■ (De RISc is een diagnostisch instrument dat als doel heeft te komen tot een 
inschatting van de kans op recidive bij (jong)volwassen mannelijke en 
vrouwelijke delinquenten. De RISc is in het bijzonder gericht op reclassering en 
gevangeniswezen.) 3  

o Terwijl voor een bepaalde doelgroep in de leeftijdscategorie 18 — 23 jaar (ASR) in 
lijn met het jeugdstrafrecht, straffen worden opgelegd. 

o Verschillende partijen voeren hiermee risicotaxaties uit op een eigen manier. 
o De Willem Schrikker Stichting heeft gevraagd of de Ritax ingezet kan worden voor 

ASR jongeren en hiermee IFM gebruikt kan worden. Er loopt een pilot waarbij dat 
technisch mogelijk is gemaakt. 

o Knelpunt is dat binnen ASR de informatie van de betrokkene vanuit het voortraject 
van het jeugdstrafrecht niet altijd beschikbaar is. Er mist hiermee een duidelijk beeld 
van de jongere dat de Jeugdreclasseerder nu door de afname van de Ritax krijgt. 
Informatie wordt uitgevraagd die waarschijnlijk al beschikbaar is en zo wordt een 
test opnieuw afgenomen terwijl dit niet wenselijk is. 

Politie 

• Politie zal in het kader van liet LIJ blijven werken in de eigen systemen en geen gebruik 
maken van IFM. Wel kijkt men naar inzet van andere instrumenten al dan niet ter 
vervanging van huidige instrumenten: 
o Preselect Zorg wordt nu gevalideerd binnen politie. Vanuit de ZSM tafel kan met 

de preselect Zorg, los van het strafrechtproces, doorgeleid worden naar de juiste 
ketenpartners. 

o Wellicht kan Prokid 23 preselect recidive gaan vervangen. Deze lijkt betere 
informatie te generen. Er ligt hiervoor een verzoek bij de Productgroep LIJ om de 
toetsingscommissie te laten toetsen. 

o Men werk aan een meer persoonsgerichte aanpak (PGA) bij politie en in de zorg en 
veiligheidshuizen waarbij men kijkt naar beschikbare data van verdachten en 
omgeving. 

o Politie wil `LVB-proof gaan werken (LVB=licht verstandelijke beperking), de 
signalen herkennen en hier vervolgens rekening mee houden in de bejegening. Er 
wordt gekeken naar de SCIL (Screener voor intelligentie en licht verstandelijke 
beperking) is een vrij zuivere screening die binnen een kwartier info geeft of er een 
kans is dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Het proces van 
informatie delen is hierin nog beter in te richten. Politie kan de uitkomst van de 
screening (gedaan door andere ketenpartners) meenemen in de aanpak bij kwetsbare 
personen waaronder jongeren. 

3  De RISc is een risicotaxatie- en adviesinstrument waarmee de reclassering op gestructureerde wijze de risico-
en beschermende factoren in beeld brengt, een inschatting maakt van het recidiverisico en een advies over 
bijzondere voorwaarden formuleert. Het instrument bevat ook specifieke vragen die aanzetten tot 
slachtofferbewust werken. Daarnaast is een aantal verdiepende instrumenten geïntegreerd voor onder andere 
zeden, relationeel geweld en gewelddadig extremisme. De RISc vormt de basis van reclasseringsadviezen in 
alle fasen van het strafproces en is toepasbaar bij een voorgeleiding aan de rechter commissaris, rechtszitting, 
penitentiair programma, tbs of voorwaardelijke invrijheidstelling. 
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• Binnen politie wordt gewerkt aan een generiek model voor risicotaxatie. Dit is nog volop 
in ontwikkeling en heeft als doel het professionaliseren van de inzet. Hiermee werkt men 
aan een nieuwe generatie van tooling. 
o Voorheen waren de instrumenten gebaseerd het proces en op gestructureerde 

informatie. De nieuwe generatie gebruikt nieuwe concepten zoals: Met daarvoor 
ontwikkelde algoritmen trefwoorden analyseren in teksten en dan patronen 
herkennen en zo een betere analyse van het huidige gedrag verkrijgen. 
■ Het maakt gebruik van Big Data en Datamining. 
■ Hierbij zijn naast de computer-algoritmen ook domeinspecialisten, data 

scientists en informatiespecialisten betrokken. 
■ Het is dus niet langer alleen de wetenschapper die het model maakt. 

o Het is niet duidelijk wanneer deze technieken worden ingezet. Besluitvorming moet 
nog plaatsvinden. 

Samenwerking in de keten 

Rvd K 

• Of er veranderingen in de samenwerking in de keten gaan komen is niet heel duidelijk te 
voorzien. In ieder geval is ketensamenwerking binnen de strafrechtketen onmisbaar. Het 
LIJ is een keteninstrument en dat is van groot belang voor een goede en efficiënte 
ketensamenwerking. 

• De behoefte aan samenwerking met het zorg- en sociaal domein is groot om daarmee 
recidive te voorkomen. 

• Er is behoefte om informatie op een andere manier te combineren en te delen. 
o Er is nu een digitale versie van het rapport bij JR en JJI om een plan van aanpak 

maken. Wanneer je daarnaast meer achterliggende informatie vanuit de RvdK kan 
delen dan kan JR/JJI de behandeling/begeleiding daar beter vormgeven. 

• Inzet van IFM breder dan alleen strafrecht is mogelijk. 
o Eventueel bij hetgeen dat voortvloeit uit intensievere samenwerking met HALT, 

Veilig Thuis en de Zorg en veiligheidshuizen. 
o Denk ook aan het sociale- en het zorgdomein. 

• Preselect recidive en Preselect zorg zitten niet in IFM. Deze uitkomst wordt gebaseerd op 
registraties van het politiesysteem, waar het is ingebouwd. Deze hoeven niet persé 
opgenomen te worden in IFM. Een optimale aansluiting is belangrijk zodat de uitkomsten 
van Preselect Recidive en Preselect Zorg vanuit de politiesystemen goed beschikbaar 
komen als input voor IFM/LIJ. 

DJI 

• De JJIs onderschrijven het belang van het delen van informatie in de keten. Voorbeelden 
daarvan zijn: 
o Informatie uit de rapportage van de RvdK en van Politie. Vervolgens gaat men in de 

JJI gaat men veel dieper in op de jongere. De jongere wordt geobserveerd: Hoe gaat 
het in het gezin waar de jongere toebehoort? Hoe zijn de telefoongesprekken met 
thuis? Zijn ze emotioneel na een gesprek, hoe gaan ze om met elkaar, zijn ze 
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emotioneel als de ouders op bezoek zijn? De tooling die JJI gebruikt moet dit 
ondersteunen. 

o Terugkoppeling van de informatie van de JJI naar de RvdK en naar Reclassering. Zij 
kunnen de informatie van de JJI's gebruiken om de eigen uitgevoerde Ritax te 
baseren op de meest recente informatie en deze zodoende up-to-date te houden. 

Ondersteuning & Continuïteit 

Rvd K 

• Wat betreft de processen het doorvoeren van wijzigingen en het verkrijgen van nieuwe 
functionaliteiten is er ruimte voor verbetering. 
o Dat ligt enerzijds op het vlak van de communicatie binnen de gebruikersorganisatie 

rondom incidenten, nog door te voeren wijzigingen en/of reeds doorgevoerde 
wijzigingen. Het is niet altijd duidelijk wie binnen de organisatie het aanspreekpunt 
is en hoe het proces loopt. 

o Bij de ketenpartners is er geen formele functie van business eigenaar van het LIJ die 
namens de organisatie/gebruikers verantwoordelijk is voor gebruikerswensen. 
Informeel wordt hier wel invulling aangegeven maar daarmee is consistentie en 
continuïteit onvoldoende geborgd. 

o Anderzijds kan de afstemming tussen de ketenpartijen beter als het gaat om behoefte 
aan functionaliteit, afstemmen over wijzigingen en het delen van kennis en 
informatie. Jeugdreclassering werk op gemeentelijk/regionaal niveau, het vereist 
extra inspanning om ieder voldoende te betrekken. 

o Bij nieuwe releases is afstemming tussen alle partijen, KR, Justid, Functioneel 
Beheer van ketenpartners, Shared Service Organisatie van ketenpartners, 'super-
users', eindgebruikers van noodzakelijk dit dient duidelijker ingeregeld te worden. 

• Ketenregie wordt ervaren als een goede gesprekspartner. Wanneer in de productgroep de 
nieuwe wensen en ideeën worden besproken heeft KR de coërdinatie en zijn er geen 
zorgen over het doorvoeren van de aanpassingen. 

• In het geval van incidenten is de afhandeling vaak complex en gaat dat over veel schijven 
(met name bij de RvdK die een eigen instantie heeft bij een eigen service provider gehost 
wordt). Gebruikers bellen dan met het eigen shared service center, waar men al dan niet 
weet te schakelen met Functioneel Beheer IFM binnen de eigen organisatie, die al dan 
niet weet te schakelen met het Justid-team. Veelal is het onduidelijk waar de fout ligt 
(IFM, primair proces applicatie van de ketenpartner, of daartussen in) en wie dat dan 
moet oplossen. Soms moet Justid queries maken die het probleem fixen die dan weer door 
een shared service center gedraaid moet worden. (Fout)meldingen zijn ook niet altijd 
eenduidig: waardoor de gebruiker het idee heeft dat er een fout is in/met IFM terwijl men 
zich nog in het eigen primair proces systeem bevindt. 

• Vanuit Functioneel Beheer wordt aangegeven dat het aantal incidenten beperkt is en 
doorgaans goed worden opgelost (RvdK-B). 

• Er is meer flexibiliteit nodig. Als je nu (juni 2020) iets wilt dan wordt het soms pas 
ingepland voor 2021-Q1. Dat is te stroperig, het tijdsinterval tussen wens en 
beschikbaarheid in productie is te groot. Men wil liever meer releases per jaar. Het zijn er 
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tot op heden 4 en in 2021 zullen er 8 releases per jaar zijn. Men ziet als voordeel, dat 
wijzigingen sneller en makkelijker toegevoegd kunnen worden en zo beschikbaar komen. 
Als nadeel wordt gezien dat het extra testwerk kost, ook aan de kant van de 
eindgebruikers, waar de capaciteit beperkt is en reeds alle zeilen worden bijgezet voor de 
reguliere operatie. 

• Het doorvoeren van nieuwe vragenlijsten, zoals voor cybercrime, duurt voor de 
raadsonderzoekers te lang. Dit kost veel tijd omdat het goed moet gebeuren en 
wetenschappelijk onderbouwd dient te worden. Kwaliteit gaat in dit geval voor snelheid. 
Men heeft hier begrip voor, toch is de behoefte groot om nieuwe functionaliteit sneller ter 
beschikking krijgen. 

• Beheerkosten van IFM zijn hoog voor de RvdK. Dit wordt gezien als knelpunt. 

DJI/111 

• Bij het uitrollen van wijzigingen (middels een nieuwe release) spelen er zaken waar de 
gebruiker last van heeft. [DJI-A] 
o Er zijn soms technische gevolgen van een gewenste update. Alles lijkt in eerste 

instantie goed te werken na de update. Vervolgens komen er na 2 weken 
onvoorziene effecten naar boven. 

o Dit zorgt wel voor frustraties bij de groep van gebruikers. 
o Herstel gaat soms snel. Soms moet men langer wachten. 
o De vraag is of dit komt door een onvoldoende niveau van gebruikerstesten. 

■ Bij het testen worden de zichtbare fouten eruit gehaald. Onbedoelde bij-effecten 
zie je niet altijd in de testfase. 

■ Interactie met andere systemen (lees: tussen IFM en de eigen primair-proces-
applicaties) gaat soms wel vanzelf goed en soms niet (bij wijziging van één van 
de betrokken systemen). 

■ De samenwerking tussen mensen is hier belangrijk (ook het contact met de 
bouwers) 

■ Het proces met de helpdesk moet op orde zijn. 

• De dienstverlening rond IFM is goed, de partijen weten elkaar te vinden. Er is 
`kerngebruiker rijksinrichting' en elke JJI heeft een kerngebruiker die bij problemen 
contact opneemt met Gouda SSC-I / Functioneel Beheer (FB). Binnen de JJI weet men de 
weg naar de kerngebruikers te vinden. Ook weten de eindgebruikers FB te vinden. FB 
heeft contact met een aantal DI' s. 

• Elke DI kan wijzigingsverzoeken indienen. 
o FB valideert en bundelt de verzoeken en zet deze door naar Justid. 
o Er is momenteel geen wijzigingsoverleg meer. 
o Vanuit FB zouden wijzigingsvoorstellen met alle DI's besproken moeten worden en 

vervolgens ook worden afgestemd met de afdeling beleid van DJI. Dit gebeurt nu 
niet altijd. 

• Het proces RFC (Request for change) is als volgt ingeregeld [DJI-B]: 
o FB maakt het wijzigingsverzoek, samen met de gebruiker op, mailt deze naar Justid 

(cc naar de informatiemanager IFM van KR). 
o Justid neemt dit mee in de release. 
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o Als de RFC invloed heeft op andere gebruikers wordt de RFC uitgezet binnen de 
organisatie ter toetsing en na goedkeuring doorgestuurd naar Justid. 

o FB krijgt de terugkoppeling vanuit Justid. Er wordt vervolgens besproken wanneer 
deze op de release komt, het traject erna, welke wijzigingen er worden opgepakt, de 
testperiode. 

o FB stuurt naar de gebruikers een release mail met de veranderingen, hierop ontvangt 
zij geen commentaar of vragen. 

o Intern wordt gekeken naar het proces op het invoeren van wijzigingen, opmaken van 
de RFC. 

o Soms is deze erg beleidsinhoudelijk en soms onvoldoende gewogen op bestuurlijke 
deel. 

o Divisie Forzo/JJI moet deze zaken meer coordineren. 

