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1 Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg doet onderzoek naar fysiek, psychisch en 

seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid 

van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sectorstudie gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen (hierna JJI) betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten 

karakter. In het onderzoek van de commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

1. Wat is er in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gebeurd sinds 1945? 

2. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

3. Hoe is het geweld door(ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere 

leven? 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de mechanismen die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. 

De commissie heeft geweld als volgt gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor 

een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of 

psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer.  

 

2 Methode 

In het deelrapport van de sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen is beschreven hoe de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van archieven hebben bijgedragen aan de selectie van 

instellingen. De beschikbaarheid van de archieven vormde hierbij een groot struikelblok. Veel 

archiefmateriaal lijkt te zijn vernietigd, is zoek, of is niet systematisch gearchiveerd.1 De volgende 

archieven zijn onderzocht: De Hunnerberg (Nijmegen), de Rekkense Inrichtingen (Rekken), het 

Lloyd Hotel (Amsterdam) en De Doggershoek (Den Helder). 

Verschillende (regionale) archieven zijn bezocht voor het inzien van divers archiefmateriaal (zie 

Tabel 1.1). Voor de stukken die beperkt openbaar zijn, is toestemming voor inzage verkregen. De 

toestemming tot inzage van de archieven is door de directeur van het archief of door de 

rechtsopvolger van de betreffende instelling verleend. Voor het archiefmateriaal in Doc-Direkt (een 

archiefdienst waar materiaal afkomstig van verschillende Rijksdiensten wordt bewerkt) is 

toestemming van DJI verkregen.  

Aan de hand van de aanwezige inventarisatielijsten is nagegaan welk materiaal aanwezig is in 

het archief en welke bronnen mogelijkerwijs aanwijzingen van geweld kunnen bevatten. Uit het 

archiefmateriaal is het soms moeilijk te bepalen of iets onder de gehanteerde definitie van geweld 

valt. Het (te) lang isoleren in een isoleercel is wellicht niet zo duidelijk geweld als seksueel 

                                                
1 Bij de archiefdienst Doc-Direkt (Winschoten) ligt archiefmateriaal verspreid in verschillende dozen. Het is niet altijd 
bekend wat op welke plek is opgeslagen. Een complete inventarislijst ontbreekt 
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misbruik, maar langdurige isolatie kan door degene die geïsoleerd is, wel als geweld zijn ervaren. 

Er zijn daarom zoveel mogelijk bronnen ingezien. Er is gebruik gemaakt van een vast format in 

Microsoft Excel voor het vastleggen van informatie over de bron en de inhoud van de bron.2 

 

Tabel 1.1 Overzicht archieven van onderzochte instellingen 

Instelling Archief Plaats archief Periode 

De Hunnerberg Gelders Archief, Utrechts 
Archief, bij de instelling zelf 

Arnhem, Utrecht 
& Nijmegen 

1945 - heden 

De Rekkense 
Inrichtingen 

Het Gelders Archief Arnhem 1945 - 1988 

Het Lloyd Hotel Doc-Direkt Winschoten 1978 - 2005 

De Doggershoek Doc-Direkt Winschoten 2001 - 2011 

 

Leeswijzer 

Achtereenvolgens worden in deze bronstudie de archiefonderzoeken van De Hunnerberg, De 

Rekkense Inrichtingen, het Lloyd Hotel en De Doggershoek besproken. Allereerst wordt kort 

ingegaan op de kenmerken van de instelling en wordt toegelicht waarom de instelling bij het 

archiefonderzoek betrokken is. Vervolgens wordt informatie over het desbetreffende archief 

besproken, gevolgd door een karakterisering van de instelling in drie tijdsperiodes: 1945-1965, 

1965-1990 en 1990-heden. Tot slot worden de resultaten besproken en wordt antwoord gegeven 

op de hoofdvragen. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en een beschouwing over het totale 

archiefonderzoek.    

  

                                                
2 De volgende variabelen zijn gebruikt: Het archief, Inventarisnummer of vindplaats, datum van raadplegen, naam 
document, soort document, uitgavejaar, auteur van de bron en aangetroffen aanwijzingen van geweld.  
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3 De Hunnerberg 

 
Afbeelding 1 De tuchtschool voor jongens: De Hunerberg. Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen. 

 

 
Afbeelding 2 De Hunnerberg. Bron: https://www.dji.nl 

3.1 Inleiding 

In 1905 werd de Tuchtschool voor Jongens te Nijmegen opgericht. In de loop van zijn bestaan 

heeft De Hunnerberg verschillende functies vervuld. Zo verschafte De Hunnerberg tijdens de oorlog 

niet alleen onderdak aan pupillen, maar ook aan onderduikers. Tussen 1945 en 1948 functioneerde 

De Hunnerberg als interneringskamp voor collaborateurs. Van 1951 tot 1976 was De Hunnerberg 

een Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. In 1976 werd de bestemming van De Hunnerberg 

gewijzigd van Rijksinrichting voor meisjes in een Rijksinrichting voor jongens. 

3.2 Het archief 

De archiefstukken van De Hunnerberg liggen op drie plaatsen: in het Utrechts Archief, in het 

Gelders Archief en bij de instelling zelf in Nijmegen. De stukken in het Utrechts Archief zijn 

toegankelijk via toegangsnummer 20: inventaris van de archieven van de Rijksinrichtingen voor de 

kinderbescherming te Montfoort, Zeist en Nijmegen, en beslaan de periode 1858 t/m 1975. In het 

Gelders Archief, inventarisnummer 3054, liggen stukken van de Commissie van Toezicht (CvT) 

over de periode 1975 – 1981. Bij de instelling zelf ligt verschillend materiaal. Er is een archieflijst 

in de instelling met informatie over welke stukken zich waar bevinden. In 2015 is er een lekkage 

geweest, waardoor een aantal archiefstukken verloren is gegaan. Er is verschillend materiaal 
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ingezien.3 De jaarverslagen uit de periode 1976 – 2004 zijn op papier ingezien. De jaarverslagen 

over de jaren 2005 – 2014 zijn digitaal ingezien.  

3.3 Karakterisering van de instelling 

1945 – 1965 

Het gebouw van De Hunnerberg was na de oorlog gehavend en bleek volkomen ongeschikt voor 

een capaciteit van 45 meisjes, dat soms opliep tot 50 meisjes. Er was veel te weinig ruimte voor 

hen en er was weinig geschikte kleding voor de meisjes. Er werd wel onderwijs gegeven in de 

instelling. Het bleek na de oorlog zeer moeilijk om geschikt en bekwaam personeel te vinden. 

Hoewel op verschillende advertenties zich een voldoende aantal sollicitanten aanmeldden was er 

geen enkele geschikte gegadigde.  

“Vooral na de bevrijding bleek er een sterke neiging zich vrij van banden te 

gevoelen en waren vooral voor de meer ontwikkelde jonge vrouwen 

betrekkingen, die minder beslag legde op het persoonlijk leven dan de functie 

van interne beambte aan de tuchtschool en bovendien beter gesalarieerd 

werden, te kust en te keur te vinden. Dit had ten gevolge dat het intellectuele 

peil der beambten, na een opleving van enige jaren terug, ernstig daalde.”4 

Na enige tijd in Zeist te zijn gevestigd, verhuisde De Hunnerberg in 1950 terug naar Nijmegen. De 

Hunnerberg richtte zich destijds op meisjes, zowel strafrechtelijk veroordeeld als niet veroordeeld, 

die een bijzondere behandeling nodig hadden. De minister van Justitie doelde daarbij op ‘met name 

neurotische en affectief of pedagogisch verwaarloosde meisjes met conflictsituaties’. De pupillen 

werden ingedeeld in zes groepen: nieuwelingen, meisjes die in de stad werkten, neurotische 

meisjes, zwakbegaafden, affectief verwaarloosden en pedagogisch verwaarloosden. Iedere groep 

had een specifieke uitingsvorm en had om die reden een eigen behandeling nodig. Een degelijke 

observatie en diagnose waren van belang voor het vaststellen van een behandeling door de 

psycholoog en de psychiater. 

1965 – 1990 

In 1976 werd de bestemming van De Hunnerberg gewijzigd van Rijksinrichting voor meisjes in een 

Rijksinrichting voor jongens. Op 5 juli 1976 werd de opname van jongens aangevangen.5 De 

Hunnerberg had een duidelijke filosofie achter de doelstellingen en de methodiek:  

“Wij zullen ons moeten realiseren dat het merendeel van de jongens in de 

rijksinrichtingen, dus ook in de Hunerberg6, terechtkomen al gedurende een 

reeks van jaren in velerlei inrichtingssituaties – in de particuliere sfeer – hebben 

vertoefd en waarin, naar we mogen aannemen, men uitentreuren heeft 

gesleuteld aan de gekonstateerde manko’s en waarop men klaarblijkelijk de 

                                                
3 Voor dit onderzoek zijn de jaarverslagen van 1976-2014, de instructiemap nr.2 uit 1976, verslagen van de Commissie 
van Toezicht 1998-2004, stukken van het jongerenberaad en stukken van klankbordgroep integriteit ingezien. Helaas 
zijn de CvT verslagen over de jaren 2004-2008 door de lekkage verloren gegaan. 
4 Utrechts Archief, Toegang 20, Inventarisnummer 824. Jaarverslagen over de jaren 1945 t/m 1946. 
5 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag, 1976. 
6 De Hunnerberg heeft een periode de Hunerberg geheten. 
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tanden heeft stukgebeten. Welnu, wij moeten onszelf niet de illusie geven 

datgene te kunnen bereiken, waarin anderen, veelal meer deskundig en beter 

geoutilleerd hebben gefaald. We hebben het over het algemeen te maken met 

geestelijke stoornissen, die tot uiting komen in deviant gedrag, waarop 

gereageerd wordt met berispingen, straffen, maatregelen en plaatsingen en 

waaruit – uiteindelijk – voortvloeit een proces van vervreemding. Vervreemding 

van de maatschappij, van het gezin en van zichzelf. Het vervreemdingsproces 

zal aangepakt dienen te worden door: Akseptatie van de pupil zoals hij is, een 

konstant motiveren tot datgene wat wél binnen zijn vermogen ligt, niet te gaan 

peuteren aan zijn karakter, maar te werken aan zijn gedrag, niet een affektieve, 

relationele benadering, maar een funktioneel en instrumenteel te werk gaan. 

Ons (beperkte) doel is zo mogelijk te komen tot een sociaal kunnen 

funktioneren.”7  

Om dat doel te realiseren werd het verblijf in De Hunnerberg opgedeeld in drie milieus: de 

leefgroep, de werkgroep, en recreatie en vrije tijd. Er werd steeds meer nagedacht over hoe het 

verblijf in de instelling vorm te geven. 

In 1977 werd de inrichting uitgebreid. Hierdoor werd het mogelijk een tweede groep te openen 

waardoor het aantal plaatsen tot twintig jongens kon worden opgevoerd. Door de uitbouw van de 

inrichting werd het ook mogelijk om nieuw personeel aan te nemen. Er werd een parttime 

psycholoog aangenomen waardoor er kon worden gestart met het uitvoeren van 

persoonlijkheidsonderzoek. In de jaren daarna nam de verblijfsduur toe ten gevolge van de 

toename van het aantal pupillen voor wie een persoonlijkheidsonderzoek werd aangevraagd. Het 

verrichten van persoonlijkheids-onderzoeken groeide in 1979 uit tot een gebruikelijke taak.8  

De directie omschrijft in het jaarverslag van 1979 een toename in culturele diversiteit. Er werd 

gesteld dat het moeilijk was om de culturele verschillen in te bouwen in de eigen leefgewoonten 

maar ook om ze op elkaar af te stemmen en ze naast elkaar te laten bestaan in een gesloten 

leefmilieu. Daarnaast speelde de onbekendheid van cultuurachtergronden bij medewerkers een rol. 

In 1982 had bijna een vierde van de opgenomen pupillen een ‘vreemde’ cultuurachtergrond. Naast 

de komst van allochtone jongeren werd deze periode gekenmerkt door dreigende bezuinigingen. In 

het slot van het jaarverslag van 1983 uit de directeur zijn zorgen over de bezuinigingen:  

“Of er nu met een grove kam, een fijne kam, of een stofkam door de 

personeelsformatie gestreken wordt, de gevolgen zullen verder strekken dan ‘de 

loonlijst’. ‘De franje moet er als eerste af’ werd onlangs opgemerkt. Ik wist niet 

eens dat we ‘franje’ in die betekenis bezaten. Het zou betekenen dat niet het 

doel van het werk bepalend is voor wat gedaan moet worden, doch dat alleen 

de middelen gaan bepalen wat gedaan kán worden. In werk waar het belang 

van het individu zo idealistisch hoog in het vaandel staat (én in het kinderrecht 

                                                
7 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Instructiemap 2. 
8 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag, 1979. 
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én in de kinderbescherming vaak wordt gesteld) verliest men geloofwaardigheid 

als men niet dien overeenkomstig handelt.”9  

Het jaar daarna werd het beklagrecht ingevoerd. In de praktijk veranderde er niet veel, maar wel 

in de belevingswereld van de personeelsleden. De invoering van het beklagrecht werd door 

sommige werkers ervaren als een motie van wantrouwen ten opzichte van hun handelen. In 

dezelfde periode veranderde ook de methodiek. Er kwam een nieuwe methodiek op basis van ‘het 

tekortmodel’. In het tekortmodel werden de problemen van de jongeren in de inrichting, 

beschouwd als een tekort aan vaardigheden. Tegen de achtergrond van het dilemma dat jongens 

zo kort in de opvanginrichting verbleven en dus gedragsverandering niet haalbaar werd geacht, lag 

in dit model een aanknopingspunt om jongeren in korte tijd praktische en sociale vaardigheden aan 

te leren. Het Paedologisch Instituut in Amsterdam had het tekortmodel in Nederland 

geïntroduceerd en ontwikkeld. Eind jaren 80 bleek de stap om inrichtingswerkers te trainen ten 

aanzien van de basisprincipes van gedragstherapeutische technieken te groot. Medewerkers bleken 

onvoldoende competent. 

In de onderzochte periode 1965-1990 was het ziekteverzuim onder medewerkers regelmatig 

erg hoog. Er werd door de instelling in 1989 een onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat de oorzaak 

van het verzuim lag in het feit dat de huidige vorm van opname niet leidde tot sociaal aangepast 

gedrag van jongeren. Het ministerie zag een deeloplossing in het investeren via interne en externe 

functiescholing van medewerkers. In datzelfde jaar kwam ook het Rapport Greven uit waaruit bleek 

dat in inrichting te klein was, slecht was gehuisvest en derhalve vervangen moest worden.10  

1990 – heden 

In 1993 sloot De Hunnerberg in Nijmegen en verhuisde naar Grave. Dat was een tijdelijke 

behuizing vanwege nieuwbouw in Nijmegen. Door de openheid van het nieuwe gebouw en het te 

idealistische pedagogisch programma, ontstond een onbeheersbare situatie. Drugsgebruik door 

pupillen, veelvuldig verkeer ’s nachts tussen de groepen en het onduidelijk toepassen van de 

regelgeving bleken ingrediënten om ‘een forse ruk aan de teugels te geven’. Operatie Overstag 

ging van start. Overstag kwam erop neer dat er organisatorisch en methodisch veranderingen 

werden bewerkstelligd met als doel weer grip te krijgen op het ongewenste gedrag van de 

jongeren. Een tweetal time-out kamers werd ingericht en er kwam dubbele personele bezetting. 

Ook kregen jongeren minder bewegingsvrijheid. Alleen de nachtelijke situatie bleef een kwetsbaar 

punt. De kamerdeuren konden in het kader van brandveiligheid niet op slot en jongeren lieten zich 

niet makkelijk corrigeren door de Inwendige Dienst.11  

Na de verbouwing verhuisde de instelling terug naar Nijmegen. In de instelling waren drie 

afdelingen: de maximaal gesloten afdeling (MGA), de gesloten afdeling (GA) en de open afdeling 

(OA). Er werden beschrijvingen van alle functies van medewerkers gemaakt, beschrijvingen van de 

methodiek, beschrijvingen van het behandelingstraject en programma’s.  

Ook zag de inrichting in een korte tijd veel medewerkers vertrekken. De (nieuwe) 

medewerkers hadden een te optimistisch en idealistisch beeld van de doelgroep gevormd. De 

categorie jeugdigen die binnenstroomde was moeilijk en uit op grenzen aftasten en verleggen. 

                                                
9 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag, 1983.  
10 Rapport Greven (1989). 
11 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag, 1993. 
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Door het hoge verloop onder personeel kwam de begeleiding wederom onder druk te staan, wat 

vervolgens weer leidde tot een hoog ziekteverzuim. 

De meest recente periode staat vooral in het teken van automatisering (implementatie van 

cliëntvolgsystemen, incidentenregistratiesystemen, incidentenloket, camera’s, detectiepoorten, 

röntgenapparatuur etc.) en professionalisering (uitgewerkte procedures en beschrijvingen voor 

voorkomen van seksueel misbruik, komst van contactpersoon Seksuele Intimidatie, uitgewerkte 

methodieken zoals YOUTURN, differentiatie in personeel, komst van Interne Bijstand Teams, meer 

betrokkenheid van ouders, werken met hulpverleningsplannen etc.). Er ontstond daarnaast steeds 

meer differentiatie in de leefgroepen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de 

jongeren. Afdeling jongens >16 jaar, jongensafdeling <16jaar, bijzondere zorg afdeling, afdeling 

veelplegers, afdeling voor jongens tussen de 12-16 jaar en drie meisjesafdelingen.  

Onderlinge agressie en geweld door jongeren stonden regelmatig op de agenda van de 

teamvergaderingen en ook in de periodieke gesprekken tussen hoofd primair proces en 

afdelingshoofden kwam dit telkens ter sprake. Bejegening binnen de inrichting werd een steeds 

belangrijker thema, waarbij de relatie tussen jongere en pedagogisch medewerker centraal stond. 

Er kwamen ook steeds meer gedragsinterventies beschikbaar gericht op verschillende 

criminogene factoren: Sociale Vaardigheden op Maat, Agressieregulatie op Maat, Leren van Delict, 

In Control!, Brains 4 Use, Functional Family Therapy (FFT), Werken aan je Toekomst, 

Buitenprogramma Work-Wise, Multi Systeem Therapie (MST), Ouders van Tegendraadse Jeugd 

enzovoort. Andere problemen bleven bestaan, zoals instabiele teams, veel gedetacheerde 

medewerkers en de populatie jongeren die zwaarder was dan voorheen. 

In 2015 werden de drie rijksinrichtingen samengevoegd tot één bestuurlijke organisatie met 

drie lokale vestigingen: De Hunnerberg, De Hartelborgt en Den Hey-Acker. Door de sluiting van JJI 

De Heuvelrug (locatie Eikenstein, Zeist) verblijven sinds 2016 ook meisjes in De Hunnerberg. 

3.4 Resultaten 

Wat is er gebeurd? 

1945 – 1965 

In de archieven is over de periode na de oorlog voornamelijk informatie te vinden over de 

zorgelijke situatie waar de instelling mee te maken kreeg, namelijk met een tekort aan voedsel, 

kleding en ruimte om de jongeren te huisvesten. Daarnaast vertoonde het gebouw ernstige 

gebreken. In de bronnen die over deze periode konden worden geraadpleegd zijn nauwelijks 

sporen te vinden van geweld dat in de instellingen heeft plaatsgevonden. 

1965 – 1990 

In een aantal jaarverslagen uit deze periode blijkt dat de instelling in vrij zware omstandigheden 

verkeerde. Er was sprake van pupillen met ernstige problematiek en (nog) niet optimaal beveiligde 

ruimtes, waardoor zich moeilijke situaties voordeden.12 In deze periode werden lange straffen 

uitgedeeld (zie Tabel 1.2). Jeugdigen zaten soms 34 uur in de isoleercel vanwege het niet willen 

verlaten van de groep. Daarnaast was er sprake van fysiek geweld van medewerkers naar pupillen, 

fysiek geweld van pupillen naar medewerkers en geweld tussen pupillen onderling.  

                                                
12 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1979. 
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Tabel 1.2 Opgave straffen ex art. 22-25 2e half jaar 197913 

Datum Uren in isoleer- 

of separeercel 

Omschrijving 

1979 34 A. behoort tot de trage groepsverlaters. Aan het eind van de 

avond was hij de aanstichter van een staking. Men wilde de 

groep niet verlaten. Hij verzette zich dermate hevig dat isoleren 

en separeren noodzakelijk was. 

1979 24 Na herhaaldelijk norm overschrijdend gedrag weigerde R. De 

groep te verlaten. Interventie van de Adjunct-Directeur mocht 

niet baten. R. is met veel geweld naar de separeer gebracht.  

1979 21 L. reageerde zeer geëmotioneerd op het met geweld verwijderen 

van een groepsgenoot. Hij reageerde zeer agressief en 

handtastelijk, zodat hij ter correctie moest worden overgebracht 

naar de separatie.  

1979 26 Tijdens een massale opstand onder de jongeren heeft R. een 

personeelslid met een biljartkeu op zijn hoofd geslagen en wel in 

die mate dat het personeelslid naar het ziekenhuis moest. In 

afwachting op overplaatsing is hij in de separatie geplaatst. 

 

Jaarverslagen van De Hunnerberg vanaf 1976 zijn ingezien (zie Bijlage 1). Door de kengetallen14 in 

een tabel te plaatsen worden trends  zichtbaar, maar voorzichtigheid bij interpretatie is op zijn 

plaats. De herkomst van de cijfers niet altijd duidelijk. In sommige gevallen maken jaarverslagen 

melding van toe- of afname, maar soms zijn de cijfers moeilijk te duiden. Het is bovendien 

mogelijk dat in bepaalde jaren beter werd gerapporteerd dan in andere jaren. Daarnaast 

veranderden de jaarverslagen ook geregeld van inhoud en opbouw.15  

Tabel 1 in Bijlage 1 laat in de eerste onderzoeksperiode een toename zien van het aantal 

ontvluchtingen. In 1988 was dat aanleiding voor extra beveiliging. Verder is te zien dat er vanaf 

1978 persoonlijkheidsonderzoeken werden gedaan en daar rapporten van werden opgemaakt. 

Begin jaren 80 is er gestart met huisbezoeken aan ouders en instanties. In de instelling heerste de 

gedachte dat het milieu thuis een belangrijke factor was van het slagen van het traject. Vanaf 

1982 wordt het aantal afzonderingen in de jaarverslagen genoemd. De duur van die afzonderingen 

is niet bekend. In 1984 start de klachtencommissie in de instelling. Er wordt aanvankelijk weinig 

gebruik van gemaakt.  

De verslagen van de Commissie van Toezicht (CvT) uit de jaren 80 schetsen een positief beeld 

over de instelling. Waar klachten bij de CvT van andere instellingen gaan over langdurig opsluiten, 

hardhandige aanpak en dergelijke, gaan de klachten bij De Hunnerberg over de leeftijd van 

                                                
13 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1979. In totaal 24 meldingen. 
14 Getallen over het aantal ontvluchtingen, aantal vergaderingen, aantal ongevallen, aantal persoonlijkheidsrapporten 
enzovoort.  
15 Omdat de jaarverslagen regelmatig van inhoud en opbouw veranderen worden de gegevens weergegeven in drie 
verschillende tabellen (zie Bijlage 1). Het is de onderzoekers niet geheel duidelijk waarom de inhoud van de 
jaarverslagen varieert. Wel is een duidelijke nadruk op de financiële verantwoording komen te liggen. In het 
jaarverslag uit 1976 bestond dit uit één pagina, terwijl hier in de recente periode een compleet hoofdstuk aan is 
gewijd.    
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commissieleden (te oud), de mogelijkheid van meer onderwijs, de verdeling tussen wit- en 

bruinbrood, langere telefoontijd, intrekken van de ‘late avond’ en klachten over te oude 

videobanden.16 

1990 – heden  

In de meest recente periode wordt vanwege de komst van allerlei registratiesystemen veel beter 

bijgehouden wat er zoal in de instelling gebeurde. Zo wordt het aantal geweldplegingen van 

pupillen tegen personeel en pupillen onderling geregistreerd en opgenomen in de jaarverslagen (zie 

Tabel 2 en 3 in Bijlage 1). Geweld van medewerkers naar minderjaren wordt echter niet in de 

jaarverslagen vermeld, vermoedelijk omdat het geen aparte categorie was in het 

registratiesysteem. Of dat soort geweld elders werd geregistreerd, is niet bekend.  

Gevallen van niet-integer gedrag van medewerkers. Vanaf 1996 worden gevallen van niet-

integer gedrag van medewerkers opgenomen in de jaarverslagen (zie Tabel 2 en 3 in Bijlage 1). De 

aard van de voorvallen wordt niet beschreven. Vanaf 2010 wordt vermeld of het gedrag tot 

maatregelen heeft geleid. In 2010 waren er vijf gevallen van niet integer gedrag waarvan één tot 

maatregelen heeft geleid, in 2013 elf gevallen die alle tot maatregelen hebben geleid.17 In de 

registratiesystemen van DJI is een melding gevonden uit 2009. Het ging om een pupil die naar 

aanleiding van een incident naar de afzondering werd gebracht. Tijdens het vervoer naar de 

afzondering spuugde de pupil een groepsleider in het gezicht. De groepsleider verloor zijn 

zelfbeheersing en sloeg de pupil in zijn gezicht. De groepsleider werd op non-actief gesteld 

gedurende het onderzoek. De inrichting oordeelde dat de groepsleider onprofessioneel had 

gehandeld en zichzelf had moeten beheersen. Hij is uiteindelijk ontslagen. 

Geweld jongeren onderling. Uit de jaarverslagen valt op te maken dat er regelmatig sprake is 

van fysiek geweld tussen jongeren onderling. De fysieke geweldincidenten zijn divers van aard. Zo 

zijn er meldingen van slaan en schoppen van groepsgenoten, het uitdrukken van sigaretten op 

elkaars lichaam en het gooien met materiaal (meubels, keukenspullen en dergelijk). In de meest 

recente periode wordt – met de komst van een incidentenloket in de instelling – onderzoek gedaan 

naar het voorkomen van geweld. In 2005 blijken jongens onderling meer fysiek geweld te plegen 

dan meisjes. Bij verbaal geweld is dat verschil minimaal.18 Het valt daarnaast op dat jongens 

jonger dan 16 jaar meer fysiek geweld plegen dan jongens ouder dan 16 jaar. Volgens de 

desbetreffende onderzoekers komt dat doordat jongere jongens niet zo goed zijn in het oplossen 

van conflicten. Bovendien is er bij jongere jongens meer sprake van oppositionele 

gedragsstoornissen.19 Ook blijkt er meer fysiek geweld tussen jongeren onderling plaats te vinden 

op de kortverblijfgroepen dan op langverblijfgroepen.20 Op kortverblijf groepen verandert de 

groepsdynamiek continu waardoor de verhoudingen op de groep steeds opnieuw bepaald moeten 

worden.  

Geweld van jongeren naar medewerkers. Uit de jaarverslagen blijkt daarnaast dat er veel 

sprake is van geweld van jongeren naar medewerkers. In 2004 is een sterke toename zichtbaar 

(zie Tabel 1.3 Bijlage 1). Er is vooral sprake van verbaal geweld. Groepsleiders worden voor van 

                                                
16 Het Gelders Archief. Inventarisnummer 3054. Commissie van Toezicht. No 5. Februari & No. 9. September 1980. 
17 De registratiesystemen van De Hunnerberg bevatten geen inhoudelijke informatie over de aard van de gedragingen 
en maatregelen. 
18 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 2005. 
19 Idem. 
20 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 2011. 
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alles uitgemaakt. Medewerkers werden in 2005 geïnstrueerd dat ‘schutting- en scheldwoorden’ niet 

als verbaal geweld moeten worden opgevat, tenzij degene tegen wie het geweld is gericht, zich 

daadwerkelijk bedreigd voelt.21 Dat verklaart mogelijk de afname in verbaal geweld tegen 

personeel in de jaren daarna. 

Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden?  

Een aantal factoren houdt verband met het voorkomen van geweld in De Hunnerberg. Een eerste 

verklaring moet worden gezocht in de populatie van de instelling. De jongeren hebben ernstige 

gedrags- en psychiatrische problemen. Volgens de jaarverslagen is met name de psychiatrische 

problematiek in de meest recente periode toegenomen. Daarnaast is er altijd een groot verloop van 

pupillen geweest, die de groepsdynamiek beïnvloedt. 

Een tweede factor betreft de toename van culturele diversiteit in de instelling vanaf eind jaren 

70. Begin jaren 80 had een vierde van de opgenomen pupillen een niet-Nederlandse culturele 

achtergrond. Voor deze groep jongeren was er weinig aanbod. In de instelling werden problemen 

ervaren vanwege onbekendheid met verschillende culturen bij medewerkers, taalproblemen en 

cultuurverschillen tussen jongeren.  

Plaatsingsproblemen bestonden niet alleen bij jongeren met een migratieachtergrond. Ook bij 

Nederlandse jongeren was dit een probleem. Begin jaren 80 was er een gebrek aan adequate 

voorzieningen, een tekort aan specifieke hulpverlenings- en behandelingsmogelijkheden, zowel 

ambulant als intramuraal. Er waren lange wachtlijsten. Sommige jeugdigen konden moeilijk elders 

worden geplaatst vanwege de complexe gedragsproblematiek, met als gevolg dat de 

plaatsingsduur in de instelling toenam of de zorg na het verblijf in de instelling niet goed geregeld 

was. Daarnaast bleek dat er na het verblijf in de instelling ook problemen konden ontstaan. In het 

stuk Twee jaar persoonlijkheidsonderzoeken in “De Hunerberg” (1979) schreef de psycholoog uit 

de instelling dat er van nazorg en toezicht door gezinsvoogden vaak bitter weinig terecht kwam: 

“Soms omdat de betreffende jongen – eenmaal buiten – niet meer zo 

gemotiveerd was, soms omdat het moeilijk bleek een geschikte instantie te 

vinden en dergelijke. De belangrijkste oorzaak is dat het moeilijk grip te houden 

is op de jongeren zodra zij het opvangtehuis hebben verlaten. De laatste vereist 

namelijk veel tijd en inzet van de hulpverlener i.c. de gezinsvoogd en het is 

bekend dat gezinsvoogden in het algemeen te veel jongens onder hun hoede 

hebben om aan ieder van hen genoeg aandacht te kunnen schenken. […] Als we 

willen dat de OTS meer is dan vaak een loos en beschamend etiket alleen en 

een maatregel die in sommige gevallen de tehuisplaatsing kan voorkomen of 

vervangen, dan komen we er niet onderuit om het aantal jongens waarover de 

gezinsvoogd de verantwoordelijkheid heeft, drastisch te verlagen”.22  

Er lag dus ook een risico voor gebrekkige (na)zorg in de grote caseload van de gezinsvoogden. In 

de interviews met ex-pupillen werd meerdere malen aangegeven dat pupillen niet wisten wie hun 

voogd was, of dat zij hen maar weinig zagen (zie Bronstudie 4.2 Interviews).  

                                                
21 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 2005. 
22 

Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1979.
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Een andere factor waren de bezuinigingen bij de overheid. Begin jaren 80 werden grote 

bezuinigingen doorgevoerd die gevolgen hadden voor de (beperktere) mogelijkheden binnen de 

instelling, die weer van invloed waren op het ziekteverzuim: dat nam vooral in 1984 opvallend toe. 

De hoge werkbelasting was een van de redenen voor de stijging van het ziekteverzuim onder 

personeel. Begeleiders hadden het gevoel over steeds minder ‘sturende’ middelen te beschikken 

terwijl het groepswerk intensiever en dynamischer was geworden. Daarnaast nam ook de 

kwetsbaarheid van de medewerkers toe door de komst van het klachtrecht. De medewerkers 

ervaarden een tekort aan arbeidsmobiliteit. Bovendien had men het gevoel dat door de korte 

verblijfsduur men met elke pupil eenzelfde, niet steeds succesvolle, weg aflegde. De 

hulpverlenersbehoefte van de medewerkers werd niet (meer) bevredigd en ze werden regelmatig 

geconfronteerd met mislukkingen.  

Daarnaast bleken opleiding en salariëring het aannemen van kwalitatief goed personeel in de 

weg te staan. Goede kandidaten voor de functie van groepsleider haakten af vanwege het (lage) 

beginsalaris. Dit probleem deed zich voor in de meest recente periode, maar ook in de periode na 

de tweede wereldoorlog.  

Een laatste factor die mogelijk samenhangt met het voorkomen van geweld in De Hunnerberg 

is de architectuur van het gebouw. De Hunnerberg had opdracht om zo gesloten mogelijk te 

werken. Die geslotenheid had met name betrekking op het niet naar buiten kunnen.23 In de jaren 

80 waren er regelmatig ontvluchtingen uit de inrichting. Het gebouw was oud en voldeed niet meer 

aan de eisen, hierdoor verhuisde De Hunnerberg naar Grave. Dat gebouw bleek echter niet 

geschikt voor de doelgroep, omdat het te open was. De openheid van het gebouw en de beperkte 

beschikbare sanctiemiddelen legden grote druk op de medewerkers. Hierdoor kwam het accent 

steeds meer te liggen op beheersmatig optreden. Dit leidde tot een groot aantal plaatsingen in 

afzondering en een sterke focus op ongewenst gedrag. Zo kon het bezit van een aansteker al  

aanleiding zijn voor kamerplaatsing.24 

Na de verhuizing terug naar Nijmegen kwamen ontvluchtingen nog steeds voor. Omwonenden 

reageerden daarop door het aanbieden van een petitie aan de minister van Justitie. Regelgeving en 

procedures werden aangescherpt en controle op de uitvoering hiervan kreeg grote prioriteit. In 

Tabel 1.3 in Bijlage 1 is te zien dat zich vanaf 1995 een daling in het aantal ontvluchtingen inzet, 

als gevolg van extra hekken om de inrichting, extra beveiligingsmaatregelen, dubbele 

personeelsbezetting en dergelijke. Vanwege de media-aandacht werd het minimaliseren van het 

aantal ontvluchtingen een grote prioriteit dat ongetwijfeld invloed heeft gehad op het klimaat in de 

instelling. Een té open gebouw kan van invloed zijn op een gevoel van onmacht bij medewerkers, 

waardoor zij vaker grijpen naar beheersmatig optreden. Een té gesloten gebouw kan echter ook 

het gevoel van geslotenheid en gevangenschap versterken, wat de jeugdigen mogelijk niet als 

prettig zullen hebben ervaren.25 In De Hunnerberg heeft het oude gebouw, de verbouwing, de 

verhuizing en de angst voor weglopers waarschijnlijk een rol gespeeld in de omgang met pupillen. 

Er zijn ook factoren die mogelijk een beschermende werking op het voorkomen van geweld 

hebben gehad. De Hunnerberg is zich al vanaf begin jaren 70 bewust van de invloed van het 

leefklimaat in de instelling. De instelling zag een grote rol weggelegd voor de invulling van 

                                                
23 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1981. 
24 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1994. 
25 De invloed van de architectuur van penitentiaire inrichtingen op het welbevinden van gedetineerden wordt ook 
omschreven in het onderzoek van Beijersbergen, Dirkzwager, Van der Laan, & Nieuwbeerta (2014). 
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vrijetijdsbesteding. In 1977 werd een conferentie gehouden over het voorkomen van agressie in de 

inrichting. Een van de stellingen die tijdens de conferentie werd besproken ging uit van de 

hypothese dat er een verband zou bestaan tussen het uiten van agressieve gedragingen en het 

ontbreken van bezigheden in de vrije tijd. De Hunnerberg zag een relatie tussen verveling en 

wangedrag. 

Voor de directie van de Hunnerberg was de conferentie aanleiding om een goed georganiseerd 

en gedifferentieerd vrijetijdsprogramma op te zetten. Zij noemden dit het ‘derde milieu’ omdat het 

buiten de situatie op de leefgroep plaatsvond. Een aantal zaken kwamen van de grond: twee keer 

per week soosavond, een keer per week hobbyclub, judo-club, vrijetijdssport, spelprogramma in 

competitieverband en om de twee weken koffie-corner en een weekendactiviteit in spelsfeer.26 Het 

ontspannen leefklimaat had volgens de directie duidelijk een preventieve werking op het 

voorkomen van agressief gedrag. De instelling maakte zich dan ook ernstig zorgen over de komst 

van bezuinigingen waardoor de inspanningen in het derde milieu zouden komen te vervallen. 

Volgens de directie zou dat de werkomstandigheden voor werknemers aanzienlijk verzwaren en het 

verblijf voor de jongeren minder dragelijk maken.27 Ook de beroepskeuze-adviseur van de 

instelling was voorstander van een goed in elkaar gezet dagprogramma:  

“Ik ben voorstander van het invoeren van een duidelijk herkenbaar 

dagprogramma, gericht op de behoeften van de jongeren, gericht op de 

aanknopingsmogelijkheden van de jongeren, gericht op de exploratie van de 

mogelijkheden van de jongeren, gericht op enig perspectief en – vooral ook – op 

de mogelijkheden van de inrichtingswerkers. We moeten ervoor waken met 

ingewikkelde theoretische modellen te komen, te veel hooi op de vork te 

nemen, het wiel opnieuw uitvinden, individuele hobby’s na te streven en aan 

padvinderij te doen.”28  

Een tweede factor die van invloed is op het leefklimaat is de bejegening van pupillen. Begin jaren 

80 wint dat idee aan belang en probeert de directie het personeel daarvan bewust te maken. Zo 

stelt de adjunct-directeur in het jaarverslag van 1984:  

“De eerste beveiliging ligt in de beste benadering! Repressieve omgang werkt 

averechts. Acceptatie van de eigen geaardheid van de jongere en een positief 

kijken naar, in plaats van een negatief letten op, hebben meer effect. Echter, 

alleen wanneer een eenduidige omgangsstijl wordt betracht. Nu al is gebleken 

dat een positieve benadering preventief werkt met betrekking tot agressiviteit 

van de jongeren. Afzonderingen als gevolg van acting-out gedrag komen minder 

vaak voor. Het veranderen van een repressief klimaat en de normen en 

middelen die daaruit voortvloeien naar een systeem waarbij vanuit een positieve 

invalshoek naar de jongere gekeken en gehandeld wordt, is een zware klus. Dat 

                                                
26 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1983. 
27 Idem.  
28 Archief J.J.I. De Hunnerberg, Nijmegen, Jaarverslag 1984. 
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betekent voor sommige medewerkers een mentaliteitsverandering en in 

totaliteit een cultuurverandering.”29  

Een andere mogelijk beschermende factor die duidelijk zichtbaar is in De Hunnerberg, is de mate 

van professionalisering. In de loop der jaren werden er verschillende methodieken, interventies, 

registratiesystemen en cursussen geïntroduceerd gericht op het inzichtelijk maken van incidenten 

en het bevorderen van het leefklimaat. Ook werd een incidentenloket ingericht waar onderzoek 

werd gedaan naar het voorkomen van incidenten en het voorkómen daarvan.  

3.5 Conclusie 

In De Hunnerberg hebben zich verschillende vormen van fysiek geweld voorgedaan. Door betere 

registratie van incidenten is er in de meest recente periode een duidelijk overzicht van het 

voorkomen van geweld. Met name geweld tussen pupillen onderling en geweld van pupillen naar 

medewerkers wordt goed geregistreerd. In de loop der jaren zijn er meer trainingen in bijvoorbeeld 

het omgaan met agressie of seksualiteit beschikbaar gekomen, maar vanwege het grote 

personeelsverloop binnen de instelling, is het de vraag in hoeverre de opgedane kennis voor de 

inrichting behouden blijft.  

                                                
29 Idem. 
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4 Rekkense Inrichtingen 

 

Afbeelding 3 Rekkense Inrichtingen Vrouwenpaviljoen. Bron: https://www.info-rekken.nl/over-

rekken/ 

4.1 Inleiding 

Vanaf de jaren 70 kwam er steeds meer kritiek op behandelinrichtingen. Na het verschijnen van 

het zwartboek Zetten, zat, gezeten, met daarin klachten over het bovenmatig gebruik van 

isoleermethoden in de Ottho Gerhard Heldring Stichting (OG Heldring), werd in 1975 de Commissie 

Dijkhuis ingesteld. Deze commissie adviseerde dat een aantal behandelingstehuizen bijzondere 

voorzieningen moesten krijgen, waardoor zij jongeren ‘zeer intensief’ konden behandelen.30 

Deze ZIB-status werd toegekend aan OG Heldring in Zetten, Nederlandsch Mettray in Eefde, De 

Dreef in Wapenveld, Gelders End (meisjes) & Deeskensveld (jongens; beide onderdeel van de 

Rekkense Inrichtingen).31 OG Heldring is uitgebreid onderzocht en beschreven in het onderzoek 

van de Commissie Samson. In deze bronstudie gaat daarom de aandacht uit naar de Rekkense 

Inrichtingen.  

De Rekkense Inrichtingen bestond uit de zwakzinnigenzorg (Eefdese tehuizen), een TBS-kliniek 

(Oldenkotte), een verslaafdenkliniek (Johannes Wierhuis) en de jeugdinrichtingen Gelders End en 

Deeskensveld. Onderwijs binnen de Rekkense Inrichtingen werd gegeven op de Koningin 

Wilhelminaschool (een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, Z.M.O.K)). De twee 

jeugdinrichtingen zijn in 1978 samengevoegd in De Marke. 

In het huidige onderzoek is alleen de jeugdinrichting De Marke, haar voorlopers en de school 

betrokken. De Marke was geen justitiële jeugdinrichting (JJI), maar is bij deze sectorstudie 

betrokken vanwege de ZIB-status, de vele justitiële plaatsingen en het gesloten karakter van de 

                                                
30 Van Weelden, 1982 
31 Binsbergen, M. van (2003). Motivatie voor behandeling. Ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële 
instelling. Garant-Uitgevers. Apeldoorn. 

https://www.info-rekken.nl/over-rekken/
https://www.info-rekken.nl/over-rekken/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdinrichting
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instelling. De Marke viel onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, 

ook al was het geen rijks- maar een particuliere inrichting. In het omvangrijke archief van De 

Marke is veel informatie over de Koningin Wilhelminaschool aangetroffen. In 1998 zijn De Marke en 

Nederlandsch Mettray32 gefuseerd tot LSG Rentray (zie Deelrapport sectorstudie gesloten 

(justitiële) jeugdinrichtingen, Figuur 1, p. 3).33 

4.2 Het archief 

De archiefstukken van de Rekkense Inrichtingen zijn beschikbaar in het Gelders Archief in Arnhem 

(Archiefblok: 1024). Het archief is erg uitgebreid en bevat naast stukken over de 

kinderbescherming ook stukken over de zwakzinnigenzorg, de TBS-kliniek, de verslaafdenkliniek en 

de Koningin Wilhelminaschool. 

Het archief bevat stukken vanaf 1914 tot 2001. Een uitgebreide inventaris van het archief is te 

vinden op de website van het Gelders Archief.34 Voor het huidige onderzoek – dat betrekking heeft 

op de jeugdzorg vanaf 1945 – zijn alleen de archieven van Gelders End, Deeskensveld, De Marke 

en de Koningin Wilhelminaschool bekeken. De archieven zijn ingezien van 1945 tot 1998. In 1998 

fuseren De Marke en Nederlandsch Mettray tot LSG Rentray. Het archief van LSG Rentray ligt niet 

in het Gelders Archief. 

Stukken die zijn ingezien zijn onder andere agenda's en notulen van de vergaderingen van de 

bestuurscommissie kinderbescherming, verslagen van de schoolteamvergaderingen, jaarverslagen 

(1968-1974 en 1982-1984)35, kwartaalverslagen van De Marke, Gelders End, Deeskensveld en 

Koningin Wilhelminaschool, weglooppogingen vanaf het terrein van Gelders End, publicaties over 

de groepsopvoeding, maandverslagen etc. Sommige stukken zijn beperkt openbaar. Voor inzage 

daarvan is door de directeur van het Gelders Archief een Verzoek beperkt openbaar archief 

ingewilligd. Voor inzage van een tweetal archiefstukken36 was toestemming vereist van de 

rechtsopvolger Pluryn. Omwille van de tijdsinvestering in combinatie met de vermoedelijk beperkte 

relevantie en opbrengst is besloten deze stukken niet in te zien. 

4.3 Karakterisering van de instelling 

In 1910, werd op initiatief van E. René van Ouwenaller de Vereniging tot Stichting van Christelijke 

Inrichtingen voor Verpleging van Zwakzinnigen opgericht. De opening van het eerste paviljoen in 

Rekken vond plaats in 1914, waarna de inrichting bekend stond als De Rekkensche Inrichtingen. 

Vanaf 1929 kwam er een nieuwe afdeling in Rekken bij, Oldenkotte, voor de verpleging van 

psychopaten. Na de Tweede Wereldoorlog had de inrichting te maken met vernielde paviljoens, 

vervuilde gebouwen en personeelsleden die zonder afscheid waren verdwenen. Medio 1946 werden 

de eerste paviljoens heropend en weer in gebruik genomen door de ‘zwakzinnigen’. Er werden 

daarnaast plannen gemaakt om andere paviljoens te gebruiken voor opname en verpleging van 

moeilijk opvoedbare kinderen. Door de oorlogsomstandigheden was een deel van de jeugd 

                                                
32 De Vereniging Nederlandsch Mettray wordt besproken in het archiefonderzoek van de sector Residentieel en is ook 
uitgebreid beschreven door commissie-Samson. Zie Bijlage 6A van Jacques Dane bij rapport van Samson en zie huidig 
rapport residentieel. 
33 Na diversie fusies, naamsveranderingen en bezuinigingen nog deels aanwezig als Intermetzo, een particuliere 
organisatie voor jeugdzorg. 
34 https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven. 
35 Het is niet bekend waarom enkele jaarverslagen ontbreken.  
36 Patiënten rapporten van vertrokken meisjes uit Gelders End 1964-1965 (inventarisnummer 248), patiënten 

rapporten over meisjes 1948-1965 (inventarisnummers 254-255). 
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‘ontworteld’ en Rekken wilde daar een derde zorgvorm voor starten. Er werden twee paviljoens 

geopend: Gelders End (meisjes) en Deeskensveld (jongens). Voor deze jongeren werd ook een 

school opgericht: de Koningin Wilhelminaschool. 

Jongeren werden in de Rekkense Inrichtingen geplaatst door de kinderrechter of in het kader van 

een kinderbeschermingsmaatregel. Gelders End verleende hulp aan ‘zeer moeilijk opvoedbare 

meisjes’ van 13 tot 21 jaar. De inrichting werd ook wel ‘eindstation’ genoemd, verwijzend naar het 

‘eind’ van de kinderbescherming. Daar werden de lastige kinderen, of ‘hopeloze gevallen’ geplaatst, 

waar men elders geen raad mee wist. Iedere groep woonde in een paviljoen, waar elk meisje een 

eigen kamertje had. In de instelling werd de methodiek van de groepsbehandeling gehanteerd.37 

Deeskensveld nam jongens van 7 tot 21 jaar in behandeling, die tot ‘de extreem moeilijk 

opvoedbaren’ werden gerekend. Veelal waren het jongens die in al meerdere andere inrichtingen 

zonder afdoende resultaat waren behandeld. De instelling nam jongens op die asociaal of 

verwaarloosd waren, jongens met agressieve of criminele gedragingen en jongens die 

psychopathische trekken vertoonden of relatiegestoord waren. Vaak noemde de instelling ze 

‘oninvoelbaar’ en mede daardoor moeilijk vatbaar voor therapeutische beïnvloeding.  

In Gelders End en Deeskensveld werd gebruikt gemaakt van de structurerende 

sociogroepsbenadering, ook wel groepsopvoeding genoemd. Deze methode gaat ervan uit dat de 

relatie tussen de volwassene en het kind hersteld moet worden. Via een directe confrontatie met 

de volwassene zou dat niet mogelijk zijn. De jongeren hadden immers ‘het aanvoelen van de 

zwakke kanten van de volwassenen vaak erg scherp ontwikkeld’.38 Daar lag ook juist het probleem 

van de afwijking, het wantrouwen, de kloof. 

”Het enige wat wij verantwoord kunnen zeggen is, dat de opvoedingssituatie 

zeer moeilijk is geworden, en vaak nog is als de kinderen bij ons komen. Dat 

laatste beleven wij al gauw in de gewone omgang, die zo weinig gewoon is 

vergeleken met de omgang die wij hebben met andere kinderen, kinderen met 

een gelukte opvoeding. Wat daar aanwezig is, ontbreekt hier: het kind is weinig 

ontvankelijk voor ons, er is geen resonantie, meetrillen met wat ons beroert, we 

zitten bij wijze van spreken op een andere golflengte en veel van wat wij het 

kind geven lijkt het niet eens op te merken, gaat langs hem heen of wordt 

verkeerd opgevat. Het enige waarvoor het kind feeling heeft, ontvankelijk is, 

zijn onze zwakke plekken. Al die volwassenen die in de beleving van dit kind 

alles verknoeid hebben: de ouders, de onderwijzer, de gezinsvoogd, de 

kinderrechter, de directeur van de vorige inrichting, de psycholoog daar of de 

groepsleiding.”39 

Volgens deze methode had de groep een vormende kracht. De pedagogisch groepsleidster stond 

niet centraal in de groep, maar ernaast. Zij observeerde de activiteiten in een groep en welke 

dynamiek binnen de groep een rol speelde. In de behandeling werd de nadruk dus niet gelegd op 

het individu, maar op de groep. Er vonden regelmatig groepsgesprekken plaats. Middels een vrij 

                                                
37 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 240. De behandeling van het zeer moeilijk opvoedbare meisje in de afdeling 

'Gelders End'. 
38 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 19. Jaarverslagen. Jaarverslag Rekkense Inrichtingen, 1971. 
39 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 166. Groepsopvoeding – C.J. Huizinga (1973), over de methode in Rekken). 
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strak geprogrammeerde dagindeling werd continu een sociaal appèl gedaan op de kinderen. Er 

werd daarvoor gebruik gemaakt van een scala aan spelmogelijkheden. 

In de maatschappij ontstond langzaam het idee dat men zich meer moest gaan richten op 

behandeling in plaats van bescherming en er kwam meer aandacht voor de behoeften van het 

kind.40 Als gevolg hiervan ontstond begin jaren 70 een maatschappelijke discussie over de 

methode van groepsopvoeding, omdat het in de praktijk associaties opriep met een regime van 

dwang en inperking terwijl in die periode in de kinderbescherming juist persoonlijke vrijheid en 

zelfbepaling centraal stonden.41 

Sinds de fusie van Gelders End en Deeskensveld in De Marke in 1978, heeft de 

sociogroepsbenadering plaats moeten maken voor een nieuwe methodiek, die werd gekenmerkt 

door een grotere focus op het individu.42 De Marke werd ingedeeld in vier units en kende een eigen 

intakeprocedure. Gezien de ZIB-status van de instelling – wat voor betrokken jongeren inhield dat 

er nauwelijks een andere behandelings- of opnamemogelijkheid bestond – konden er weinig eisen 

worden gesteld voor intake. 

In de jaren 80 ontstond discussie over de ZIB-status. Er kwamen jongeren binnen die zulke 

grote problemen hadden dat de inrichting er niet altijd raad mee wist. Door de ernstige 

problematiek van de jongeren ontstonden er grote problemen met ziekte onder het personeel. Op 

de groep Leemcule bijvoorbeeld was de beschikbare menskracht ontoereikend om de groep 

draaiende te houden.43 Daarnaast werd er over grote bezuinigingen gesproken. Er zou in 1983 

negen miljoen worden bezuinigd en in 1984 23 miljoen.44 In 1998 zijn De Marke en Nederlandsch 

Mettray45 gefuseerd tot LSG Rentray. 

4.4 Resultaten 

Wat is er gebeurd? 

Gelders End  

Eind jaren 60 maakte de vereniging zich druk om het aantal onttrekkingen, oftewel het aantal 

meldingen van weglopen uit de instelling. Er werd in schriftjes bijgehouden hoeveel meisjes 

wegliepen en wat de reden daarvan was.46 De oorzaak werd gezocht in onvoldoende toezicht en 

het niet goed afsluiten van deuren. Ook enkele jaren later vormde het aantal onttrekkingen nog 

een probleem. In een vergadering van de bestuurscommissie in 1974 vroeg men zich af waarom 

de jongeren wegliepen uit de instelling.47 Een mogelijke verklaring die hiervoor werd gegeven was 

dat de pupillen zich realiseerden dat door het personeelstekort niet onmiddellijk kon worden 

gereageerd, de meisjes zagen hun kans schoon. 

                                                
40 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 18. Jaarverslagen van de Vereniging Rekkense Inrichtingen, 1957. 
41 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 19. Jaarverslagen. Jaarverslag Rekkense Inrichtingen, 1974. 
42 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 391. Jaarverslagen. Jaarverslag De Marke, 1980. 
43 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslagen De Marke. Verslag De Marke over de periode 26 april – 
18 mei 1979. 
44 De bezuinigingen op de jeugdzorg in de jaren tachtig waren onderdeel van de algemene bezuinigingen op de 
overheidsbegroting tijdens de eerste twee kabinetten- Lubbers. De teruglopende capaciteit, samen met een 
aanzienlijke onderbezetting en het blijven bestaan van nog steeds meer dan tweehonderdvijftig tehuizen, maakten de 
kinderbescherming een gemakkelijke prooi voor verdere bezuinigingen. Zie Commissie-Samson. Deelonderzoek 

1: Jeugdzorg in Nederland, 1945-2010. Rapport Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. J.J.H. Dekker. 
45 De Vereniging Nederlandsch Mettray wordt besproken in het archiefonderzoek van de sectorstudie Residentieel en is 
ook uitgebreid beschreven door Commissie Samson (Bijlage 6A Jacques Dane). 
46 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 250. Schriftje met weglooppogingen vanaf terrein Gelders End, 1967. 
47 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 8 augustus 1974. 
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Na ontvluchtingen werden meisjes soms gesepareerd, voornamelijk wanneer meisjes langere 

tijd weg waren en in het bijzonder als zij in de prostitutie hadden gezeten. Het separeren had in 

deze gevallen als doel de groep de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de terugkeer van 

het meisje, maar vereenvoudigde ook de controle op zwangerschap, geslachtsziektes en luizen.48 

Uit de notulen van de bestuurscommissievergadering in 1975 is op te maken dat de directeur zich 

ervan bewust was dat separeren of isoleren door pupillen als een zware straf kon worden ervaren. 

Hij pleitte er dan ook voor een (voor de pupillen) duidelijk onderscheid te maken tussen separeren 

op medische grond en pedagogisch separeren.49 

De Belangenvereniging Minderjarigen (BM), die als vakbond de belangen behartigde van 

jeugdigen in particuliere en rijksinrichtingen, stelde in de jaren 70 het gebruik van repressieve 

middelen, zoals de isoleercel, ter discussie. Als gevolg hiervan werd ook binnen Rekken veel 

aandacht geschonken aan het gebruik van dergelijke middelen en maatregelen. In een 

bestuurscommissievergadering wordt onder meer besproken dat inzichtelijk moest worden 

gemaakt hoe binnen de inrichting met verschillende middelen werd omgegaan en dat de vereniging 

met zijn tijd mee moest gaan.50 Er bestonden binnen de vergadering veel verschillende meningen 

en gedachten over bijvoorbeeld het toepassen van kamerplaatsing, separeren, isoleren en de 

strafmars. Het bestuur was zich er destijds van bewust dat bepaalde middelen vroeger wellicht 

geoorloofd waren, maar inmiddels niet meer werden geaccepteerd. Een voorbeeld hiervan is de 

koude douche. Een bijkomend probleem was dat de nieuwe generatie groepsleiders niet werd 

opgeleid in de toepassing van repressieve middelen. Alles wat zij hierover leerden was afkomstig 

van de oude generatie groepsleiders. Dit bracht het risico met zich mee dat ‘ouderwetse’, niet 

langer aanvaardbare, middelen en methoden werden doorgegeven en aangeleerd en nog altijd 

werden gehanteerd op de groepen. 

De BM gaf ook specifiek kritiek op het gebruik van repressieve middelen in Gelders End. Zo 

stonden het gebruik van separeer- en isoleercellen en het toedienen van dwangmedicaties ter 

discussie. De separatiekamers leken niet te voldoen aan de eisen die aan deze ruimtes werden 

gesteld. De separatiekamers bevonden zich buiten de groep, hadden geen ramen en hadden kale 

muren. Op de isoleercellen was niet 24 uur per dag toezicht door een pedagogisch medewerker, 

wat wel de bedoeling was.51 

In de kwartaalverslagen van Gelders End in de periode 1974-1978 komt een aantal indicaties 

en concrete voorbeelden van geweld naar voren.52 Zo werden in één paviljoen meerdere 

zelfmoordpogingen gedaan door verschillende meisjes, werd de groepsleiding meerdere malen 

bedreigd en was er sprake van grote mate van agressie vanuit de groep tegen de medewerkers.53 

Daarnaast wordt in de kwartaalverslagen van 1975 gesproken over een groot aantal woede-

uitbarstingen, groepsopstanden, ontvluchtingen, fysieke bedreigingen, scheldpartijen en 

vernielingen. Verder bleken de meisjes in Gelders End ‘hyper-seksueel’ gedrag te vertonen, waarbij 

dat gedrag zich voornamelijk richtte op mannelijke medewerkers en de pupillen van Deeskensveld. 

                                                
48 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 13 januari 1975. 
49 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 13 januari 1975. 
50 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen extra vergadering bestuurscommissie over repressieve middelen, 
20 september 1974. 
51 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 388. Kwartaalverslag Gelders End, 17 april – 22 juli 1974.  
52 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 388. Kwartaalverslagen Gelders End, 1974-1978. 
53 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 388. Kwartaalverslag Gelders End 1 januari – 24 maart 1975. 
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Het eerste kwartaalverslag van 1976 geeft twee concrete voorbeelden van geweld binnen Gelders 

End.54 Zo deed zich begin januari van dat jaar een ernstig incident voor, waarbij een meisje van 

veertien jaar in een poging te ontvluchten een groepsleider tweemaal met een fles op het hoofd 

sloeg. Daarnaast werd een meisje onwel tijdens een stoeipartij met een verpleegster. 

Eind 1976 was er, gezien het laatste kwartaalverslag van Gelders End, een aantal 

ontwikkelingen gaande binnen Deeskensveld die zijn neerslag hadden op het behandelingsklimaat 

van Gelders End. Zo waren er bijna dagelijks incidenten met de jongens van Deeskensveld op het 

terrein van Gelders End: groepsleiding werd geprovoceerd en bedreigd met kapotte flessen, 

stokken en ijzeren staven, auto’s van medewerkers werden gekanteld, ruiten kapot gegooid en er 

vonden veel ontvluchtingen plaats van meisjes in samenwerking met de jongens van 

Deeskensveld55. 

Deeskensveld  

Een kwartaalverslag en de bestuurscommissievergadering maken begin 1974 melding  van een 

incident waarbij drie groepsleiders van Deeskensveld zich schuldig hadden gemaakt aan pedofiele 

handelingen met enkele pupillen.56 Het incident is door de instelling onderzocht, waarna ook de 

recherche is ingeschakeld. Twee groepsleiders zijn naar aanleiding hiervan ontslagen. De derde 

groepsleider werd opnieuw aangenomen als medewerker in het Sophiahuis, het huis voor werkende 

meisjes.  

In 1976 vond er een opstand plaats in paviljoen Leemcule, waarbij een zestal jongens over het 

terrein liep, vocht en dreigde.57 Een jongen raakte hierbij ernstig gewond. Een aantal van de 

betrokken jongens werd gesepareerd, de rest werd terug op de groep geplaatst. Eén jongen 

beschikte over een dolk waarmee hij vervolgens dreigde. Hierop werd de politie erbij gehaald.  

In datzelfde jaar bleek het paviljoen Mervelde te kampen met ‘buitengewoon moeilijke 

situaties’. Er bleken spanningen te zijn binnen het team van het paviljoen, wat resulteerde in het 

ontslag van een aantal groepsleiders. Inhoudelijke informatie hierover is niet beschikbaar. In de 

jaren 1976 en 1977 worden in de kwartaalverslagen meer soortgelijke incidenten of zorgelijke 

situaties gemeld. Opnieuw blijft inhoudelijke informatie uit. Andere voorbeelden van tamelijk vage 

formuleringen zijn: ‘Een jongen van de Leemcule is ernstig de fout in gegaan, waarna plaatsing 

direct werd beëindigd’58, en ‘Voor de vakantie werd Deeskensveld geconfronteerd met een groep 

jongens waarop het personeel de greep en het zicht verloren had.’59 Door deze onduidelijke 

beschrijvingen kan niet met zekerheid worden gesteld dat het incidenten van geweld betreft. Wel is 

duidelijk dat er sprake was van onrust in de instelling. Ook uit het onderstaande fragment blijkt dat 

er sprake was van onrust op de groepen, wat in dit geval betrekking had op een specifieke 

groepsleider en pupil: 

“Een klacht: Geachte Directeur hier weer een brief van [Naam], ik wil weg hier 

bij Reintskamp en anders loop ik weg en dan kom ik niet meer terug. Wandt 

                                                
54 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 388. Kwartaalverslag Gelders End, 1 januari – 1 april 1976. 
55 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 388. Kwartaalverslag Gelders End, 15 augustus – 1 november 1976. 
56 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 22 maart 1974; Archiefblok 
1024-Inventarisnummer 389. Kwartaalverslag Deeskensveld, 1 januari – 13 maart 1974. 
57 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 21 december 1976. 
58 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 389. Verslagperiode 24 mei – 5 augustus 1977. 
59 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 389. Verslag Deeskensveld, 15 mei – 20 augustus 1976. 
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elke keer als [Naam groepsleider] dan in dienst is, dan is het vechten. Ik wil 

hier weg. Ik heb het tegen [Naam groepsleider] gezegt dat ik hem haat en ik wil 

het niet met hem uit praten. Dat heb ik ook gezegt ik ga nu weg. Vandaag. En 

ik kom nooit meer terug! Afzender [Naam] (Reintskamp).”60 

In december 1976 verscheen een zwartboek over Rekken: Rekken Nekken, dat werd uitgebracht 

door aktiebulletin Waer Gebeurt. De groep Waer Gebeurt bestond uit vertegenwoordigers van tal 

van alternatieve hulpverlenersinstellingen. In het zwartboek kwamen enkele bewoners van Rekken 

aan het woord, waarin zij hun onvrede uitten en het gevoel van constante onderdrukking 

beschreven. 

”Als je in Rekken komt moet je eerst een paar dagen op cel en vervolgens mag 

je de eerste drie maanden niet naar buiten, er is altijd groepsleiding aanwezig 

en er zijn waakhonden op het terrein, de dagindeling is zeer streng, alles 

gebeurt op strikt vaste tijden, de bewoners kunnen precies de tijden vertellen 

waarop alles gebeurt. De groepsleiding vertelt ook wat voor kleren je aan moet 

trekken. Je bent verplicht te rekreeren bijvoorbeeld zwemmen of sporten. De 

andere sekse krijg je nooit te zien, als je maar naar ze zwaait krijg je al straf. 

Eén keer in de 6 weken mag je op weekend, als je als meisje terug komt 

onderga je een gedwongen lichamelijk onderzoek op zwangerschap, wat vaak 

nogal ruw verloopt. Veel meisjes vertellen dat ze verplicht de prikpil krijgen. 

Vaak word je verplicht injecties te krijgen, maar ze vertellen je niet waarvoor. 

In Rekken wordt gedreigd met de psychiatrie. Als er iemand van de groep 

wegloopt, krijgt de hele groep straf.”61 

In het bovenstaande fragment worden bepaalde onderdelen van de methodiek aangehaald. Het 

verplicht recreëren was onderdeel van de methodiek, waarbij sport en spel middel was om de 

groep te vormen. Er werd vooral nadruk gelegd op de groep en niet op het individu. Het straffen 

van de groep bij een misstap van één jongere is ook een voorbeeld van de groepsgerichte aanpak.  