JZNL/G1 

• De ondersteuning van IFM en het traject voor wijzigingen is als volgt ingeregeld: 
o Vanuit de technische kant is er bij Jeugdzorg iemand die daarin participeert. 
o Deze persoon voert de finale test uit. 
o Deze persoon is aanwezig bij het overleg betreffende de wijzigingen. 
o Vanuit Ketenregie worden de testen uitstekend voorbereid. 
o Het testtraject kan aan GI-zijde nog beter gecoiirdineerd worden. 

• Betreffende het inventariseren van benodigde wijzigingen: 
o De grote hiaten in IFM zijn verholpen er zijn nog wel kleine dingen die men wil 

aanpassen en er komen daarom nog steeds wijzigingsverzoeken binnen. 
o Ketenregie is daar zelf actief in. 
o Vertegenwoordiger vanuit JZNL neemt IFM en de behoefte aan wijzigingen mee in 

zijn overleggen met de GI's (zomertour) en tijdens de jaarlijkse 2-daagse 
(managementoverleg). 

• De snelheid waarmee wijzigingen worden doorgevoerd in IFM wordt als lastig ervaren. 
Daar is echter wel begrip voor: 
o De gebruikers weten dat bepaalde zaken, zoals het implementeren van 18+, lang 

duurt. 
o Men begrijpt dit, omdat e.e.a. goed moet worden uitgezocht (betrouwbaarheid, 

wetenschappelijke onderbouwing) voordat het geïmplementeerd kan worden. 

• Aanvullende opmerking over de gebruikersvriendelijkheid: 
o Men vindt het prettig dat je van IFM gebruik kunt maken zonder apart in te loggen 

(SSO goed ingeregeld). 
o Voor degenen die het niet regelmatig gebruiken blijft het een omvangrijk tool en is 

het niet gebruiksvriendelijk. 

• Onderlinge communicatie tussen JN en Ketenregie is goed. De dingen die spelen 
bespreken we met elkaar. De interactie wordt als positief ervaren. 

Justid 

• Er heerst veel onduidelijkheid over het functioneel beheer (FB) van IFM. 
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o Historie: In 2013 is door de projectleiders besloten dat het FB belegd is bij de 
ketenpartners. 

o De functioneel beheerders van de ketenpartners zijn vooral gericht op het FB van het 
eigen bronsysteem, vandaar dat er een gat is ontstaan tussen FB IFM en wat destijds 
is verstaan onder FB IFM. FB van de ketenpartners nemen vaak contact op met 
Justid als er problemen zijn. Dit gaat vooral over de precieze werking en vaak mist 
de juiste kennis om voorkomende problemen op te lossen. 

• Er is in de operatie een afhankelijkheid tussen de samenwerkende partijen. Bijvoorbeeld: 
o Miscommunicatie tussen Justid en DJI bij vernieuwingen. Er vindt soms geen 

testtraject plaats inclusief de andere systemen bijv. met WIJZ. Daarnaast is 
implementatie wel eens beperkt: men weet dan niet dat iets wel of niet in productie 
is gegaan. 

o JVS wordt in toekomst vervangen door BVJeugd. Dit vraagt wat van de IFM. Want 
opeens moet IFM daar ook mee kunnen draaien (interacteren). Dat gaat niet altijd 
vanzelf. Dit soort zaken moeten beter afgestemd worden. 

• Eindgebruikers hebben commentaar op de gebruikersvriendelijkheid. Het is de vraag wat 
daar dan precies mee wordt bedoeld, want: 
o Gaat het dan over de look-and-feel van IFM zelf, of gaat het over het zaaksysteem 

van de eigen organisatie van waaruit men IFM benaderd? 
o Eindgebruikers weten niet altijd wanneer IFM begint of eindigt. Ze weten niet 

precies wat IFM is, en wat het verschil is met LIJ (binnen de GI's noemt men `IFM' 
het `LIJ'). 

o Regelmatig wordt er gemeld "IFM werkt niet". Bij analyse blijkt dan dat IFM 
gewoon draait, maar dat er een issue is in bijvoorbeeld de DJI-applicatie van waaruit 
IFM wordt benaderd, of dat er een probleem ligt in de tussenlaag. 

o Verkeerde beelden bij gebruikers DJI, een knop in hun applicatie heet IFM, maar 
men bedoelt eigenlijk LIJ/ Ritax, deze opent de applicatie JRO (een tussenlaag waar 
een jongere gekozen kan worden) waarna de IFM wordt opgestart. 

• Hoe gaat de onderlinge afstemming met de FB, hoe komen de vragen bij Justid binnen. 
o Voorbeeld van een vraag: Bij de GI's moet men in WIJZ een instrument na 

gereedmelden nog delen in de keten d.m.v. een handmatige handeling. Dit wordt 
soms vergeten waardoor het instrument niet beschikbaar wordt voor de RvdK. Dan 
krijgen het team van Justid de vraag om uit te zoeken wat er mis is gegaan, Dit is 
een lastig aspect waarmee je te maken hebt omdat gebruikers en FB kijken naar 
IFM, terwijl het probleem aan de voorkant ligt bij het werken met de eigen primair 
proces applicatie. 

o Gebruikers zelf hoeven niet te weten wanneer zij precies in het onderwaterscherm 
van IFM zitten. FB van de ketenpartners moet daarvan wel op hoogte zijn, maar 
door de complexiteit is dat vaak niet mogelijk om van alles op de hoogte te zijn. 

• Voor verbeteringen van de besturingskant is het voorstel om te kijken naar: 
o Alle verantwoordelijkheden en rollen tussen Ketenregie, DGSenB, Justid, partners 

zelf (RvdK, DJI, GI's): om meer in gespreksmodus komen i.p.v. "werken in 
loketjes". 

• Aandachtspunten m.b.t. de communicatie met Functioneel Beheer: 
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o Bij GI's weet men niet bij wie men terecht kan, FB IFM kennen ze niet, wel FB 
WIJZ. 

o Ketenregie heeft de contacten met Jeugdzorg lopen via de informatiemanager 
IFM/LIJ naar de beleidsadviseur van Jeugdzorg 

o Er is geen algemeen overleg/structuur met de FB. 
o FB DJI heeft IFM erbij, kennis en tijdgebrek speelt daar een rol. 
o Raad kent grote wisselingen qua FB, nieuwe FB heeft aanloop naar kennis in het 

systeem nodig, in het begin kloppen ze vaak aan bij Justid. 
o Keyusers weten het meeste en zijn aanspreekpunt voor de gebruikers, Justid heeft 

ook contact met hen. (DI — GZ-psycholoog, RvdK — Raadsonderzoeker). 

• GI's weten vaak niet waar ze naar toe moeten met vragen en wensen betreffende 
IFM/LIJ. De weg naar Jeugdzorg Nederland weten zij dan ook niet te vinden. Zij hebben 
aangegeven ondersteuning te willen op dat gebied. (Voorbeeld: er wordt nu soms een 
probleem gemeld (door iemand van Functioneel Beheer) over IFM terwijl het gaat om 
een probleem met het opleveren van een rapportage vanuit WIJZ, het zaaksysteem van de 
GI's). 

• Gebruikers van IFM hebben behoefte aan een goede samenwerking van de 
beheersorganisaties. 
o Er is behoefte aan een goede samenwerking tussen Justid en de leveranciers van de 

bronsystemen bij de partners. 
o Contactmomenten moeten verbeteren. Als ze er zijn, zijn ze goed. Maar nu komen 

ze zelden tot nooit voor (aldus de toevoeging van Persoon B. 
o Wijzigingen moeten tijdig aan elkaar worden doorgeven. 
o Rekening houden met wie organisatorisch verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld 

Functioneel Beheer en dan borgen dat dat Functioneel Beheer ook kundig wordt 
uitgevoerd en dat dat als zodanig ook bekend is bij de gebruikersgemeenschap bij de 
diverse ketenpartners. 

Verandervermogen IFM 
• Changemanagement binnen organisaties en in combinatie met Ketenregie kan beter, 

wijziging, behoefte bij gebruikers, hoe makkelijk is dit door te voeren 
• Gemiddelde wijziging qua bouwtijd is 1 maand, testfase duurt vaak 6 weken, het proces 

van het indienen tot het in productie staat duurt wel lang tot wel een half jaar. 
o Dit kan liggen aan te weinig releases, 4 per jaar. Let op: voorheen was dit 2 keer per 

jaar. 
o Justid geeft aan dat bij een RFC, die volledig is opgesteld, binnen (ultiem) 3 weken 

af kan zijn. 
o In de regel zijn de tijdslijnen nu: 1 à 2 maanden om de RFC aan te scherpen, 1 

maand bouw, 6 weken test. 
o Waarom het niet kan is om de volgende punten: er is binnen gehele keten 

afstemming nodig; het aantal testers is te weinig; de kennis aan de vraagkant en het 
leveren van informatie voor een RFC is niet aanwezig en is ook een langdurig proces 
en het afronden van de volledige RFC duurt te lang. 

o De interne verbeterslag zit hem in dat ze vooraf al nadenken wat er na de release 
volgt. 

o Je zou eigenlijk naar een cadans van 12 x per jaar een release, waarvoor je ook de 
test-kant goed ingeregeld moet hebben (de hoeveelheid testen valt dan best mee. Is 
een kwestie van organisatie). 
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• Het is de visie om in de toekomst on-demand te kunnen opleveren. 
o Persoon C voegt het aspect on-demand toe aan de toekomstvisie: het naar gelang de 

wens vanuit Justid en de keten, on-demand, bijvoorbeeld maandelijks, releases te 
leveren. 
■ Noot van informatiemanager IFM/LIJ van Ketenregie: Het is de vraag of de 

gebruikersorganisaties dit ook willen, want elke release kent een testfase (dit 
vergt capaciteit van gebruikers en inzet van productspecialist i.v.m. 
aanpassingen handleiding etc). 

o Technisch gezien kan dit geleverd worden door het team. Punt is wel dat het 
daadwerkelijk releasen ook inspanning vraagt van gebruikersorganisaties. De mate 
van inspanning verschilt per change. 

o Hiervoor zou een scheiding in het type RFC noodzakelijk zijn. Kleine tekstuele 
wijzigingen, zinsopbouw, formulering van antwoorden, grammaticale fouten e.d. 
zouden zonder testfase gerealiseerd kunnen worden. Kleine functionele wijzigingen 
zouden in maandelijkse opleveringen meegenomen kunnen worden. Grote 
functionele/technische wijzigingen waarbij er sprake is van wijzigingen in 
werkproces en handleidingen, maar ook grote functionele wijzigingen waar 
gebruikers voor opgeleid moeten worden, zullen anders georganiseerd moeten 
worden 

o Het ritme en productiviteit gaat omhoog, waardoor je een slag kan maken. 
o Voordelen voor Justid, het team en de gebruikers. Wel moet er ook een voordeel 

voor de gebruikers zijn, vooralsnog wordt het ervaren als meer druk op de 
gebruikersorganisatie om ook agile te werken in ons proces. Het voordeel is snellere 
implementatie van aangevraagde wijzigingen. 

DGSenB/Jeugd 

• De rolverdeling tussen DGenB/Jeugd (beleid) en DGSenB/Ketenregie (beheer) is 
functioneel. Bijvoorbeeld: 
o Wanneer KR signaleert (via Justid) dat het LIJ niet wordt ingezet in een bepaalde 

regio, bespreekt KR dit met de betreffende ketenpartner / organisatie onderdeel. 
o Jeugd zal vanuit de beleidsafspraken in de keten wijzen op de 

verantwoordelijkheden van de betreffende ketenpartner en de afspraken die er zijn 
gemaakt en dat er gebruik van het LIJ gemaakt moet worden. 

o KR gaat vervolgens het gesprek aan met de ketenpartner, vergaart informatie 
waarom dit zo is en zoekt mogelijke oplossingen (bijvoorbeeld door een aanpassing 
functioneel of qua gebruiksvriendelijkheid). 

Techniek 
In dit deel is de informatie opgenomen die naar voren is gekomen in de interviews met het 
IFM beheer- en ontwikkelteam van Justid. Het team van Justid heeft daarnaast in het kader 
van een technische toets een lijst met vragen beantwoord. Dat is vastgelegd in een andere 
bijlage van het adviesrapport. 

• IFM is binnen de Jeugdstrafrechtketen het systeem waarin de risicotaxatie wordt 
afgenomen, informatie wordt uitgewisseld tussen RvdK, GI's en JJI's en rapportage voor 
de RvdK wordt opgemaakt. 
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o JJI gebruikt grootste gedeelte van IFM, de applicaties zijn het grootst. Zij gebruiken 
het als documentatie- en archiefsysteem. Daarnaast is de YouTurn methodiek 
opgenomen in de IFM. (JJI heeft ook een koppeling met bronsystemen DJI, JVS en 
JRO?) 

o IFM LIJ heeft geen documentatie en archiefdoel, maar omvat de risicotaxatie (Ritax, 
SDQ, Spsy), zorgt voor gegevensuitwisseling tussen RvdK-JR en een klein deel JJI 
en levert de adviesrapportages op van de RvdK. IFM LIJ heeft een koppeling met de 
bronsystemen van zowel de Raad als de GI's. 

• Verdere ervaring vanuit Justid is de wijze waarop het landschap is ingedeeld, er is veel 
onduidelijk bij de aangesloten organisaties welk onderdeel van het systeem draait bij 
Justid en wat bij SSC-I. Bij SSC-I staat een kopie van de IFM, specifiek voor de RvdK. 
RvdK maakt hier gebruik van, 5 applicaties: RITAX, raadsrapport, cockpit`, SDQ en 
SPsy. 
o Bij SSC-I draait IFM op een MySQL database. Bij Justid draait IFM op een Oracle 

database. Dit werkt complicerend voor het doorvoeren van wijzigingen: 
■ Er moet rekening houden met 2 verschillende database varianten. Dit brengt 

extra testwerk met zich mee. 
■ Het kost extra ontwikkelwerkzaamheden. Moeilijkheden zitten hier eigenlijk 

vooral wanneer er installaties zijn die anders zijn dan gemiddeld, daar zit 
regelmatig extra tijd in vanwege de afstand + kennis 

o Het is omslachtig dat SSC-I een aparte opleveringen moet krijgen ook het testen van 
wijzigingen vergt extra inspanning. Wat merkbaar is aan de technische kant. 

o De reden dat het zo loopt is dat de RvdK heeft in het verleden haar applicaties altijd 
zelf in beheer gehad. Destijds is de kantoorautomatisering bij SSC-I belegd (en niet 
bij Justid). 
■ In die periode is overleg geweest met Justid inzake het overnemen van het 

technisch beheer van de IFM, maar is de keuze gevallen op SSC-I. 
o Bij SSC-I is er feitelijk geen technisch beheer voor IFM, ze nemen enkel de hosting 

af, dus leunen ze op Justid. Het technisch beheer voor IFM (LIJ-deel) is feitelijk niet 
geregeld! 

o In de praktijk moet Justid nu SQL-scripts schrijven (t.b.v. doorvoeren van changes 
in en/of faxes in de MySQL-database) terwijl Justid niet de middelen krijgt om deze 
wijzigingen, die gevraagd worden door SSC-I, door te voeren. 

• De BUI (beheerder uitvoering instrumentarium) is de component die de uitwisseling 
regelt tussen de 2 systemen, beide IFM-instanties zijn daarop aangesloten. 
o De BUI is een database die draait bij Justid. 

■ Daaruit wordt de raadsrapportage en Ritax gehaald. Daardoor kunnen Jeugd 
Reclassering (JR) en de RvdK informatie delen. 

■ Ook de verblijfsinformatie van de JJI's wordt in de BUI opgeslagen zodat deze 
gebruikt kunnen worden door de RvdK en JJI. 

■ De JJI kan ook de IVS2A rapportage (dit is een van de raadsrapportages) van de 
RvdK koppelen in hun verblijfsinformatie. 

■ De JJI kan ook een Ritax B koppelen in de Perspectiefplannen / 
Verblijfsinformatie. 

4  Cockpit is een voorziening die gebruikt wordt o.m. bij het testen van IFM. Daarmee kan snel geschakeld 
worden tussen de verschillende onderdelen van IFM en hoeft men niet vanuit het primairproces systeem van 
de ketenpartner te werken. 
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o Synchronisatie is real time, zowel het er inzetten als het ophalen van data. IFM 
bevraagt BUI of er rapportages beschikbaar zijn. 
■ Bij de JJI en RvdK vindt de synchronisatie plaats wanneer er een formulier in 

IFM wordt gereed gemeld. Bij de GI's dient er eerst nog een handeling plaats te 
vinden in het bronsysteem. 

• Het invullen van de RITAX is een tijdsinvestering voor de gebruiker. Het feit of het aan 
IFM ligt of dat vooral het onderzoek zelf intensief is, is niet bekend. Er zijn 
verbetermogelijkheden hiervoor denkbaar. Bijv. de gebruiker tegemoetkomen door het 
automatisch inladen van SDQ/SPsy (ouder of leerkracht vullen dit in) i.p.v. handmatig 
overtikken. 

• Stel je mag het opnieuw bouwen met alle functionaliteiten, wat zou je veranderen? 
o Persoon A ziet graag dat de variaties tussen raadsrapporten van 2a en 2b gescheiden 

worden. Daarover wordt het volgende toegelicht: 
■ Zodat wijzigingen die voor het ene gedeelte wel van toepassing zijn en niet voor 

het andere, makkelijker gerealiseerd kunnen worden. 
■ Voor wat betreft de generieke 'blokken' zoals jongere gegevens zou ik wel 1 

generiek stuk bewaren. 
■ Wijzigingen zijn juist eenvoudig. Variaties zijn niet ontzettend groot (opbouw is 

hetzelfde, veel pagina's zijn hetzelfde en veel overeenkomende vragen) en de 
aanwezige variaties kunnen eenvoudig worden getoond/niet getoond via 
precondities. Is juist de kracht van Blueriq. 

o Persoon B geeft aan dat hij het daar niet mee eens is, goed dat het generiek is 
opgezet. Wil wel iets doen aan de look-and-feel, de gebruikersinterface kan 
verbeteren. 

o Onderwater zit het goed in elkaar, gemiddelde wijziging kost weinig tijd, niet veel 
aan veranderen. 

o Persoon C vraagt of je dan niet een technisch probleem hebt, dat je draait in de 
applicaties van een ander. Bijv. dat IFM een aparte tab is in het systeem van de 
Raad. Persoon A vult aan met dat er scrolbalken zitten in IFM, de gebruiker geeft 
aan dat deze aan de verkeerde kant zitten in het menu (links), SSC-I laat de 
scrolbalk, in hun systeem, niet toe. 
■ Persoon A: wat ik hiermee bedoelde is dat wij met de ontwikkeling van IFM 

ook deels afhankelijk zijn van de infrastructuur van de ketenpartners. Voor de 
1.11's worden bijvoorbeeld alle functionaliteiten van de internet explorer 
afgedekt (denk hierbij aan de adresbalk die niet zichtbaar is) hierdoor is het voor 
ons soms niet mogelijk om bepaalde wensen, zoals de scrollbalk-positie, aan te 
passen. 

o De vraag is wel: kunnen dit soort punten worden aangepakt? Hoe integreer je het 
beste in het proces en in de applicatie van anderen? 

• Wat zijn sterke punten van het huidige IFM? 
o Persoon A geeft aan dat toegang en autorisatie goed gaan en de ketenpartner geeft 

zelf aan wie welke rol krijgt. 
o Sterk punt is de intelligentie in de tooling: de manier waarop scores worden 

berekend en hoe er omgegaan wordt met rollen en privileges, waardoor bepaald 
wordt wat je wel en niet mag zien. 
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• Impact van een grote wijziging, bijvoorbeeld het toevoegen van het beschermingsdomein 
aan IFM lastig op voorhand in te schatten (hangt af hoe groot de functionele wijziging is 
en van de manier waarop de database wordt ingereicht (apart of gezamenlijk). Justid team 
noemt dat bepaalde wijzgingen relatief eenvoudig zijn: 
o Deze werelden, het straf- en beschermingsdomein, kunnen gescheiden worden, dit is 

een voordeel van Blueriq. 
■ Op basis van regels kan uitgesplitst worden wat een gebruiker aan 

functionaliteit beschikbaar krijgt. 
■ De gebruiker neemt dan een 'afslag' en komt een andere module binnen. 
■ Zo is dat nu al geregeld voor adolescenten. 

o Het opzetten van bepaalde formulieren valt mee. 
■ Voor ASR (Adolescentenstrafrecht), hiervoor is een afslag gemaakt. Dit is nu 

enkel voor de WSS (William Schrikker Stichting) zo ingericht. 

Afhankelijkheden met partijen 
• Blueriq van wie licenties worden afgenomen. 

o Persoon C geeft aan hier zorgen over te hebben, kijkend naar de toekomst IFM, 
betreffende de vendorlock met Blueriq. Justid is afhankelijk van Blueriq, afhankelijk 
van de grillen van de leverancier. 

o Licenties zijn prijzig, Blueriq is met IFM verweven. Justid heeft als wens (bijna een 
eis) deze afhankelijkheid sterk te reduceren, het is de vraag of hiertoe nog wel 
mogelijkheden bestaan. 

o In 2014/2015 is aangeboden door Blueriq om een oneindige licentie te kopen. Deze 
is destijds te duur bevonden. Deze optie is er niet meer. De prijzen zijn gestegen. 

o De onderzoeker geeft aan kijkend naar de komende 10 jaar dat ook nagedacht moet 
worden over open source, waar je baat bij kunt hebben. Tevens dat mede met dit 
onderzoek ook dit soort vraagstukken meegenomen/ opgepakt kunnen worden. 

o Bleuriq bepaalt wat je ziet en niet hoe je het ziet. Dat laatste kan worden aangepakt 
(omdat de Gui-component 'bovenop' de Blueriq-core is gebouwd). 

o De Gui is opgebouwd in de XSLT, dat is verouderd, dat zou je kunnen 
moderniseren. 

o Afhankelijkheid van Blueriq ligt naast de licenties ook op het vlak van support. 
Echter hiervoor zijn er 2 sporen mogelijk: 
■ Support via de strippenkaart via de leverancier zelf, óf, 
■ meedingen (marktplaats constructie). 

o Dit laatste gebeurt veel met Oracle database (versie 19) en ook met IFM is er een 
(minder relevant) afhankelijkheid, dit leidt niet tot hogere kosten. 

• Partijen die IFM gebruiken kunnen wel een onderlinge afhankelijkheid hebben. 
o SSC-I voor de RvdK. 
o BVJ binnen DJI. 
o In je mogelijkheden ben je ook afhankelijk van wat deze partijen kunnen. Denk aan 

bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te migreren naar andere infrastructuur. 

Overig 

DGSenB/Jeugd 
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• IFM is sterk in het ondersteunen van de werkprocessen, maar schiet te kort op het vlak 
van analyse mogelijkheden. Als bron van informatie heeft IFM ernstige beperkingen. Het 
gewenste 'data-driven' werken kan IFM nu niet ondersteunen. Tevens is het moeilijk om 
beleidsinformatie uit IFM te halen. Voorbeelden van op dit moment moeilijk te 
beantwoorden vragen: 
o Welk soort jongeren recidiveert vaker en hebben de interventies daadwerkelijk 

meerwaarde? 
Hier speelt mee dat de strafafdoening ook niet wordt geregistreerd in IFM LIJ, maar 
alleen in de eigen bronsystemen zoals KBPS en WIJZ. 

o Interventies die worden uitgevoerd door Jeugdhulp. Dit is belegd bij gemeenten en 
in de regio's. Men wil weten wat de trends zijn en welke vraag er op hen afkomt 
zodat zij weten welke hulp moet worden ingekocht voor welke type jongere en in 
welke omvang. 

o Vragen vanuit het WODC die nu slechts moeizaam beantwoord worden doordat 
onevenredig veel tijd besteed moet worden aan "data extractie en opschoning van de 
dataset", slechts een relatief klein deel van de tijd kan worden besteed aan 
inhoudelijke analyse t.b.v. vraagstukken. 

• Er is behoefte aan de mogelijkheid tot het voeren van 'datagedreven beleid', beleid dat 
niet is gebaseerd op inschattingen. Analyse mogelijkheden zijn daarvoor 
randvoorwaardelijk. 

• IFM data zou zodanig ontsloten moeten worden dat het mogelijk is om: 
o Gebruikt te worden door de ketenpartners voor het maken van beleid. 
o De instrumenten juist te configureren (inregelen) zodat de scores op de 

risicofactoren juist worden toegekend (door UvA). 
o Informatie te leveren aan partijen als OM, Gemeenten en Jeugdinstellingen. 
o Het in een veilige analyseomgeving kunnen koppelen met andere datasets. 

• Eisen die gesteld worden aan het ontsluiten van data in IFM ten behoeve van analyses en 
rapportages: 
o Data is in een juist formaat beschikbaar (geschikt voor analyse). 
o Data is direct beschikbaar is (geen lange bewerkingsslag voorafgaand aan de 

analyse). 
o Data bevat sleutels zodat er gekoppeld kan worden met data uit andere bronnen. 
o Data uit andere bronnen wordt beschikbaar gemaakt. 

• Er is behoefte aan een adequaat ingerichte voorziening/omgeving die in het bovenstaande 
voorziet. 

• Baten van het koppelen met externe data en het bieden van analyse mogelijkheden 
worden als volgt geformuleerd: 
o Middels data analyse identificeer je elementen die aan de risicotaxatie kunnen 

worden toegevoegd om de effectiviteit van het instrument te verbeteren. 
o Normering- / valideringsonderzoek. Wat is de effectiviteit van het instrument en van 

de adviezen die op basis daarvan gegeven worden? Werken de interventies? Is 
bijstelling van het beleid gewenst? 

• Het LIJ kan niet kan blijven bestaan op het moment dat de data niet gebruikt kan worden 
om te toetsen of het instrument en/of het beleid werkt. 
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o Op dit moment komt er onvoldoende beleidsinformatie beschikbaar en wordt beleid 
vormgegeven op aannames en ontbreekt (een afdoende) onderbouwing. 

• De urgentie van de beschikbaarheid van toegankelijke data wordt als volgt geduid: "het is 
gisteren nodig". 

Highlights uit de Workshops 

In de workshops heeft een verdieping plaatsgevonden op 3 thema's: Functionaliteit, 
Gebruikerservaring, Data. Hieronder de belangrijkste punten uit deze workshops. 

Functionaliteit 

Ideeën voor uitbreiding 

In de workshop besproken welke of er behoefte is aan aanvullende functionaliteit. 
• Met de komst van Ritax 2.0. in IFM is het mogelijk om op basis van dezelfde items in te 

schatten wat voor de jongere de behoefte is in de toekomst op het gebied van zorg. 
o Je kijkt dan niet alleen naar kans op recidive, maar ook naar de zorgbehoefte en kunt 

daarop gaan acteren. 
o Er zijn meerdere instrumenten op het vlak van zorg en veiligheid. Een voorbeeld is 

de ARIJ. 
o De vraag is of de ketenpartners dit gaan inzetten en of dat dan met IFM ondersteund 

moet worden. 
o RvdK: De behoefte is er wel, maar of dat ook in IFM moet worden ingebouwd is op 

dit moment niet te aan te geven, is afhankelijk van interne afweging en 
besluitvorming. 

o DJI: Heel interessant om op deze wijze van een instrument (zorgbehoefte) gebruik 
te kunnen maken. Focus bij DJI is recidive verminderen, het is mooi dat je daarnaast 
middels een extra instrument, voor het vervolgtraject een goed advies kunt geven 
waarin ook zorg is meegenomen. De raadsonderzoeker hoeft geen extra vragen te 
stellen, hat aanvullende advies is gebaseerd op een weging. Dit heeft meerwaarde. 

o William Schrikker Stichting: Werkt al met verschillende risicotaxaties, over de 
keuzes van WSS kan nu geen uitspraak worden gedaan. Het is een mooie aanvulling 
op het klinische oordeel, goed wegzetten in de organisatie en de meerwaarde 
meegeven. 