Een jaar later werden pamfletten verspreid door verscheidene actiegroepen waarin werd 

afgegeven op de behandelmethode van de Rekkense Inrichtingen. In de notulen van de 

bestuurscommissievergadering van 1977 is de reactie van de vereniging hierop te lezen: 

”Gesteld wordt, dat als wij via de buitenwacht horen wat onze kinderen zeggen, 

daaruit gekonkludeerd kan worden, dat er intern te weinig naar de kinderen 

wordt geluisterd.”62 

Hieruit kan worden opgemaakt dat het bestuur zich realiseerde dat aan de groepsmethodiek, met 

het gebrek aan individuele aandacht voor het kind, ook nadelen kleefden. De sfeer in de inrichting 

had ook zijn weerslag op de school. Kinderen namen de onrust die zij voelden op de groep mee 

naar school. In het kwartaalverslag van februari/maart uit 1978 schrijft een leraar:  

                                                
60 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 377. Agenda's en notulen van de vergaderingen van de bestuurscommissie 
kinderbescherming. Briefje zat los in deze map. Onbekend in welk jaar het is geschreven. 
61 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 400. Aktie Bulletin van Waer Gebeurt – Rekken Nekken (Zwartboek). 
62 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 1 april 1977. 
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”De schade aan de schoolgebouwen bleef weliswaar tot een minimum beperkt, 

maar de bedreiging naar medewerkers nam ziekmakende vormen aan. 

Opvallend was in deze periode het gevaar, dat we binnen school dreigden terug 

te vallen in stereotype ’harde’ oplossingsmethoden. Het leek alsof de energie 

ontbrak om met de spreekwoordige souplesse en bekend geworden humor 

alternatieve oplossingen te vinden.”63 

De onrust in de school had invloed op de medewerkers. Zo werd in een kwartaalverslag uit 1975 

beschreven dat het verloop onder de leraren massale vormen begon aan te nemen. Diverse leraren 

gaven aan elders aan de slag te willen gaan.64 In een bestuursvergadering een jaar later gaf het 

hoofd van de school aan dat er van een ontspannen leven en werken geen sprake was. Hij vertelde 

in de vergadering dat de kinderen beschikten over messen en een luchtdrukpistool. Hij meende dat 

de angst van kinderen daarin moest worden herkend.65 

Na de fusie van Deeskensveld en Gelders End waren de problemen niet opgelost. Vooral de 

situatie rond paviljoen De Brem werd in de bestuursvergaderingen regelmatig besproken. Er was 

onder de kinderen nogal wat spanning, wat zich uitte in een viertal brandstichtingen. De directeur 

en de secretaris vonden het vreemd en wisten maar van één brand af.66 Ook in de 

kwartaalverslagen is niets terug te vinden over de branden. Daaruit valt op te maken dat niet alle 

incidenten zorgvuldig werden gedocumenteerd en gemeld bij de directie. 

Niet alleen op de groepen zelf was er spanning, ook tussen de groepen heersten spanningen. 

Gebeurtenissen werden door leidinggevenden van verschillende paviljoens totaal anders ingeschat. 

In de vergadering werd besproken dat er een verschil was in uitvoering tussen De Brem en andere 

paviljoens. Tussen de directie en de groepen was ook geen overeenstemming. De situatie op De 

Brem, bijvoorbeeld, was voor medewerkers niet langer te houden. De directeur wilde het paviljoen 

echter niet sluiten, het jaar daarvoor was een ander paviljoen immers ook al gesloten vanwege een 

onhoudbare situatie. 

Door onmacht, vermoeidheid van personeel en een tekort aan middelen maakte De Brem, 

meer dan andere groepen, gebruik van de isoleer- en separeercel (zie Tabel 1.3). De Brem spande 

zich in voor het verkrijgen van een ‘intensive-care’ voorziening. De speciale voorziening werd door 

de Brem noodzakelijk geacht om zich te kunnen blijven richten op de ZIB-populatie. ‘Deze jongens 

zijn zeer depressief of zelfs wanhopig-agressief en moeten de gelegenheid hebben tijdelijk in een 

andere situatie op adequate wijze zorg en begeleiding te krijgen, nu sluiten wij ze noodgedwongen 

op in de separeer of isoleer’.67 

  

                                                
63 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 387. Kwartaalverslagen. Verslag Koningin Wilhelminaschool feb/maart, 1978. 
64 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 387. Kwartaalverslagen. Verslag Koningin Wilhelminaschool april/mei, 1975. 
65 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 377. Agenda’s en notulen bestuurscommissie Kinderbescherming nr. 44. 29 
maart 1979. 
66 Idem 
67 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslagen De Marke, 1978-1988. 



 

 24 

Tabel 1.3 Separeer- en isoleergegevens uit De Marke (1979)68 

1979 0-1uur 1-12uur 12-24uur 24-48uur 

 separeer isoleer separeer isoleer separeer isoleer separeer isoleer 

Op Den Berg - - 2 - - - - - 

Leemcule 1 - 1 - - - - - 

De Brem - 1 20 - 3 - 4 1 

 

Een medewerkster van De Marke omschrijft de stress en gevoelde druk onder het personeel. Het 

gaat met name om de korte tijdsperiode waarin medewerkers veelvuldig worden blootgesteld aan 

ingrijpende gebeurtenissen. 

“Gedurende twee maanden (juni en juli) kregen 38 pupillen 49 keer een 

bijzondere opvang, om meerdere redenen. Uit beveiliging voor zichzelf, voor de 

groep, de maatschappij of als korrektie, dwz, terugbrengen naar de realiteit. 

Deze 38 pupillen vormen ¼ van de doorsnee populatie. Er waren in die periode 

14 ontvluchtingen geregistreerd. Een pupil pleegde zelfmoord, drie jongens 

moesten worden overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis, drie werden 

na uitplaatsing weer opgenomen wegens conflikten. De behandeling in deze 

extreme stresssituaties vraagt extra outillage en een verhoogd aantal 

medewerkers.”69 

De onhoudbare situatie was begin jaren 80 nog steeds merkbaar. In maart 1984 slaagden drie 

meisjes van Berkenoord er in een groepsleidster enige tijd op te sluiten na een conflict.70 Twee 

andere meisjes stichtten brand in elkaars kamer na een conflict71 en er was sprake van 

drugsgebruik en vandalisme.72 

Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Individueel niveau 

Een belangrijke ontwikkeling die zich in deze periode voordeed is de komst van ‘allochtone’ 

jongeren. Vooral het verschil in taal werd als een probleem gezien. De groepsleiders begrepen niet 

wat er gezegd werd en waren daardoor bang de greep op de groep te verliezen.  

Over het algemeen werd in De Marke geprobeerd zo veel mogelijk jongeren met verschillende 

achtergronden en intelligentieniveaus bij elkaar te plaatsen en hen gerichte hulp te bieden op het 

gebied van persoonlijke groei. Een nadeel van deze verscheidenheid aan pupillen op eenzelfde 

groep, is dat de sociale controle minder sterk aanwezig is, omdat pupillen zich minder verbonden 

voelen met elkaar. Het probleemgedrag van de jongeren krijgt hierdoor een feller en explosiever 

karakter.73 

                                                
68 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslagen De Marke, 1978-1988. 
69 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslagen De Marke, 1978-1988. 
70 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslag De Marke, januari – maart 1984. 
71 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Kwartaalverslag De Marke, september-november 1985. 
72 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 391. Jaarverslagen De Marke, 1980-1994. 
73 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 391. Jaarverslag De Marke 1981. 
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Instellingsniveau   

Methodiek. Een andere factor die van invloed is geweest op het ervaren geweld binnen Rekken is 

de gehanteerde groepsmethodiek. Hoewel de methodiek an sich niet gewelddadig is, zitten er 

aspecten aan die geweld in de hand kunnen werken. Uit het zwartboek blijkt dat de kinderen het 

verplicht meedoen aan (groeps-)activiteiten als vervelend ervaarden.74 Daarnaast werd ook het 

straffen van de hele groep bij een misstap van een enkel kind als repressief ervaren. 

ZIB-status. De ZIB-status lijkt een mogelijke factor die bij Rekken een rol heeft gespeeld in het 

voorkomen van geweld. Door de onduidelijke constructie ontstonden situaties waarin de kwaliteit 

van hulpverlening werd bedreigd. De ZIB-instellingen gaven hiervoor een aantal oorzaken aan, 

waaronder het gebrek aan steun door de overheid, het gebrek aan middelen, onvoldoende 

samenwerking met de maatschappij en de directe omgeving en het gebrek aan voldoende 

personeel. Deeskensveld, De Dreef en Nederlandsch Mettray merkten in een gezamenlijk stuk het 

volgende op: 

”Wie zet er nog gewoon de knoop aan de jas van de jongen, wie luistert nog 

naar de belevenissen die de jongen wil vertellen als hij uit school komt, wie 

heeft de tijd hiervoor? De groepsleider? Wie strijkt de haren eens glad als ze 

verward zijn? Wie toont zijn bezorgdheid als de jongen een afspraak niet 

nakomt? Wie zit op de rand van het bed als er verdriet is of als de slaap niet wil 

komen? De groepsleider? Of hebben we hiervoor valium en vesparax?”75 

Het bovenstaande fragment geeft de situatie weer waarin de ZIB-instellingen zich bevonden, 

waarbij voornamelijk de hoge werkdruk door onvoldoende personeel en de zware doelgroep invloed 

hadden op de kwaliteit van hulpverlening. 

De Rekkense Inrichtingen waren, net als de andere ZIB-instellingen, belast met de behandeling 

van de moeilijkste categorie jeugdigen. Uit de archiefstukken blijkt dat er regelmatig werd 

geïsoleerd en afgezonderd. Tijdens een bestuursvergadering met de bestuurscommissie merkt de 

directeur van Deeskensveld daarover het volgende op: 

”Inperking moet worden afgewezen als het wordt gezien als pedagogisch 

middel; als het ‘goed’ wordt gevonden om kinderen van tijd tot tijd in de 

afzondering te plaatsen. Inperking mag derhalve geen behandelingsmethode 

zijn. Het is een van de meest nadrukkelijk sancties. Als er dan eens naar 

inperking wordt gegrepen is dat omdat men met de ten dienste staande 

pedagogische instrumenten de relatie met het kind niet kan volhouden. In feite 

is inperking dus een onmachtssituatie van de opvoeder. Perkt men zonder 

noodzaak in, dan raakt men de relatie met het kind kwijt. Men dient zich te 

realiseren dat naarmate de behandelaar minder vaardigheden heeft, hij eerder 

aan de rem zal trekken en dus inperken.”76 

                                                
74 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 400. Aktie Bulletin van Waer Gebeurt – Rekken Nekken (Zwartboek). 
75 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 401. Nota t.b.v. de ledenvergadering WIJN-Oost (Deeskensveld, De Dreef, 
Nederlansch Mettray), 1977, p. 10. 
76 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 377. Notulen bestuurscommissie KB No 33, d.d. 13 april 1978. 
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Uit het archief blijkt ook dat er altijd veel gedoe en onduidelijkheid is geweest omtrent de ZIB-

status. In 1980 verzocht het bestuur van Rekken de heer prof. dr. J.E. Rink om met inschakeling 

van een werkgroep een aantal algemene standpunten te formuleren voor behandelingsvormen en 

benaderingswijzen die binnen De Marke niet gewenst waren. Ook wilde zij antwoord op de vragen: 

(1) Kan De Marke als ZIB-instelling bepaalde jongeren niet opnemen? (2) Als het mogelijk is dat 

De Marke bepaalde jongeren niet opneemt, welke zijn dat dan? En (3) Welke benaderingswijzen of 

behandelingsvormen moeten persé vermeden worden?77 Hieruit blijkt dat er voorafgaand niet over 

het ZIB-beleid was nagedacht. Vijf jaar later in 1985 uitten de vier ZIB’s hun ongenoegen bij de 

inspectie van het Ministerie van Justitie waarin zij blijk gaven van hun verontwaardiging over 

justitie en het contact met de ZIB’s. Een eerste punt waar zij ontevreden over waren, was het niet 

krijgen van subsidies voor het ‘allochtonenbeleid’. Een tweede punt waarover werd geklaagd was 

dat door bezuinigingen groepsleiders niet meer in aanmerking konden komen voor een hbo-

opleiding. 

”De behandeling van de allochtonen. Deze behoren ook tot de Nederlandse 

samenleving. Elke suggestie van ‘je hoort er eigenlijk niet bij’ dient vermeden, 

want torpedeert de behandeling en hun problemen. Gelukkig heeft de Marke tot 

nu toe een grote bereidheid getoond dit uitgangspunt gestalte te geven. 

Praktisch hebben we gesteld: neem niet te veel hooi op je vork. In dat kader 

hanteren we vuistregels als ‘niet te veel uit één allochtone kultuur’ in een 

paviljoen i.v.m. taal/communicatie voor groepsleiders. Die vuistregel werkt goed 

maar soms heb je dus 6 culturen in 1 paviljoen. Ondersteuning van kennis en 

maatschappelijke contacten zijn gezocht met een staflid theoloog in te zetten. 

Extra groepsleiding uit allochtonen kulturen wordt helaas niet gesubsidieerd.”78 

Personeel. Een probleem dat door de jaren heen veel speelde bij de Rekkense Inrichtingen heeft 

betrekking op het personeel. Het archief zit vol stukken die gaan over problemen op groepen waar 

de groepsleiding veelvuldig ziek is. Er werden meerdere malen groepen gesloten, jongeren werden 

continu overgeplaatst naar andere groepen wat voor nog meer onrust zorgde. De druk op de 

andere groepsleiders werd daarmee vergroot, waardoor zij soms ook wilden vertrekken. Teams 

besluiten soms zélf om niet verder te gaan en af te bouwen. Zo besloot ‘het Bremteam’ in 1979 te 

stoppen. In een bestuursvergadering over deze gang van zaken wordt door het hoofd van de 

Wilhelminaschool genoemd dat de Brem een flink stuk werk levert, maar dat er een verschil is in 

uitvoering tussen de Brem en andere paviljoens.79 De algemeen secretaris vraagt zich af in 

hoeverre en hoe lang een team binnen een organisatie kan afwijken van het aanvaarde beleid. Er 

wordt gewezen op de manier waarop het team in de Brem zelf mensen kan aannemen. De selectie 

leidt ertoe dat er geen mensen met andere meningen binnen kunnen komen. Het is een volslagen 

homogeen team. Er wordt een situatie aangehaald dat bij het vertrek van het paviljoenshoofd een 

nieuw paviljoenshoofd werd aangewezen door het team die pas in het eerste jaar van zijn mbo-

opleiding zat en geen ervaring had met de kinderbescherming. Moet een team wel zo autonoom 

                                                
77 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 403. RINK-rapport. 
78 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 390. Samenvatting directie De Marke Bijlage 1 agenda punt 4, 1987. 
79 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 377. Agenda’s en notulen bestuurscommissie Kinderbescherming nr. 44. 29 
maart  

1979. 



 

 27 

zijn? Het team groeit steeds meer vast in het ‘eigene’ dat er ook binnen het team geen discussie 

meer is over andere meningen en invalshoeken. Er wordt ook gesproken over ’wij van de Brem’. 

Anderzijds is het mogelijk dat de continue wisseling van teamleden het gevoel van saamhorigheid 

verkleint en zorgt voor minder sterke hechtingen en vertrouwensbanden. Door de steeds 

wisselende teamformaties, ontstaan er problemen betreft verschillen in mening over het te voeren 

behandelingsbeleid. Dit zorgt op zijn beurt voor problemen tussen leiding en pupillen, wat geweld 

in de hand zou kunnen werken. 

In een vergadering van de bestuurscommissie in 1974 wordt gesproken over het tekort aan 

personeel bij Gelders End.80 Hoewel er veel sollicitanten zijn, hebben zij vaak weinig ervaring. 

Omdat het werk met de meisjes van Gelders End vaak zwaarder blijkt dan verwacht vertrekken 

medewerkers weer snel, waardoor er meer druk komt te liggen op de aanwezige medewerkers: de 

onderbezetting betekent extra inspanning voor de groepsleiders. Vanwege de onderbezetting bij 

het personeel ontstaat er ook onderbezetting bij de pupillen. Landelijk is er behoefte aan snelle 

opname, maar er zijn wachtlijsten voor de behandeling van meisjes. Er blijken weinig 

behandelmogelijkheden te bestaan voor deze categorie. 

Daarnaast geven jongeren aan dat zij niet het idee hebben dat ze zicht hebben op de toekomst 

en niet weten wat hen te wachten staat wanneer zij terugkeren in de maatschappij. De jongeren 

voelen en zien geen perspectief en hoop. Dit zorgt bij velen van hen dat zij een soort apathie 

ontwikkelen, waardoor het de groepsleiding veel moeite kost om de jongeren te motiveren en te 

stimuleren tot toekomstgerichte activiteiten. Dit zorgt voor frustraties bij zowel pupillen als 

groepsleiding, wat het voorkomen van geweld zou kunnen bevorderen.81  

4.5 Conclusie 

Binnen de jeugdhulpverlening wordt in de jaren 70 en 80 in toenemende mate geëxperimenteerd 

met alternatieve vormen van hulpverlening. Reden voor deze ontwikkeling is de toenemende 

opvatting dat de bestaande traditionele hulpverlening voor sommige jongeren te weinig 

mogelijkheden biedt. Het betreft hier jongeren die vaak al langer in het kinderbeschermingscircuit 

meedraaien, veelal een lange voorgeschiedenis van uithuisplaatsingen hebben en volledig zijn 

vastgelopen in hun problematiek. Om de negatieve spiraal waarin deze jongeren zich bevinden te 

doorbreken, is volgens vele hulpverleners meer nodig dan in een inrichting kan worden geboden. 

Zo zijn de ZIB-instellingen ontstaan. Het lijkt erop dat de ernstige problematiek van deze kinderen 

voor het personeel vaak een brug te ver was. In de archieven wordt veelvuldig melding gedaan van 

weglopen, agressie ten opzichte van elkaar en personeel en isolatie en separatie. Het 

ziekteverzuim in de instelling was hoog. Er waren zelfs periodes dat volledige teams ziek waren. 

Drie units hebben moeten sluiten als gevolg van personeelsproblemen. 

Bij de Rekkense Inrichtingen bestaan daarnaast de wij-zij verhoudingen in diverse lagen. Deze 

verhoudingen zijn terug te zien tussen pupillen vs. groepsleiders, unit vs. unit (e.g. wij van de 

Brem), unit vs. directie, directie vs. bestuur en ZIB-instelling vs. Ministerie van Justitie. Door deze 

verhoudingen lijkt het belang van het kind niet altijd voorop te staan, wat zijn uitwerking heeft op 

de kwaliteit van de hulpverlening en behandeling. 

                                                
80 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 376. Notulen vergadering bestuurscommissie, 1974. 
81 Archiefblok 1024-Inventarisnummer 391. Jaarverslagen De Marke 1980-1994.  
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Dit alles lijkt in Rekken te hebben geleid tot verscheidene risicovolle ontwikkelingen en 

situaties, zoals veel onttrekkingen en angst onder pupillen wat leidde tot wapenbezit, en angst 

onder het personeel wat leidde tot overmatig separeren en isoleren. Incidenteel was er sprake van 

seksueel geweld. Twee medewerkers werden ontslagen voor pedofiele relaties en handelingen. 

Hoewel een deel van de risicovolle situaties verklaard kan worden door de gehanteerde 

groepsmethodiek, lijken de incidenten in Rekken veelal voort te komen uit problemen omtrent de 

personeelsbezetting, de ZIB-status, het gebrek aan opleiding van het personeel, de (landelijke) 

vraag naar behandelplaatsen voor jongens en meisjes en de ernst van de problematiek van de 

behandelde jeugdigen.  

 

  



 

 29 

5 ‘t (Nieuwe) Lloyd (Hotel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 

Het Lloyd Hotel (zie Afbeelding 4) werd gebouwd tussen 1917 en 1920 in opdracht van de 

Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL). De KHL was een Nederlandse rederij gevestigd in Amsterdam. 

Het Lloyd Hotel is opgezet als een landverhuizershotel. Landverhuizers vertrokken met grote 

passagiersschepen van Amsterdam naar Zuid-Amerika (de Nieuwe Wereld). 

In 1941 werd het hotel voor het eerst door de Duitsers gebruikt als gevangenis. Er werden 

tralies, kooien en isoleercellen gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel collaborateurs 

gevangenen gezet in het Lloyd Hotel. Tot 1963 was het gebouw het Huis van Bewaring III. Tussen 

1965 en 1989 fungeerde het gebouw als rijksinrichting voor jongens. Het Lloyd Hotel werd 

bestemd als opvanginrichting voor Noord-Holland. In 1989 verhuisde de rijksinrichting naar ’t 

Nieuwe Lloyd (zie Afbeelding 5). Na aanhoudende problemen en conflicten in de inrichting sloot de 

inrichting in 2004. 

5.2 Het archief 

Het archief van het ‘t (Nieuwe) Lloyd (Hotel) ligt bij Doc-Direkt in Winschoten.82 Doc-Direkt is een 

archiefdienst die de archieven van de Rijksoverheid bewerkt. Dat betekent dat de archiefdienst 

selecteert welk materiaal permanent moet worden bewaard en welk materiaal kan worden 

vernietigd. Materiaal dat moet worden bewaard wordt vervolgens overgebracht naar het Nationaal 

Archief of regionale archieven. 

Het archief van het Lloyd beslaat de periode 1978 – 2005. Over de periode 1965 – 1978 zijn 

geen archiefstukken beschikbaar. Het archief heeft een omvang van ongeveer 78 meter. Het bevat 

pupillen dossiers, stukken over plaatsing in de afzondering, verslagen van de Commissie van 

Toezicht (CvT), medische dossiers, dossiers van medewerkers, personeelsinzet, beleidsstukken, 

stukken behorende bij het archief van Bureau Management en Ondersteuning (BMO) en financiële 

stukken. Een aantal pupillendossiers is onderzocht (zie Bronstudie 4.3 Pupillendossiers), maar 

daarin werden geen aanwijzingen van geweld aangetroffen. Er is daarom voor gekozen niet nog 

meer pupillen dossiers in te zien. 

                                                
82 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025 

Afbeelding 4 Het Lloyd Hotel  
Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam 
Bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam 

Afbeelding 5 't Nieuwe Lloyd 
Tafelbergweg 8, Amsterdam-Zuidoost 
Bron: Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief 
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5.3 Karakterisering van de instelling 

1965 – 1990 

In het Lloyd Hotel werden vooral jongens geplaatst afkomstig uit Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam. In 1978 daalde de capaciteit van de inrichting van 55 pupillen naar 33 pupillen.83 Er 

kwamen drie groepen met elk elf pupillen. De bezetting wordt in de jaarverslagen als heel 

wisselend beschreven. Uit het archief blijkt dat het Lloyd Hotel in de periode 1965-1990 te maken 

heeft gehad met verschillende problemen.  

Allereerst was er in deze periode sprake van plaatsingsproblemen. Het probleem van plaatsen 

had twee kanten. Aan de ene kant was de verblijfsduur van een aantal jongens erg lang vanwege 

plaatsingsproblemen elders. Hierdoor konden zij niet worden overgeplaatst. Aan de andere kant 

viel het medewerkers op dat de gemiddelde verblijfsduur van andere jongens slechts vier tot 

maximaal vijf weken was. Steeds vaker werd de preventieve hechtenis onderbroken door 

schorsingen die min of meer onvoorspelbaar waren. Waar aan de opdracht tot bewaring steeds 

meer hulpverlening kon worden toegevoegd, dreigde dit door de korte verblijfsduur en 

onverwachte schorsingen steeds meer in de knel te komen. De directeur uitte in het jaarverslag 

van 1981 zijn zorgen:  

”Elk team van vijf groepsleiders zal, binnen het tijdsbestek van één jaar, 

ongeveer 100 jongens zien komen en gaan. Wat betekent dit voor een groep? 

De groepsleiding? Het mentoraat? Wat is er in dit korte tijdsbestek te doen aan 

onderwijs en vorming?”84  

Vanaf 1982 werden door het Lloyd Hotel tuchtschoolstraffen tot en met zes maanden uitgevoerd. 

De gemiddelde verblijfsduur van de jeugdigen nam daardoor toe, maar de plaatsingsproblemen 

elders bleven bestaan. In 1983 wordt in het jaarverslag het algehele gebrek aan adequate gesloten 

jeugdpsychiatrische klinieken in Nederland genoemd vanwege een pupil die zestien maanden in het 

Lloyd Hotel moest blijven door wachtlijsten. 

Een tweede probleem dat in de jaarverslagen van deze periode meerdere malen wordt 

beschreven is het hoge ziekteverzuim onder het personeel en de daarmee samengaande 

problemen van onderbezetting. Zo werd in 1980 de volledige capaciteit van 38 kinderen benut, 

maar het hoge bezettingspercentage had vermoedelijk invloed op het ziekteverzuim onder het 

personeel. Dat steeg van 14.10% in 1979 naar 16.22% in 1980. Er was veel sprake van langdurige 

ziekte (twee maanden of langer), met name in de leeftijdscategorie van 50-60 jaar.85 

De instelling had daarnaast problemen met het vervullen van het grote aantal vacatures van 

groepsleider. In 1981 waren zes van de twintig groepsleidersplaatsen niet bezet, wat mede 

aanleiding was om in dat jaar één leefgroep te sluiten. De leefgroep was daarnaast dusdanig 

uitgewoond dat deze niet langer werk- en leefbaar was.86  

Een derde probleem dat in deze periode opkwam is het zogenaamde ‘allochtonenprobleem’. 

Niet alleen in het Lloyd Hotel, maar ook in andere justitiële inrichtingen werd een toenemend 

                                                
83 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. 
84 Idem 
85 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. Jaarverslag 1980. 
86 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. Jaarverslag 1981. 
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aantal pupillen geplaatst die buiten Nederland geboren waren. In het jaarverslag van 1980 wordt 

beschreven dat het werk in het Lloyd Hotel daardoor moeilijker werd. De problemen met deze 

groep jongens lagen vooral op het gebied van taal en normen en waarden. Het Lloyd Hotel prees 

zich gelukkig dat ongeveer 10% van het personeel van Surinaamse afkomst was. De verwachting 

was dat vooral het aantal Marokkaanse en Turkse pupillen de jaren daarna zou toenemen.87 In 

1981 steeg de populatie Surinamers, Marokkanen en Turken inderdaad tot 32.6%. Het Lloyd Hotel 

streefde ernaar personeelsleden aan te nemen met eenzelfde culturele achtergrond.  

Ook van de zijde van het departement werd in toenemende mate aandacht besteed aan het 

‘allochtonenprobleem’ binnen de rijksinrichtingen. Toezeggingen voor een verhoogd 

onderwijsbudget werden door het departement gedaan.88 In 1983 kwam in overleg met het 

departement een samenwerking tot stand tussen het Lloyd Hotel en het J.O.C in Amsterdam. Het 

J.O.C kreeg financiële ondersteuning onder voorwaarde dat het Lloyd Hotel gebruik kon maken van 

twee parttime onderwijskrachten gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan de 

migrantenpopulatie. De leerachterstanden van de buitenlandse jongens – inmiddels ‘allochtonen’ 

genoemd – werden opvallend en zorgelijk genoemd. De ‘allochtonen’, en met name de pupillen 

afkomstig uit de mediterrane landen, werden ‘een probleem apart’ genoemd. 

“Er is zeer weinig testmateriaal waarmee een psycholoog kan werken en er is 

geen testmateriaal in ontwikkeling. Genoemde categorie ‘allochtonen’ is een 

extra kansarme groep met betrekking tot de werkeloosheid, het onderwijs en 

laagdrempelige opvangcentra zoals bijvoorbeeld het Jongeren Advies Centrum 

(JAC). Los van het feit dat deze JAC’s niet voldoende zijn uitgerust voor 

bedoelde categorie, blijkt dat de allochtonen ook niet van het bestaan afweten. 

Bijna alle allochtonen zijn weglopers in verband met ruzie thuis (het bekende 

generatie-/cultuurconflict). Zij hebben veelal geen werk en bovendien forse 

onderwijsachterstanden. Tijdens alle persoonlijkheidsonderzoeken rijst de vraag 

op waar deze jongeren geplaatst kunnen worden, wanneer de thuissituatie en 

het land van herkomst niet tot de reële mogelijkheden behoort. Het verdient 

aanbeveling om ook via het particulier initiatief een voorziening te creëren voor 

genoemde allochtonen.”89  

In de periode 1983 – 1987 kreeg het Lloyd Hotel te maken met bezuinigingen vanuit het 

departement. De arbeidsomstandigheden werden bemoeilijkt vanwege een vacature- en 

materialenstop. Ook het gebouw begon langzaam af te takelen. In 1981 werd er al een groep 

gesloten vanwege het verval. In de jaarverslagen dringt de directeur meerdere malen aan op 

nieuwbouw. 

Uit de jaarverslagen valt op te maken dat de activiteiten van de staf groeiden op het gebied 

van onderzoek en advisering. In 1972 werd gesproken over gedragsobservatie, in 1973 verschenen 

de eerste (summiere) persoonlijkheidsonderzoeken en in 1975 werd er een beroepskeuze-adviseur 

aangetrokken. Gemiddeld werden er vanaf 1975 per jaar bijna 40 persoonlijkheidsonderzoeken 

gedaan. 

                                                
87 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. Jaarverslag 1980. 
88 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. Jaarverslag 1982. 
89 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 1, 2 & 3 Jaarverslagen. Jaarverslag 1983. 
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Door het Lloyd Hotel werd ook geprobeerd om personeel aan te trekken met een hogere 

vooropleiding. In het jaarverslag van 1983 wordt vermeld dat er ‘geleidelijk – zij het nog op kleine 

schaal – ambtenaren inwendige dienst zijn aangetrokken met een hogere vooropleiding’. 

Voortzetting van dat beleid werd noodzakelijk en juist geacht. In 1983 werd ook het beklagrecht 

door de Commissie van Toezicht en de directie in de praktijk gebracht. 

1990 – 2005  

In 1989 vervangt ’t Nieuwe Lloyd in Amsterdam Zuid-Oost het Lloyd Hotel als rijksinrichting voor 

jongens. ’t Nieuwe Lloyd werd ontworpen als een opvanginrichting voor 60 jongens volgens het 

unitmodel: op zichzelf staande groepen met elk eigen teams en dagindeling. Groepsleiders waren 

verantwoordelijk voor de dagindeling en het programma. In 1994 werd dit unitmodel alweer 

afgeschaft omdat het dagprogramma vanaf dat moment werd verzorgd door afzonderlijke docenten 

en andere begeleiders. De architectuur van het gebouw bleef echter onveranderd. ’t Nieuwe Lloyd 

heeft in zijn korte bestaansduur veel problemen gekend. In 1998 zou er een uitbreiding van ‘t 

Nieuwe Lloyd worden gerealiseerd. Er zou een capaciteitsuitbreiding van 60 naar 110 plaatsen 

komen. Er werd zelfs al nagedacht over een nieuwe naam: De Tafelburght. Uiteindelijk ging dit niet 

door.  

Rond 2000 werd door het Paedologisch Instituut in Amsterdam onderzocht met welk model er 

het beste gewerkt kon worden in het justitieveld. Zo werd het Sociaal Competentie Model (SCM) 

ontwikkeld.90 Het SCM werd tussen 2002 – 2004 fasegewijs ingevoerd binnen de (nieuwe) 

organisatiestructuur. Er bestond onder het personeel veel weerstand tegen dit model. Volgens 

verschillende medewerkers was het SCM niet toepasbaar op opvanginrichtingen zoals ’t Nieuwe 

Lloyd. Het SCM werd gezien als een beleidsmaatregel van ‘Den Haag’ die over het personeel ‘werd 

uitgestort’.  