• Je zou bijvoorbeeld Preselect informatie ook rechtstreeks in de IFM beschikbaar kunnen 
maken (bijvoorbeeld door gebruik van een webservice, ophalen als het nodig is). 

• JJI moet zelf veel invullen terwijl er al veel in IFM staat. Automatisch inlezen van 
informatie en informatie teruggeven aan de keten is een mooie verbetering. 

• Er is behoefte om informatie vanaf een vaste plek op te kunnen halen bijvoorbeeld bij een 
broker, waar je je kunt abonneren op bepaalde informatie. En waar je ook eigen 
informatie kunt neerzetten. 
o Justid geeft daarop aan dat Justid werkt aan informatieportalen, waarbij je tussen de 

systemen een portaal plaatst voor informatieuitwisseling. 
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• RvdK: Wat je nodig hebt is een feedback loop. Heb ik het aan mijn kant goed gedaan? 
Zijn de risico's goed ingeschat? Hoe is het executiedeel uitgevoerd? 
o Als het resultaat dan niet goed is dan hebben we iets te doen. 
o Feitelijk moet je aan proces-mining doen en dan het proces verbeteren op basis van 

analyses. 
o Noot vanuit KR: Er wordt wel naar de normering van de Ritax gekeken (en deze 

wordt zo nodig bijgesteld) maar niet naar het proces. 

Van huidig naar toekomstig 

• Huidige functionaliteit op hoofdlijnen: 
o Risicotaxatie (JR en RvdK) 
o Rapportage (RvdK) 
o Methodieken (DJI) 
o Registratie en archief (DJI) 
o Informatieuitwisseling (DJI-JR-RvdK) 

• Aanvullende functionaliteit op korte termijn: 
o Aandacht voor zorg, Ritax 2.0 (2021) 
o Uitbreiding naar 23 jaar, Ritax ASR (2021) 
o Gebruik van Ritax door de JJI's / Kleinschalige Voorzieningen (nog definitief te 

besluiten) 

• RvdK ziet de volgende prioritering: 1) aandacht voor zorg, 2) uitbreiding 23 jaar, 3) 
bredere toepassing. 

o De Raad gaat meer gezins-en contextgericht te werk en daar zal aandacht voor 
Zorg een goede toevoeging op zijn. 

o Aanvulling KR: bij de Ritax Zorg zal een inschatting worden gegeven hoe hoog 
de kans is dat er binnen 3 jaar een zorgbehoefte is, dus een onder toezichtstelling 
of uithuisplaatsing. 

o Aanvulling KR: Er wordt o.m. gekeken wat je als organisatie met de uitkomst wilt 
doen. Wil je deze in je eigen systeem hebben om verder een intern proces richting 
bescherming uit te voeren of wil je binnen IFM hiermee verder werken? 

o RvdK: Het heeft de voorkeur om zo veel mogelijk te kunnen delen met de 
ketenpartners. 

• RvdK: De overstap naar de ARIJ is wenselijk. 
o daaruit volgt een goede inschatting van de zorg in een gezin, waarbij de uitkomst 

in IFM wordt behouden en gedeeld. Op dit moment kan er door de Raad tussen de 
systemen worden geschakeld om deze informatie op te halen. 

o Uitbreiding naar een beschermingsonderzoek gebeurt nu maar in 3% van de 
probleemgezinnen. En dat is heel laag. 

• RvdK: Het verzoek is om ARIS mee te nemen in de ontwikkeling. 

• RvdK: Let op, als inzet van extra instrumenten leidt tot toename van de werkzaamheden 
voor de Raad, bijvoorbeeld door meer uitbreiding naar bescherming, dan moet dit 
besproken worden met het Departement. 
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• Zelftesten is een nieuwe ontwikkeling waarbij jongeren zelf meer invloed hebben op het 
onderzoek door zelf testen in te vullen. 

o Dit kan op het gebied van feitelijke informatie, denk hierbij aan 
persoonsgegevens, school. 

o Persoonlijk gesprek blijft ook van belang en de SDQ en SPsy worden gebruikt om 
een beeld te krijgen van het psychisch welzijn. 

• DJI: De aansluiting met Gemeenten wordt belangrijk. 
o Een van de uitgangspunten van de Kleinschalige voorzieningen (KV) is het 

samenwerken met de gemeenten die een grotere rol gaan spelen in het "opnemen" 
van de jongeren. 

o De informatieuitwisseling tussen de ketenpartners, en met de komst van de KV's 
ook de gemeenten, is belangrijk. (Er wordt gekeken of richting de gemeenten 
gebruik gemaakt zal worden van CORV). 

• DJI: Er is behoefte aan een flexibel IFM. 
o De systemen van de KV's en JJI's worden in de komende jaren aangepast (n.a.v. 

verandering van organisatie en werkwijze) er is dan behoefte aan en flexibel 
systeem waaraan in een kort tijdsbeslag nieuwe modules worden toegevoegd. 

• RvdK: Er is behoefte aan een persoonsbeeld/kindbeeld waarin de belangrijkste gegevens 
in 1 keer inzichtelijk zijn (grootte van een lA4tje). 

o KR: de RvdK heeft al eerder aangegeven dat informatie uit IFM nodig is om een 
goed beeld te krijgen van de jongere, bijvoorbeeld aan de ZSM tafel of tijdens een 
ketenoverleg. 

o Deze informatie kan komen uit de 1FM , KBPS en andere bronnen. De informatie 
samenvoegen kan een totaalbeeld geven van de jongere. 

o Dit impliceert dat de data in IFM ontsloten moet kunnen worden. 
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IFM Advies — BIJLAGE C 
Bevindingen Techniek 
Versie: 1.0 
Datum: 31-03-2021 

Bevindingen bij de beantwoording van de vragen door het IFM-Team van Justid 

Vraagstelling 
Voor het Coiirdinerend Beraad Jeugd / Tactisch Overleg Keteninformatisering Jeugd en Veiligheid vindt 
een onderzoek plaats naar de Intelligente Formulieren Module (IFM) dat onderdeel is van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Het doel van het onderzoek is om in samenwerking met 
de betreffende ketenpartners een advies uit te brengen over de toekomst van IFM als adequaat 
instrument in de jeugdstrafrechtketen. 

In het kader van dit onderzoek willen we ook op het vlak van techniek kijken naar het 
toekomstperspectief voor IFM. Het beantwoorden van die vraag begint bij het nu: Hoe zit het huidige 
IFM technisch in elkaar? Welke inrichtings- en voortbrengingskeuzes zijn gemaakt en waarom? Hoe is 
de onderhoudbaarheid van de software en de solution als geheel? Wat zijn de 
doorontwikkelmogelijkheden? Hoe is de beheersing van kosten van doorontwikkeling versus 
instandhouding? 

Hiertoe zijn aan het IFM ontwikkel- en beheerteam van Justid 16 vragen gesteld. In de tabel hieronder 
wordt per vraag een overzicht gegeven van de beantwoording door het team, dat is welke document of 
stuk m.b.t. tot de vraag is opgeleverd en wat de opmerkingen en aanvullingen zijn van het IFM-team. 
In de kolom status wordt de mate van beantwoording ingeschat. Aan de tabel is een kolom toegevoegd 
t.b.v. de review van het materiaal dat is uitgevoerd met ondersteuning van architecten uit de vakgroep 
architectuur van I-Interim Rijk. 

Bij het opstellen van het rapport zijn een aantal aanvullende (detail) vragen gesteld die ook door het 
team zijn beantwoord. Deze vagen en antwoorden zijn opgenomen onder de tabel. 
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Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team Vraag 	 Deliverable 	 Status Justid Bevindingen IIR-team 
1. Wat is de huidige 

technische structuur 
van IFM en welke 
technologie wordt er 

. gebruikt? 
o Denk onder meer aan 

welke componenten 
worden onderscheiden 
en waar zit welke 
logica, etc. 

Technisch Ontwerp IFM v1.2.doc Huidige technische structuur (buiten Blueriq) is 
beschreven in het technisch ontwerp. 

100 
	Opzet met 2 aparte IFM instanties met daartussen een BUI is complex (stijging in beheer 

en ontwikkelkosten). 

Er zijn feitelijk twee totaal verschillende applicaties die in een systeem zijn ingebouwd. De 
functionaliteit die de JJI's gebruiken en de functionaliteit voor de GI's en de RvdK. 

• De lagen structuur (verdeling business logica, gui / database / core) is: 
o Formulieren (representatie op scherm) worden gegenereerd vanuit containers. Is een 

gesloten systeem. Dat betekent soms dat voor kleine aanpassingen op het scherm 
moet de hele OTAP-straat doorlopen moet worden. 

o Business Rules zitten in Blueriq op een proprietary manier, het is geen open systeem 
dat je kunt koppelen met een externe rules engine (hoewel dat volgens documentatie 
wel mogelijk zou moeten zijn). 

o In intern gespreksverslag en analyse details over de implicaties van het werken met 
Blueriq. 

• Trend is juist om een steeds meer open structuur te bieden. Denk aan de Masa 
architectuur. Zie Gartner rapporten. 
o Hierbij biedt een applicatie APIs die door een front-end (alp worden aangeroepen. 

2. Welke gegevens zitten 
in IFM en hoe haal je 
die gegevens eruit? 

o Noot: het is hier niet de 
bedoeling om het DWH-
vraagstuk op te lossen, 
het gaat om het beeld 
welke informatie IFM 
bevat, en op welke wijze 
wij technisch in staat zijn 
opgeslagen data te 
ontsluiten. Denk daarbij 
aan openAPl's etcetera. 

o Wellicht uitdrukken in 
entiteiten + schetsen hoe 
dit in de database 
structuur zijn weerslag 
heeft gevonden. 

Hoofdstuk 5 van het technisch 
ontwerp 
Hoofdstuk 14 van het technisch 
ontwerp 

90 0/0 • Data-extractie mogelijkheden aanwezig maar slechts beperkt ultgenut. Mondelinge 
reactie/toelichting Justid:/ ontwikkelaar 
o Alle data uit IFM zit ook in de BUI (vanaf het moment dat het is 'gereedgemeld'). 
o Dan wordt alle informatie uit bijvoorbeeld een Raadsrapportage in een een tabel in een 

CLOB/XML gepersisteerd, met daarbij een aantal atrributen die zijn uitgenormaliseerd, 
zoals de jeugdige, het type formulier, datum. (De opzet van de XML is niet zoals in de 
IFM databases. In de BUI worden alle soorten gegevensgroepen die in de IFM 
databases staan en die bij een formulier horen gevangen in één XML). 

o Er is een extrascript dat dagelijks draait en kijkt naar een statusveld bij ieder entry (1 
niet verwerkt, 2, verwerking bezig, 3 verwerkt). 

o Het extractiescript haalt op basis van parameters de gewenste attributen (onderdelen 
uit een raadsrapport) uit de tabel en zet deze in een aparte tabel (met een foreignkey 
naar het formulier) waar de data zich bevindt voor analyse. 

o Wil men meer attributen beschikbaar krijgen voor analyse dan worden de statusvlag 
gezet op 1 - niet verwerkt en wordt het script gedraaid met de extra parameters. 

o In de analysetabel is de informatie niet uitgenormaliseerd en wordt deze aangeleverd 
aan derden middels een csv-bestand (noot wk: afnemers als UvA hebben in het 
interview aangegeven dat het zeer bewerkelijk is om deze data te processen). 

• Kennis van data-inhoud lijkt beperkt bij Justid Team 
o In het technisch ontwerp staat wel een ERD / diagram van de tabel structuur 
o Inhoudelijke duiding wordt niet aangeleverd. 
o Reactie Justid/ ontwikkelaar: kennis bij de ontwikkelaars is wel degelijk aanwezig, in 

de doorontwikkeling zijn zij altijd bezig met entiteiten en attributen van de data in de 
database. 

o Noot onderzoeker: dit is niet gedocumenteerd in bijv. een entiteitenmodel of een 
andersoortige beschrijving. 

• Data zit in CLOBs (het lijkt of het complete formulieren in CLOBs als geheel worden 
opgeslagen) 
o Data in CLOBs zijn moeilijk (niet) te doorzoeken. 
o Data in CLOBs is moeilijk via APIs beschikbaar te stellen. 
o Het is de vraag hoe makkelijk de data uitwisselbaar is en of en hoe je dit meer open 

kunt maken. 

• Onduidelijk in hoeverre ook wordt voorzien in anonimisering van ge-extraheerde data. 
o Mondelinge toelichting van Justid/ontwikkelaar: data wordt niet geanonimiseerd 

opgeslagen en bewaard in de BUI. 

De databasestructuur staat in hoofdstuk 5 van het 
technisch ontwerp beschreven. 

Extractie van data is maatwerk. Op de BUI is voor 
het instrument Ritax A en B al eens een extractie 
afslag gebouwd. 

Voor de 331 is datadump functionaliteit gerealiseerd, 
die eventueel herbruikbaar is voor andere 
componenten. 
De 331 gebruikt deze datadump (csv bestand) voor 
het genereren van managementinformatie in hun 
Qlickview applicatie. De dump bevat informatie 
over onder andere: 
Youturn fase, instrumenten, mentorverslagen, 
dagrapportages, interventies etc. 
Deze functionaliteit kunnen we ook hergebruiken 
voor de LIJ, waarbij we gewenste informatie 
kunnen configureren voor een soortgelijke export 
(bijvoorbeeld data die nodig is voor het berekenen 
van doorlooptijden van trajecten). Dit kan door 
middel van een RFC worden doorgevoerd, waarbij 
de rechten hiervoor bij de Functioneel beheerders 
belegd kan worden. 

De dataextractie voor de WODC is destijds 
gerealiseerd door een afslag te maken op de BUI, 
waarin we een set met data hebben gevuld die 
nodig waren voor het normeringsonderzoek van de 
UvA. Deze set, was voorzien van SKN/BSN zodat de 
WODC een match kon doen op de recidivemonitor. 
Deze functionaliteit zouden we opnieuw kunnen 
inzetten voor een data-afslag in de BUI, maar ook 
in de IFM (waar meer data opgeslagen wordt). 

Overzicht functies Blueriq.docx 
Technisch Ontwerp IFM v1.2.doc 

3. Wat is het overzicht van 
functies (technische en 
functionele?) van IFM  

Zie bijlage voor een overzicht van alle Blueriq 
componenten, waar IFM wel/niet gebruik van 
maakt en waar stukken maatwerk is toegevoegd.  

80 % • Alleen technische documentatie ontvangen, er is geen functioneel ontwerp. 
• Noot: Justid/ product specialist heeft apart een lijstje gestuurd met 'functionele' 

onderdelen van IFM-33I. Dat geeft enig zicht op de functionaliteit (namen van  
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Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team Bevindingen IIR-team Justid 	 Status  Vraag 	 Deliverable 
applicaties), maar s niet te relateren aan de technische componenten in de 
documentatie. 

• Indrukken uit review van documenten: 
• Eerste versie van document uit 2012, tweede versie uit 2020. Hoe vaak wordt het 

systeem gewijzigd? Of wordt de documentatie niet bijgewerkt? 
Webserver Microsoft IIS 10 - Hoe secure is dit in 2020? Is er een penetratietest 
uitgevoerd? (Aanvulling vanuit het Justid team: dit is de meest recente versie) 
Ontwerp beslissing: "een beperkte set aan gegevens uitgenormaliseerd opgeslagen 
worden" -> XML in de database? Hoe veel? Hoe belangrijke is de informatie die daar 
staar voor het toekomstige inzet van IFM (Export - Import functionaliteit en het 
koppelen met interfaces (OpenAPI) wordt er zo complexer?) 

o "De traject en formulier gegevens worden voor het grootste deel als Blueriq 
profiel XML opgeslagen. Alleen de gegevens waarop gezocht en/of 
geanalyseerd moet kunnen worden zijn uitgenormaliseerd in het 
datamodel." 

Er zijn veel CLOBS. Je kan niet eenvoudig ZOEKEN binnen CLOBS, is dus niet OK 
voor zoekmachines of data analyse dir gedreven zijn door andere systemen 
(BEPERKING) 

o Ze lossen dit op door het zoeken in indexes (dit is qua performance niet 
ideaal, genereren en updaten van zulke indexes zal een dure operatie zijn) 
(BEPERKING) 

o "De index wordt niet automatisch bijgewerkt wanneer er records worden 
toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Daarom moet er worden aangeven op 
welk moment dit moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld bij iedere commit of 
om de paar minuten." 

• Apache Xalan als parser voor XSLT transformaties -> Vanwege Blueriq. Hoe 
verouderd zijn deze technologieën? 

• TinyMCE (welke versie) vulnerabilities 

o httos://labs.bishoDfox.com/advisories/tinvmce-version,-5.2.1   

o Heeft het systeem een pentest gehad? 

PhpSpellcheck -> Vulnerabilities? 

• Vaadin? Welke versie, Vanaf Versie 10 is heel anders, hoe moeilijk is upgraden, kan 
geïntegreerd worden met een mainstream framework zoals Spring? 

o httos://vaadin.com/foru  m/thread/181 3095/discussion-about-the-futu re-of-
vaadin 

(Toevoeging Team Justid: Vaadin is verouderde versie, is ook bijna uitgefaseerd uit 
IFM) 

Beperkingen in keuze van technologieën en versies daarvan: XSLT, JQuery, 
Javascript etc. Wat zijn de keuzes van Blueriq (en hoe bepalend is dat voor het 
project)? Hoe veel achter lopen die technologieën? Wat zijn de plannen van Blueriq? 
Hoe afhankelijk ben je van Blueriq op moment dat ze hun strategie veranderen en 
andere technologie of basis gaan gebruiken? 
(Toevoeging Team Justid: XSLT is inderdaad zeer sterk verouderd -> wens is al 
langere tijd om dit te vervangen voor het framework Angular front-end.) 
(Toevoeging Team Justid: Blueriq icm Java zorgt voor het backend gedeelte van 
IFM, front-end inrichting is volledig vrij (zie wens voor gebruik van Angular). 

• De omvang van het maatwerk lijkt aanzienlijk. Twee voorbeelden van maatwerk plugins: 
• Gebruikte Container Types in IFM: 3 standaard en 29 java maatwerk containers 
• Gebruikte ServiceTypes in IFM: 4 standaard en 115 java maatwerk service types 
• Is wellicht geen betrouwbare indicatie voor de hoeveelheid maatwerk. Roept wel de 

en wat is de eventuele 
verdeling daarvan over 
de componenten? 

Daarnaast geven hoofdstukken 7, 9 t/m 12, 15, 18 
t/m 20 van het Technisch Ontwerp IFM ook 
informatie over Java maatwerk. 
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Vraag Opmerkingen / Aanvullingen IF 
3ustid 

Team Status Bevindingen IIR-team Deliverable 
vraag op hoeveel maatwerk er is en hoe belastend dit is voor upgrades. 
(Toelichting Justid Team: Omvang maatwerk is heel klein (+/- 92% Blueriq - 
Java). Zie ook begeleidende tekst bij document 'Overzicht functies Blueriq'. 
Bijvoorbeeld: 'De container type AQ_InstanceList wordt vooral veelvuldig binnen 
IFM gebruikt. Bij ruim 200 verschillende containers wordt hier gebruik van gemaakt. 
In veel gevallen vindt hiernaast ook hergebruik van deze containers plaats.') 

• Er ontstaat het beeld van een monolitische applicatie. Modulairiteit en ontkoppeling 
van onderliggende componenten lijkt zeer beperkt. 
(Terugkoppeling Team Justid: IFM is wel modulair opgezet, echter wordt alles 
samengevoegd in één oplevering. IFM bestaat uit 21 projecten binnen Blueriq. 
Hierin kunnen wij prima een vooruitblik doen voor een toekomstig flexibeler opzet 
en opbouw, immers de basis-ingrediënten zijn er.) 

4. Wat is de 'omvang' van 
IFM? 

o Uit te drukken m.b.v. 
functiepunten of een 
ander methodiek. 

o Een kengetal van SIG dekt 
hier ook de lading, het 
gaat er om een beeld te 
krijgen of IFM in termen 
van Softwareontwikkeling 
een grote of kleine 
applicatie is, simpel of 
complex. 

2015_09_01....Verfijnde_Rapportage_I 
FM.pdf 

25 % 
	

Beeld van SIG, gebaseerd op het document 20210301 - Validatie slides IFM updated.pdf 
en de toelichting daarvan door SIG op 08-04-21: 

• Beeld van de onderhoudbaarheid ("Maintainability overview") 
• IFM heeft een marktgemiddelde onderhoudbaarheid van 3,4 sterren 
• IFM is een groot systeem met een herbouwwaarde van 103 mensjaar 
• 23% van de code is onderdeel van een code duplicaat 
• De complexe code zit vooral in de DecisionTables en de BusinessRules 
• De architectuur kent een groot aantal cyclische afhankelijkheden. 

• IFM scoort relatief minder op de onderdelen: volume (2,5), Duplication (2,1), unit 
complexity (2,4), unit interfacing (2,4), component entanglement (1,9) 

• Qua omvang behoort IFM tot de grotere systemen in de SIG benchmark. 
Binnen Justid is voor de 9 systemen waar SIG een assessment voor heeft gedaan 
IFM verreweg de grootste: 103 manjaren voor IFM van het totaal van tegen 241 
manjaar voor 9 systemen (waaronder Injus, SKDB, JDS). Dat is 430/o van het totaal. 

• Een significant deel van de code (230/0) komt op meer dan één plek voor. De 
onderhoudsinspanning neemt toe doordat bij wijzigingen meer code op meer 
plekken moet worden aangepast. Er kunnen fouten ontstaan als wijziginen in 
duplicaten niet consistent worden doorgevoerd. Fouten moeten op meerdere 
plekken worden hersteld, met het risico dat deze op sommige plekken onopgemerkt 
aanwezig blijven. 

• 8% van de code is complex. De complexe code is vooral te vinden in 
DecisionTables en BusinessRules. Complexe eenheden (bijv. functions, methods) 
kosten meer tijd om te begrijpen, zijn moeilijker om aan te passen, hebben groter 
aantal mogelijke "execution paths" en vereisen daarom meer test cases. 

• 5% van de code heeft unit-interfacing waarbij meer dan 4 parameters 
worden meegegeven. Onderdelen met grote interfaces zijn moeilijker aan te 
passen, foutgevoelig en vertragen de ontwikkelsnelheid. 

• Er zijn veel cyclische afhankelijkheden - componenten die elkaar aanroepen. 
Dit bemoeilijkt het onafhankelijk testen van onderdelen. Het kan er ook toe leiden 
dat bij aanpassing van het ene component het andere component het niet meer 
doet. Iedere inter-component-communicatie voegt extra complexiteit toe aan de 
architectuur. Dit maakt het moeilijker om wijzigingen geïsoleerd (zonder 
neveneffecten) door te voeren en architectuur uit te breiden. 
Zie verder onderstaande illustraties uit de SIG presentatie. 

SIG: SIG heeft laten weten geen scan te kunnen 
doen op Blueriq 12. Zij supporten tot maximaal 
Blueriq 10. Dit is via contactpersoon Justid naar 
SIG opgeschaald en er is toegezegd dat SIG aan 
een oplossing gaat werken. Het is momenteel niet 
bekend of we daarmee de tijdslijnen van de 
technische toets gaan halen, immers hiervoor zal 
SIG eerst zelf intern moeten investeren. 
Aanvulling: SIG heeft inmiddels een scan 
uitgevoerd. De resultaten zijn gedeeld in een 
mondelinge presentatie. 

Naast SIG kan het beeld uit de verfijnde rapportage 
IFM van de 2015 Omnext audit gebruikt worden. 
Hierin worden functiepunten en complexiteit van de 
applicatie worden genoemd. 

(Actie niet uitgevoerd: T.o.v. Omnext rapport 
aangeven in hoe verre wij kunnen aangeven of IFM 
is gegroeid is, bijvoorbeeld aan de hand van regels 
code en nieuwe functionaliteiten. Welke grote 
wijzigingen zijn er geweest?) 

SIG heeft inmiddels laten weten de eerste 
resultaten te gaan delen. Gezien we deze 
rapportage toch op korte termijn lijken te 
ontvangen, lijkt het ons goed om deze mee te 
nemen voor (o.a.) beantwoording van deze vraag. 

IFM-Advies - Bijlage C - Bevindingen Techniek v1.0.doc 
	 4/ 11 



• -41111~ 

..~MI air íib 
• • 

voorbeeld op vo4gende Ode 

Componont ontanglomont 	3.6 

App 

Vraag 	 Deliverable Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team $ 
3ustid atus 	 Bevindingen IIR-team 

ciS 
	

De Blueriq componenten kennen cyclische afhankelijkheden 

Review commentaar van Justid Team bij de IFM unit complexity: 
• "De unit complexity scoort inderdaad een 2.4, net niet marktgemiddeld. Maakt dat 

IFM complex? Bovendien is dit uitgemeten per unit en niet als geheel. Complexiteit 
van IFM is volgens mij te verklaren in de maintainability." 

IFM scoort relatief beter op de onderdelen: unit size (4,1), module coupling (4,5), 
component balance (4,1), component independence (4,9) 

• 27% van de code bevindt zich in units met meer dan 30 regels code of meer dan 30 
elementen. Dus, het merendeel van de code (73%) bestaat uit kleine 
eenheden. Kleine units (bijv. functions, methods) hebben over het algemeen één 
enkelvoudige verantwoordelijkheid (taak). Code met één enkelvoudige 
verantwoordelijkheid is makkelijker te testen en te hergebruiken. Kleine units zijn 
sneller door te lezen en de werking is makkelijker te begrijpen. 

• Alleen de Java-code kent enkele sterk gekoppelde classes. "a good separation 
of concerns leads to smaller and more loosely coupled modules. Modules (e.g. files) 
that have a single responsibility are easier to analyse, test and modify." 

• IFM kent een mooie balans tussen kleine en grote componenten. Er zijn 
slechts enkele zeer grote componenten. SIG geeft aan dat in geval van IFM 
opsplitsing niet noodzakelijkerwijs tot verbetering leidt (opsplitsen is veel werk 
terwijl de component balance score al gunstig is).  
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Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team Vraag Bevindingen IIR-team 
Justid 	 Status  Deliverable 

• 20/0 van de code is interface code. Het aandeel interface code is dus erg laag en 
dat is gunstig voor de onderhoudbaarheid. Systeem onderhoud is makkelijker als de 
effecten van de veranderingen zich beperken binnen datzelfde component (en niet 
doorwerken buiten de component). 

IFM kent de volgende verdeling van technologie: 
• Blueriq expressions 74% 
• Blueriq flows 19% 
• Java 5% 
• xSt_T 1% 
• Overig 1% 

o Wat is het beeld dat het Team heeft bij de 
cijfers in het SOnarQube rapport, hoe moeten 
deze beoordeeld worden en welke acties 
worden er genomen naar aanleiding van de 
actuele scores en wat is het reguliere proces 
voor deze rapportage? 

Wekelijks wordt een Sonarqube rapport, als in de 
bijlage, opgeleverd aan de product owner. Hoewel 
de afspraak is gemaakt dat nieuwe code issues 
dezelfde sprint worden opgelost, kan het 
voorkomen dat de product owner op basis van de 
rapportage extra aandacht besteed aan het 
oplossen van code-issues, door het definiëren en 
inplannen van user stories voor het verhelpen van 
deze issues. 