Nog altijd speelde binnen de inrichting het probleem van personeelstekort. In 2004 stelde de 

toenmalige interim-directeur een zogenoemd Marshallplan op, waarin hij aangaf dat vervanging 

van het gehele middenkader in de inrichting (zes functionarissen) nodig was om het ziekteverzuim 

structureel te verminderen. De sectordirectie in Den Haag kwam echter niet in actie. 

In dezelfde periode vroeg ook de CvT van ’t Nieuwe Lloyd de aandacht van de minister van 

Justitie voor de ontstane situatie. Zij constateerde structurele overtredingen van de Beginselenwet 

justitiële jeugdinrichtingen (Bjj), doordat als gevolg van veelvuldig tekort aan inzetbaar personeel 

jongeren te vaak dagdelen op hun kamer moesten verblijven. Daarna schreef ook de Raad voor 

Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een brief aan het Ministerie van Justitie. De RSJ 

constateerde net als de CvT een structurele overtreding van de BJJ en verzocht de minister om 

passende maatregelen te nemen. 

Als klap op de vuurpijl volgde in 2004 een rapport van bureau Berenschot: ‘Eindrapport 

toekomst RIJ ’t Nieuwe Lloyd: Een zorgvuldige afweging’. In het rapport wordt vastgesteld dat in ’t 

Nieuwe Lloyd reeds jarenlang sprake was van een complexe en onderling zeer verweven 

problematiek. De minister stelde na alle alarmerende berichten vast dat er sprake was van een 

‘onverantwoorde en onherstelbare’ situatie en besloot de inrichting in 2004 te sluiten. In de eerste 

                                                
90 Het SCM is een methode om kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te laten leren. Het SCM komt voort uit de 
leertheorieën en de ontwikkelingspsychologie. 
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weken van 2005 raakte ’t Nieuwe Lloyd snel leeg. Op 22 februari verliet de laatste pupil de 

inrichting. 

5.4 Resultaten 

Wat is er gebeurd? 

Aanwijzingen van geweld zijn vooral aangetroffen in de dossierstukken van de CvT.91 In het 

archiefonderzoek van de sectorstudie JJI zijn van meerdere instellingen CvT-verslagen ingezien. 

Het valt op dat de klachten van jongeren bij ‘t Nieuwe Lloyd van een hele andere aard zijn dan de 

klachten van jongeren bij bijvoorbeeld De Hunnerberg. Waar de klachten in De Hunnerberg kunnen 

gaan over “het eten van té veel bruinbrood in plaats van witbrood”, gaan klachten in ’t Nieuwe 

Lloyd over het niet serieus nemen van de pupillen, de hardhandige aanpak van groepsleiders, het 

disproportioneel toepassen van arm- en beenklemmen, te lang in de isoleercel zitten en het té lang 

op kamer blijven vanwege personeelstekort. 

“Ik heb ongeveer 15 minuten in mijn onderbroek op de gang staan wachten tot 

een groepsleider de deur eindelijk open wilde maken. Hij sloeg de deur heel 

hard achter me dicht. Mijn arm zat er bijna tussen. Toen werd ik boos en begon 

tegen de deur te slaan. De groepsleider kwam terug en zei tegen mij: ’Begin 

niet met mij want anders sla ik je kop kapot’. Hij zei dit 3x achter elkaar. Ik was 

toen uit mijn doen.” [Gegronde klacht van een pupil uit 1997] 

De CvT-verslagen zijn een belangrijke bron voor aanwijzingen van geweld, maar moeten wel met 

enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In het volgende voorbeeld wordt de klacht van de 

pupil naast de verklaring van de dienstdoend teamleider gelegd. Daaruit blijkt dat de perspectieven 

van pupillen en medewerkers sterk van elkaar kunnen verschillen. 

“Ik had 24 uur gekregen vanwege het schelden tegen de leiding. Omdat ik 

daarna tegen de deur heb geschopt ben ik in de afzondering geplaatst. Ik moest 

mij daar helemaal uitkleden. Daarna ging de deur dicht. Volgens de leiding heb 

ik toen op de muren getekend. Ik heb in elk geval een dag in de afzondering 

doorgebracht.” [Klacht van een pupil uit 2000] 

 

“[naam pupil] was erg onrustig. Hij uitte ook bedreigingen, daarom werd 

besloten hem in de opvang te plaatsen. [Naam pupil] had de keuze om rustig 

mee te gaan, maar hij bleef onrustig. Nadat hij zich had ontkleed kreeg hij van 

de inrichting een pyjama, deze heeft hij kapotgescheurd. Vervolgens heeft hij 

een scheurhemd en een laken gekregen. De boosheid van [naam pupil] richtte 

zich ook op mij. Tijdens zijn verblijf heeft hij op de muur gekalkt. Veel teksten 

gingen over mij, zoals “[Naam teamleider] moet dood”. Er stonden meerdere 

kreten op de muur. De bedoeling is dat de jongens zo kort mogelijk in de 

afzondering blijven, maar [naam pupil] bleef zo boos dat hij daar een nacht is 

gebleven.” [Verklaring van teamleider]  

                                                
91 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 32. Commissie van Toezicht verslagen. 
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Wat ook opvalt is dat veel klachten in ’t Nieuwe Lloyd gaan over het toepassen van arm- en 

beenklemmen (houdgrepen) bij het verplaatsen binnen de instelling of daarbuiten. Uit de klachten 

blijkt dat het toepassen van arm- en beenklemmen door de pupillen als geweld wordt ervaren, 

maar dat het vanuit het oogpunt van veiligheid voor personeel door de CvT en directie (soms) als 

proportioneel geweld wordt gezien.92 Daarnaast valt het op dat het gebruik van dergelijke 

houdgrepen aanleiding kan zijn voor agressief gedrag van de jongeren, wat vervolgens een harde 

aanpak tot gevolg heeft. Zo klaagde een jongen in 1999 bij de CvT over het toepassen van arm- en 

beenklemmen tijdens een verplaatsing. De directeur van ’t Nieuwe Lloyd was het niet met de 

klacht eens. De jongen had twee weken daarvoor een groepsleider gebeten tijdens het 

verplaatsen. De dienstgeleider heeft daarom bij een andere verplaatsing preventief armklemmen 

toegepast. Ook nu weer verzette de jongen zich hevig, waarbij hij de dienstgeleider heeft geschopt 

en gespuugd. De CvT oordeelde dat het bijten van een personeelslid een ernstig feit is en dat 

daarom de armklemmen preventief mochten worden toegepast. De klacht van de jongen werd 

daarom ongegrond verklaard. 

Het toepassen van houdgrepen door het personeel van ’t Nieuwe Lloyd wordt door de CvT niet 

in elke situatie gerechtvaardigd. Zo klaagde in 2000 een jongen die bij een kamerinspectie een 

riem in zijn hand had, waardoor een groepsleider zich onveilig voelde en de jongen in een 

houdgreep hard tegen de muur aan drukte. Er waren op dat moment vijf groepsleiders in zijn 

kamer aanwezig. Volgens de directeur was de jongen geen ‘makkelijke jongen’ en had de riem een 

grote gesp en heeft de groepsleider de jongen in de houdgreep genomen uit veiligheid voor 

zichzelf. De CvT oordeelde echter dat op het moment dat de jongen de riem in zijn hand had, er 

vijf groepsleiders aanwezig waren in een kleine ruimte en er daardoor geen sprake kan zijn 

geweest van een zodanig onveilige situatie dat het toepassen van een veiligheidsgreep 

noodzakelijk was. De klachtencommissie achtte het toegepaste geweld dan ook buiten 

proportioneel en verklaarde de klacht gegrond. 

In het archief werd ook een zaak aangetroffen die later geleid heeft tot een beroepszaak bij de 

Raad van Strafrechtstoepassing (RSJ).93 Een jongen werd gevraagd om naar zijn kamer te gaan en 

weigerde dit. Hij is toen door 4 à 5 man naar de grond gewerkt en kreeg armklemmen. Om naar de 

afzonderingsruimte te komen moesten ze via een smalle trap; daar heeft de jongen zijn lichaam 

naar achteren geduwd omdat zijn armen pijn deden. De groepsleiders hebben hem vervolgens bij 

zijn benen omhooggetild en met zijn hoofd naar beneden, met het gezicht omlaag, de trap 

afgedragen. De jongen kreeg toen meerdere keren een knietje tegen zijn hoofd. Hij liep hierdoor 

twee flinke bulten op zijn voorhoofd en zijn wang op en zijn schouder deed zeer. In de strafcel is 

de jongen tot op zijn boxershort uitgekleed en een paar uur alleen gelaten. Hij werd daardoor zo 

boos dat hij met zijn vuisten tegen de deur en de muur sloeg. 

Zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven heeft ’t (Nieuwe) Lloyd Hotel gedurende 

verschillende periodes te maken gehad met ernstige personeelstekorten. Vooral in de periode 1997 

– 2002 is deze problematiek terug te zien in de klachten bij de CvT. In die periode werden 

jongeren regelmatig op kamer geplaatst vanwege het personeelstekort. Jongeren hebben hier veel 

over geklaagd bij de CvT (zie Tabel 1.4). In 2000 is er zelfs een klacht van een hele unit (11 

jongens) over het te veel op kamer moeten zitten, waardoor zij de wettelijke negen uur op de 

                                                
92 In Bronstudie 4.4 Toezicht & Inspectie wordt hier verder op ingegaan.  
93 RSJ 04/0627/JA 25-06-2004 te vinden via: https://puc.overheid.nl/rsj/doc/PUC_3488_21/1/. 
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groep niet halen. De CvT heeft deze klacht niet ontvankelijk verklaard, omdat alleen individuele 

klachten door de commissie in behandeling kunnen worden genomen.  

Of het teveel op kamer plaatsen als psychisch geweld moet worden bestempeld, is misschien 

geen uitgemaakte zaak, maar uit de klachten blijkt dat het als zodanig door de jongens is ervaren. 

Voorts valt op dat de CvT regelmatig klachten van jongeren gegrond moet verklaren, omdat er 

door de groepsleider geen gedetailleerd rapport van de actie is gemaakt.  

Tabel 1.5 bevat een incidentenoverzicht zoals is aangetroffen in het archief. Het gaat over 

februari 2000. Hoewel deze tabel niet alles zegt over omvang en aard van het geweld, laat het zien 

dat in het registratiesysteem geen geweld van personeel jegens pupillen werd geregistreerd. 

Geweldpleging tegen personeel wordt wel geregistreerd.  

 

Tabel 1.4 Overzicht van klachten in de jaren 1997-2001 bij de CvT van het Lloyd 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Aantal afgehandelde klachten dat niet 

ontvankelijk is verklaard 

7 7 6 10 10 

Aantal afgehandelde klachten dat 

ongegrond is verklaard 

12 19 16 43 21 

Aantal afgehandelde klachten dat gegrond is 

verklaard 

43 75 18 57* 43 

Aantal ingetrokken klachten 4 - 16 27 56 

Totaal aantal klachten 66 101 56 137 130 

Noot * 27 van de 57 klachten gaan over het teveel op kamer zitten vanwege personeelstekort.  

 

Tabel 1.5 Incidentenoverzicht uit TULP JJI over de maand februari 2000 

TULP JJI Aantal 

Geweldpleging jeugdigen onderling 3 

Geweldpleging tegen personeel 3 

Overige incidenten 6 

Totaal incidenten 12 

Plaatsing in afzondering 2 

Plaatsing in opvang 9 

 

Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

De vraag is hoe het bovengenoemde geweld (hardhandige aanpak van groepsleiders, het 

disproportioneel toepassen van arm- en beenklemmen, te lang in de isoleercel zitten en het té lang 

op kamers blijven) heeft kunnen gebeuren. Het Lloyd Hotel en ’t Nieuwe Lloyd hebben beide te 

maken gehad met bepaalde risicofactoren die van invloed zijn geweest op het voorkomen van 

geweld. Deze risicofactoren kunnen niet helemaal los van elkaar worden gezien en interacteren 

ook, maar worden hier apart besproken. 

Geweld vindt plaats in wisselwerking tussen de medewerkers van ’t (Nieuwe) Lloyd (Hotel) en 

de pupillen. In de instelling lijkt veel geweld te zijn ontstaan vanwege de harde aanpak en het te 
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lang op kamer moeten verblijven. Jongeren gaan op de deuren bonken, waarna besloten wordt tot 

afzondering. De jongens zijn het daar vervolgens niet mee eens en laten zich niet zomaar 

verplaatsen. Vaak ontstaat geweld tijdens het verplaatsen van de ene plek naar de andere in de 

instelling. De jongens stribbelen tegen wat vervolgens escaleert in geweld.  

In 2002 en 2003 zijn medewerkers van de Doggershoek en ’t Nieuwe Lloyd vier maanden bij 

elkaar in de instelling geweest, omdat de twee instellingen mogelijk geclusterd zouden worden. In 

het archief van de Doggershoek94 is een e-mail van een teamleider aan de directie van ’t Nieuwe 

Lloyd aangetroffen. Hierin wordt de samenwerking tussen ’t Nieuwe Lloyd en de Doggershoek 

vroegtijdig beëindigd: “Bij ons is het contact en de samenwerking tussen de groepsleiding 

gebaseerd op wederzijds respect, in mijn ogen bij het Lloyd op gezag en angst. Hierdoor is de 

persoonlijke benadering van elkaar schoven. De jeugdigen zijn gewoon bang voor de gevolgen van 

hun gedragingen. Angst is geen ideale basis voor een samenwerking. Wij respecteren elk individu 

en benaderen jongens ook respectvol. In het Lloyd is dat niet het geval.” 

In een andere brief van een projectleider uit de Doggershoek aan de directie van ‘t Nieuwe 

Lloyd staat: “Van oudsher staat het Lloyd bekend als een organisatie die erg gericht is op 

beheersen. Enerzijds komt dit door de zware categorie jongeren die er binnen kwamen, anderzijds 

door het personeel wat het Lloyd geworven heeft. Veel medewerkers denken vanuit het perspectief 

van beheersing en weinig vanuit het opbouwen vanuit een gezond werkrelatie. Er is intern een 

strijd gaande tussen het oude ‘beheersdenken’ en het nieuwe werken via het SCM. De 

Doggershoek bespeurt weinig interesse bij het Lloyd in dit model. Er lijkt in het Lloyd sprake van 

een uitgesproken, negatieve, cynische cultuur ten opzichte van veranderingen en betrokkenheid.” 

Het gebouw en de architectuur hebben in het Lloyd Hotel, maar ook in ‘t Nieuwe Lloyd invloed 

gehad. Het oude Lloyd Hotel is oorspronkelijk niet bedoeld en opgezet als jeugdinrichting. Doordat 

het voorheen een huis van bewaring voor volwassenen was had het Lloyd Hotel de duidelijke 

uitstraling van een gevangenis met hekken en tralies voor de ramen. Door deze geslotenheid werd 

de zwaarste categorie jongens in het Lloyd Hotel geplaatst.  

Ook de fysieke infrastructuur van ’t Nieuwe Lloyd (het unitmodel) zorgde ervoor dat de unit (de 

medewerkers en de pupillen) in hoge mate op zichzelf waren aangewezen. Wat zich op de groep 

afspeelde onttrok zich aan de rest van de staf en collega’s. Collega’s konden elkaar niet 

aanspreken of hulp aanbieden. Dat blijkt uit een personeelsenquête (BASAM) die DJI tweejaarlijks 

bij haar medewerkers afneemt. In augustus 2001 kwam de rapportage van het BASAM-onderzoek 

onder het personeel van ’t Nieuw Lloyd uit: ‘De Haat-Liefde verhouding met ’t Nieuw Lloyd’.95 Ten 

tijde van het onderzoek had de instelling 125 medewerkers; 94 medewerkers vulden de vragenlijst 

in.  

Uit het onderzoek bleek dat er in ’t Nieuwe Lloyd in vergelijking met andere instellingen 

(normgroepen) relatief minder sprake was van corrigerend leiderschap. De meerderheid van de 

respondenten gaf aan dat zij nauwelijks tot niet op hun gedrag werden aangesproken. Volgens hen 

kwam het regelmatig voor dat regels niet werden nageleefd, zonder dat iemand hierop werd 

aangesproken. De meerderheid van het personeel gaf aan dat ze nauwelijks feedback ontvingen op 

wat zij konden verbeteren.  

                                                
94 Doc-Direkt Doos 89 Doggershoek. 
95 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 23.  BASAM-onderzoek De Haat-Liefde verhouding met ’t 
Nieuw Lloyd (2001). 
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Weerstand tegen nieuwe projecten, onderzoeken en het ministerie 

In de organisatie heerste veel weerstand tegen nieuwe projecten en onderzoeken. Er werd door ’t 

Nieuwe Lloyd ingezet op een cultuuromslag waar meer verantwoordelijkheid en pro-activiteit werd 

aangemoedigd, maar dat kwam niet van de grond. In het BASAM-onderzoek wordt gesproken over 

een zekere klaagcultuur onder het personeel. In de gesprekken die de onderzoekers met 

medewerkers over de organisatiecultuur hadden, werd regelmatig een roddel en achterklap-circuit 

genoemd. Veel respondenten gaven aan dat de informatieverspreiding via het ‘WIS’ 

(wandelgangen-informatie-systeem) sneller verliep dan het formele circuit. 

Bij de bespreking van de organisatie onderstreepten diverse medewerkers de specifieke 

context van ’t Nieuwe Lloyd en haar relatie met het Ministerie van Justitie. Het ministerie werd 

gezien als een politiek gevoelige organisatie. De beslissingsruimte was hierdoor beperkt. Naast een 

afhankelijkheidsrelatie met het hoofdkantoor en justitie in brede zin, had ’t Nieuwe Lloyd een 

bepaalde reputatie. In ‘t Nieuwe Lloyd zaten jeugdigen die zware delicten hadden gepleegd en er 

werkten mensen met een ‘Amsterdamse mentaliteit’. Terwijl de organisatie in zijn beginperiode 

naam maakte als een van de meest veilige inrichtingen, moest ’t Nieuwe Lloyd werken aan de 

overgang van beheersing naar een pedagogisch georiënteerde inrichting. Door een eerder 

aangekondigde sluiting waren veel medewerkers vertrokken en werd een groot aantal nieuwe 

medewerkers in dienst genomen. Hierdoor ontstond een tweedeling in het personeelsbestand, 

bestaande uit een oude garde en een nieuwe garde. Vooral bij de oude garde was veel weerstand 

tegen de komst van het SCM. Een deel van de nieuwe garde had juist het idee dat sinds de 

overgang van beheersing naar een steeds meer pedagogisch georiënteerde inrichting geweld 

minder escaleerde.   

Daarnaast werd de samenwerking met directe collega’s als veel positiever ervaren dan de 

samenwerking met andere groepen van de organisatie. Bij veel groepen leefde het idee dat zij 

werden benadeeld ten opzichte van andere groepen.96 Dat deze verdeling binnen de units bestond 

staat logischerwijs in verband met de architectuur van het gebouw.  

5.5 Conclusie 

In het archiefonderzoek van ‘t (Nieuwe) Lloyd (Hotel) zijn diverse aanwijzingen van geweld 

aangetroffen. Het gaat met name om de hardhandige aanpak door groepsleiders, het 

disproportioneel toepassen van arm- en beenklemmen, te lang in de isoleercel zitten en het té lang 

op kamer verblijven. Dit zijn vormen van psychisch en fysiek geweld. Er zijn in het archief geen 

incidenten van seksueel geweld aangetroffen. 

Het repressieve regime uitte zich in hardhandig optreden van het personeel tijdens het 

verplaatsen van pupillen binnen de instelling. Door personeelstekort werden de jongens té lang op 

hun kamer geplaats wat agressie bij de jongens opwekte. Deze agressie zorgde voor gevoelens van 

onveiligheid bij de medewerkers, wat weer effect had op hun handelen. Door de gesloten cultuur 

van de organisatie en de weerstand tegen het SCM heeft het geweld lang geduurd.  

  

                                                
96 RIJ ’t Nieuwe Lloyd. Projectnummer 2005.025. BMO doos 23.  BASAM-onderzoek De Haat-Liefde verhouding met ’t 
Nieuw Lloyd (2001). 
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6 De Doggershoek 

 

Afbeelding 6 Doggershoek. Bron: https://www.google.nl/maps 

6.1 Inleiding 

In 2000 was er behoefte aan capaciteitsuitbreiding in de JJI’s, met name in de 

behandelinrichtingen. Besloten werd om in Den Helder een nieuwe rijksinrichting voor jongeren te 

bouwen: De Doggershoek. Den Helder werd gekozen ter compensatie voor het verlies van banen 

bij de Koninklijke Marine. De inrichting werd gebouwd naar de indeling van een dorp, met ‘straten’, 

een school en een sportgebouw. Binnen de ellipsvormige ringmuur lagen twaalf paviljoens waar 

tien jongeren (totaal 60 meisjes en 60 jongens) konden verblijven rondom een omloop. 

In 2008 kwam er een einde aan de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk 

geplaatste jongeren. Er kwamen nieuwe instellingen voor JeugdzorgPlus en ook enkele JJI’s 

veranderden van bestemming en werden JeugdzorgPlus. Door de scheiding ontstond er leegstand 

in de Doggershoek. In 2011 werd besloten de inrichting te sluiten.  

6.2 Het Archief 

De archiefstukken van de Doggershoek liggen in Doc-Direkt in Winschoten. Het archief bevat 

stukken over de periode 2001-2011. Voor dit onderzoek zijn de volgende stukken ingezien: overleg 

van de directie-ondernemingsraad, ‘doggerjournaals’, vergaderstukken van de Commissie van 

Toezicht, jaarverslagen en -plannen, meldingen bijzonder voorval, commissies Inspectie Jeugdzorg, 

commissie van toezicht, ochtend overleggen van personeel, klachtencommissie seks/intimidatie, 

huisregels, en klaagschriften van jongeren.  

6.3 Karakterisering van de instelling 

2000 – heden  

De Doggershoek was een nieuwe instelling. Er ging veel aandacht naar het creëren van een leef- 

en werkklimaat dat uitging van respect voor sekse, godsdienst en cultuur. Zo werd er veel energie 
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gestopt in TOM POES97 (een handboek met codes met betrekking tot omgangsvormen, normen en 

waarden). De jeugdigen werden verdeeld over twaalf groepen. De bouwkundige vormgeving van 

het gebouw maakte het mogelijk dat sommige groepen een open en andere een gesloten regime 

hadden.  

In het archief van de Doggershoek zijn stukken gevonden met betrekking tot de veiligheid. De 

inrichting beschikte over een ontruimingsplan, een plan voor het optreden bij interne incidenten, 

een instructie gepast geweld, een regeling interne opvang na een ernstig incident, een regeling 

voor plaatsing buiten de groep van jongeren, een privacy regelement voor de omgang met 

dossiers, een BHV met beoefende leden, opgeleide medewerkers voor brand, een aantal 

gediplomeerde EHBO-ers en een beveiligingsplan voor informatie. Daarnaast werd TULP-jeugd 

gebruikt voor klachtenregistratie en voor de voorbereiding van de behandeling van de klachten van 

jongeren door de CvT gemeld.  

Om te kunnen omgaan met agressie en geweldsituaties werd het personeel in de gelegenheid 

gesteld om te oefenen met fysieke, mentale en sociale vaardigheden teneinde agressie te kunnen 

beheersen. Daarnaast was er een collegiaal opvangteam voor nazorg na incidenten. Er was veel 

aandacht voor het onderhouden van de trainingen ‘Omgang met agressie’ en ‘Fysiek-mentale 

weerbaarheid’. Voor de leerkrachten op de school was er de mogelijkheid om op vrijwillige basis 

deel te nemen aan fysieke weerbaarheidstraining. In het archief zijn daarnaast stukken gevonden 

over (on)gewenste omgangsvormen. Zo is er een gedragscode, een integriteitscode en beschikte 

de Doggershoek over een vertrouwenscommissie integriteit en seksuele intimidatie.  

6.4 Resultaten 

Ook in het archief van de Doggershoek zijn sporen van geweld aangetroffen. Omdat er in het 

archief van de Doggershoek ook dag journaals en overdrachten van de groepsleiders zijn ingezien 

is er veel bekend over het voorkomen van geweld tussen pupillen.  

Wat is er gebeurd? 

In het archief van de Doggershoek wordt meerdere malen het tekort aan personeel beschreven 

waardoor de jongeren veel op hun kamer werden geplaatst. Ook zijn er klachten over brieven aan 

de CvT die niet in het postvakje van de commissie terecht komen en het personeel bleek niet 

zorgvuldig in het uitreiken van klachtenbriefjes.98 

Er wordt in de dag journaals en ‘meldingen bijzondere voorvallen’ veelvuldig gesproken over 

het plaatsen in de afzondering. Het lijkt erop dat het personeel in de Doggershoek hier vaak 

gebruik van maakte. In 2002 is een meisje meerdere malen per week in de afzondering geplaatst 

vanwege suïcidepogingen. Er wordt beschreven dat er vier sterke personeelsleden nodig zijn dit 

voor elkaar te krijgen. Er is afgesproken om in dit soort gevallen met handboeien te werken. 

Niet alleen lijkt er in de Doggershoek vaak sprake te zijn van afzondering, jongeren verblijven 

daar ook lang. In 2008 klaagt een jongen bij de CvT dat hij zeven dagen in de afzondering heeft 

                                                
97 TOM POES: Tactvol: je optreden ook in moeilijke omstandigheden; Oprecht: eerlijk en open zijn in je plannen en 
bedoelingen. Menswaardig: ieder, ook de jongeren hebben recht op een benadering die hen als mens respecteert. 
Professioneel: Gesteund door je eigen deskundigheid en die van collegae ga je met begrip vol jongeren op volstrekt 
integere wijze met hen om. Opvoedkundig: het opvoeden van jongeren is onze kerntaak. Eenduidig: elke afspraak met 
wie dan ook is helder en duidelijk en wordt nagekomen. Samenwerken: Door samenwerking zullen wij meer tot stand 
brengen dan ieder alleen. 
98 Doc-Direkt Doos 28 Doggershoek. Commissie van Toezicht, verslag van de maandcommissaris 2e helft december 
2008. 
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gezeten met cameratoezicht. De reden hiervoor was dat hij iets in zijn mond stopte bij het 

visiteren. Daarnaast werden er verboden goederen (contrabande) aangetroffen in zijn kluisje. De 

plaatsing in de afzondering heeft zeven dagen geduurd omdat de ontlasting van de jongen traag op 

gang kwam. Er is uiteindelijk geen contrabande aangetroffen.99 

Tijdens een toezichtbezoek van de inspectie blijkt dat medewerkers van mening zijn dat er 

terughoudend wordt omgegaan met het plaatsen van jeugdigen in (langdurige) afzondering. 

Verschillende jongeren hebben echter aangegeven ervaring te hebben met verblijf in afzondering. 

Zij hebben daarnaast niet de indruk dat medewerkers frequent toezicht houden op de afzondering 

ruimtes. Ook wordt naar hun opvatting, zeker in de avond en nacht, vaak traag gereageerd op 

oproepen vanuit de afzondering/isoleer.100 

In de school op de Doggershoek hebben verschillende vormen van geweld plaatsgevonden. In 

2003 was er veel ziekteverzuim onder leerkrachten waardoor er veel lesuitval was en waardoor het 

vaak erg onrustig was op school.101 Door het vele lesuitval werden kinderen langdurig op hun 

kamer geplaatst en hadden zij het gevoel (te) vaak te zijn opgesloten.
102

 Ook bleken er op de 

school regelmatig vormen van pesterijen voor te komen. In 2008 waren de pesterijen aanleiding 

om een jongen te verzoeken naar de leefgroep te gaan. Hij weigerde dit waardoor er assistentie 

werd ingeroepen. De jongen stond met een stoel in zijn handen op de assistentie te wachten en 

brak bij overmeestering zijn been.103  

In de dagelijkse rapportages en verslagen van personeelsoverleg wordt een duidelijk beeld 

geschetst van de dagelijks gang van zaken in de instelling. Zo zijn er veel aanwijzingen van geweld 

tussen pupillen aangetroffen. Om een indruk te krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de 

Doggershoek wordt in Tabel 1.6 een overzicht gegeven van een selectie van de incidenten.  

Er is één melding van seksueel geweld tussen pupillen onderling aangetroffen. Een meisje is 

tijdens de fitness les onzedelijk betast door een jongen van een andere groep.104 Vaak is sprake 

van geweld van minderjarigen naar personeel. Zo wordt in het ochtendoverleg veelvuldig 

besproken dat personeelsleden gebeten worden, geslagen worden, dat met stenen naar hen wordt 

gegooid en dat zij worden bedreigd en uitgescholden.  

  

  

                                                
99 Doc-Direkt Doos 28 Doggershoek. Commissie van Toezicht, verslag van de maandcommissaris 2e helft december 
2008.  
100 Doc-Direkt Doos 61-65 Doggershoek. Rapport thematisch toezichtbezoek JJI De Doggershoek 2004. 
101 Doc-Direkt Doos 54 Doggershoek. Ochtendoverleg personeel. 
102 Doc-Direkt Doos 44 Doggershoek. Klachtenformulieren van jeugdigen voor de Commissie van Toezicht.  
103 Doc-Direkt Doos 28 Doggershoek. Commissie van Toezicht, verslag van de maandcommissaris 1e helft december 
2008. 
104 Doc-Direkt Doos 28 Doggershoek. Commissie van Toezicht, verslag van de maandcommissaris 2e helft december 
2008. 
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Tabel 1.6 Een indruk van de dagelijkse gang van zaken in de Doggershoek in 2002105 

Geweld 

 Meisje in de afzondering geplaatst nadat zij aan de haren had getrokken van een ander 

meisje. 

 Er is een meisje mishandeld door andere meisjes op de groep en naar het ziekenhuis 

gebracht. 

 Er is een knokpartij geweest op een groep. Drie jongens zijn in de afzondering geplaatst 

 Hectische avond. Veel kamerplaatsingen en afzonderingen. Verschillende meiden hebben 

spullen op hun kamer vernield (Gordijnrails eraf getrokken, lichtknopjes kapotgemaakt) 

Het alarm ging op een aantal groepen af. Een aantal meiden is zichzelf gaan snijden 

 Onrustige avond. Drie jongens van een groep zijn op hun kamer geplaatst omdat ze over 

een tuinhek waren geklommen. Ook op de andere groep is dit gebeurd. Daarnaast gingen 

meisjes van de meidengroep met elkaar op de vuist. Een meisje is in de afzondering 

geplaatst. Hierbij waren veel groepsleiders nodig omdat zij nogal sterk was. 

 Er wordt door de jongeren erg 'creatief' met computers omgegaan. Jongeren veranderen 

wachtwoorden van personeel, ze verwijderen elkaars huiswerk, en ze schrijven niet altijd 

even aardige dingen naar elkaar. Er wordt onderzocht hoe de computers beter beveiligd 

kunnen worden. 

 

Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Instellingsniveau 

Personeel. Een van de factoren die een mogelijke verklaring biedt voor het geweld dat in de 

Doggershoek heeft plaatsgevonden betreft het personeel. In de Doggershoek werden, ter 

compensatie voor het verlies van banen bij de Koninklijke Marine, voormalig mariniers aangesteld 

als groepsleiders. Het is goed mogelijk dat het personeel, ondanks trainingen, onvoldoende 

geschikt was voor de doelgroep, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van een harde 

aanpak van de jeugdigen binnen de instelling. Daarnaast was er veelvuldig sprake van 

personeelstekort, wat als gevolg had dat de jongeren vaak op kamer werden geplaatst. 