Betreffende cijfers van SIG: 

...nét als bij vraag 4... SIG heeft laten weten de 
eerste resultaten te gaan delen. Gezien we deze 
rapportage toch op korte termijn lijken te 
ontvangen, lijkt het ons goed om deze mee te 
nemen voor (o.a.) beantwoording van deze vraag. 

50 % 
	

Zie voorgaand punt voor de bevindingen over de kwaliteit van de code van IFM. 

Het ontwikkelteam zorgt voor monitoring van de code kwaliteit dat gebeurt m.b.v. 
Sonarqube. En geeft daar opvolging aan: 

• In het eerste opgeleverd rapport (van 15/09) zijn een opvallend aantal bugs, 
vulnerabilities en code issues geconstateerd die in deels zijn weggewerkt in het 
tweede opgeleverde rapport (van 14/10). 

• Het wordt niet duidelijk wat het beleid is (welke criteria worden gehanteerd zoals 
voor snelheid van oplossen gerelateerd aan ernst van de bevinding) om om te gaan 
met gedetecteerde issues. 
(Toevoeging Team Justid: 

o Na een update in SonarQube (bijvoorbeeld strictere regelgeving) alle nieuwe 
issues zsm oplossen 

o Ambitie is: geen issues. de ambitie is geen issues) 

• Het SIG biedt inmiddels tooling (SIGRID) waarmee het team dagelijks (en voor een deel 
van de code wekelijks) kan monitoren wat de kwaliteit is van de code. 

5. Wat is de kwaliteit van 
de code van IFM? 

o Kengetallen van SIG zijn 
hier passend. Er is bij het 
SIG verzoek gedaan tot 
meten, rapporteren en 
adviseren tbv. IFM. 

o Rapportage vanuit 
SonarQube, die het team 
reeds inzet, zijn hier 
passend. 

o rapport jeugd_ifm (versie 2020-
09-15).pdf 

o FW sonarqube 'kleur' bij de 
tabel.msg 

o rapport_jeugd_ifm (versie 2020-
10-14).pdf 

6. Wat is de stabiliteit van 
IFM? 

o Uit te drukken in 
bijvoorbeeld aantallen 
incidenten, mate 
beschikbaarheid van het 
systeem, afgezet 
tegenover de afgesproken 
service levels (als 
voorbeeld de Incident 
Management-
rapportages). 

2019-Q3 Kwartaalrapportage IFM v0 
9.pdf 
2019-Q4 Kwartaalrapportage IFM v0 
9.pdf 
2020-Q1 Kwartaalrapportage IFM v0 
9.pdf 
2020-Q2 Kwartaalrapportage IFM v0 
9.pdf 

In de dienstverleningsrapportages wordt 
gerapporteerd over de incidenten die hebben 
voorgedaan en of deze binnen de afgesproken 
service levels zijn afgehandeld. Dit geeft een beeld 
van de stabiliteit van de applicatie. 

De afgelopen jaren hebben er nauwelijks incidenten 
met een hoge prioriteit voorgedaan. 

100 °k • De stabiliteit is goed. Er zijn nauwelijks incidenten. Incidenten en service requests worden 
vrijwel altijd opgevolgd binnen de norm. De beschikbaarheid is 1000/o zowel binnen als 
buiten het service window. 

7. Volgens welke principes 
(die ontwerp, 
bouw/inrichting 
bepalen) is IFM 
ontwikkeld? En welke 
principes worden 
gehanteerd bij de 
doorontwikkeling? 

Voor de gemaakte keuzes in de ontwerp, 
bouw/inrichting van IFM verwijzen we naar het 
oorspronkelijke plan van aanpak. 

Bij een nieuwe wens wordt de volgende volgorde 
gehanteerd: 

1. Bestaat er al een component in Blueriq 
bestaat die hergebruikt kan worden? 

2. Bestaat er al een component in Blueriq 
bestaat die uitgebreid kan worden? 

90 % • Het aangeleverde document stamt uit 2009 en bevat een lijst (sectie 7.1) met een aantal 
globale uitgangspunten. 

• Na 3 maanden is als laatste deliverable nevenstaande groen lijst met punten opgeleverd. 

• Er is wellicht een bepaalde consensus in het ontwikkelteam hoe er ontworpen en 
ontwikkeld wordt. Met de geleverde documentatie wordt dit weinig inzichtelijk gemaakt. 

PvA IFM v0.4.doc 
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Bevindingen IIR-team 

8. Hoe is ontwikkeling, 
deployment en testen 
ingericht? 

o Procesmatige inrichting 
(intern team + "externe 
partijen") 

o Technische inrichting 
o Gebruik van tooling. 
o OTAP-straat en 

deployment proces. 

50% • Het beeld ontstaat dat het team dit op orde heeft. 

Volgens de Releasejaarplan wordt opgeleverd op 
acceptatie- en productie-omgeving. De software 
wordt getest en geaccepteerd door de functioneel 
beheerders en kerngebruikers van de 
gebruikersorganisaties. 

• Aandachtspunten: 
o De doorlooptijd en flexibiliteit waarmee wijzigingen worden opgeleverd. 4 releases per 

jaar is niet van deze tijd. In 2021 zullen er 8 releases zijn. Elders werken teams met 
12 of 24 (of zelfs nog meer) sprints in een jaar. 
Toelichting van het Justid Team (03-03-21): Het liefst zou het Team toewerken naar 
een release, elke 3 weken. Er zijn echter beperkingen aan de kant van de 
gebruikersorganisaties. 

o "De software wordt getest en geaccepteerd door de functioneel beheerders en 
kerngebruikers van de gebruikersorganisaties." Toelichting van het Justid Team (03-
03-21): Zijn doen dit nadat het Justid Team de nodige unit tests heeft uit gevoerd. 
Binnen Justid is een dedicated software tester bezig om het testen te automatiseren. 
Op termijn zal dit worden ingezet voor IFM. 

Vraag 

o Voortbrengingsproces (versie 
2020-09-27).docx 

o Voortbrengingsproces (versie 
2020-10-14).docx 

o Releasejaarplan tbv IFM_2020 
versie 0.9.1 

o Ontwikkelproces_V6.1 

Deliverable 

De applicatie wordt doorontwikkeld o.b.v. agile 
principes, gebaseerd op de SCRUM methodiek. In 
het ontwikkelproces-document staat de procesflow 
weergegeven en een toelichting per 
procesonderdeel. 

Daarnaast zijn er de volgende afspraken rondom de 
bouw gemaakt. 

Voor de rest worden principes uitgewerkt in PvA 
IFM 0.4 nog steeds gehanteerd. 

Het team gebruikt de ontwikkel- en testomgeving 
voor het drie wekelijks ontwikkelen van een 
software increment, welke wordt gepresenteerd ter 
inspectie voor belanghebbenden in een 
sprintreview. 

Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team Status 
Justid 

3. Bestaat er al een component in de Java 
code die hergebruikt kan worden? 

4. Bestaat er al een component in de Java 
code die uitgebreid kan worden? 

5. Kan de nieuwe component binnen Blueriq 
gebouwd worden? 

6. De component wordt in Java gebouwd. 

Er wordt voldaan aan de standaard Java 
naamconventies 
Er treden geen nieuwe SonarQube issues op 
Container types in Blueriq wordt als suffix 
toegevoegd aan de naam 
Service types in Blueriq wordt als prefix 
toegevoegd aan de naam 
Unittesten en integratietesten worden 
aangepast dan wel toegevoegd bij nieuwe 
features 
De bestaande unit- en integratietesten 
blijven foutloos draaien 

80 °h De Omnext rapportage uit 2015 geeft inzicht in de 
complexiteit van IFM. Daarnaast geven de 
procesbeschrijving en gebruikte tooling in het 
ontwikkelproces een beeld van borging van de 
kwaliteit van de software. 

9. Hoe is het volgende 
geborgd: 

o de onderhoudbaarheid van 
de code. 

o de security (inzichtelijk te 
maken met zowel intern 
beschikbare tooling als 
een pentest vanuit de 
ADR). 

o de privacy 

• Zie boven bij punt 4 voor de bevindingen over de kwaliteit van de code van IFM. 

• Bij het actief gebruik van het SIGRID-platform is het Justid-team in staat te optimaliseren 
in de onderhoudbaarheid van de code. 

• To Do: Informatie van de pentest opnemen. Het definitieve rapport van de ADR over de 
pentest is op 30/04/21 nog niet beschikbaar. De privacyborging is vanuit het AVG project belegd 

bij de ketenpartners. Dit is gedaan omdat deze 
verantwoordelijk zijn voor de data in de IFM en hoe 
deze wordt gedeeld. 

• Het Justid Team zorgt voor beveiliging van de IFM en infrastructuur daar waar het draait 
in de eigen omgeving (IFM-Justid en IFM-BUI). Op die omgeving wordt dan ook de 
pentest uitgevoerd. 

o 2015_09_01_,Verfijnde_Rapporta 
ge_IFM.pdf 

o Verwerkingenregister 
kolommen.xlsx 

o IB-12-038 Logging en Monitoring 
beleid v1.0.pdf 

o Verwerkingenregister 
kolommen.xls 

o Verwerkingsregister Gegevens 
IFM LIJ applicatie RvdK na 
release 5.5.xls 

o Verwerkingsregister Gegevens 
IFM LIJ instrument RvdK en JR 
na release 5.5.xls 

• Het Justid team heeft de beveiliging van IFM wat betreft de aanroep vanuit de Front End 
bij de Ketenpartners niet in scope, dat ligt bij de Ketenpartners zelf. Het uitgangspunt is 
dat dit op orde is, maar het Team heeft daar geen bewijs van.  

Binnen Justid hebben wij wel een 
verwerkingsregister(zie voorbeeldbestand), waarin 
ook de verstrekkingen die de IFM doen worden 
ingevoerd.  
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Opmerkingen Aanvullingen IFM-Team 
Justid 	 Status  Vraag Deliverable 

Ook worden de bevragingen binnen IFM zelf gelogd, 
conform het loggingsbeleid Justid. 

Bevindingen IIR- eam 

Met betrekking tot de Privacy bestaan de volgende vragen: 
o Is dit op orde? Zijn de verwerkingsovereenkomsten er en zijn ze volledig? 
o Welke concrete privacy richtlijnen hanteert het team? 
o Is de data geanonimiseerd op OTAP omgevingen? (dat is niet het geval in de OTA. In 

de P is anonimisering niet van toepassing). 
o Staat die op laptops van medewerkers en andere datasets? 
o Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie controleert dat? 
o Welke data gaat over de lijn? Is dat open? 
o Hoe gaan het team om met het aanleveren van gegevens? 
o Wie houdt zicht op wat de KPs doen met de data die zij delen? 
o Vertrouwelijke gegevens is er onderkend welke dat zijn? (op kolom niveau) 
o Anonimiseren van testdata en van te exporteren data voor analyse. (Is niet 

geanonimiseerd. Zie ook toelichting in de extra vragen onder deze tabel). 
o Verwerkingsregister RvdK en JR opgeleverd (applicatie + instrument) niet duidelijk of 

dat alles afdekt. 
o Over WI-onderdeel geen informatie geleverd. 
o Waar zijn de afspraken tussen de ketenpartners over het delen van de informatie? 
o Waar zijn de regels / procedures voor het opschonen van de data (cfm de eisen van de 

verwerkingsovereenkomst)? Hoe worden die uitgevoerd? 

25 ok o Vraag 10 uit de technische toets 
IFM.msg 

10. Omgang met Blueriq? 
o Afhankelijkheden van de 

leverancier 
o Toetsen effect Blueriq tov 

andere (open source) 
tooling 

o Borging continuïteit voor 
wat betreft behouden en 
verkrijgen expertise 

o Borging compliance (op 
divers vlak) door migraties 
naar nieuwste versies. 

o Aspect vendor lock-in. 

Openstaand: 
Er is nu een reactie waarom Blueriq vooral ingezet 
moet blijven worden. Het is nog niet inzichtelijk hoe 
groot de baten zijn van het gebruik van Blueriq 
gelet t.b.v. de ontwikkeling van de functionaliteit 
van IFM. 
De sub-onderwerpen van de vraag zijn nog niet 
beantwoord. 

Nog niet aan toegekomen. 

• Blueriq is een gesloten systeem, goed voor wat je er nu mee moet doet, maar kan een 
probleem vormen voor de toekomst. 
o Low code product: "easy to learn, hard to master", maatwerk kan heel complex 

uitpakken. 
o Resources moeilijk beschikbaar, grote afhankelijkheid van Blueriq experts. 

• Dit roept de vraag op of Blueriq een toekomstvast platform is en of er alternatieven zijn 
en hoe groot is de impact als je wilt overstappen naar toekomstvaste technologie en 
welke scenario's daarbij denkbaar zijn. Hoe je het uit kunt faseren, mocht je dat willen? 

11. Inrichting Life Cycle 
Management 

o "Ontwikkelkalender" over 
het jaar 

o Patch beleid (security / 
OS-patching, vanuit 
afdeling IT) 

o Releasejaarplan tbv IFM_2020 
versie 0.9.pdf 

o IFM Life Cycle Management 
overzicht dd 14-9-2020.xlsx 

o Patchbeleid_Justid_v1.0_definiti 
ef.pdf 

Life Cycle Management is het proces cq. instrument 90 % 
dat als doelstelling heeft om onderhoudsupdates en 
beveiligingsupgrades van software- en applicaties 
te ondersteunen. In het IT-landschap zien we dat 
vrijwel alle software- en applicaties gebruik maken 
van life cycles. 