Ook op de school van de Doggershoek was sprake van personeelstekorten. Als gevolg hiervan 

moesten in de school enkele groepen worden opgeheven of samengevoegd. Niet om inhoudelijke, 

maar om organisatorische redenen. Steeds kwam naar voren dat er sprake was van 

disproportionele lesuitval. De kwetsbare positie van het onderwijs zette druk op de dagelijkse gang 

van zaken op de leefgroep.106 

6.5 Conclusie 

Op grond van het archiefonderzoek kan geconcludeerd worden dat er sprake is geweest van 

geweld tussen groepsleiding en pupillen in de Doggershoek. Nog meer aanwijzingen zijn er van 

geweld tussen pupillen onderling en van pupillen naar medewerkers gevonden. In de 

geraadpleegde stukken is veel informatie te vinden over de dagelijkse gebeurtenissen binnen de 

                                                
105 Doc-Direkt Doos 54 Doggershoek. Ochtendoverleg. 
106 Doc-Direkt Doos 61-65 Doggershoek. Gezamenlijk inspectierapport. Veiligheid binnen De Doggershoek 2007.  
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instelling; hieruit blijkt dat geweld nooit zomaar ontstaat, maar samenhangt met een aantal, vaak 

structurele factoren. 

Geweld door personeel tegen de minderjarigen lijkt in de Doggershoek incidenteel voor te 

komen en is daarom niet op te vatten als onderdeel van een regime of methodiek. Het archief van 

de Doggershoek bevat veel gedragsomschrijvingen, incidentenregelingen, geweldsinstructies 

enzovoort, maar daarmee kan geweld in een gesloten setting niet altijd worden voorkomen. 

Geweld tussen pupillen onderling volgt op opstootjes, pesterijen en dergelijke. Geweld tegen 

personeel lijkt vaak plaats te vinden op het moment dat er door de groepsleiding wordt 

geïntervenieerd. Bijvoorbeeld op het moment van het verplaatsen van een pupil van de groep naar 

de afzondering.  
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7 Conclusie Archiefonderzoek 

De archieven van vier instellingen zijn onderzocht op aanwijzingen van geweld: De Hunnerberg 

(Nijmegen), de Rekkense Inrichtingen (Rekken), het Lloyd Hotel (Amsterdam) en De Doggershoek 

(Den Helder). 

Het vinden van aanwijzingen van geweld is afhankelijk van de beschikbare bronnen in het 

desbetreffende archief. Zo worden in overdrachten van personeel veel meldingen van geweld 

tussen pupillen aangetroffen. In verslagen van de Commissie van Toezicht (CvT) klagen jongeren 

daarentegen niet over geweld onderling, maar over de bejegening van personeel naar de jongeren 

of het gebruik van geweld door personeel. Als er in een archief geen overdachten van het 

personeel worden aangetroffen, kan er een minder goed of volledig beeld van het dagelijks leven in 

de instelling worden geschetst. Dat wil niet zeggen dat er geen geweld tussen pupillen onderling 

heeft plaatsgevonden. 

Wat is er gebeurd? 

Isoleren/Separeren/afzondering 

In alle onderzochte instellingen is regelmatig gebruik gemaakt van de isoleercel, separeercel of 

afzondering. Het isoleren van jeugdige gedetineerden wordt soms noodzakelijk geacht om de 

jeugdige tegen zichzelf te beschermen, of om andere jeugdigen of het personeel te 

beschermen. Het personeel blijkt echter ook om andere redenen naar deze middelen te grijpen. 

De Hunnerberg kende bijvoorbeeld een periode van een groot aantal afzonderingsplaatsen 

vanwege de openheid van het gebouw en de beperkte sanctiemogelijkheden. Hierdoor werd de 

druk op medewerkers om vooral het accent op beheersmatig optreden te leggen groot. Er kwam 

een sterke focus op het tegengaan van ongewenst gedrag; het bezit van een aansteker kon al 

aanleiding zijn voor een kamerplaatsing. 

Bij ‘t Nieuwe Lloyd en de Doggershoek werden jongeren langdurig op kamer geplaatst als 

gevolg van tekort aan groepsleiding en leerkrachten. In de Rekkense Inrichtingen werd vanwege 

de moeilijke doelgroep regelmatig geïsoleerd en afgezonderd, bijvoorbeeld na een ontvluchting. 

Voor de ZIB-populatie binnen de Rekkense Inrichtingen waren geen speciale voorzieningen waar 

adequate zorg en begeleiding werd geboden, waardoor jongeren noodgedwongen vaak in de 

separeer of isoleer verbleven. 

Fysiek geweld 

Het fysieke geweld dat in de archieven het meest is geregistreerd betreft geweld van pupillen naar 

medewerkers. In zowel De Hunnerberg als de Rekkense Inrichtingen wordt veelvuldig melding 

gedaan van agressieve uitingen van jeugdigen naar groepsleiders, zoals bedreigingen met stokken 

en kapotgeslagen flessen, en groepsopstanden. 

Daarnaast wordt veelvuldig melding gemaakt van fysiek geweld tussen jongeren onderling. 

Hierbij werden groepsgenoten door elkaar geschopt, geslagen, werden sigaretten op elkaars 

lichaam uitgedrukt en werd er gegooid met meubilair. 

Fysiek geweld door medewerkers lijkt minder nauwkeurig te zijn geregistreerd. Het geweld 

betreft de toepassing van arm- en beenklemmen, waarbij jeugdigen soms flinke verwondingen 
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oplopen. Door de beperkt beschikbare sanctiemiddelen werd er grote druk gelegd op de 

medewerkers. Hierdoor voelden zij zich genoodzaakt beheersmatig op te treden, wat soms 

uitmondde in een hardhandige aanpak. 

Seksueel geweld 

In De Hunnerberg, Rekken en de Doggershoek zijn ook enkele aanwijzingen van seksueel geweld 

aangetroffen. Zo werden in de Rekkense Inrichtingen twee groepsleiders ontslagen omdat zij 

seksuele handelingen hadden gepleegd met enkele pupillen. Bij de Doggershoek ging het om een 

melding van (ongewenst) seksueel contact tussen twee pupillen. In de archieven lijkt niet 

structureel melding te zijn gemaakt van seksueel geweld, tussen pupillen of tussen medewerkers 

en pupillen. Mogelijk heeft seksueel geweld zich in de onderzochte instellingen minder frequent 

voorgedaan.  

Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Het voorkomen van geweld hangt samen met verschillende risicofactoren. Deze factoren lijken in 

alle vier de instellingen een rol te hebben gespeeld. 

Individueel niveau 

Problematiek jongeren. De sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen heeft te maken gekregen 

met een zwaardere populatie. Binnen de jeugdhulpverlening werd in de jaren 70 en 80 in 

toenemende mate geëxperimenteerd met alternatieve vormen van hulpverlening. De overtuiging 

groeide dat de bestaande traditionele hulpverlening voor sommige jongeren te weinig 

mogelijkheden bood. Het betreft hier jongeren die vaak al lang in het kinderbeschermingscircuit 

meedraaien, veelal een lange geschiedenis van uithuisplaatsingen hebben en volledig zijn 

vastgelopen in hun problematiek. Om de negatieve spiraal waarin deze jongeren zich bevinden te 

doorbreken, was volgens vele hulpverleners meer nodig dan in een reguliere instelling kon worden 

geboden. Zo ontstonden de ZIB-instellingen.  

In de jaren 80 nam het aantal allochtone jongeren in de instellingen toe. Ook door het 

departement werd steeds meer aandacht besteed aan de problematiek rond allochtone jongeren in 

de rijksinrichtingen. Instellingen worstelden met deze jongeren en de vraag hoe met hen om te 

gaan en hoe hen te behandelen. Onbekendheid met andere culturen werd ervaren als een 

struikelblok.  

Plaatsingsproblematiek. In de meest recente periode lijkt er ook een toename van jongeren 

met ernstige psychiatrische problematiek in de instellingen te zijn. Het blijkt moeilijk deze jongeren 

te plaatsen in de voor hen geschikte instelling. Uit het archiefonderzoek komt daarnaast naar voren 

dat de instellingen regelmatig problemen ondervonden met het plaatsen van bepaalde jongeren. 

Met name voor allochtone jongeren met gedragsproblemen waren er weinig voorzieningen.  

Instellingsniveau 

Personeel. In alle instellingen is regelmatig sprake geweest van personeelsproblemen. De vier 

onderzochte instellingen hadden problemen met het vinden van voldoende personeel, er was een 

hoog ziekteverzuim en er waren problemen met opleiding en salariëring.  
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In de Doggershoek werkten ter compensatie voor het verlies van banen bij de Koninklijke 

Marine oud-medewerkers van de marine. Daarnaast had de instelling moeite goed personeel naar 

Den Helder te krijgen; het werd beschouwd als een uithoek van het land.107 Ook in De Hunnerberg 

en het Lloyd Hotel was het aanstellen van goed personeel een probleem.  

Salariëring is belangrijk bij het vinden van personeel. Goede kandidaten haakten vaak af 

vanwege het beginsalaris. Dat, in combinatie met de zwaarte van het werk, maakt het niet altijd 

aantrekkelijk.  

In alle instellingen is regelmatig sprake geweest van een hoog ziekteverzuim onder het personeel. 

In Rekken werden drie groepen gesloten, in ’t Nieuwe Lloyd werden jongeren langdurig op kamer 

geplaatst vanwege personeelstekort en in de Doggershoek werden groepen op school 

samengevoegd.  

Een hoog ziekteverzuim en een groot aantal openstaande vacatures leiden tot het inzetten van 

uitzendkrachten die niet altijd voldoende bekwaamheid hebben om de groepsleidersfunctie uit te 

oefenen. Scholing is niet voldoende om de gewenste professionaliteit te realiseren en in stand te 

houden. Door groot verloop onder personeel en hoog ziekteverzuim gaat de opgedane kennis in de 

JJI’s verloren. 

Methodiek. De vraag hoe om te gaan met de jeugdigen en welke methodiek het beste werkt, is 

van alle tijden. Vele methodieken zijn in de loop der tijd geïntroduceerd: de socio-

groepsmethodiek, het unitmodel, het tekortmodel, de ZIB-status, het Sociaal Competentie Model, 

YOUTURN enzovoort. De instellingen hebben alle gezocht naar de beste methodiek voor deze 

doelgroep. Regelmatig bestond er weerstand vanuit het personeel bij de invoering van een nieuwe 

methodiek. Soms bleek de stap voor het personeel te groot om te werken met een nieuwe 

methodiek. 

Architectuur. Bij De Hunnerberg, ’t Nieuwe Lloyd en de Doggershoek hebben de conditie en 

indeling van het gebouw een rol gespeeld bij het voorkomen van geweld. De fysieke infrastructuur 

van ’t Nieuwe Lloyd (het unitmodel) zorgde ervoor dat de unit (de medewerkers en de pupillen) in 

hoge mate op zichzelf was aangewezen. Wat zich op de groep afspeelde onttrok zich aan de rest 

van de staf en collega’s. Collega’s konden elkaar niet aanspreken of hulp aanbieden. Dit zorgde 

voor een bepaalde mate van beslotenheid, die kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van 

geweld. 

 

                                                
107 Interview M5 
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Bijlage 1  
 

Tabel 1 Overzicht jaarverslagen en inhoud 1976-1989. Archief J.J.I De Hunnerberg, Nijmegen. 

Jaarverslag ‘76 ‘77 ‘78 ‘79 ‘80 ‘81 ‘82 ‘83 ‘84 ‘85 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 

Aantal ontvluchtingen 8 9 8 16 15 15 24 10 30 23 34 13 26108 17 

Aantal vergaderingen 59 107 144 293 293 291 348 324 333 333 519 374 400 395 

Incidentele rapporten (i.v.m. ontvluchtingen) 21 9 7 8 11 10 18 10 16 10 8 5 6 6 

Persoonlijkheids- rapporten - - 14 24 15 23 21 26 28 25 28 28 28 28 

Psychologische rapporten - - 4 2 1 1 - - - - - - - - 

Aantal ongevallen der pupillen 10 4 5 7 10 6 4 4 3 7 4 3 4 0 

Aantal gebrachte bezoeken aan de inrichting door gezinsvoogd of 
vertegenwoordigers van plaatsende instanties 

34 200 196 142 95 105 123 116 133 130 138 151 161 131 

Huisbezoek aan ouders en instanties i.v.m. milieu-onderzoek - - - - - 37 68 136 140 70 90 88 94 109 

Beroepskeuze onderzoek - - - - 20 25 - - - - - - - - 

Afzondering - - - - - - 55 46 50 * * * * * 

Beklagrecht - - - - - - - - 2 1 * * * * 

* Niet meer gerapporteerd in jaarverslag, maar nog wel aanwezig in de inrichting.   

                                                
108 Het relatief hoge aantal ontvluchtingen is aanleiding geweest om extra beveiliging tot stand te brengen. 
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Tabel 2 Overzicht jaarverslagen en inhoud 1991-2004109 

Jaarverslag ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 

Ontvluchtingen  8 12 16 48 9 3 2 3 - 1 1 2 0 2 

Aantal afzonderingen in daartoe aangewezen ruimte 27 41 54 60 37 58 105 94 - 132 - - 152 131 

Aantal malen verblijf buiten de groep; op eigen kamer 50 48 18 7 7 7 125 118 - 272 - - 918 383 

Aantal malen verblijf buiten de groep; op daartoe 

aangewezen kamer 

69 43 18 287110 121 51 80 47 - 184111 - - 152 131 

Aantal geweldplegingen van pupillen tegen personeel 2  - - 18 18 22 21 - 83 - 6 34 107112 

Aantal geweldplegingen tussen pupillen onderling -  - - 15 27 38 30 - 34 - 112 49 235 

Aantal gevallen ernstige automutilatie/zelfmoord - - - - - - 1 0 - 0 - - - - 

Aantal ingediende klachten 13 17 15 18 118113 198 - 193 - 304 193 437 96 31 

Aantal PO’s  21 20 2 0 - - - - - - - - - - 

Aantal gevallen van ernstig niet-integer gedrag - - - - - 0 0 0 - - - 4  7 

  

                                                
109 In de jaarverslagen werd vanaf 1991 een nieuwe indeling gemaakt van de inhoud. Zo werd geweldpleging nu opgenomen in het jaarverslag, het aantal ingediende klachten en het 
aantal gevallen ernstig niet-integer gedrag van medewerkers. 
110 Dit hoge aantal is veroorzaakt door een openheid van het gebouw en de beperkte beschikbare sanctiemogelijkheden. Het gebouw leende zich slecht voor opvang van moeilijke 
jongeren, omdat zij makkelijk weg konden komen. Hierdoor werd de druk op medewerkers om vooral het accent op een beheersmatig optreden groot. Dit heeft geleid tot een groot 
aantal afzonderingsplaatsen. Een sterke focus op ongewenst gedrag, zodat het bezit van een aansteker al aanleiding kon zijn voor een kamerplaatsing, een relatief groot aantal 
uitplaatsingen na ontvluchting. De opvangkamer werd als “time out” gebruikt 
111 In 2000 weer een forse toename van het aantal plaatsingen in afzondering/kamer en andere ruimte. De CvT had zich nadrukkelijk op het standpunt gesteld dat als er sprake is van 
een kamerplaatsing daar schriftelijk aanzegging gedaan moest worden. Dat heeft geleid tot een grotere toename aan aanzeggingsformulieren. Het is dus niet met zekerheid te zeggen 
of het daadwerkelijke aantal kamerplaatsingen is gestegen. Ook het geweld tegen personeel is flink gestegen. In het algemeen bestond dat jaar niet de indruk dat het onveiliger is 
geworden. 
112 In 2004 wordt geweld voor het eerst opgesplitst in pupillen onderling fysiek (n = 110) en verbaal (n = 125) en pupillen tegen personeel fysiek (n = 16) en verbaal (n = 91). 
113 Het hoge aantal klachten is te verklaren door de start van de klachtencommissie in De Hunnerberg dat jaar. Jeugdigen verkenden de grenzen van de behandeling. 
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Tabel 3 Overzicht jaarverslagen en inhoud 2005-2014 

Jaarverslag ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 

Ontvluchtingen  0 - 0 1 0 0 2 0 1 0 

Aantal time-outs - - - - - - 658 270 240 - 

Aantal ordernr: op eigen kamer > 4 uur 388 - 455 549 422 376 303 99 162 215 

Aantal ordernr: Afz.cel of andere ruimte 175 - 260 260 208 112 86 35 29 69 

Aantal disc. straf 28 - 3 13 3 1 2 88 13 98 

Aantal ordernr: tijdelijke overplaatsing 1 - 0 3 0 0 0 0 2 6 

Aantal geweldplegingen van pupillen tegen personeel 

Fysiek 14 - 15 15 15 16 15 14 7 24 

Verbaal 66 - 35 -114 - - - - 52 62 

Aantal geweldplegingen tussen pupillen onderling 

Fysiek 104 - 87 77 86 40 27 18 16 22 

Verbaal 101 - 49 - - - - - 14 19 

Aantal gevallen ernstige automutilatie/zelfmoord - - 1 - - - - - - - 

Aantal ingediende klachten 120 - 25 24 15 39 28 7 41 124 

Aantal gevallen van ernstig niet-integer gedrag  

Aantal misdrijven 0 - 0 0 0 - - - - - 

Aantal protocollaire overtredingen 1 - 0 0 8 - - - - - 

Aantal (ernstige) overtredingen normen en waarden 6 - 1 1 4 5(1)115 4(2) 7(4) 11(11) 1(1) 

                                                
114 Verbaal geweld wordt sinds 2008 niet meer genoemd, in 2013 wordt deze categorie weer geregistreerd. 
115 Vanaf 2010 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende integriteitsmeldingen van het personeel. In 2010 waren er in totaal 5 meldingen waarvan 1 tot 
maatregelen heeft geleid. In 2011, 4 meldingen waarvan 2 tot maatregelen hebben geleid, enzovoort. 
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1.Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg doet onderzoek naar fysiek, psychisch en 

seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid 

van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen 

betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten karakter. In het onderzoek van de 

commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

 

1.Wat is er gebeurd in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen sinds 1945? 

2.Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

3.Hoe is het geweld door (ex-)jeugdigen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun 

latere leven? 

 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de risicofactoren die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. De commissie heeft geweld als volgt 

gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van 

fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer. 

De interviews met ex-pupillen en ex-medewerkers die in het kader van deze bronstudie zijn 

gehouden, zijn geschikt om na te gaan welke (leef)omstandigheden of gebeurtenissen voorafgaan 

aan een (gesloten) plaatsing, maar ook om vanuit de perceptie van pupillen te weten hoe het 

verblijf in een gesloten instelling was en niet in de laatste plaats welke impact het door ex-pupillen 

ervaren geweld heeft op de levensloop van de respondent en zijn of haar familie.  

2.Methode 

2.1 Werving van respondenten 

Ex-Pupillen: Meldpunt en eigen werving 

In het kader van het landelijk onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de 

Jeugdzorg is een centraal meldpunt ingericht waar ex-pupillen zich konden melden om hun 

ervaringen met geweld in de jeugdzorg te delen. Medewerkers van het meldpunt hebben melders 

gevraagd of zij toestemming wilden geven om benaderd te worden voor een (vervolg)interview 

door de onderzoekers. Indien dit het geval was, werden zij hiervoor benaderd.  

Onder de melders waren weinig mensen met ervaringen die uitsluitend betrekking hadden op 

de instellingen die tot de sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen behoren. In veel gevallen 

was sprake van, al dan niet eerdere, plaatsingen in (niet-gesloten) residentiële jeugdzorg of 

pleegzorg. Diegenen bij wie naast eventueel andere plaatsingen ook een gesloten plaatsing 

onderdeel uitmaakte van de levensloop, werden geïnterviewd door onderzoekers van deze 
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sectorstudie. Dat resulteerde in inzage in 51 meldingen bij het meldpunt, waarvan 25 personen zijn 

geïnterviewd.116 

Omdat voor potentiële melders de drempel om zich te melden bij het meldpunt mogelijk te 

hoog zou zijn (bijvoorbeeld vanwege wantrouwen jegens de rijksoverheid en andere instanties) is 

een aanvullende wervingsprocedure gestart om respondenten te werven. Werving gebeurde via 

sociale media (Facebookpagina, LinkedIn) en via advertenties in gedetineerdenkrant Bonjo en op 

de website van Exodus, een organisatie met als doel ex-gedetineerden te laten resocialiseren. Op 

deze oproep reageerden negen ex-pupillen, van wie er uiteindelijk vier zijn geïnterviewd.117 Tabel 

2.1 laat zien in welke decennia de geïnterviewden verbleven in een gesloten (justitiële) 

jeugdinrichting. 

In totaal zijn 29 interviews afgenomen met ex-pupillen die op enig moment in hun jeugd in een 

gesloten instelling hebben verbleven. Er zijn 13 vrouwen en 16 mannen geïnterviewd. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten was 54 jaar (range 17-81 jaar). In Tabel 2.1 is te zien in 

welke gesloten instellingen zij tijdens hun jeugd enige tijd hebben verbleven en in welke periode. 

(Ex-)medewerkers en sleutelfiguren 

Via LinkedIn, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en ook via informele kanalen (i.e. het netwerk van 

de onderzoekers) zijn ex-medewerkers of belangrijke sleutelfiguren binnen de sector geworven 

voor een interview. Uiteindelijk zijn 12 (ex-)medewerkers geïnterviewd over prevalentie van 

geweld in instellingen en de context waarin dit mogelijk heeft plaatsgevonden. In Tabel 2.1 is te 

zien in welke instellingen zij werkzaam zijn geweest en in welke periode in een gesloten instelling. 

 

                                                
116 2 melders zijn uiteindelijk bij de sectorstudie GGZ betrokken, 8 personen wilden niet geïnterviewd worden, 3 
personen waren niet meer bereikbaar, 9 personen zijn om andere redenen niet geïnterviewd (wonend in buitenland, 
momenteel in detentie, al geïnterviewd voor het vooronderzoek, melding bij meldpunt niet compleet) en 4 personen 
hebben niet gereageerd op de uitnodigingsbrief van het meldpunt voor een interview. 
117 De overige vijf melders zaten in detentie of in een psychiatrische kliniek. De Penitentiaire inrichtingen en de kliniek 
gaven geen toestemming om betrokkenen te benaderen voor een interview. 
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Tabel 2.1 Overzicht van interviews verdeeld over verschillende decennia118 

                                                
118 Noot. In een aantal gevallen is sprake van meerdere gesloten plaatsingen. In deze tabel is steeds de eerste gesloten plaatsing als uitgangspunt genomen.   

Decennia 1945-1954 1955-1964 1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2015 Totaal 

Ex-pupillen 

Aantal 

interviews 

1 4 11 5 1 4 3 29 

Instellingen  Harreveld Rekkense 

Inrichtingen 

Harreveld 

OG Heldring 

 

Hunnerberg 

OG Heldring 

Het Poortje 

Vluchthaven 

‘t Lloyd Hotel 

August 

Herman 

Francke Huis 

Mettray 

Alexandra 

Hunnerberg 

OG Heldring 

De Dreef 

De Dreef Hunnerberg 

Teylingereind 

Hunnerhegge 

Het Poortje 

Eikenstein 

Juvaid 

 

(Ex-)Medewerkers / sleutelfiguren 

Aantal 

interviews 

- - 1 3 3 3 2 12 

   Den Hey-Acker Den Hey-Acker  Overberg  Eikenstein/ 

Lindenhorst/ 

Hunnerberg  

Harreveld 

Rentray  

 

Op den Berg  De Lindenhorst Amal/De 

Sprengen 

Doggershoek 

Eikenstein  

  ‘t Lloyd Hotel/ ’t 

Nieuwe Lloyd 

Rentray    
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2.2Werkwijze  

Respondenten (ex-pupillen) zijn benaderd via e-mail of telefoon (na hun melding bij het meldpunt) 

of meldden zichzelf via de telefoon of WhatsApp, waarna informatie werd gegeven over de 

achtergrond en aard van dit onderzoek en over het interview zelf. Vervolgens werd een afspraak 

ingepland voor een huisbezoek, of indien gewenst op een andere locatie. 

Voorafgaand aan het interview – waarbij soms een, soms twee ervaren onderzoekers aanwezig 

waren – werd nogmaals kort het doel van het onderzoek uitgelegd en verteld waar het interview 

over zou gaan. Bovendien werd de respondent geïnformeerd dat het gesprek voor 

onderzoeksdoeleinden zou worden opgenomen en werd expliciet vermeld dat de respondent ieder 

moment zonder opgaaf van redenen zou kunnen stoppen of even pauzeren. Ook werd de 

respondent verteld dat het interview uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden zou worden 

gebruikt en niet voor het eventueel verkrijgen van schadevergoedingen. Respondenten werden 

daarnaast ook schriftelijk geïnformeerd middels een informed consent formulier, waarin de 

afspraken  op papier waren na te lezen en aansluitend door de respondent werd ondertekend.119 

Hierna werd het interview gestart; het gesprek werd opgenomen op een beveiligd opnameapparaat 

(met encryptie). Gemiddeld duurden gesprekken ongeveer drie uur waarna aanvullend nog een 

gestructureerde vragenlijst (Adverse Childhood Experiences vragenlijst - ACE) werd voorgelegd aan 

de respondent. 

Ter afsluiting werd gevraagd of de respondent behoefte had aan hulp. Hierbij werd duidelijk 

gemaakt dat onderzoekers geen hulpverlenende rol konden of zouden vervullen, maar werd 

gewezen op mogelijkheden te verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Tevens werd een 

informatiebrief uitgereikt, waarin informatie over het onderzoek en contactgegevens van de 

onderzoekers, de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg en diverse 

hulpverleningsinstanties. 

De audiofiles van het interview zijn van het beveiligde opnameapparaat direct opgeslagen op 

een beveiligde serveromgeving, waarna interviews als gespreksverslagen zijn uitgewerkt, daarbij 

chronologisch de levensloop volgend. Belangrijke uitspraken die het levensverhaal van respondent 

ondersteunden zijn letterlijk als citaat opgenomen in het gespreksverslag. De set van 

gespreksverslagen vormde de basis voor de analyses. 

2.3Instrumentarium 

2.3.1Interviews: ex-pupillen 

Het interview was semigestructureerd van aard, waarbij het interview vooral het karakter had van 

een gesprek. Eerst werd samen met de respondent een tijdlijn gereconstrueerd van de levensloop 

aan de hand van belangrijke levensgebeurtenissen en transities. Daarbij werd vastgelegd in welke 

instellingen of pleegezinnen de respondent had verbleven en hoe lang deze plaatsingen hadden 

geduurd. Andere belangrijke gebeurtenissen, zoals huwelijk of de geboorte van kinderen, werden 

ook vastgelegd. De tijdlijn besloeg in alle gevallen de levensloop van geboorte tot aan de datum 

van het interview.  

                                                
119 Het informed consentformulier, de topiclijsten en het codeboek kunnen worden opgevraagd bij de onderzoekers van 
de sectorstudie gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen. 
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Aan de hand van de tijdlijn werd vervolgens gevraagd naar de thuissituatie voorafgaand aan de 

uithuisplaatsing(en) van de respondent en werden vragen gesteld over het verblijf in de (vaak) 

diverse instellingen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een topiclijst; een lijst met onderwerpen die 

in elk gesprek werden aangestipt. De onderwerpen zijn gebaseerd op de drie hoofdvragen van het 

onderzoek. Meer in detail werd ingegaan op de ervaringen van de respondent in gesloten 

instellingen en in het bijzonder op de (reden tot) plaatsing, kenmerken van de instelling en het 

dagritme en regime, en de ervaringen van geweld (fysiek, psychisch, of seksueel). Vervolgens 

werd ingegaan op de gevolgen van het meemaken van deze gebeurtenissen op het latere leven 

van de respondent. 

2.3.2Interviews: (ex-)medewerkers  

Ook de interviews met medewerkers waren semigestructureerd van aard en hadden betrekking op 

de carrière en opleiding van de medewerker, zijn of haar rol en functie in de organisatie of 

instelling, ervaringen met mistanden en geweld, de reactie daarop binnen de organisatie en de 

bredere context waarin geweld plaatsvond. Daarnaast werd ingegaan op onderwerpen zoals 

opleiding en bijscholing van personeelsleden, formele en informele werkinstructies en de wijze 

waarop toezicht en beklag geregeld waren. Een aantal interviews gingen vrijwel uitsluitend over de 

ervaringen en herinneringen ten aanzien van een specifieke instelling. 

2.4Analysestrategie 

De uitgewerkte gespreksverslagen zijn geanalyseerd met kwalitatieve analysesoftware AtlasTi.120 

Het databestand is zodanig opgebouwd, dat eenvoudig onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

respondenten op grond van een aantal belangrijke achtergrondkenmerken als  geslacht, de 

gesloten instellingen waarin men had gezeten en het decennium waarin de eerste gesloten 

plaatsing plaatsvond. 

De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van een codeerschema. De basis voor het 

codeerschema was de geweldsdefinitie zoals omschreven door de commissie; bij het coderen is 

onderscheid gemaakt naar verschillende soorten geweld en naar de betrokken actoren: geweld 

tussen pupillen onderling, of geweld tussen medewerkers en pupillen. Daarnaast is onderscheid 

gemaakt tussen ervaringen in de gesloten inrichting en ervaringen in de vroege(re) jeugd en 

thuissituatie, in pleegzorg of in residentiële instellingen. 

Na grondige bestudering van de gespreksverslagen zijn nieuwe codes en thema’s toegevoegd. 

Om zoveel mogelijk overeenstemming tussen codeurs te bereiken, zijn verschillende interviews 

door meerdere onderzoekers gecodeerd en vergeleken. Uiteindelijk is met gezamenlijke 

overeenstemming het definitieve codeboek vastgesteld. 

In de analyse stonden de drie hoofdvragen van de commissie centraal. In de uitwerking van 

alle hoofdvragen is daarnaast ook gelet op patronen van continuïteit en discontinuïteit over de 

periode 1945 tot heden. Er is sprake van continuïteit als bepaalde thematiek, zoals het voorkomen 

van geweld of het straffen door middel van isolatie en separatie, over alle decennia een rol blijft 

spelen. Van discontinuïteit is sprake als er in de periode 1945 tot heden over bepaalde thema’s 

duidelijke veranderingen zichtbaar zijn, dat wil zeggen dat bepaalde thema’s tijd- en context 

                                                
120 Muhr, T. (2018) User’s Manual for ATLAS.ti 8.3. Berlin: ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH. 
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gebonden zijn. De analyse van de interviews met de ex-pupillen stond centraal, de perspectieven 

van de medewerkers en sleutelfiguren zijn gebruikt om thema’s en bevindingen nader te duiden. 

3.Resultaten 

3.1Wat is er gebeurd in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen sinds 1945? 

Voor de beantwoording van deze eerste vraag is nagegaan in hoeverre de verschillende vormen 

van geweld (psychisch, fysiek en seksueel geweld) voorkwamen in de perceptie van onze 

respondenten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen ervaringen specifiek voor een bepaalde tijd 

of instelling versus ervaringen die ‘breder’ gedeeld lijken over de jaren heen (i.e. in verschillende 

instellingen, over verschillende periodes). 

3.1.1Psychisch geweld 

Psychisch geweld wordt in alle onderzochte periodes ervaren en begon soms al bij de 

(over)plaatsing in een gesloten (justitiële) jeugdinrichting. Ervaringen die onder psychisch geweld 

worden gerekend en waarover werd verteld door respondenten zijn pesterijen, dreigen, verlies van 

identiteit, maar bijvoorbeeld ook het onthouden van post of contact met familie, het niet weten 

waar je aan toe bent, emotionele verwaarlozing, en, specifiek voor de sector gesloten 

jeugdinrichtingen, langdurig isoleren. 

Onduidelijkheden rondom de plaatsing. De (aanloop naar de) plaatsing zelf wordt door de 

respondenten al vaak een nare ervaring genoemd. Zelfs bij relatief jonge kinderen kwam de politie 

of een andere instantie de jeugdigen ophalen waarbij zij van tevoren niet tot nauwelijks werden 

ingelicht. De kenmerken van het gebouw van gesloten instellingen (i.e. de tralies, de regels, de 

gesloten kamerdeuren en de strenge controles) werden vaak als een enorme schok ervaren. 

Respondenten geven aan dat zij zich destijds “verraden” hebben gevoeld en dat zij het gevoel 

hadden ten onrechte gesloten te zitten. Eenmaal binnen, maakten respondenten vaak al vrij snel 

kennis met een strak en meestal ook liefdeloos regime. 

“De instelling zag eruit als een gevangenis. Echt een gesloten boel. De 

ontvangst was: ‘Van jouw soort hebben we er wel meer gehad en we krijgen jou 

wel klein’.”   [Respondent P51, man, Het Poortje (1955-1965)] 

Ook in latere jaren wisten jongeren nog vaak niet waar ze aan toe waren. Ook toen nog werden 

jongeren niet of onvoldoende op de hoogte gesteld van de details rondom de plaatsing in een 

gesloten instelling. Meer dan eens vertelden respondenten dat zij verrast werden door de 

geslotenheid van de instelling, bijvoorbeeld als bleek dat de instelling tralies had en een gesloten 

karakter had: 

“Toen heeft de kinderrechter mij naar het Lloyd Hotel gestuurd. Niet omdat ik 

daar hoorde, want het was een jeugdgevangenis, maar er was geen plek. […] 

Toen zat ik ineens in een jeugdgevangenis, met tralies, terwijl ik niets gedaan 

had. […] Ik wist totaal niet wat me gebeurde. […] Ik wist [van tevoren] 

helemaal niet waar ik heen gebracht werd, mijn ouders ook niet.” [Respondent 

P39, man, ’t Lloyd Hotel (1965-1975)] 
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Omdat voorheen civielrechtelijke geplaatste jongeren samen werden geplaatst met strafrechtelijk 

geplaatsen, was het voor civielrechtelijk geplaatsen soms moeilijk dat zij geen duidelijkheid kregen 

over hun verblijfsduur. Hen werd niet verteld hoe lang zij in een bepaalde instelling moesten 

verblijven, zij konden geen dagen wegstrepen. Deze ongelijkheid werd als zeer moeilijk en soms 

onrechtvaardig ervaren: 

“Ik weet nog dat ik dacht: ‘Ik had beter de kinderrechter en mijn ouders neer 

kunnen steken dan had ik kunnen strepen’. Er zaten er heel veel met 

tuchtschoolstraf natuurlijk, en die konden strepen. Maar ik kon niet strepen. En 

als dan de drie maanden voorbij zijn, dan kan de directeur wel zeggen, het mag 

niet en het hoort niet dat je hier zit, maar ik mag je niet naar buiten laten.” 

[Respondent P10, man, Hunnerberg (1975-1985)] 

 

“Ik had gewoon verwacht dat je daar drie maanden zou zitten en dan zit je daar 

een jaar. Na een jaar ga je dan weer naar een andere instelling. Je laat het 

maar over je heen komen want je kan toch niets.” [Respondent WP3, vrouw, 

Eikenstein (2005-2015)] 

Hoewel de meest recente periode wordt gekenmerkt door meer aandacht voor de rechtspositie van 

de jongeren, is er bij veel jeugdigen nog altijd onduidelijkheid en onwetendheid over de plaatsing. 

Jeugdigen werden ook in deze periode niet of te weinig geïnformeerd: 

“Mijn voogd vond dat ik uit huis geplaatst moest worden. […] Zij had verteld het 

is een crisisplaatsing. Een crisisinternaat. Maar dat is niet waar, het was een 

jeugdgevangenis. […] Toen heb ik dat gezegd tegen mijn ouders en hun raakten 

in paniek. […] Mijn oma heeft Jeugdzorg gebeld, mijn voogd gebeld, de politie 

gebeld, alles gebeld.” [Respondent P24, vrouw, Teylingereind (1995-2005)] 

 

“Ik was heel erg bang dat er hekken omheen zouden staan er dat ik gevisiteerd 

zou moeten worden zeg maar. En hij [gezinsvoogd] zei dat ik mij daar geen 

zorgen over moest maken, er stonden geen hekken omheen en ik hoefde niet 

uit de kleren. Nou, dat was ook misleiding natuurlijk. Als er ergens hekken staan 

dan is het daar wel.” [Respondent P14, vrouw, Harreveld (2005-2015)] 

De onduidelijkheid en onwetendheid kwamen mogelijk ook door het feit dat jongeren geen of 

nauwelijks contact hadden met hun gezinsvoogd. Sommige respondenten vertelden dat zij hun 

gezinsvoogd tijdens hun, vaak langdurige, verblijf in een instelling slechts één keer hadden gezien. 

Anderen zagen hun voogd alleen als zij waren weggelopen of werden overgeplaatst. Een 

medewerker, met ervaring als gezinsvoogd, legt uit waarom jeugdigen in de instelling niet vaak 

werden bezocht en welke afwegingen voor de gezinsvoogd hierbij en rol speelden: 

“De ene gezinsvoogd zag je vaak in de instelling de ander niet. Als een lastig 

kind in een instelling zat was je even blij dat hij zichzelf en anderen niks kon 

aandoen. Als gezinsvoogd ben je vooral bezig met het plaatsen van kinderen en 
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schuiven de kinderen die ‘veiliggesteld zijn in een instelling’ naar de 

achtergrond. In het stellen van prioriteiten is het plaatsen dus belangrijker. 

Toen ik werkte als gezinsvoogd had ik een caseload van 35 kinderen met 

allemaal gedragsproblematiek.” [Medewerker M5, werkte als voogd in de 

periode 1993-2000] 

Verlies van identiteit. Een ander terugkerend thema, soms gerelateerd aan het gevoel afgesneden 

te worden van de buitenwereld, is het verlies van identiteit. In vroegere periodes werden jongeren 

soms kaalgeschoren bij binnenkomst of na ontvluchting uit de instelling. Dit zijn vernederingen die 

diepe indruk hebben gemaakt op de ex-pupillen. Hoewel het kaalscheren van jeugdigen in 

instellingen in de jaren 50 werd verboden, werd dat niet in alle instellingen daadwerkelijk 

nageleefd.  

“Je werd verplicht om je haar te knippen, maar dat was in die tijd. Je mocht niet 

je haar laten groeien. Dat gebeurde ook wel onder dwang.” [Respondent P13, 

man, Vluchthaven (1965-1975)] 

Ook in latere jaren mochten pupillen in de meeste instellingen hun eigen kleding bijvoorbeeld niet 

houden en kregen zij kleding van de inrichting: 

“Als je daar aankwam werden al je kleren weggegooid. Ze hadden daar een 

kledingwinkeltje en iedereen moest daar kleding van aan. Of je nou lange haren 

had, korte haren […] daar ging meteen de schaar in. […] Zodat iedereen er 

hetzelfde uitzag.” [Respondent P17, man, De Dreef (1985-1995)] 

 

“Ik had T-shirts met weet ik veel wat, van Motörhead of Iron Maiden, van Bob 

Marley. Die werden allemaal weg, dat mocht allemaal niet. Dan moest ik kleding 

van hun. Dan kreeg ik een pak, ik had nog nooit een pak gehad. Ik heb nu ook 

geen pak. Ik heb alleen maar spijkerbroeken en joggingpakken. […] Dat vond ik 

allemaal niets hoor. Maar dat moest toen bij speciale gelegenheden, dan moest 

je in pak. Dat hoorde erbij, weet je wel? Al mijn kleren weg. Ik mocht niets 

meer, je identiteit werd eigenlijk een beetje weggehaald, dan kreeg je spul van 

hun allemaal…” [Respondent P27, man, De Dreef (1985-1995)] 

Contact met buitenwereld. Het contact tussen jeugdigen en de buitenwereld verliep vaak 

moeizaam. Dit hing deels samen met de geslotenheid van instellingen, maar ook de strenge regels 

omtrent bezoek en het ontvangen van post (of zelfs het ervoor zorgen dat post nooit aankwam) die 

contact met het gezin van herkomst of andere familieleden soms onmogelijk maakten. Het maakte 

het verblijf in de instellingen voor sommige, destijds zeer jonge, respondenten extreem zwaar. Zij 

vertelden dat ze zich geïsoleerd voelden; hun identiteit werd afgepakt. Zij hadden geen idee meer 

van de wereld buiten de instelling: 

“Alle post werd open gemaakt en gelezen. Soms werd er gezegd: ‘het is beter 

voor jou als we dit weggooien’. Er werd post van twee kanten achtergehouden. 
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Post die jij schreef werd gewoon niet verstuurd en post die binnenkwam werd 

gewoon niet aan je gegeven.” [Respondent P10, man, Hunnerberg (1975-

1985)] 

Soms lag het gebrek aan contact niet aan de instellingen, maar keken ouders of andere 

familieleden in het geheel niet om naar hun kind, of was de thuissituatie zo slecht geweest dat er 

geen reden was om het contact te onderhouden:  

“Op een gegeven moment is het [contact met mijn vader] stopgezet door 

Alexandra. Mijn vader vergat mij heel vaak te bellen en vergat op bezoek te 

komen. Ik heb hem ook een keer een brief gestuurd om te vragen van ‘Papa 

waarom vergeet jij mij altijd?’. Hij heeft toen uiteindelijk een keer eerlijk 

toegegeven ‘Omdat ik heel veel blow. Sorry daarvoor, het spijt me heel erg, 

maar ik vergeet het gewoon omdat ik gewoon helemaal…’ […] Ik heb later met 

hem gepraat en hij vergat mij letterlijk inderdaad, omdat zijn verleden omhoog 

kwam bij hem. […] Zij vonden dat niet normaal.” [Respondent P24, vrouw, 

Alexandra (1995-2005)] 

Pesterijen en vernederingen. Pesterijen door groepsleiders worden veelvuldig genoemd in eerdere 

decennia, maar komen nog steeds voor in interviews over verblijf in meer recentere jaren. Vaak 

beschrijven respondenten pesterijen die voortkomen uit een soort machtsvertoon van 

groepsleiding naar pupillen:  

“Mijn televisie was stuk. En ik moest drie keer per dag de televisie van de groep 

naar mijn kamer en terug dragen. Gewoon om te laten zien van ‘kijk eens, jij 

doet dat als ik dat zeg’.” [Respondent P50, man, Teylingereind (1995-2005)] 

 

“Een van de groepsleiders blowde voor het slapengaan. Hij zei tegen ons ‘denk 

erom, ik kan jullie zo tijd bij naaien, want ik plas voor jullie. Niemand die 

controleert of dat jij het was of ik het was en je zit zo op je kamer’.” 

[Respondent P50, man, Teylingereind (1995-2005)] 

 

”Nee, het was echt gewoon puur treiteren. Heel vaak treiteren. Dan zat ik op de 

bank en   dan kwam hij langsgelopen en dan zei hij van: ‘Hé vette, ga eens wat 

doen!’ En dan stak ik   mijn middelvinger naar hem op en dan drukte hij op het 

alarm dat ik naar de isoleer moest. Hij terroriseerde mij daar echt.” 

[Respondent P14, vrouw, Alexandra (Harreveld) (1995-2005)] 

Emotionele verwaarlozing. Een belangrijk thema dat van alle tijden blijkt te zijn is het gegeven dat 

jongeren in gesloten instellingen vaak door een schrijnend gebrek aan liefdevolle aandacht 

liefdeloos opgroeien. De levensloop van deze jongeren wordt gekenmerkt door vele 

achtereenvolgende plaatsingen in tehuizen of pleeggezinnen. De gesloten plaatsing komt vaak niet 

aan het begin maar juist aan het eind van een reeks van uit huis plaatsingen en overplaatsingen. 

Op het moment van plaatsing in gesloten instellingen lijken de jeugdigen inmiddels nóg 
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kwetsbaarder en nog meer “tehuistijgers” [respondent P39] te zijn. Zij hebben dan vaak al een 

liefdeloos leven achter de rug, waaraan een strikt, hiërarchisch en veelal liefdeloos regime in een 

gesloten jeugdinstelling geen goed kan doen, maar juist weerspannigheid aanwakkert en soms 

zelfs kwetsbaarheid voor slachtofferschap veroorzaakt en versterkt. 

“Er was geen persoonlijke aandacht. Persoonlijke aandacht werd niet 

getolereerd. Maar je had natuurlijk wel uitzonderingen. Er was ook een 

groepsleider die hetzelfde deed als [naam orthopedagoog] met jongetjes. Die is 

toen betrapt en ontslagen.” [Respondent P29, man, Rekkense Inrichtingen 

(1955-1965)] 

Gevraagd naar wat respondenten nu zo ontzettend nodig hadden gehad, kwam er vaak een 

antwoord als: 

“Iemand die om me gaf, die me kon troosten. Iemand die me hielp, die mij 

dingen die ik verkeerd had gedaan toen, kon helpen te verwerken en mij een 

goede richting had kunnen geven. […] Niet onder de pillen duwen en opsluiten.” 

[Respondent P41, vrouw, OG Heldring (1965-1975)] 

Isolatie, separatie, en afzondering. Een terugkerend thema in de interviews is de rol van isolatie, 

separatie en afzondering. Met name de vroegere periode (1945-1965) wordt gekenmerkt door het 

langdurig isoleren van pupillen. In de instellingen waren destijds disciplinaire straffen geoorloofd, 

zoals berisping (strenge afkeuring van het gedrag), het onthouden van het schrijven of ontvangen 

van brieven en van bezoek, arbeid in ontspanningstijd, verstrekking van water en brood in plaats 

van gewoon voedsel; ook opsluiting in een cachot (een vaak onverlichte en onverwarmde cel) 

maakte daar onderdeel van uit. Uit de interviews blijkt dat er in de instellingen veelvuldig gebruik 

werd gemaakt van dergelijke disciplinaire straffen. Er waren in die tijd ook nog geen expliciete 

regels over de duur van de straffen: 

“Ik wou bepaald werk wou ik niet doen, dat deed mij niets. Dan moest ik in het 

cachot. En daar moest ik net zo lang blijven tot ik zei: ‘ik ga wel weer aan het 

werk’.” [Respondent P04, man, Harreveld (1945-1955)] 

 

“Ik heb daar ook een hele tijd in de separeer gezeten, echt een lange tijd, 

maandenlang heb ik daar doorgebracht. Daar gebeurde het gewoon op die 

afdeling, in de geslotenheid. Ze probeerden me klein te krijgen, laat ik het zo 

zeggen. Ze probeerden je echt gewoon de vernieling in te trappen zodat je zou 

doen wat hun willen. Dat was het doel.” [Respondent P13, man, Op den Berg 

(1955-1965)] 

 

“Ik zat heel veel opgesloten, omdat ik altijd wegliep. […] Ik werd naar de cel 

begeleid, en moest weken blijven zitten. […] Een keer per dag even luchten, 

dan mag je een sigaretje roken, dat was het. […] Dat was vreselijk. Dat zijn 
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lange dagen, met niets, niets te lezen, helemaal niets, niets.” [Respondent P29, 

man, Rekkense Inrichtingen (1955-1965)] 

Later werd het cachot van de eerdere jaren vervangen door een isoleercel, die eigenlijk niet veel 

anders was. Een isoleercel is een kale cel, soms met een plank of matras op de grond, soms zelfs 

zonder daglicht, waar jeugdigen kunnen worden afgezonderd, vaak als onderdeel van een 

disciplinaire maatregel. Hoewel in de latere decennia meer aan regels gebonden, kon de duur van 

plaatsing in een isoleer- of separeer cel sterk variëren; vaak was van tevoren niet duidelijk hoe 

lang een jeugdige in de isoleercel moest verblijven.  

“[…] er gold nogal een cultuur van, er werd nog wel stevig afgezonderd. […] En 

wat moet je daar bij voorstellen. Je had een aantal cellen, echt kale cellen. En 

daar werden ze dan ingezet tot de groepsleider dacht om te komen praten en 

ja, dat kon weleens even duren natuurlijk. Want de groepsleider had daar 

misschien geen zin in, afhankelijk van welke jongen het was. Of hij dacht, ‘nou, 

hij zit daar wel even goed’.” [Medewerker M1, Op den Berg (1975-1985)]                                                                                                                                                                                                                          

In beginsel is isoleren bedoeld als maatregel om de veiligheid van de jongere zelf, de 

groepsgenoten en het personeel te waarborgen. Uit interviews blijkt echter dat eenzame opsluiting 

als pressiemiddel gebruikt werd, met name in de instellingen met een uitgesproken repressief 

klimaat. De manier waarop jongeren naar de isoleercel gebracht werden was soms hardhandig:  

“Ik heb daar wel een paar keer in de isoleercel gezeten, om de raarst onzinnige 

dingen. […] Ze laten het gewoon escaleren. […] Je wordt beetgepakt, dan komt 

er nog een bij, want je gaat natuurlijk tegenstribbelen. En dan komt er nog een 

bij, ja en dan gaat het los. […] Je wordt op de grond gegooid, ze gaan bovenop 

je zitten, aan je armen draaien, op je knokkels duwen. […] Sommigen hebben 

daar weleens dagen gezeten. Ik misschien hooguit twee dagen. […] Sommigen 

zijn er met een aantal meters in gegooid, van een afstand.” [Respondent P21, 

vrouw, OG Heldring (1975-1985)]  

De isoleercel werd daarnaast regelmatig ingezet als pupillen niet wilden doen wat hen werd 

opgedragen, of nadat zij waren weggelopen uit de instelling. Ook werd de isoleercel gebruikt als 

straf wanneer pupillen hun eten niet op kregen of niet op wilden eten: 

“Ik kreeg het niet weg gewoon. Ik zat echt te kokhalzen en op een gegeven 

moment komt mijn eten eruit. ‘Opeten, flauwekul’, weet je wel. Nou echt niet, 

dat krijg je bij mij gewoon niet naar binnen. Dus het werd een gevecht aan die 

tafel, want dat moest erin en dat ging er gewoon niet in. Dus hup, en dan werd 

je gewoon het hele gebouw door gesleept en zat je weer in de isoleer.” 

[Respondent P51, man, Het Poortje (1965-1975)] 
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3.1.2.Fysiek geweld 

In de gehele onderzochte periode zijn verschillende aanwijzingen gevonden van fysiek geweld in 

gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen. Hoewel sommige geweldsvormen zich lijken te concentreren 

rondom bepaalde instellingen of in de eerdere tijdsperioden, spreken respondenten ook in de meer 

recente tijdsperiode over fysiek geweld en verwaarlozing. 

 

Streng regime. Fysiek geweld – of de dreiging daarmee – werd regelmatig als straf gebruikt en was 

dan voornamelijk onderdeel van een streng regime. Van hardhandig optreden en geweldsgebruik 

door groepsleiding ging een bepaalde dreiging uit, waarmee in feite werd geprobeerd de pupillen 

onder controle te houden, te zorgen dat zij deden wat de groepsleiding van hen vroeg, en werd 

daarmee gebruikt om pupillen “klein te houden”.  

“’Ga jij maar even mee’, zei hij. Ik zei: ‘Ik weet helemaal van niets.’ ‘Jawel! 

Kom maar even mee!’ Dan ging je de douche in en dan zei hij: ‘toe maar’. Ik 

zei: ‘Wat toe maar?’ Dan sloeg hij je helemaal verrot, en als ze het alleen niet 

aan konden kwamen ze met vier, vijf man. En dan trapte ze je letterlijk en 

figuurlijk helemaal verrot. En dan ging je, handen op de rug, hup, de cel in. 

Uitkleden en dan kon je op je matrasje liggen met één dekentje.” [Respondent 

P48, man, Harreveld (1955-1965)] 

Hardhandig optreden door groepsleiding kwam niet alleen voor in de vroegere jaren, zoals 

onderstaand voorbeeld illustreert. Hierbij was sprake van een incident waarbij een meisje met 

gebruik van fysiek geweld naar de isoleercel werd gebracht, waar haar groepsgenoten getuige van 

waren: 

"Het was wel heftig om te zien, omdat het gewoon echt voor je ogen gebeurt. 

Ze drukken dan alarm. Dan komt alle leiding van alle kanten aan. En omdat wij 

op die groep nog stonden zie je alles wat er gebeurt. En dat ging er wel heftig 

aan toe. Maar dat was echt een situatie waarin het gewoon echt heftig was. Dat 

meisje ging ook gewoon, ze luisterde niet, ze ging erop in, slaan en meppen en 

noem maar op. En toen werd ze in zo'n klein halletje gedreven als het ware, en 

ook wel geschopt ook. En dat was gewoon onnodig. Ik snap dat je je misschien, 

ehm, niet zeker voelt in de situatie, maar je weet dat er hulp komt en ja. Ze 

was denk ik de helft van wat die man aan lengte was, dus dat was gewoon niet 

nodig. En die meiden op de groep waren gewoon echt, echt bang. Echt bang. Ze 

dachten: ‘ja, dat had ik kunnen zijn...’." [Respondent WP3, vrouw, Eikenstein 

(1995-2005)] 

Ook wordt er door respondenten over fysiek geweld gesproken waaraan iedereen in de gesloten 

instelling werd blootgesteld. Soms werkte dat verbindend; “samen klappen krijgen is beter dan 

alleen”. Dit lijkt ook aan de orde wanneer fysiek of psychisch geweld vast onderdeel is van een 

repressief en straffend behandelklimaat. Dit fenomeen concentreert zich voornamelijk rondom een 
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aantal instellingen (i.e. De Rekkense inrichtingen, de eerdere jaren van de OG Heldringstichting, 

Het Poortje en De Dreef).  

Zo beschrijft een respondent uit De Dreef dat groepsleiders de pupillen altijd uitdaagden. De 

groepsleiding deed aan de jongeren voorkomen dat groepsgenoten nare dingen over hen hadden 

verteld, waardoor er ruzie ontstond en de jeugdigen met elkaar op de vuist gingen. Vervolgens zag 

de groepsleiding daarin aanleiding hardhandig op te treden om hen uit elkaar te halen. Tevens 

schetst deze respondent een situatie waaruit het strenge regime blijkt en de jongeren zich steeds 

moesten aanpassen aan de eigen regels van groepsleiders. Gebeurde dit niet, dan werd er door de 

groepsleiders fysiek geweld gebruikt: 

“In de middagpauze ging je op de groep eten en dan kwamen er altijd leiders 

om mee te eten. Daar was altijd psychoterror. [...] Degene die in jou buurt is, 

zoals hij vindt dat het moet, daar heb je je aan aan te passen. Als hij wegloopt 

en de volgende komt, heb je je weer aan te passen aan wat die nieuwe weer 

zegt. En zonder weerwoord en zonder vragen te stellen. [...] Ook als je wat 

ongein uitgehaald hebt ofzo, dan ook, het was altijd slaan. En ze zeiden ook: 

‘we kunnen beter iemand op zijn bek slaan dan platspuiten’.” [Respondent P17, 

man, De Dreef (1985-1995)] 

Op de vraag wat ‘psychoterror’ is, legt hij uit: 

“Met zieke geintjes jou de tent uit lokken en geen enkele reactie is goed. Van 

tevoren wist je al gewoon dat er weer geslagen ging worden en zij zaten daar 

gewoon mee te spelen. […] Ik denk dat het gewoon een stelletje vieze sadisten 

waren, die ervan genoten om mensen voor hun bek te slaan. Vooral kleine 

kinderen, die zich niet kunnen weren.” [Respondent P17, man, De Dreef (1985-

1995)] 

In bepaalde gesloten instellingen was een dergelijk straffend regime aan de orde van de dag. Ook 

kwam het voor dat er (al dan niet massale) agressie of geweld van jongeren tegen de 

groepsleiding ontstond, waarna de orde met strakke hand hersteld werd en het klimaat steeds 

repressiever werd. In de tijd van chambrettes – slaaphokjes door dunne houten wanden van elkaar 

gescheiden – voelden de beveiligers zich dusdanig kwetsbaar dat om een harde aanpak werd 

gevraagd. 

“Het allerergste wat die mannen kon overkomen was opstand en rumoer. Je 

hoefde maar een forse trap tegen die deur aan te geven of ze stonden met zijn 

allen op de gang. En af en toe deden ze dat met z’n dertigen ofzo, en dan had je 

het zwaar te halen met drie of vier beveiligers. […] De angst voor opstand is 

voor mij een van de belangrijkste redenen geweest om zo hardhandig op te 

treden.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker (1965-1975)] 

Opstootjes en vechtpartijen onderling, bij zowel jongens als meisjes, worden over de gehele 

periode genoemd. Sommige respondenten geven aan dat dit inherent is aan het soort jongeren die 
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je hier ‘bij elkaar zet’, het werd beschouwd als ‘haantjesgedrag’ dat er gewoon bij hoorde. Soms 

wordt gesproken van een duidelijke hiërarchie van ‘baasjes’ op de groep die bepalend konden zijn 

voor de sfeer en soms geweld onderling in de hand werkte. Op dergelijk geweld werd door de 

groepsleiding niet altijd adequaat gereageerd en dit zorgde er bovendien voor dat jongeren zich 

lang niet altijd veilig voelden op de groep. 

 

Dagbesteding: arbeidsuitbuiting en onderwijs. Met name in de eerdere decennia – en dan vooral in 

de tuchtscholen – werden kinderen beziggehouden door hen langdurig zware fysieke arbeid te 

laten verrichten. Ex-pupillen vertelden over met tandenborstels op de knieën op de grond een gang 

moeten schoonmaken, flesjes moeten vullen of geldrolletjes moeten maken voor een winkel. Ook is 

genoemd dat pupillen van De Dreef moesten meehelpen met het bouwen van het huis voor de 

directeur. Een respondent vertelt bovendien dat het werk niet echt “nuttig werk was” maar vooral 

bedoeld was om de kinderen in de tuchthuizen bezig te houden. 

“We moesten werken, we maakten de kerkbanken voor kerken in de 

gevangenis. Daar hadden ze ook nog een tuin, moest je aardbeien plukken. En 

als je een aardbei in je mond stak dan ging je ook de cel in.” [Respondent P29, 

man, Den Hey-Acker (1955-1965)] 

Ondanks de verplichting scholing te regelen voor de kinderen in gesloten instellingen, was dit in de 

eerdere decennia na 1945 niet vanzelfsprekend. Vaak werd in plaats van onderwijs andersoortige 

dagbesteding verplicht gesteld, zoals toneelspelen, kleuren of helpen in het huishouden. Ook in de 

latere decennia was het niet (kunnen) aanbieden van passend of veelzijdig onderwijs een 

veelgehoorde klacht. Zo hoorden we meer dan eens dat alleen onderwijs op mavoniveau kon 

worden aangeboden, en dat je als dat niet passend was niets anders kon doen. Vaak zorgde dat 

voor verveling en het gevoel nooit meer aansluiting te kunnen vinden zodra je buiten stond.  

Onthouden van medische zorg. Het onthouden van medische zorg bij ziekte of letsel of het niet 

serieus nemen van ziekte of letsel wordt gezien als medische (fysieke) verwaarlozing. Een gebrek 

aan medische zorg wordt door respondenten vaak samen genoemd met het voorkomen van 

geweldsincidenten door toedoen van groepsleiding of als gevolg van (onderlinge) vechtpartijen: 

"Daar hebben ze me bijna doodgeslagen. Er waren altijd wel mensen met losse 

handen daar, er werd veel geslagen. [...] Uiteindelijk kwamen de anderen erbij 

en ik dacht 'ik kan niet eeuwig blijven liggen dus ik moet maar opstaan', dus 

toen ben ik opgestaan. Die man die was nog steeds zeer driftig en die nam mijn 

arm in de armklem en drukte echt door. Ik zeg: 'Vind je dat nou nodig? Ik kan 

ook nog wel iets terug doen als ik wil', weet je wel, 'doe dat nou niet'. Toen 

werd ik naar mijn kamer gesleept, met twee mannen waren ze. En toen begon 

het slaan en schoppen. [...] Maar ik deed niets terug, ik had me helemaal in 

mezelf teruggetrokken. Hij bleef maar slaan en het enige dat ik zei was: 'Is dat 

alles wat je kan? Kan je niet harder?'. En die andere die stond erbij en deed 

niets, maar hij was wel getuige. Die man die heeft me zo veel geslagen, en 

vooral op mijn hoofd. En ik had een voorhoofdholte ontsteking. [...] Maar door 
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die klappen op mijn hoofd is dat kapot gegaan vanbinnen. Allemaal pus, zo'n 

gezwel zat er in mijn hoofd en dat hebben ze kapot geslagen. Toen werd ik 's 

morgens wakker en toen had ik zo'n oog. En dat was niet alleen van de klappen, 

maar ook van de ontsteking die een uitweg zocht." [Respondent P13, man, 

Rekkense Inrichtingen (1965-1975)] 

De medische zorg die geboden werd, was soms weinig professioneel of ronduit ontoereikend. Ex-

pupillen hadden soms het gevoel dat medische staf “onder een hoedje” speelde met de leiding van 

de instelling, of bewust sporen van mishandeling negeerde of bagatelliseerde:  

"De dingen die je aangaf, of bij de huisarts, daar heb ik ook een keer wat 

gezegd, die geeft dat door en dan krijg je weer een portie klappen. [...] Wat je 

tegen hem zegt vertelde hij weer door aan de hoofdleiding." [Respondent P17, 

man, De Dreef (1985-1995)] 

Een ander, meer recent, voorbeeld van medische verwaarlozing is het niet verlenen van medische 

zorg bij automutilatie: 

“Dan zeiden ze: ‘Het is je eigen schuld. Wat denk je nou? Dat we voor jou naar 

het ziekenhuis gaan? Je krijgt er een pleister op en klaar.’ En zo heb ik daar 

hele extreme littekens aan over gehouden.” [Respondent P14, vrouw, Alexandra 

(2005-2015)] 

Dwangmedicatie. Ervaringen met gedwongen medicatie werden ook genoemd in de interviews, zij 

het sporadisch. Meldingen over gedwongen inname van medicatie en “platspuiten” concentreren 

zich rond bepaalde instellingen als OG Heldring, maar niet kan worden uitgesloten dat deze ook 

elders zijn voorgekomen:   

“De leiding maakte de jongeren gek, waardoor zij begonnen te schreeuwen en 

hysterisch werden. Om de jongeren weer rustig te krijgen kregen zij een prik.” 

[Respondent P22, vrouw, OG Heldring (1965-1975)] 

  

“En dan krijg je een pil. En toen dacht ik: waarom krijg ik een pil? Een blauwe 

pil, ik vergeet het nooit. ‘Waarom moet ik pillen slikken?’ ‘Ja, dat is verplicht…’ 

Ik zeg: ‘Waarom?’ Beetje opstandig. Dus ik deed hem in mijn mond, net alsof ik 

hem doorslikte, maar ik heb hem uit mijn mond gedaan. Waarschijnlijk 

vertrouwde ze me, maar ik heb ze nooit ingenomen. Ik heb al die pillen 

bewaard, een hele pot. Die zullen ze wel gevonden hebben met de kamer 

leegruimen, denk ik. En dan weten ze dat ik ze nooit heb ingenomen. Wat moet 

iemand die gezond is en jong, waarom moet ik pillen slikken?” [Respondent 

P11, vrouw, OG Heldring (1975-1985)] 
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3.1.3Seksueel geweld 

Ook seksueel geweld wordt over alle decennia genoemd. Erover praten blijkt moeilijk: soms 

refereren respondenten slechts aan wat men via anderen te weten is gekomen of heeft vernomen. 

Wanneer respondenten aangeven zelf slachtoffer te zijn geworden van seksueel geweld, willen zij 

daar vaak weinig details over kwijt, vinden zij het zichtbaar lastig hierover te praten, of wordt het 

slachtofferschap gebagatelliseerd. 