Generieke Technische infrastructuur 
Jaarlijks stellen de teams netwerkbeheer en DBA 
een LCM-Beheerportfolio op voor de generieke 
technische infrastructuur. Dit portfolio bevat beheer 
en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om de 
generieke infrastructuur (databases en netwerk) 
up-to-date te houden. De technische beheerders 
worden hierbij ondersteund door de medewerkers 
hardware assetmanagement (HAM) en software 
assetmanagement (SAM). 
De beheer- en onderhoudswerkzaamheden zijn 
binnen het beheerportfolio geprioriteerd en vinden 
gedurende het hele jaar plaats. Het is niet altijd 
mogelijk om zonder onderbrekingen deze 
werkzaamheden te voeren. Het gaat dan om "groot 
onderhoud". Hiervoor is in overleg met de 
productgroepen (afdelingen) een 
onderhoudskalender opgesteld. Deze kalender 
wordt ook afgesteld met betrokken ketenpartners. 

Applicaties  

• Het beeld ontstaat het lifecycle management is ingericht zoals gebruikelijk is. Op orde -
lijkt geen uitschieter naar boven of beneden te zijn. 

• Gaan changes voor Beheer (infra) gaan samen in een Release met de changes voor 
Ontwikkeling? 

De technologie keuzes zijn op zijn minst opmerkelijk 
o Windows application server (aandachtspunt toekomstvastheid) 
o Webserver Microsoft ISS-10 (Aandachtspunt security) 
o Tiny-MCE i.c.m. een PHP-spellcheck (Keuze voor PHP-spellcheck is moeilijk te 

begrijpen, leidt tevens tot extra vulnerabilities) 
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Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Team Vraag 	 Deliverable 	 Status Justid Bevindingen IIR-team 
Ook de (generieke) applicatiesoftware en verwante 
componenten hebben een life cycle en worden up- 
to-date gehouden. Door de ontwikkelteams worden 
de LCM-activiteiten geïnventariseerd. Omdat er een 
samenhang is met de generieke componenten (i.c. 
de netwerk- en databasecomponenten) vindt 
afstemming plaats met afdeling IT. De product 
owner draagt zorg voor het opnemen van de LCM 
werkpakketten op het productjaarplan en de 
productbacklog. Ook is de product owner 
verantwoordelijk voor het inplannen van de LCM 
activiteiten in sprints. 

Beveiligingsupdates 
Voor beveiligingsupdates en onderhoud aan de 
infrastructuur wordt het patchbeleid van de 
Justitiële Informatiedienst gevolgd. Planning en 
coordinatie van deze patches en 
onderhoudsmomenten wordt verzorgt door de 
technische coordinator van afdeling IT. 

12. Borging van de 
kwaliteit 

o Organisatie rond het 
releasen 

o Inrichting rond het testen, 
zowel intern IFM-team als 
de inzet vanuit de 
acceptanten van de 
ketenpartners. Denk 
hierbij aan test dekking, 
hoeveel/welke 
(geautomatiseerde) 
regressietests. 

20200929 Releaseplan tbv 
release 6.4 versie 1.0 

In het releaseplan (in de bijlage) worden de rollen, 	90 % 
taken en verantwoordelijkheden in het 
releaseproces benoemd. Het testen is hierin en 
belangrijk onderdeel, waarbij Justid 
verantwoordelijk is voor het technisch testen van 
de software(unit- en integratietesten) en de 
gebruikersorganisaties voor de functionele- en 
gebruikersacceptatietesten. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor het 
functioneel testen niet bij Justid is belegd wordt 
sinds enige tijd wel gewerkt aan het opzetten van 
een automatische functionele regressietest. De 
huidige automatische testset dekt cruciale 
functionaliteiten en wordt stapje voor stapje 
uitgebreid om de dekking te vergroten. De 
automatische regressietest wordt elke nacht 
uitgevoerd, waarbij falende tests, mogelijk 
veroorzaakt door wijzigingen, dezelfde sprint nog 
worden aangepast. Dit is vastgelegd in de definition 
of done. 

• Het beeld ontstaat het releasen is ingericht zoals gebruikelijk is. Op orde - lijkt geen 
uitschieter naar boven of beneden te zijn. 

Let op: testcapaciteit en focus op testen bij de Ketenpartners is wel een aandachtspunt in 
het algemeen, wordt genoemd in het rapport. Dat staat los van de techniek. 

13. Wat zijn mogelijke 
korte termijn 
verbeteringen? 

o Mag beantwoord worden 
op meerdere vlakken 
(systeem, proces, 
organisatie) 

• Observaties: 
o Team ziet één verbetering op het vlak van kwaliteit van de data zodat de gebruiker 

beter met het systeem kan werken - minder handmatig hoeft te corrigeren. 
o Team ziet verbetering in meer releases per jaar (van 4 naar 8) 

Met een koppeling tussen IFM en SKDB kunnen we 	25 % 
inkomende berichten valideren op 
jongeregegevens. Omdat niet alle ketenpartners 
gekoppeld zijn aan de SKDB en sommige met een 
BSN werken en een verouderd SKN, veroorzaakt dit 
soms productieverstoringen. Deze koppeling helpt 
om dat probleem te voorkomen. 
5 november is er een gesprek met de matching 
autoriteit om te kijken hoe/wanneer we dit kunnen 
realiseren 

Er is een memo opgesteld voor het ophogen van 
deze momenten en er is met ketenregie 
afgesproken dat Justid een impact gaat doen met 
de verschillende ketenpartners over of dit wenselijk 
is en wat er voor nodig is.  

Koppeling tussen IFM en SKDB 

Releasemomenten ophogen van 4 
naar 8 momenten (6 wekelijks) om 
sneller functionaliteiten op te leveren. 
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Status 
25 % 

Vraag 	 Deliverable 
14. Wat zijn mogelijke 

lange termijn 
verbeteringen? 

o Mag beantwoord worden 
op meerdere vlakken 
(systeem, proces, 
organisatie) 

Uitbreiden gegevenskoppelingen IFM 

Koppeling tussen IFM en SKDB 2 

Inzetten van een Informatieportaal 
(bijv. JIP) voor het delen van 
informatie 

Opmerkingen / Aanvullingen IFM-Teat  
Justid 

Denk hierbij aan het koppelen met bronnen waar 
informatie die ingevoerd wordt in de IFM wordt 
opgehaald. 
Bijv: Preselect van de politie ophalen uit de bron. 
Detentiegegevens 331 ophalen bij injus. 

Hierdoor hou je de informatie bij de bron en 
voorkom je dubbele invoer voor gebruikers. 

De koppeling tussen IFM en SKDB zo inzetten dat 
jongere gegevens niet meer opgeslagen worden in 
IFM, maar waar nodig via een restservice worden 
opgehaald (voor bijvoorbeeld tonen op het scherm 
of voor het genereren van PDF's) 

Zodat er niet meerdere systemen opgestart hoeven 
te worden voor het inzien van documenten maar er 
een centrale plek is daarvoor. Dit is niet direct een 
IFM lange termijn oplossing, maar wel 1 die 
meerwaarde kan opleveren voor de 
ketensamenwerking. 

Bevindingen IIR-team 
• Mooi dat er gedacht wordt in over openheid van het systeem en uitwisseling van data, dit 

is een thema dat zeker in de toekomst gaat spelen. 

Observatie: 
o Het team ziet verbeteringen niet op het vlak van techniek/applicatie /structuur. 
o De deployment (zoals on-premise bij RvdK) is voor het Team wel een punt van 

aandacht (onwenselijk) en in het verleden ook aangekaart. 
o In de eerdere interviews zijn door het Team ook functionele verbeteringen 

aangedragen. Zoals: koppeling met SKDB, intelligentie toevoegen door gebruik te 
maken van data in IFM, ontsluiten van data in IFM via HP en vice versa, meer 
uitwisseling van stukken tussen Ketenpartners via IFM. 

o Op bovenstaande punt vult het teaam nog aan (01/03/21): Gebruik van Angular als 
front-end, automatische deployment zonder downtime, oplevering RvdK naar ons toe 
halen om daarmee winst te behalen op zeer veel vlakken, bijvoorbeeld 1 DB, geen 
rekening houden met SQL Server, BUI enkel nog gebruiken als DWH, meer gebruik 
maken van de 21 projecten binnen Blueriq, enz. 

• Dit roept de vraag op of IFM niet meer flexibel moet worden qua structuur gelet op de 
wensen van de toekomst? 

15. Wat waren de 
overwegingen om te 
kiezen voor de huidige 
technologie en 
inrichting? 

PvA IFM v0.4.doc Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen 
we naar het plan van aanpak van de nieuwbouw 
van IFM. 

25 % • Er wordt geen onderbouwing gegeven. 

• Een overweging voor de keuze van Blueriq is vermoedelijk geweest dat je er snel een 
toepassing mee kunt ontwikkelen en dat het goed is in het afhandelen van rules. 

• Het wordt niet inzichtelijk of aspecten als openheid, onderhoudbaarheid, continuïteit en 
vendor lock-in zijn meegewogen. 

• De keuze voor Blueriq is destijds een projectbesluit geweest. Justid is pas later 
aangehaakt als zijnde beheerpartij voor de Blueriq applicaties GCOS en IFM. 

16. Welke technologie en 
inrichtingskeuzes zou 
je maken als je IFM nu 
opnieuw bouwt? 

o (met als raamwerk oa. de 
voorschriften van Justid 
verwoord in de TRA 
waarbij gesteld dat Blueriq 
niet past in de technische 
realisatie architectuur van 
Justid.) 

Technische Realisatie Architectuur 
Justitiële Informatiedienst v1.0 
DEFINITIEF.pdf 

Een Low-code platform is bij uitstek geschikt voor 
	50 ok 

een tool als IFM. Het voordeel van Blueriq daarbij is 
dat het rule based is, waar andere low code 
platforms vooral proces based werken. 

In de TRA staat vermeld dat voor zaaksystemen het 
best lowcode gebruikt kan worden. In geval van 
IFM voldoen wij dus aan hetgeen ze beschrijven in 
de TRA. Deze TRA is inmiddels 3 jaar oud en zal 
ook vernieuwd moeten worden. 
Deze TRA had vooral GCOS in vizier, waarbij de 
verhouding Blueriq en JAVA 20-80 is, waar het voor 
IFM 80-20 is. 

• Er staat: "de verhouding Blueriq - Java is voor IFM 80 - 20", dit laat zien dat het systeem 
enorm afhankelijk is van Blueriq. Noot: het SIG onderzoek laat een andere verhouding 
Blueriq - Java zien, 93 procentpunt tegen 5 procentpunt, zie de genoemde verdeling bij 
vraag 4. 

• Observatie: het team ziet de voordelen van de huidige technologie-stack, maar benoemt 
niet de nadelen (beperkingen) en noemt geen alternatieve keuzes die al dan niet passend 
zouden zijn. 

De technologie is 10 jaar verder, liggen daar kansen en blijven er nu mogelijkheden 
onbenut? 

• De vraag is hoe je de expertise en de kwaliteiten van dit team kunt verrijken om tot juiste 
ideeën te komen om de komende 10 jaar mee verder te gaan. 

• Hoe wordt hier binnen Justid over gedacht? 
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Aanvullende vragen ontstaan bij het opstellen van het adviesrapport. 

1. Hoe is IFM-LIJ te scheiden van IFM-JJI? En hoe zou die scheiding er uit kunnen zien (bijvoorbeeld alleen in de deployment, 
volledig gescheiden repositories)? Hoe complex is dat / inspanning? (gaat om de orde van grootte). 
- Is dit wel de scheiding die je wil? Er zitten immers IFM-LIJ onderdelen in de IFM-J3I. Of wordt hier een scheiding per 
organisatie bedoeld (JJI/JR/RydK)? Hier hebben we nog nooit onderzoek naar gedaan, ik zou dat graag eerst gedaan 
hebben voor er een antwoord op te geven. 

2. Data in de Bui: 
a. Hoe voeg je extra informatie (attributen) toe aan de data die je beschikbaar wilt stellen voor analyse en rapportage? 

- Hier is antwoord op gegeven in het 1-op-1 gesprek met Wicher en Frank afgelopen donderdag. 

b. Wordt alle data in de BUI bewaard en hoe lang? 
- Dit wordt allemaal bewaard. De reden hiervoor is omdat men de data wil gebruiken en wil classificeren als 
'wetenschappelijke data'. Hiervoor gelden andere bewaartermijnen en wetgeving. Wij hebben wel aangegeven aan 
ketenregie dat de IFM BUI dan wel ook zo gekenmerkt moet gaan worden. Want op dit moment zouden we data willen 
schonen, maar doen we dit nog niet i.v.m. het lopende traject dataontsluiting. 

c. Wordt de data in de BUI geanonimiseerd? 
- In de BUI wordt dit niet geanonimiseerd, omdat we op basis van SKN matchen op de jongere. Op dit moment is het zo 
dat wanneer men een dataextractie wil hebben, we dit op basis doen van een verwerkingsovereenkomst (indien er een 
SKN nodig is, voor bijvoorbeeld het WODC). 
Mondelinge toelichting op 03/03/21 van het IFM-team: in de BUI worden NAW gegevens en geboortedatum niet 
vastgelegd. Het BSN-nummer en/of een vreemdelingennummer worden wel opgeslagen in de BUI. Als anonimiseren 
moeilijk is kan overwogen worden om de data te pseudonimiseren. De testdata is overigens ook niet geanonimiseerd. 
Het is wel de wens dit te gaan regelen. 

3. Wat is het opschoningsproces van data in IFM? (is dit beschreven, hoe wordt de bewaringstermijn bewaakt, wordt daar over 
gerapporteerd en zo ja aan wie?) 
- Zie hoofdstuk 20 van het TO. Hetgeen dat in het TO staat beschreven, is hoe we het op dit moment hebben ingeregeld. 
Voor functionele monitoring hebben we hier nog niet specifiek iets voor ingericht. We kijken daarbij naar mogelijkheden 
vanuit inzet van de ELK-stack. Wel technisch bij het vollopen van een share/schijf, in geval van dat bestanden niet worden 
opgeschoond. 
- We hebben voor dit jaar vanuit beveiliging het onderwerp Logging & monitoring op de backlog staan, waar we deze 
functionele monitoring in mee kunnen nemen. Waarschijnlijk gaan we hier de Elk-stack voor implementeren. 