“Er zijn mensen die zijn gewoon verkracht, door die broeders. Dat heb ik niet 

gehad. [...] Dat broeders ‘s nachts bij jongens op de kamer komen. [...] In een 

lage groep, 4 of 5, sliep je op een zaal. Maar in groep 10 en 11, dan had je 

allemaal een eigen kamer. [...] Die broeders hadden dan dienst ‘s nachts, en die 

kwamen bij die jongens op de kamer. [...] Ik verzette mij ertegen, maar ze 

hebben het wel geprobeerd.” [Respondent P48, man, Harreveld (1955-1965)] 

Voor alle jaren geldt dat de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van groepsleiders en leraren 

pupillen kwetsbaar maakt voor het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het was 

voor de jongeren ook vaak moeilijk om bij iemand terecht te kunnen met hun verhaal. Wanneer 

pupillen probeerden – soms gezamenlijk – de misstanden aan te kaarten, werden ze vaak niet 

geloofd. Als er al enige reactie kwam op de melding, “verdwenen” de betreffende groepsleiders 

soms zonder dat er ooit met de pupillen over werd gesproken: 

“Je had ook binnensport. En dat was echt zo’n bolle viezerik. Iedereen die niet al 

te dik en breed was had extra worstel les nodig van hem, zogenaamd. Dat was 

gewoon tegen je aanrijden wat hij dan deed, en klaarkomen. Een jongen is 

daarover gaan klagen, toen heb ik hem ‘gebackt’ ook. Hij is toen naar de isoleer 

gegaan, ik naar de separeer. Toen kwamen we eruit en werd er niets over 

gezegd, maar hij was wel weg.” [Respondent P10, man, Hunnerberg (1975-

1985)] 

Meldingen over seksueel geweld en misbruik in gesloten instellingen door personeel lijken vaak 

samen te gaan met het verkrijgen van bepaalde privileges of een bepaalde status. Het aannemen 

of accepteren van privileges maakte het vervolgens veel lastiger voor slachtoffers om misbruik te 

melden. Een enkele keer werd het seksuele contact op dat moment niet als grensoverschrijdend of 

seksueel geweld ervaren door respondenten, maar als een vorm van aandacht, affectie of zelfs 

liefde. Het lijken de meest kwetsbare jeugdigen die, gewend als zij waren liefdeloos te worden 

behandeld, hunkerden naar aandacht en liefde.  

“Kijk, in heel mijn leven is er niemand geweest die zich om mij bekommerde 

persoonlijk. Hij deed dat wel. Ik kreeg dan toch de persoonlijke aandacht, een 

stukje warmte, die ik zo ontbeerde en zo ontzettend nodig had. Dus, dat 

koesterde ik.” [Respondent P29, man, Rekkense Inrichtingen (1955-1965)] 

Sommige respondenten waren al slachtoffer van seksueel geweld in het gezin van herkomst of 

tijdens plaatsingen in open instellingen of tehuizen vóór de plaatsing in de gesloten instelling. 
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Overigens is seksueel geweld niet iets dat alleen lijkt voort te komen uit de kwetsbaarheid en 

scheve machtsverhouding tussen groepsleiding en pupillen, ook onderling was er soms sprake van 

seksuele (gewelds-)incidenten: 

“Op een gegeven moment waren er ook jongens onder elkaar die [misbruik 

pleegden]. [...] Ik hoor een brul en een kreet, ik denk wat zullen we nou 

beleven! Dus ik vlieg daarheen en ik, bleek dus dat die jongen hem 

handtastelijk te pakken nam. Dus toen heb ik de deur dicht gedaan en heb ik 

die vent verrot getrapt. Ik zeg ‘je moet van die jongen afblijven, als hij dat niet 

wil moet je gewoon je handen thuishouden’. Maar de broeders deden dat ook 

allemaal.” [Respondent P48, man, Harreveld (1955-1965)] 

3.2Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Bij de beantwoording van de vraag hoe en in welke context geweld heeft kunnen plaatsvinden, 

kunnen verklaringen worden gegeven op verschillende niveaus: individuele factoren (i.e. 

doelgroep), instellingsfactoren (i.e. regime, omstandigheden in instelling, kenmerken specifiek voor 

een bepaalde instelling, personeel gerelateerde problemen) en maatschappelijke context (e.g. 

politiek-bestuurlijke context of ‘tijdgeest’). Daarnaast speelt de manier waarop toezicht en beklag 

was geregeld een rol. In deze paragraaf zullen op de verschillende niveaus diverse risicofactoren 

voor het voorkomen van geweld worden besproken, veelal ondersteund en geduid door ervaringen 

van (ex-)medewerkers uit de sector. 

3.2.1Individueel niveau 

Kwetsbare doelgroep. Jeugdigen die (uiteindelijk) ook in een gesloten instelling worden geplaatst, 

vormen een kwetsbare groep; hun levensloop wordt gekenmerkt door problemen in het gezin van 

herkomst. Daardoor is vaak – maar niet altijd – sprake van uit huis plaatsing op jonge leeftijd. Veel 

ex-pupillen hebben ook in ‘reguliere’ residentiële inrichtingen gezeten (en hebben daar soms ook 

geweld meegemaakt) of zijn eerder in pleeggezinnen geplaatst. Veel van de ex-pupillen zijn 

afkomstig uit problematische gezinssituaties. De redenen voor inmenging van jeugdzorg in de 

betreffende gezinnen waren divers; meer dan eens was er in de gezinnen van herkomst sprake van 

huiselijk geweld, getraumatiseerde ouders (in de periode na WOII bijvoorbeeld), middelenmisbruik 

of criminaliteit van een van de ouders, alleenstaand ouderschap of anderszins een problematische 

gezinssituatie. 

De kinderen lijken vaak al zeer beschadigd wanneer zij voor het eerst te maken krijgen met 

instanties. In sommige gevallen wonen kinderen al op zeer jonge leeftijd bij familieleden of in 

pleeggezinnen, in andere gevallen gaat het er in het gezin van herkomst hardhandig of liefdeloos 

aan toe, waarna in de puberteit zaken lijken te escaleren en de jongere niet meer te hanteren is, 

wegloopt, of onder invloed van een pooier raakt. Bij de geïnterviewde ex-pupillen is het 

uitzonderlijk wanneer er geen sprake is van een problematische gezinssituatie, maar van 

individuele kwetsbaarheid of risicofactoren (een laag IQ, zuurstoftekort bij geboorte, een moeilijke 

puberteit, of plotselinge problemen in adolescentie). 

Bij veel respondenten komt de gesloten plaatsing, of plaatsingen, aan het eind van een 

langdurige reeks (over)plaatsingen, soms afgewisseld met perioden waarin zij geen vaste woon- of 
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verblijfplaats hebben. De vele (over)plaatsingen maken veel indruk op de jongere en kunnen hun 

weerslag hebben op het gedrag van de jongere, zoals een medewerker omschrijft: 

“Dat overplaatsen tussen instellingen is vreselijk. Iedere keer een andere 

school. Zo’n jongen heeft dan totaal geen perspectief. En raakt dan ook zijn 

vertrouwen in van alles kwijt. Hij kan niks opbouwen. Ja dat heeft effect op zijn 

gedrag. Het perspectief van de jongere wordt kapot gemaakt.” [Medewerker M6, 

(1995-2005)]  

Om een beeld te geven van hoe de levensloop vol plaatsingen in instellingen en instanties eruit kan 

zien wordt in Figuur 1 een tijdlijn gegeven van twee van de gesproken respondenten, zoals deze 

tijdens de interviews zijn opgemaakt.  
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Figuur 1. Levensloop van een man en vrouw 
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3.2.2Instellingsniveau 

We onderscheiden op dit niveau instellings- en organisatiekenmerken, personeel gerelateerde 

problemen en tot slot de rol van groepssamenstelling en groepsdynamiek. Het spreekt voor zich 

dat deze risicofactoren voor geweld ook vaak met elkaar samenhangen. 

 

Instelling en organisatie. Uit de interviews met verschillende (ex-)medewerkers en sleutelfiguren 

komt naar voren dat de geslotenheid van de instelling een rol speelt bij het voorkomen van 

geweld. De gebouwen waren afgesloten van de buitenwereld door hekken, muren en andere 

afscheidingen. Maar ook binnen de instellingen was er sprake van een bepaalde geslotenheid. 

Medewerkers werkten soms erg lang in een instelling en raakten vergroeid met de organisatie. 

Werk en privé waren vooral in de eerste decennia geïntegreerd en vaak waren medewerkers 

familie van elkaar. Zoals een medewerker omschrijft zorgt het werken met familie voor een 

ondoordringbaarheid en maakt dat het elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag moeilijker. 

“Het is een sfeer waarin mensen bijna van vader op zoon in zo'n organisatie 

werken en zo van: ‘jij mag mijn caravan van de zomer lenen, en ik jouw 

tuinhuisje’. Dus mensen hadden elkaar altijd op een of andere manier in 

gijzeling, omdat ze ook privé met elkaar waren, of ze waren familie van elkaar. 

Dan krijg je natuurlijk niet echt een open cultuur waarin mensen elkaar 

aanspreken zo van: ‘jij was gister wel erg hardhandig’, of ‘die jongen moest 

inderdaad overmeesterd worden, maar toen hij op de grond lag had je hem echt 

niet nog die twee schoppen hoeven geven’. Dus het heeft ook met openheid van 

zo'n hele organisatie te maken.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker (1965-1975)] 

 

“Wat ook wel speelde is dat, toen ik daar kwam, heel vaak personeel werd 

geworven via bekende kanalen, familie, kennissen. Dus die zagen elkaar ook 

privé heel veel, dus dat maakte dat de cultuur nog moeilijker eh... Dus toen heb 

ik gezegd ‘ik vind het niet meer goed dat familie wordt aangenomen’. [...] 

Familieculturen maken dat het niet doordringbaar is. Want als jouw broer iets 

uithaalt, dat ga je natuurlijk niet vertellen. En als ze aan jou vragen ‘heeft jouw 

broer dat uitgehaald’, dat zeg je ‘nou, dat doet hij helemaal nooit!’. Dus die 

loyaliteit is dan sowieso te groot.” [Medewerker M6, Rentray (1995-2005)] 

Geslotenheid bestaat soms ook binnen teams. Omdat er in de inrichtingen vaak met vaste groepen 

en met ‘units’ of ‘paviljoens’ werd gewerkt, was er soms sprake van autonoom functionerende 

teams, die in relatieve isolatie functioneerden en waarop van hogerhand weinig toezicht was. Uit 

de interviews met sleutelfiguren blijkt dat dit aan de ene kant prettig werkte, omdat je veel aan 

het team kon overlaten. Medewerkers kregen de ruimte om het werk op de leefgroep zelf in te 

richten. Aan de andere kant lieten sommige teams zich moeilijk aansturen en waren teams moeilijk 

doordringbaar. 

“Ze waren toen helemaal wild van dat Unitmodel, want dat betekende heel veel 

contact, ze trokken de hele dag met die jongeren op, dat vonden ze heel 
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belangrijk. Dat was natuurlijk ja, vanuit een bepaalde visie ook niet verkeerd 

hè. Maar je krijgt dan ook wel dat zo'n team ook weer zo'n in-crowd sfeertje 

wordt, waar alles onderling geregeld en weggepoetst wordt.” [Medewerker M2, 

Den Hey-Acker (1965-1975)] 

 

“Die groepen binnen internaten zijn vrij gesloten culturen. Daar kom je eigenlijk 

heel moeilijk bij. [...] Onderling is er een enorme loyaliteit. Zowel bij de 

jongeren als bij de groepsleiding. [...] Het is een moeilijk doordringbaar geheel.” 

[Medewerker M6, Rentray (1995-2005)] 

 

“Er was voortdurend een tweeling van groepen die zogenaamd goed 

functioneerden en zogenaamd slecht functioneerden. Er was een stigma tussen 

het behandelteam en een aantal van de gedragsdeskundigen die de leiding 

hadden op de groep. Al dat soort tegenstellingen waren er, met enorme 

gevechten. [...] [Dat uitte zich in] enorme agressie onderling, roddelen, 

relationele agressie. Er was een familiecultuur, het was een dorp. Het geroddel 

was enorm en iedereen had privéverbindingen met elkaar.” [Medewerker M5, 

Doggershoek (2005-heden)] 

Soms is de cultuur op de groep of in de instelling zodanig dat je collega’s moeilijk aan kunt spreken 

op bepaald gedrag. Er wordt door meerdere sleutelfiguren gesproken over een ‘horen zien en 

zwijgen-cultuur’ en ‘doofpotcultuur’. Zelf erkennen dat je ergens de fout in bent gegaan is ook 

moeilijk. Mogelijk is het personeel ook bang om zo hun gezag bij de jeugdigen te verliezen en zijn 

zij bang niet meer serieus te worden genomen.  

“Kritiek werd niet gewaardeerd. Iedere kritiek was kritiek op je persoon. En 

bang zijn, of laten merken dat je bang bent, dat is eh, ja dat is 'not done'. Dat 

merkte je in de rapportage, dat merkte je in het overreageren in nachtelijke 

situaties.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker (1965-1975)] 

Deze geslotenheid zorgde voor ‘wij-zij’ verhoudingen die zich op allerlei niveaus voordoen 

(bijvoorbeeld: pupil vs. pupil, pupil vs. groepsleider, groepsleider vs. teamleider, unit vs. unit, unit 

vs. directeur, rijksinrichting vs. particuliere inrichting, directeur vs. Ministerie van Justitie). 

Dergelijke mechanismen hebben mogelijk een rol hebben gespeeld in het voorkomen van geweld. 

Zulk wij-zij denken (in-group vs. out-group) functioneert als coping mechanisme wanneer mensen 

in groepen worden verdeeld of zich identificeren met een bepaalde groep. Het beschreven geweld 

van pupillen jegens groepsleiding valt hiermee wellicht te verklaren, maar ook werpt het een 

andere blik op de manier van opvangen en de hiërarchische manier van opvangen (“wij krijgen 

jullie hier wel klein” of “je hebt te luisteren). 

 

Personeel en organisatie. Medewerkers werden met name in de eerdere decennia soms zonder 

gerichte opleiding ‘voor de leeuwen gegooid’ en hadden soms zelf ook het idee dat zij onvoorbereid 
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op de groep kwamen te staan, wat de omgang met de vaak zeer weerspannige jongeren niet 

gemakkelijk maakte. 

“Nou na die vier weken inwerkperiode... tijdens die periode stond ik op de 

besloten afdeling al na vier dagen alleen op de groep omdat iemand ziek werd. 

Je werd eigenlijk gewoon in een diep zwembad gegooid en als je boven kwam 

drijven was je groepsleider en als je verzoop had je pech. Je moest het echt 

gewoon uitzoeken. Je wist van toeten nog blazen, je keek om je heen en ja…” 

[Medewerker M1, Op den Berg (1975-1985)] 

Een gebrek aan kennis van regels kon daardoor leiden tot overmatig ingrijpen, bijvoorbeeld bij de 

toepassing van isoleren: 

“Er waren wel voorschriften voor isoleren en separeren geloof ik maar ik droeg 

daar geen kennis van. Er waren wel een soort van regels, een jongen kon 

natuurlijk niet eindeloos daar blijven zitten, maar dat ging een beetje in 

samenspraak met de groepsleiders en het afdelingshoofd van wanneer hij wel 

weer naar de groep kon. Collega’s kenden die regels ook niet. Het was handelen 

naar bevind van zaken. Dat vonden wij volstrekt normaal.” [Medewerker M1, Op 

den Berg (1975-1985)] 

Dat groepsleiding vaak zonder geschikte opleiding op de groep stond hing ook samen met de wijze 

waarop werknemers werden geselecteerd. In sommige gevallen werden zij niet aangenomen op 

basis van opleidingsniveau, maar op basis van hun forse postuur. Dit gold niet alleen voor 

groepsleiders, maar ook voor bijvoorbeeld beveiligers. 

“Vroeger was de inrichting 's nachts het domein van de beveiligers. En de 

beveiligers waren gewoon echt laagopgeleide mensen die overal vandaan 

kwamen, die gewoon op hun breedte geselecteerd werden en ja echt met een 

instelling van: ‘wat zijn dat allemaal voor een rotjongens, allemaal criminelen’, 

dat was toch wel de bovenliggende toon.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker 

(1965-1975)] 

 

“Vroeger was het zo: wanneer was je nou een goede groepsleider? Twee meter 

groot, een meter breed en meer dan honderd kilo. Dan imponeer je met je 

fysiek.” [Medewerker M3, Eikenstein (1985-1995)] 

Doordat er tot circa 1990 weinig tot geen vrouwen werkzaam waren in instellingen en personeel 

voornamelijk werd geselecteerd op postuur, ontstond er een zekere machocultuur. De aanpak van 

de mannen wordt omschreven als ‘stevig en hard’. Pas in de loop van de jaren 80 nam het aantal 

vrouwelijke groepsleiders toe. 

“Dus ja ik geloof echt dat je op postuur en dat soort zaken werd ingedeeld. Ja 

het was een beheersing op zich. Het was overigens, en dat hoop ik dat uit mijn 
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verhaal straks ook naar voren komt. Het was geen repressieve cultuur, in die zin 

van, het was geen slecht klimaat ofzo. Het was wel een mannengemeenschap. 

Een pure mannengemeenschap. Er werkte in mijn tijd daar geen enkele vrouw. 

Er waren misschien twee vrouwen, in de linnenkamer en in de verpleegkamer. 

Mannen gaan gewoon anders met elkaar om, het is wat steviger zal ik maar 

zeggen.” [Medewerker M1, Op den Berg (1975-1985)] 

Andere risicofactoren voor geweld binnen de instelling zijn onveiligheidsgevoelens onder het 

personeel. Deze gevoelens houden verband met een gebrek aan kennis en middelen om op te 

treden, waardoor personeel zich soms onmachtig voelde om te handelen. 

“Die mensen die zijn, tot en met 1992, was het een gebouw waar jongeren 

sliepen met hokjes die afgeschot waren met houten paneeltjes en een 

kippengaas deurtje ervoor, de zogenaamde chambretten. Dat vind ik heel 

belangrijk in mijn verhaal. Het allerergste wat die mannen van de inwendige 

dienst kon overkomen was opstand en rumoer. Je hoefde maar een forse trap 

tegen die deur aan te geven of ze stonden met zijn alle op de gang. En af en toe 

deden ze dat met z'n dertigen ofzo, en dan had je het zwaar te halen met drie 

of vier beveiligers.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker (1965-1975)] 

 

“Er was totale machteloosheid onder het personeel waar ontzettend veel geweld 

uit voortkwam. [Te lang isoleren, waardoor jongeren extra agressief werden, 

wat onveiligheid voor personeel in de hand werkte, wat weer zorgde voor langer 

isoleren]. Er waren geen andere middelen om mee te werken voor de 

medewerkers.” [Medewerker M5, Doggershoek (2005-heden)] 

Dat oproer en opstand voor het personeel ook heel onveilig en traumatisch kon zijn beschrijft deze 

medewerker: 

“Ja, je moet je ook voorstellen dit soort dingen gebeuren natuurlijk ook alleen 

maar als er echt excessen waren. Zoals. We hebben een tijd gehad dat het 

personeel gegijzeld werd door jongens. Ze hadden dan zelfgeslepen dingen, tot 

een mes, en daar is het personeel dan zo van geschrokken. Ik heb zelf twee 

gijzelingen meegemaakt, niet bij mezelf, maar bij collega's. Nou op een gegeven 

moment komt al het personeel erbij en die mensen die zoiets meemaken komen 

nooit meer terug hoor. Dat is dermate traumatiserend, dan kom je niet meer 

werken hoor. En dat is de andere kant van het verhaal hè.” [Medewerker M1, 

Op den Berg (1975-1985)] 

Deze onveiligheidsgevoelens en angst voor opstand waren soms aanleiding om hardhandig op te 

treden. Alles moest in de kiem gesmoord worden. Angst onder personeel was daardoor soms een 

oorzaak van geweld, in de vorm van overmatig reageren: 
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“Mensen voelden zich gewoon heel erg onveilig. En hun enige reactie op de 

onveiligheid was beheersing. Het is meer overreageren dan dat er een soort 

intentie was om jongeren te mishandelen.” [Medewerker M2, Den Hey-Acker 

(1965-1975)] 

 

“Er heerste een angstcultuur. Er werd geweld gebruikt en er kwam meer 

beveiliging om met die angst te dealen. Maar eigenlijk creëer je dan een 

schijnveiligheid. Je moet je veilig voelen door de relatie die je met iemand hebt 

en niet door piepers en strenge beveiliging.” [Medewerker M3, Eikenstein (1985-

1995)] 

Opstootjes onder pupillen en de pupillen die zich tegen het personeel keerden vormden met name 

een risico voor fysiek hardhandig optreden en geweld. Een risicofactor voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag op de groepen is naar het oordeel van het personeel gelegen in het 

plaatsen in één groep van jongens en meisjes: 

“Op de groep waren jongens en meisjes bij elkaar. De achterliggende filosofie 

was, wij kunnen ze beter in het zicht houden en dan kunnen wij zien hoe zij om 

gaan met seksualiteit. Het gevolg was dus dat daar nogal eens zaken 

voorkwamen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij niet te traceren 

was van is dat nou op verzoek van die meisjes, hebben zij die jongens 

uitgedaagd of hebben die jongens zich opgedrongen?” [Medewerker M6, Rentray 

(1995-2005)] 

Organisatie rondom regels, toezicht en klachten. Met name in de eerdere decennia waren toezicht 

en beklag niet goed geregeld, ook niet bij wet. Medewerkers konden isoleren en separeren zonder 

dat er verantwoording over moest worden afgelegd. Isoleren werd (en wordt) genoemd als middel 

om orde te handhaven; men had onvoldoende oog voor het feit dat isolatie en separatie bij jonge 

pupillen veel indruk maakt en sporen nalaat, ook in het latere leven. 

“Isoleren gaat eigenlijk altijd om onbegrepen en onhanteerbaar gedrag en niet 

over dat wat iemand nodig heeft. Het is een fysieke oplossing. In de regel gaan 

mensen toch met woede, verzet en (functioneel) geweld naar de isoleerceel”. 

[Medeweker M7, Rentray (1995-2005)] 

Het onveilige klimaat in instellingen is in alle decennia – in sommige JJI’s meer dan in andere – 

door pupillen ervaren, maar wordt ook door (ex-)medewerkers herkend en onderschreven. Ex-

pupillen beschrijven het gevoel dat zij niet gehoord en serieus genomen werden en dat als zij al 

van toezicht of klachtrecht op de hoogte waren, het soms erg veel moeite kostte om daadwerkelijk 

een klacht in te dienen. Soms werden er sancties gezet op klagen over je behandeling: 

“Nee, want die collega die zag dat gewoon. Dus ik dacht ook van ‘Het heeft 

helemaal geen zin om te melden’. Er werd ook heel veel gechanteerd, van als jij 

liep te zeiken of wat dan ook, dan gaat je bezoek niet door, of zetten ze je op 
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cel. Je bent dan ook niet echt geneigd om dingen te gaan vertellen.” 

[Respondent P52, man, Eikenstein (1995-2005)] 

Naast dat pupillen vaak geen vertrouwen hadden in het indienen van een klacht, werd dit door de 

instelling ook niet erg makkelijk gemaakt: 

“Je moest daar echt moeite voor doen. [...] Als je dat wil moest je elk uur bij je 

mentor gaan zeuren om zo’n papier te krijgen. [...] Als je bij Het Poortje iets 

voor elkaar wilde krijgen, moest je eerst met een mes bedreigd zijn. Dat 

gebeurde bij ons op de groep toen, toen pas kreeg iemand een 

klachtenformulier.”  [Respondent WP2, vrouw, Het Poortje (2005- heden)] 

3.2.3Maatschappelijk niveau 

Op basis van de interviews is het niet eenvoudig iets te zeggen hoe maatschappelijke ideeën en 

ontwikkelingen een rol hebben gespeeld in het voorkomen van geweld in gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen. Uit de interviews met respondenten die in verschillende decennia verbleven in 

een gesloten instelling, blijkt wel dat over de tijd ideeën over disciplinair straffen veranderd zijn en 

in latere jaren begrensd werden door regels en wetgeving. Ook kent geweld door de jaren heen 

enige verscheidenheid aan verschijningsvormen afhankelijk van de manier waarop er in het 

maatschappelijke en politieke klimaat over straffen en opsluiten werd gedacht. Zo werd fysiek 

geweld in de vorm van arbeidsuitbuiting in recentere jaren niet meer geaccepteerd, maar andere 

vormen van fysiek geweld worden wél in recentere jaren gemeld. 

Uit de gesprekken met (ex-)medewerkers en sleutelfiguren komt naar voren dat zij zich in hun 

dagelijks werk beïnvloed voelden door de maatschappij en in het bijzonder door de politiek. Een 

aantal ex-directeuren van Rijksinrichtingen vertelde dat zij daardoor werden beperkt in de mate 

waarin zij sturing konden geven: 

“Als Rijksinrichting heb je veel minder ondernemingsruimte. En ja, vaak zit je 

dichter op de politiek. Dus wij moesten op een gegeven moment, nou ja, 

waarom hebben we in vredesnaam ooit een inrichting gebouwd in Den Helder? 

Omdat de politiek de werkgelegenheid voor de marine overeind wilde houden. 

En niet omdat we daar een jeugdinrichting nodig hadden, die had in Amsterdam 

moeten staan. Ja, dat soort beslissingen weet je wel. Dus, je staat vaak heel erg 

onder druk om een aantal politieke problemen op te lossen en dat wordt dan, in 

de ministerraad wordt gezegd van: ‘kan jij niet een convenantje afsluiten met 

mij, dat je er zoveel duizend overneemt?’. ‘Ja joh, dat doe ik’, zegt partijgenoot. 

Nou dan wordt je dus als uitvoerend directeur opgezadeld met het feit dat je 

eigenlijk alleen nog maar soldaten mag aannemen.” [Medewerker M2, Den Hey-

Acker (1965-1975)] 

 

“De sturing die je zelf als directie had op je personeel, was tamelijk gering 

vanwege politiek en het departement.” [Medewerker M5, Doggershoek (2005-

heden)] 
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3.3Hoe is het geweld ervaren en welke rol spelen deze ervaringen in het latere leven? 

Het is vrijwel onmogelijk problemen en ervaringen in het latere leven direct te herleiden tot 

specifieke ervaringen in tehuizen, pleeggezinnen en gesloten jeugdinstellingen. De in gesloten 

instellingen opgenomen jeugdigen waren (en zijn) vaak afkomstig uit zeer kwetsbare of 

problematische gezinnen. Het is moeilijk onderscheid te maken tussen vroege risicofactoren en het 

effect van het verblijf in instellingen op de latere levensloop van ex-pupillen. De verhalen van de 

ex-pupillen laten niet alleen zien dat zij nog altijd kampen met problemen op een of meerdere 

levensgebieden, maar ook dat de tijd en de ervaringen in de (gesloten) instellingen veel indruk 

hebben gemaakt en sporen hebben nagelaten, zeker als respondenten ernstig geweld hebben 

meegemaakt. Voor sommige van de geïnterviewden met een problematische jeugd, werd ook het 

volwassen leven gekenmerkt door vergelijkbare problemen. 

 

Relaties. Veel respondenten geven aan dat zij hun hele leven lang problemen hebben gehad met 

het aangaan of in stand houden van sociale relaties. Respondenten zijn vaak het vertrouwen kwijt 

in mensen, wat het aangaan van relaties met anderen niet makkelijker maakt. Anderen wilden zo 

graag contact maken, dat zij mensen blindelings vertrouwden waardoor zij soms in de problemen 

kwamen. 

Respondenten lijken daarnaast problemen te ervaren rondom het aangaan van intieme relaties. 

Soms wordt dit toegeschreven aan het feit dat ze nooit echt hebben geleerd hoe je met anderen 

zou moeten omgaan: 

“Je leert niet hoe je met gevoelens moet omgaan, je leert geen affectie tonen 

naar iemand, want je krijgt het ook niet.” [Respondent P13, man (1965-1975)] 

Anderen beschrijven de kritieke periode rondom de transitie naar het ouderschap. Regelmatig 

hebben zij problemen ervaren met de opvoeding, of is het contact met de eigen kinderen 

verstoord. Ook wordt verteld dat men, door de ervaringen in instellingen, moeite had met het 

invullen van de rol van ouder en het tonen van affectie naar de eigen kinderen: 

“Ik heb heel wat anders meegemaakt, en dat is moeilijk om je dat in te voelen. 

[…]” [Ex-vrouw van respondent:] “Het vermogen was er niet om je te 

verplaatsen in het ‘kind zijn’. Omdat je niet wist hoe dat moest, je hebt het zelf 

nooit meegekregen, dat vermogen was er niet. Als dat er wel was geweest, dan 

was je anders met de kinderen omgegaan.” [Respondent P04, man (1945-

1955)] 

Nazorg. Respondenten geven aan dat zij aan het eind van het verblijf in de gesloten instelling 

ineens buiten stonden met ‘niets’. Er was geen sprake van nazorg. Enkele respondenten 

beschrijven wel de steunende rol van het JAC (Jongeren Advies Centrum; voornamelijk actief in 

omgeving Arnhem/Nijmegen en Amsterdam) in de jaren 70 – medewerkers van het JAC 

probeerden de jongeren in tehuizen en instellingen op te zoeken of op te vangen wanneer zij 

“buiten” kwamen. Sommige jongeren hadden bijna hun hele leven in instituten en tehuizen 
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doorgebracht en waren psychologisch en gedragsmatig afhankelijk van het instellingsleven 

(geïnstitutionaliseerd). 

Recent is er meer aandacht voor nazorg gekomen en is het recht op nazorg bij de PIJ-

maatregel en jeugddetentie in de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen vastgelegd. Nazorg kan 

sinds 2011 een vrijwillig of verplichtend karakter hebben. Er wordt beter samengewerkt tussen 

instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en gemeenten om jongeren 

na hun verblijf in een JJI op te vangen. 

 

Zelfredzaamheid. Direct na het beëindigen van de plaatsing, wanneer de ex-pupillen weer de 

vrijheid konden ervaren waar ze naar hadden verlangd, was er vaak sprake van een zekere 

wereldvreemdheid. Het bleek lastig een woon- of verblijfplaats te vinden, en veel ex-pupillen 

konden slecht met geld omgaan. Voor sommigen betekende dit dat zij enige tijd een zwervend 

bestaan leidden, waarin zij soms verslaafd raakten aan alcohol en drugs. Ook blijkt werk vinden 

niet eenvoudig, mede doordat ex-pupillen aangeven dat zij door de hiërarchische en autoritaire 

omgeving van de tehuizen wars zijn geworden van autoriteit en bemoeienis. 

“Als ze me in [Naam zorginstelling] hadden laten zitten en ik daar mijn traject 

had kunnen afmaken was het waarschijnlijk nog wel goed met me gekomen. 

Maar door alles wat er daarna gebeurd is, was ik zo gefocust op vrijheid dat 

alles wat God verboden heeft, ben ik gaan doen. Ze hebben me zo hard 

proberen te breken, dat ik daarna eigenlijk gewoon helemaal losgeslagen ben.” 

[Respondent P10, man (1965-1974)] 

Gezondheid. Meerdere respondenten beschrijven een levensloop die gekenmerkt wordt door 

gezondheidsproblemen; zowel de mentale als fysieke gesteldheid lijken verminderd. Alhoewel niet 

met zekerheid te herleiden tot de gebeurtenissen in de instelling, is de algemene fysieke 

gesteldheid van ex-pupillen niet optimaal; hun leven wordt gekenmerkt door ziektes en fysieke 

gebreken. Gezondheidsproblemen hebben soms een directe relatie met het meegemaakte geweld 

in de instellingen, omdat respondenten blijvende schade hebben overgehouden aan 

mishandelingen of aan de langdurige fysiek zware arbeid die zij moesten verrichten. Soms worden 

zij aan deze tijd herinnerd door littekens. 

Ook problemen met de mentale gezondheid worden vaak gerelateerd aan het verblijf en de 

behandeling in de instellingen. Respondenten hebben last van traumatische herinneringen; zij 

lijden aan levendige herinneringen en herbelevingen in hun dromen. Meer dan eens beschrijven zij 

sociale angsten, depressies met suïcidale neigingen, of leiden zij een sociaal geïsoleerd bestaan. 