4. Wat is het beschikbare aantal ontwikkelaars in het team (of direct daaromheen bij Justid) met kennis/ervaring van Blueriq, 
Java, XSLT (dus dat kan ontwikkelen aan IFM) 
- 'Dedicated' toegewezen aan IFM: 2 ontwikkelaars. Eventueel kan een collega bijspringen vanuit GCOS, echter mist 
Blueriq-kennis. 
- In de combi Blueriq, Java en XSLT/Angular: geen eenvoudige uitbreiding mogelijk vanuit de interne Justid-organisatie. Wel 
is een leertraject mogelijk met interne training op het gebied van Blueriq, in combi met trainingen vanuit de Blueriq 
Academy, aangevuld met praktijkwerk leidt dat tot het juiste profiel om IFM-werk te kunnen doen. Inhuur vanuit de markt 
is altijd mogelijk en blijkt prima "voorradig". 
- Overige kennis van Blueriq binnen Justid is er niet. 

5. 	Hoe kijk het team naar een vernieuwing van de userinterface? (hoe goed is dat te ontkoppelen van Blueriq, hoe koppelen 
met de blueriq core en eventuele toekomstige externe componenten?) 
- Onze voorkeur gaat uit naar een knip tussen front-end en back-end. De front-end te realiseren in Angular, een tussenlaag 
die is gebaseerd op lava (met inzet van web-/rest en/of API) en een back-end die de Blueriq Rule Engine bevat. Dit willen 
we dan ook koppelen aan meer modulair werken vanuit vraag 1 zodat een lichtgewicht (door)ontwikkel- en beheerproces 
ontstaat. 
- Het is wellicht aantrekkelijker om te spreken over IFM als een platform. Waarbij we alle onderdelen los van elkaar gaan 
'bouwen'. Nu leveren we uit als 1 WAR-bestand. Deze stap betekent wel iets voor het voortbrengingsproces en de 
opleverstrategie maar maakt ons wel flexibeler. Denk aan meer en betere inzet van trunk based development, feature 
branching en feature toggling. 
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IFM Advies — BIJLAGE D 
IFM Systeemdomeinen en Proces-Componenten 
Versie: 1.0 
Datum: 30-04-2021 
Overgenomen uit bestaand adviesrapport, zie bron [1]. 
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IFM Advies — BIJLAGE E 
Infrastructuur IFV installaties RvdK en Justid 
Versie: 1.0 
Datum: 30-04-2021 
Overgenomen uit Technisch Ontwerp IFM v1.2 
Noot: de platformversies die vermeld zijn bij de componenten zijn niet meer actueel.  

RvdK 

Justid 
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IFM Advies — BIJLAGE F 
Gebruik onderdelen IFM 
Versie: 1.0 
Datum: 31-03-2021 

Overzicht Instrumenten en Modules in IFM Zoals gebruikt door RvdK en JR 
(Per mail aangeleverd 	 A  op 01-12-20) 

Instrumenten RvdK 
• SDQ 
• SPsy 
• Ritax A en B 
Noot : Ritax A is een lijst van pakweg 60 vragen waarmee een risicotaxatie wordt gemaakt. Op het moment dat de 
'raadsonderzoeker' ziet dat er meer aan de hand is met of rond de jongere dan kan een uitgebreidere vragenlijst worden 
ingevuld en voert men de Ritax B uit. (Ritax B= Ritax A + pakweg 40 verdiepingsvragen). 

Instrumenten JR 
• Ritax B 

Rapportage modules voor de RvdK 
IVS 2A rapportage 
2A rapportage 
28 rapportage 
Raadkamer 2B rapportage 

Rapportage module voor de JR 
• Jeugdreclassering 2B_DRP 
• Jeugdreclassering 2B_Resultaat 
• Jeugdreclassering 2B_Uitkomsten2B 
• Ritax B 
Noot: deze rapportages zijn feitelijk export 'bestanden' die worden ingelezen in WIJZ, het primair processysteem van de 
JR. 

Applicaties en Varianten gebruikt door de ijls 
(Per mail aangeleverd dooli 	jid op 02-11-20) 

De DI-tak van de IFM heeft de volgende Applicaties en invulformulieren 

1. 	Instrumenten 
SDQ 
Spsy 
HID * 
MAYSI-2 * 
SAVRY * 
TVA * 

Noot: Instrumenten hierboven gemarkeerd met * zijn geen onderdeel van het LIJ. 
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2. 	Profielen 
Instroomprofiel 
Basisprofiel 1 
Basisprofiel 2 

- Basisprofiel 3 
- Basisprofiel 4 

Basisprofiel 5 
Beseffen wat je doet 
Eigen keuzes maken 
Intimiteit en seks 

- Middelengebruik 
- Omgaan met complimenten en kritiek 

Omgaan met geld 
- Omgaan met gezag 

Omgaan met spanningen en conflicten 
Omgaan met vrije tijd 
Omgaan met vrijheden en verlof 
Omgang met delicten 
Omgang met leeftijdgenoten 

- Omgang met ouders en gezin 
- Ouderschap 

Respect 
Toekomst 
Verliefdheid en liefde 
Zelfbeeld 
Zelfredzaamheid 

- Zorg voor eigen gezondheid 
- Zwangerschap en moederschap 

Zwangerschap en vaderschap 
3. 	Periodieke besprekingen 

Mentorverslag 
- Bespreking ouders 

4. Verblijfsinformatie 
Verblijfsinformatie 

5. Perspectiefplannen 
- 	Eerste perspectiefplan 
- Tweede perspectiefplan 

Derde t/m Zesentwintigste perspectiefplan (deze zijn inhoudelijk gelijk) 
6. Planmatig verlof 

- 	Planmatig verlof 
7. STP plan 

- 	STP plan 
8. Gedragsinterventies 

Toeleiding gedragsinterventies 
Opvolging gedragsinterventies 

9. Individuele dagrapportage 
- Invoeren individueel dagrapport 

10. Groepsrapportages 
- 	Groepsrapportages inzien 
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IFM Advies — BIJLAGE G 
Toelichting Informatiedeling JR RvdK - DJI 
Versie: 1.0 
Datum: 30-04-2021 

Inleiding 
Ten behoeve van een gesprek met JZNL op 1 april 2020 in het kader van het Advies toekomst IFM wordt in onderliggend 
document toegelicht welke informatie gedeeld wordt tussen Jeugdreclassering en de RvdK. Eind april is hieraan toegevoegd, 
de toelichting op de informatie die gedeeld wordt met en door Dil. 

Welke informatie krijgt de JR van de RvdK in de Ritax B 

De JR actualiseert de Ritax B, opgesteld door de RvdK, t.b.v. het Plan van aanpak. 
In de Ritax B zitten de volgende gegevens die de RvdK al heeft ingevuld: 

1. 	Persoons- en casusgegevens 
• Achternaam Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Roepnaam Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Voornamen Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Voorletters Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Voorvoegsel Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Geboortedatum Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Strafketennummer Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Geslacht Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Geboorteland Dit wordt vanuit WIJZ meegestuurd 
• Pleegdatum 
• Betreft het delict/één van de delicten waarvan de jeugdige verdacht wordt een zedendelict? 
• Betreft het delict/één van de delicten waarvan de jeugdige verdacht wordt een online delict of een ander type 

delict waarbij digitale hulpmiddelen (mobiel, computer) zijn gebruikt? 
• Wat is de zwaarte van het zwaarst wegende delict? 
• Scores van de preselectie 
• Het tabblad Delictgegevens, dit is nodig om de Ritax te kunnen starten. 

2. Domeinen 
De Rvdk heeft antwoord gegeven op alle items van de 10 domeinen. De scores zijn zichtbaar voor de JR. 
Onder elk domein staan de volgende twee vragen: 

1. Feitelijke informatie over het domein 
2. Belang voor de kans op herhaling 

De RvdK beantwoord deze vragen in twee aparte tekstvelden. Zij beschrijven hier de context van de scoring op de items en 
de risicofactoren die zij zien voor de jongere voor de kans op herhaling. De JR kan deze informatie van de RvdK niet 
bewerken omdat deze read-only zijn gemaakt. 

De JR actualiseert de items van de domeinen. Tijdens de begeleiding van de JR ontwikkelt de jongere zich en kunnen er 
veranderingen optreden in bijv de thuissituatie, school en vriendenkring. Ook de JR heeft bij ieder domein een tekstveld 
waarin zij relevante informatie mbt de scoring kunnen delen met de RvdK. Stel vader was ziek tijdens het onderzoek van de 
RvdK en is nu overleden. Dan vult de JR deze informatie in in het tekstveld als verduidelijking van de score. Als de jongere 
recidiveert en de RvdK baseert het onderzoek van de RvdK op de Ritax B van de JR dan kunnen zij de actuele ontwikkeling 
van de jongere zien en de contextinformatie over de jongere lezen. 
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3. 	Hulpverlening en verandering 
De RvdK heeft onderstaande vragen ingevuld in tekstvelden. 
De JR kan deze informatie actualiseren. 

la Is en/of was er ten behoeve van de jongere contact met hulpverlening? Ja/Nee. 
Indien Ja: 
lb Contact was met* 

lc Soort hulpverlening* Toelichting* (Naam instelling, contactpersoon en toelichting). 

2. Wat wil de jeugdige veranderen?* 
3. Wat wil de ouder/verzorger veranderen?* 

4. Vindt de jeugdige dat er (aanvullende) hulp nodig is?* Bij Ja, toelichting. 
5. Vindt de ouder/verzorger dat er (aanvullende) hulp nodig is?* Bij Ja, toelichting. 
6. Is de jeugdige een doener of een denker?* 
7. Is de jeugdige in staat zich te concentreren op een taak? * 
8. Verwachte houding van jeugdige ten opzichte van begeleiding en/of behandeling* 
9. Belemmeren geestelijke gezondheidsproblemen het werken met de jeugdige* 

4. Zorgen opgroei/opvoed-situatie 
De mening van de RvdK over dit onderdeel staat beschreven in een tekstveld. 
De JR kan deze informatie actualiseren. 

5. 	Zorgen zelfdestructief gedrag 
De mening van de RvdK over dit onderdeel staat beschreven in een tekstveld. 
De JR kan deze informatie actualiseren. 

6. Zorgen online (delict)gedrag 
De mening van de RvdK over dit onderdeel staat beschreven in een tekstveld. 
De JR kan deze informatie actualiseren. 

7. 	Conclusie incl. DRP 
• Wat is in deze zaak het belangrijkst en waarom? Wat moet er als eerste gebeuren?* 
• Toelichting uitkomsten Ritax 
De mening van de RvdK over dit onderdeel staat beschreven in een tekstveld. 

De JR kan deze informatie actualiseren. 

8. Zoeken interventies 
De JR kan deze informatie actualiseren. 

9. Selecteren interventies 
De JR kan zelf interventies selecteren. 

10. Bevestigen interventies 
De JR moet zelf akkoord geven als er een passende interventie is gevonden. 

Welke informatie krijgt de RvdK van de JR in de Ritax B 

Bij recidive kan de RvdK de Ritax B van de JR gebruiken. Dan krijgen zij alle bovenstaande gegevens van de JR. De JR heeft de 
Ritax B steeds geactualiseerd, waardoor er voor de RvdK een actueel beeld is van de ontwikkeling van de jongere. Bij ieder 
domein zal de RvdK het tekstveld van de JR vinden waar de JR relevante contextinformatie over de jongeren heeft 
geschreven. Deze tekst is read-only voor de RvdK en komt dan ook niet terug in het raadsrapport. 
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Welke informatie deelt WI met de RvdK en de JR en vv. 

1. 	Verblijfsinformatie 

De Verblijfsinformatie is een gestandaardiseerd formulier in IFM. De Verblijfsinformatie wordt gevuld door de 
gedragsdeskundige van de JJI en wordt via IFM aan de RvdK en JR inzichtelijk gemaakt. Het bevat informatie over de jongere 
over de eerste 10 dagen na plaatsing tijdens voorarrest. Door middel van deze informatie gebruikt de RvdK de DI als referent 
voor het invullen van de Ritax en het opstellen van het adviesrapport aan de Raadkamer. De Jeugdreclassering kan de 
informatie gebruiken voor het invullen van de Ritax bij het opstellen van het Plan van Aanpak. De informatie is twee weken 
na plaatsing in IFM niet meer zichtbaar voor de RvdK en JR gezien het tijdelijke doel van de informatieverstrekking: 
informatie verstrekken over specifiek de eerste 10 dagen van plaatsing in de JJI. 

Naam 
Roepnaam 
Geboortedatum 
Opnamedatum 
Instelling Rijks Justitiële Jeugdinrichting 
Locatie Den Hey-Acker 
Groep 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon Gedragswetenschapper 
Email contactpersoon 
Telefoonnummer contactpersoon 
Ingevuld door 
Functie - 
Ingevuld op datum... 

Screeningsinformatie en risicotaxatie bij opname: 
• Interpretatie van de MAYSI-2 
• Interpretatie van de SDQ 
• Psychiatrische problematiek 
• Gezondheid en middelengebru k 
• Gedragsproblematiek 
• Intelligentie en leervermogen 
• Maatregelen en interventies voor een veilige insluiting 
Eerste indrukken op de Leefgroep: 
• Reactie op plaatsing 
• Aanpassingsvermogen en stemming 
• Contacten met medewerkers en groepsgenoten 
Contacten met systeem 
Incidenten en conflicten 
Scholing en werk 
Herkenning van beeldvorming uit Raadsonderzoek (incl. toelichting door JJI) 
Perspectief 
• Visie van de jeugdige op de toekomst 

2. 	Perspectiefplan JJI 
In het eerste Perspectiefplan van de JJI ziet de JJI de volgende onderdelen van de RvdK: 
1. het dynamisch risicoprofiel uit de Ritax (schematisch weergegeven) 
2. het algemeen recidive risicoprofiel van de Preselect Recidive, LIJ-instrument van politie 
3. het strafadvies met onderbouwing 
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