“Herbelevingen heb ik regelmatig. [...] Ik zie het echt voor me, ik voel het zelfs 

gebeuren. [...] Ik zeg altijd ik heb geen nachtmerries, omdat een van de dingen 

die bij nachtmerries horen is dat je gillend wakker wordt. Ik word nooit gillend 

wakker. Ik word helemaal verstijfd, maar muisstil wakker.” [Respondent P01, 

man (1945-1955)] 
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“Je stopt het weg in een doosje en dat doosje heb ik al die tijd redelijk onder 

controle kunnen houden… Maar op een gegeven moment werd mijn ex-vriendin 

zwanger van mijn zoon. En voor die tijd had ik het al, dat ik slechter sliep. Maar 

toen in één keer… Als ik twee uurtjes sliep dan was het veel.” [Respondent P50, 

man (1995-2005)] 

Contacten met politie en justitie. Een groot deel van, vooral de mannelijke, respondenten heeft in 

het latere leven nog contacten met politie en justitie gehad. Uit de interviews blijkt dat zij vaak 

moeite hebben (gehad) met het vinden van werk, mede door een gebrekkige vooropleiding binnen 

de instelling. Ook de problemen met het aangaan van (sociale) relaties en het vinden van een 

stabiele woonomgeving vormen risicofactoren voor het ontstaan, of voortzetten, van een criminele 

carrière. 

Hulp. De ex-pupillen hebben meestal geen vertrouwen in de hulpverlening en vinden het 

moeilijk om over de gebeurtenissen te praten. Toch zijn vrijwel alle geïnterviewde ex-pupillen in 

hun leven verwezen naar, of hebben zelf hulp gezocht bij één of meer hulpinstanties. Zo zijn veel 

respondenten in contact geweest met de (forensische) psychiatrie en hebben daar gesprekken met 

een psychiater of psycholoog gevoerd. Zij kregen soms EMDR of mindfulness training. Meerdere 

respondenten hebben hulp gehad van de verslavingszorg. 

De meeste respondenten geven echter aan dat de hulp onvoldoende was. Zij hebben 

zorgtrajecten vaak niet afgemaakt, omdat zij angstig waren, er te veel herinneringen werden 

teruggehaald, of zich niet geloofd en gehoord voelden. Soms zijn respondenten bijvoorbeeld wel 

van hun verslaving af, maar zijn zij niet geholpen bij de verwerking van hun trauma’s. 

Nog altijd hebben veel respondenten met allerlei instanties van doen. Sommigen hebben 

bijvoorbeeld een uitkering en worden daarvoor eens in de zoveel tijd opgeroepen bij een arts of 

arbeidsdeskundige van UWV, of zij ontvangen een Persoonsgebonden Budget (PGB). Sommigen 

wonen in een begeleid wonen setting en ontvangen daar hulp op het gebied van wonen. 

Het lijkt erop dat hulpvraag en (bestaand) hulpaanbod soms niet goed op elkaar aansluiten. Er 

is vooral behoefte gehoord te worden. De respondenten hebben weinig of geen vertrouwen in de 

hulpverlener en het kost veel tijd om een vertrouwensband op te bouwen. Sommige 

geïnterviewden vertelden over positieve ervaringen met ‘die ene psycholoog’ of ‘die ene 

vertrouwenspersoon’ bij een instelling. Het lijkt dan te ‘klikken’ met een bepaalde hulpverlener. 

Deze respondent vertelt over de latere ervaringen met hulpverleners: 

“Ze staan meer naast je nu. Waar vroeger steeds naar mij gekeken werd van ‘je 

bent niet in orde’. Staan ze nu meer naast me en zeggen ze ‘hé, je bent een 

intelligente en sterke vrouw, en daarom heb je het gered’.” [Respondent P11, 

vrouw (1975-1985)] 

Als er wordt gevraagd naar wat respondenten nodig hadden gehad in die tijd, noemen zij vrijwel 

altijd genegenheid, geborgenheid, een arm om je heen, of liefde: 

"Als kind heb je gewoon iemand nodig die een arm om je heen slaat. Die zegt 

van ... [wordt emotioneel]" [Respondent P13, man (1965-1975)] 



 

 79 

4. Conclusie 

In de gehele onderzochte periode is sprake geweest van psychisch, fysiek en seksueel geweld 

binnen de sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen. Dat is wellicht deels toe te schrijven aan de 

kwetsbaarheid van de doelgroep die door de jaren heen niet minder is geworden. Bestudering van 

de risico’s geplaatst te worden over de verschillende decennia leert dat respondenten uit kwetsbare 

gezinnen komen, dan wel zelf kwetsbaar zijn. 

Psychisch geweld komt in de gehele periode voor, maar kent over de tijd een verscheidenheid 

aan verschijningsvormen. Het kaalscheren van respondenten of de verplichting om 

instellingskleding te dragen leidde tot gevoelens van het verliezen van de eigen identiteit. Hoewel 

deze praktijken in latere jaren niet of minder voorkomen, spreken respondenten nog altijd over het 

verliezen van de identiteit, maar dan met name gerelateerd aan het gevoel afgesloten te zijn van 

de buitenwereld en maatschappij. Hoewel jeugdigen beter worden geïnformeerd en instellingen 

‘opener’ zijn geworden dan vroeger, ervaren jongeren ook in de latere jaren het schokkende effect 

van de geslotenheid van instellingen en de bijbehorende consequenties (tralies, visitatie, opsluiten 

op de kamer). Emotionele verwaarlozing is van alle dag: de zorg die jongeren ontvangen is 

geenszins synoniem voor liefde en affectie en blijkt bovendien moeilijk te realiseren in de gesloten 

setting. Isolatie en separatie is in de loop van de tijd deels gereguleerd en daarmee lijkt er van 

langdurig isoleren geen sprake meer te zijn. Maar uit de interviews blijkt dat isoleren ook nu nog 

veel gebeurt, soms als straf wordt ingezet, soms met geweld gepaard gaat, maar in alle gevallen 

een zeer heftige gebeurtenis is, ook voor ‘omstanders’. Pestgedrag en vernederingen door pupillen 

onderling zijn in alle periodes gemeld, net als pesterijen en vernederingen door staf. Medewerkers 

geven pupillen daarmee het gevoel afhankelijk van hen te zijn en onderstrepen daarmee nog de 

heersende machtsverhoudingen. Contact met de buitenwereld is verbeterd en contact met de 

familie wordt gestimuleerd in recentere jaren. Toch kan dit niet voorkomen dat pupillen zich 

afgesneden voelen van de maatschappij en zij dit gevoel ook later in hun leven blijven houden. 

Fysiek geweld wordt ook in alle decennia ervaren. In de interviews is vooral gesproken over 

fysiek geweld van medewerkers naar pupillen. Soms was er sprake van gewelddadige incidenten, 

soms was er sprake van een gewelddadige methodiek (i.e. specifieke instellingen worden daarbij 

genoemd) of een zeer straffend regime. Fysiek geweld tussen pupillen onderling wordt wel gemeld, 

maar soms afgedaan als ‘normaal’ of ‘iets wat erbij hoort’. Arbeidsuitbuiting is iets wat in de 

eerdere decennia plaatsvindt, later komen scholing en dagbesteding meer onder de aandacht in de 

instellingen. Maar ook in recentere jaren is er soms weinig of niet passend scholingsaanbod voor de 

jongeren. 

Ook seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers jegens pupillen 

komt in alle jaren voor, en concentreert zich af en toe rondom bepaalde instellingen. Het blijkt 

lastig voor respondenten over dergelijke ervaringen te spreken. Ook was het destijds lastig voor 

hen om dergelijke misstanden te melden vanwege de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de 

personeelsleden. Soms wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag geïnterpreteerd als 

genegenheid of affectie.  

Uit de bronstudie blijkt dat het ervaren van geweld een traumatische gebeurtenis is. Het is niet 

eenvoudig problemen en ervaringen in het latere leven direct te herleiden tot ervaringen in 

gesloten jeugdinstellingen tijdens de jeugd. De levensloop vóór die plaatsing werd vaak al 
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gekenmerkt door heftige gebeurtenissen. Dat doet echter niet af aan het feit dat ex-pupillen nog 

altijd kampen met problemen op een of meerdere levensgebieden en dat de tijd en de ervaringen 

in de (gesloten) instellingen veel indruk hebben gemaakt en hun sporen hebben nagelaten. 
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1 Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg doet onderzoek naar fysiek, psychisch en 

seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid 

van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sectorstudie gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen (hierna: sector JJI) betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten 

karakter. In het onderzoek van de commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

5. Wat is er in de JJI’s gebeurd sinds 1945? 

6. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

7. Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun 

latere leven? 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de mechanismen die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. 

De commissie heeft geweld als volgt gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor 

een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of 

psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer.  

In het onderzoek worden verschillende bronnen onderzocht. Deze Bronstudie betreft het 

onderzoek naar de pupillendossiers. Pupillendossiers bevatten – ongeacht het decennium waarin ze 

samengesteld zijn – informatie die betrekking heeft op de jeugdige en de geboden zorg. Het gaat 

veelal om een beschrijving van de geconstateerde problematiek, de ingezette hulpverlening en 

behandeling en een beschrijving van het verblijf in de instelling (waaronder bijvoorbeeld: 

incidenten). Daarnaast worden vaak persoonsgegevens, correspondentie, behandelplannen, 

besluiten, verwijzingen, beschikkingen van de rechter en bijvoorbeeld onderzoeksverslagen in deze 

dossiers aangetroffen. Het doel van deze bronstudie is na te gaan of pupillendossiers een 

potentiële vindplaats voor beschrijvingen van geweld in de instelling zijn, hetzij van pupillen 

onderling of pupillen jegens groepsleiding (op te maken uit incidentenregistraties, bijvoorbeeld) en 

- mogelijk in mindere mate - sporen van geweld van groepsleiding jegens pupillen (bijvoorbeeld 

naar aanleiding van registraties van separeren of ingediende klachten).  

 

2 Methode 

Archief pupillendossiers 

Om een steekproef te trekken uit pupillendossiers van een aantal verschillende instellingen is een 

overkoepelende archiefdienst bezocht waar dossiers van meerdere van de door ons geselecteerde 

instellingen zijn opgeslagen. Bij archiefdienst Doc-Direkt in Winschoten ligt archiefmateriaal 

opgeslagen van allerlei Rijksdiensten. Doc-Direkt bewerkt ook archieven van de Rijksoverheid en 

haar instellingen: de archiefdienst selecteert datgene dat bewaard moet blijven.  
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Er zijn geen pupillendossiers beschikbaar van voor 1997, omdat in Doc-Direkt slechts 

archiefmateriaal uit recentere jaren is opgeslagen.121 Bovendien leverde de zoektocht in Doc-Direkt 

geen dossiers op van na 2010, vermoedelijk omdat pupillendossiers na beëindiging van  het verblijf 

eerst enige tijd in de instelling blijven alvorens te worden gedocumenteerd bij een archiefdienst. 

De pupillendossiers in Doc-Direkt zijn niet per instelling of per jaar gearchiveerd. Alle dossiers 

staan door elkaar. Daarom is besloten om ‘at random’ een aantal dozen met pupillendossiers uit de 

archiefstellingen te trekken, waarbij erop toegezien is dat dossiers van verschillende JJI’s zijn 

ingezien. In totaal zijn er N = 166 dossiers ingezien (133 jongens en 33 meisjes). Er zijn dossiers 

ingezien van 21 verschillende instellingen (zie Tabel 3.1). De dossiers laten zien dat pupillen om 

verschillende redenen in de instellingen zijn geplaatst (voorlopige hechtenis, jeugddetentie, PIJ-

maatregel en civielrechtelijke plaatsing).    

 

Tabel 3.1 Aantal dossiers per instelling 

Instelling Aantal Dossiers Dossiers met geweld (%) 

De Dreef 1 0 

De Hartelborgt 4 25 

De Hunnerberg 19 10,5 

De Lindenhorst 1 0 

De Sprengen 17 41,2 

Den Engh 1 0 

Den Hey-Acker 29 24,1 

Doggershoek 10 20 

Eikenstein 9 11,1 

Glen Mills 2 0 

Harreveld 2 0 

Het Poortje 23 30,4 

Huize Alexandra 1 0 

JOC 20 15 

Kolkemate 1 0 

Lloyd Hotel 4 50 

‘t Nieuwe Lloyd 2 0 

Ottho Gerhard Heldringstichting 8 37,5 

Overberg 1 0 

Rentray 9 0 

Teylingereind 2 50 

Totaal 166 21,7 

 

 

                                                
121 Dossiers van voor die tijd bevinden zich in regionale of instellingsarchieven verspreid over het land, of zijn 
vernietigd. Er is geen centrale inventarislijst. 
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3 Resultaten 

Zoals Tabel 3.1 laat zien zijn in 21,7 procent van de dossiers aanwijzingen gevonden voor geweld 

in de instelling. Deze aanwijzingen zijn vooral aangetroffen in de gegevens omtrent het verblijf en 

de rapporten die zijn opgemaakt voor het opleggen van een disciplinaire straf of ordemaatregel.122 

Het geweld betreft vooral verbaal geweld (zie Tabel 3.2). In de dossiers wordt het meest melding 

gemaakt van verbaal geweld van pupillen naar personeel (bijvoorbeeld dreigen, schelden en 

pesten). Groepsleiding wordt door pupillen voor van alles uitgemaakt: stoephoer, kankerlijer, etc. 

Dit gedrag is vaak reden voor een kamerplaatsing.  

 

Tabel 3.2 Aard van het geweld in de pupillendossiers (in dossiers konden meerdere vormen van 

geweld voorkomen) 

Aard geweld Aantal dossiers waarin soort geweld voorkomt 

Verbaal geweld pupillen onderling 10 

Fysiek geweld pupillen onderling 20 

Seksueel incident pupillen onderling123 1 

Verbaal geweld pupil naar personeel 24 

Fysiek geweld pupil naar personeel 8 

Overig124 1 

 

Naast rapportages over verbaal geweld, zijn er ook aanwijzingen voor fysiek geweld, en dan met 

name tussen pupillen onderling. Er wordt regelmatig met meubilair naar elkaar gegooid en er zijn 

opstootjes en vechtpartijen. Fysiek geweld naar personeel is ook een aantal keer gevonden. Zo 

wordt er melding gemaakt van het gooien van een pot chocopasta naar een personeelslid van De 

Sprengen en heeft een pupil een medewerker van Den Hey-Acker met een kluissleutel aangevallen. 

In geen van de geraadpleegde dossiers wordt melding gemaakt van seksueel geweld. Ook wordt er 

geen melding gemaakt van geweld van medewerkers jegens pupillen. Gezien de nogal 

‘willekeurige’ selectie van dossiers kunnen geen uitspraken over eventuele spreiding van 

geweldsincidenten over de instellingen worden gedaan. 

Fysiek en verbaal geweld gaan vaak samen. Er ontstaat onenigheid op de groep, waarbij 

dreigementen worden geuit en wordt gescholden. Dit mondt vervolgens uit in bijvoorbeeld een 

vechtpartij. Dit gedrag is meestal reden voor een kamerplaatsing. Een klein aantal pupillen lijkt 

verantwoordelijk voor veel incidenten. Zo was er één jongen uit het Lloyd Hotel wiens dossier voor 

de helft uit incidentenrapportages bestond.  

 

 

                                                
122 Het opleggen van een disciplinaire straf is voorbehouden aan de directeur of diens vervanger, op grond van artikel 
4 van de BJJ. Van het voorval moet altijd een schriftelijk verslag worden opgemaakt door de medewerker die het 
voorval waarnam. De directeur moet zo spoedig mogelijk nadat hem verslag is gedaan, beslissen over het opleggen 
van de straf. 
123 In het dossier is sprake van een seksueel incident waarbij een meisje een jongen van de andere groep bevredigt. 
Het is onduidelijk of dit vrijwillig was.  
124 Een jongen in De Sprengen stuurde een brief met daarin ontlasting, sperma en een getekende penis naar de 
meisjesgroep. 
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4 Conclusie 

Deze bronstudie is uitgevoerd om te beoordelen of pupillendossiers aanwijzingen voor geweld 

bevatten. Om pupillendossiers uit meerdere instellingen in te zien (ter voorkoming van een 

mogelijk ’registratie-effect’), is gekozen voor een random selectie van een aantal pupillendossiers 

van verschillende instellingen bij een overkoepelende archiefdienst voor rijksinstellingen. Dat 

leverde 166 vrij recente pupillendossiers op. Deze dossiers zijn onderzocht op aanwijzingen van 

geweld tijdens het verblijf in de instelling. In 21,7 procent van de dossiers (36 dossiers) zijn 

aanwijzingen van geweld gevonden. In sommige dossiers werden aanwijzingen gevonden voor 

meerdere geweldsincidenten, waarbij verbaal en fysiek geweld vaak samen werden gerapporteerd. 

Geweld kan van allerlei aard zijn, maar over seksueel geweld is in de pupillendossiers die zijn 

ingezien niet gerapporteerd. Alle gerapporteerde geweldsincidenten hadden betrekking op geweld 

onderling of geweld van pupillen jegens groepsleiding. Er zijn geen rapportages gevonden over 

geweldsincidenten van groepsleiding jegens pupillen. 

Niet uitgesloten kan worden dat niet alle geweldsincidenten gerapporteerd zijn. Evenmin valt 

uit te sluiten dat er ondanks het ontbreken van rapportages ook geweld van groepsleiding jegens 

pupillen heeft plaatsgevonden. Een aantal pupillen is verantwoordelijk voor relatief veel incidenten. 

Veel gerapporteerde incidenten lijken te passen in het eerder geschetste beeld van frustratie en 

weerspannigheid dat inherent lijkt te zijn aan het gesloten karakter van deze instellingen en past 

bij de veelal externaliserende problematiek van de doelgroep.  

 

 

  



 

 87 

Bronstudie 4 Toezicht en inspectie 

 

Merel Dirkse 

Mieke Bruggeman 

Veroni Eichelsheim 

Peter van der Laan 

Jessica Asscher 

 

 

Bronstudies bij sectorstudie Geweld in gesloten 

(Justitiële) Jeugdinrichtingen 
 

 

1.Archiefonderzoek 

 

2. Interviews 

 

3. Pupillendossiers 

 

4. Toezicht en inspectie 

 

5. Jeugdzorg Plus 

 

6. Casestudies 

 

7. Mediaonderzoek 

 

8. Beeld en geluid 

 

9. Overzicht van relevante wetgeving en ontwikkelingen 

  



 

 88 

Bronstudie 4 Toezicht en inspectie ................................................... 87 

1 Inleiding ..................................................................................................................... 89 

2 Toezicht en inspectie in ontwikkeling .............................................................................. 89 

3 Methode ..................................................................................................................... 97 

4 Resultaten ................................................................................................................ 100 

5 Conclusie .................................................................................................................. 119 

Bijlage 1. Overzicht Inspectieverslagen ............................................................................... 126 

 

 

  



 

 89 

1.Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, verder te noemen commissie, doet 

onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–

heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sector 

gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten 

karakter. In het onderzoek van de commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

 

8. Wat is er gebeurd in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen sinds 1945? 

9. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

10. Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun 

latere leven? 

 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de mechanismen die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. 

De commissie heeft geweld als volgt gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor 

een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of 

psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer. 

In deze bronstudie zal worden onderzocht hoe er toezicht is gehouden op de gesloten 

(justitiële) jeugdinstellingen vanaf 1945. Eerst zal worden ingegaan op welke toezichtinstanties er 

waren, hoe zij toezicht hielden en hoe de organisaties zich ontwikkelden. In het overkoepelende 

inspectieonderzoek zullen deze ontwikkelingen op sector overstijgend niveau worden beschreven. 

Hier wordt alleen beschreven wat voor de sector gesloten jeugdzorg en JJI van belang is.  

Daarnaast zijn er bronnen van toezicht- en inspectie organisaties ingezien en zijn deze 

onderzocht op aanwijzingen van geweld binnen de gesloten sector. Daarbij staat de vraag centraal 

hoe eventuele wettelijke regelingen omtrent toezicht, klachtrecht en inspectie zich verhouden tot 

de uitvoering in de praktijk. Tot slot wordt antwoord gegeven op de drie eerdergenoemde centrale 

vragen.  

 

2.Toezicht en inspectie in ontwikkeling 

Sinds 1945 zijn verschillende organisaties en instanties belast geweest met het houden van 

toezicht op de omstandigheden waarin jeugdigen in de JJI’s (en haar voorgangers) werden 

opgesloten of opgevangen (zie Tabel 4.1). Deze toezichthoudende instanties hebben door de jaren 

heen andere namen gekregen of zijn gefuseerd. Daarnaast werden er door de in 2008 ingevoerde 

scheiding in de opvang van straf- en civielrechtelijk geplaatsen andere partijen verantwoordelijk 

voor toezicht in respectievelijk de JJI’s en gesloten jeugdzorginstellingen.  
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Tabel 4.1 Overzicht toezicht en inspectie in gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen  

Tijd Naam van toezicht organisatie  

1905 – heden  Commissies van Toezicht (per instelling) 

1903 – 1955  Algemeen college van Toezicht, Bijstand en Advies  

1922 – heden  Toezicht door kinderrechter, later voogdijraden en (gezins)voogden  

1951 – 2000  De Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (CRS) 

1955 – 1989  College van Advies voor de Kinderbescherming (CAK) 

1988 – heden  Inspectie Jeugdhulpverlening  Inspectie Jeugdhulpverlening en 

Jeugdbescherming  Inspectie Jeugdzorg  Inspectie Gezondheidzorg en 

Jeugd (IGJ)  

1989 – 2000  College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (CAJK) 

2000 – heden  Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) = (CAJK+CRS) 

2005 – 2012  Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) 

2012 – heden  Inspectie Openbare Orde en Veiligheid + ISt  Inspectie Justitie en 

Veiligheid (Inspectie JenV) 

 

2.1Commissies van Toezicht (1905-heden) 

Allereerst waren de Commissies van Toezicht (CvT’s) verantwoordelijk voor het toezicht op het 

reilen en zeilen in de rijksinrichtingen. Deze commissies hadden oorspronkelijk slechts een 

toezichthoudende taak. De CvT wees een maandcommissaris aan die minimaal twee keer per 

maand spreekuur hield in de inrichting. In de praktijk was het toezicht meer bedoeld als toezicht 

op en het ondersteunen van het handelen van de directeur. Pas in de jaren 60 ontstond de praktijk 

waarbij commissieleden bij toerbeurt de functie van maandcommissaris vervulden en spreekuur 

hielden.125  

Sinds 1984 is het klachtrecht ten behoeve van de jeugdigen in de rijksinrichtingen voor 

kinderbescherming van kracht.126 De CvT’s werden vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor 

de behandeling van klachten van jeugdigen. In de particuliere inrichtingen werden pas in 1990 

CvT’s ingesteld. Het beklagrecht in de particuliere JJI’s kwam er uiteindelijk pas in 2001 met de 

invoering van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) en het Reglement justitiële 

jeugdinrichtingen (Rjj).127  

Tegenwoordig vervult de CvT drie taken. Allereerst houdt zij toezicht op de tenuitvoerlegging 

van de vrijheidsbeneming in de inrichting. Ten tweede neemt zij kennis van de klachten van 

jeugdigen, ouders of voogd en probeert daarin te bemiddelen. Na een klacht van een ingeslotene, 

zal de CvT een uitspraak doen over deze klacht. De laatste taak is advies en inlichtingen geven aan 

de inrichtingsdirecteur, de minister van Justitie en de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ).128 De leden van de commissie zijn niet in dienst van de inrichting. De wet 

                                                
125 Boendermaker, L., Uit Beijerse, J., Ruitenberg, I., Awad, S., & Bektesevic, D. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar 
geweld in Justitiële Jeugdinrichtingen. 
126 Reglement betreffende de rechtspositie van hen die in rijksinrichtingen voor kinderbescherming zijn opgenomen 28 
maart 1984, Stcrt.14 juni 1984, nr.114, p.14-15.  
127 Boendermaker, L., Uit Beijerse, J., Ruitenberg, I., Awad, S., & Bektesevic, D. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar 
geweld in Justitiële Jeugdinrichtingen. 
128 Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (bjj) Artikel 7.  
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schrijft voor dat er in elk geval een rechter, advocaat, een deskundige op het gebied van 

gedragswetenschappen en een deskundige op het gebied van pedagogische hulpverlening deel 

uitmaken van de CvT. Verder is de CvT vrij in haar samenstelling.129 

2.2Algemeen college van Toezicht, Bijstand en Advies (1903-1955)  

Naast de CvT werd er in de Beginselenwet van 1901 gesteld dat er over de gezamenlijke 

tuchtscholen en Rijksopvoedingsgestichten (i.e. voorlopers van de huidige JJI’s) overkoepelend 

toezicht zou worden uitgeoefend door een Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies. De 

samenstelling van het College werd destijds vastgesteld op minimaal tien en maximaal zestien 

leden. In het College kregen verschillende deskundigen zitting. Om niet elk lid permanent met alle 

facetten van het takenpakket te confronteren, werd in 1905 besloten tot splitsing van het College 

in enkele afdelingen, die elk met een specifiek onderdeel van de taak werden belast. Aanvankelijk 

werden dit de afdelingen: tuchtscholen, Rijksopvoedingsgestichten, particuliere zorg en 

wetenschappelijke zaken.130  

Naast deze algemene afdelingen werd het toezicht voor elke tuchtschool, 

Rijksopvoedingsgesticht en particulier gesticht telkens voor twee jaar opgedragen aan twee door 

de voorzitter benoemde leden. De aldus ontstane kleine commissies bezochten op gezette tijden de 

verschillende inrichtingen, terwijl bezoeken in de regel ook werden gecombineerd met een gesprek 

met de eventueel aan de inrichtingen verbonden CvT’s. Het Algemeen College van Toezicht, 

Bijstand en Advies werd in 1955 vervangen door het College van Advies voor de 

Kinderbescherming. Dit college werd op haar beurt in 1989 vervangen door het College van Advies 

voor de justitiële Kinderbescherming (CAJK, zie Tabel 4.1). Uiteindelijk nam in 2000 de Raad voor 

de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) de taken van het College over.131  

2.3Toezicht op jeugdigen door de kinderrechter (1922-1995) en de gezinsvoogd (1922-

heden) 

Een derde vorm van toezicht werd en wordt nog steeds door kinderrechters en de (gezins)voogden 

uitgevoerd. In 1922 werd de ondertoezichtstelling (OTS) ingevoerd. Met deze rechterlijke uitspraak 

is het mogelijk het gezag van ouders te beperken als de belangen van een kind ernstig bedreigd 

worden. Het kind blijft zo mogelijk in het gezin wonen, maar in het kader van de OTS kan een kind 

ook uit huis worden geplaatst.  

Bij de invoering van de OTS werden er destijds speciale kinderrechters aangesteld die leiding 

kregen over de uitvoering van de OTS en ook toezicht hielden op de tenuitvoerlegging van de OTS. 

Dit betekende dat de kinderrechter zelf contact onderhield met de door hem of haar onder toezicht 

gestelde jeugdigen. Deze dubbelfunctie van de kinderrechter, als rechtsprekend en tegelijkertijd 

verantwoordelijkheid dragend voor de uitvoering van de maatregel, was aan kritiek onderhevig. In 

1995 werd daarom een wetswijziging doorgevoerd waarbij deze taken werden gescheiden. De 

                                                
129 Hoofdstuk 3. Commissie van toezicht en beklagcommissie Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj). 
130 Buskes, J.J.Inventaris van het archief van het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies voor het 
Rijkstucht- en Opvoedingswezen, (1901) 1903-1955. Archiefbloknummer J25531. Geraadpleegd van: 
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.09.29.ead.pdf  
131 Boendermaker, L., Beijerse, J., Ruitenberg, I., Awad, S., & Bektesevic, D. (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar 
geweld in Justitiele Jeugdinrichtingen.  
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kinderrechter hield zijn rechtsprekende taken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

OTS kwam bij gezinsvoogdijinstellingen te liggen.132  

De gezinsvoogd had de wettelijke plicht om maandelijks verslag uit te brengen aan de 

kinderrechter over de voorvallen rond het kind en zijn omgeving.133 Daarnaast moesten zowel de 

officier van justitie als de Voogdijraad worden geïnformeerd over plaatsing van het kind. Beiden 

konden deze kinderen bezoeken als ze dat noodzakelijk vonden. De Voogdijraden werden in 1956 

omgevormd tot de Raden voor de Kinderbescherming die o.a. adviseerden bij de plaatsing in 

instellingen en informatie konden opvragen.134  

2.4De Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (CRS, 1951 – heden)  

In 1951 werd de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing (CRS) gevormd.135 Het was een 

onafhankelijk college dat de minister van Justitie adviseerde op het terrein van 

strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Naast advisering waren rechtspraak en toezicht 

belangrijke taken van de Raad. De Raad toetste of maatschappelijk aanvaarde normen en waarden 

werden gehanteerd in de tenuitvoerlegging en bewaakte het recht van justitiabelen op een 

menswaardige bejegening.  

In  2001 is de CRS gefuseerd met het College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming 

(CAJK) en vormden zij vervolgens gezamenlijk de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ).136 Op het gebied van de adviestaken bestond enige overlap tussen beide 

instanties en hierin lag er reden om de instanties samen te voegen. De RSJ vormt een 

onafhankelijk college dat de minister van Justitie desgevraagd of uit eigen beweging adviseert over 

de toepassing en uitvoering van beleid en regelgeving op het terrein van de strafrechtstoepassing 

van jeugdigen. 

Daarnaast toetst de RSJ of de maatschappelijk aanvaarde normen en waarden zijn gehanteerd 

in de tenuitvoerlegging en bewaakt de Raad het recht van justitiabelen op een menswaardig 

bestaan. Dit gebeurt via toezicht en rechtspraak. Op grond van de Bjj kunnen jeugdigen klagen bij 

de CvT van de betreffende instelling.137 Wanneer de behandeling van de klacht niet het gewenste 

                                                
132 Mertens, N.M. (1996). Gezinsvoogden aan het werk. De uitvoering van de ondertoezichtstelling in 1993. WODC. 
Gouda Quint.  
133 Art.8 KB van 3 maart 1948, Stb. I 88 
134 Dekker, J. J. H., Dane, J. & Walhout, E.C. (2012). Overheid en gedwongen jeugdzorg: een nader onderzoek naar 
toezicht en inspectie in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren tachtig. Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen. p. 272-273, 282 met verwijzingen naar het door Hermans in 1984 verrichte onderzoek naar de historische 
ontwikkeling van de Raad voor de Kinderbescherming.  
135 Ingesteld bij de wet van 21 december 1951 (Beginselenwet Gevangeniswezen).  
136 Zie voor meer informatie https://actorenregister.nationaalarchief.nl/node/10800/organization-timeline/2000-2250.  
137 https://wetten.overheid.nl/BWBR0011756/2018-08-01 

Voogd en Gezinsvoogd  

Een voogd heeft meer rechten en plichten dan een gezinsvoogd. In het geval van een voogd 

zijn de ouders uit de ouderlijke macht gezet. De ouders hebben in dit geval geen enkele 

zeggenschap meer. De voogd is primair verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van 

het kind.  

 

Het toewijzen van een gezinsvoogd gebeurt in het kader van een OTS. Dit wordt gedaan als er 

sprake is van zorgen over de ontwikkeling van het kind. De ouders blijven in dit geval 

verantwoordelijk voor het kind.  
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resultaat heeft opgeleverd is er een mogelijkheid voor zowel de pupil als de instellingsdirectie om 

in beroep te gaan bij de RSJ. 

2.5Inspectie  

2.5.1De Inspectie Jeugdhulpverlening  

Naast de CvT’s, het College en de Raad bestond de Rijksinspectie. De afdeling Jeugdzorg werd per 

1 november 1945 overgedragen aan het ministerie van Justitie, 7e Afdeling (Rijkstucht- en 

Opvoedingswezen).138 De Rijksinspectie bestond uit één inspecteur en twee adjunct-inspecteurs. 

Zij waren verantwoordelijk voor zevenduizend kinderen in gestichten en voor vijfduizend 

pleeggezinnen. Alleen de instellingen die subsidie kregen werden gecontroleerd. De dienst was 

logischerwijs overbelast.139 In de jaren vijftig werd de inspectie uitgebreid, maar ook met twee 

inspecteurs en een inspectrice bijgestaan door zes andere ambtenaren, kon niet op een voldoende 

manier toezicht worden gehouden.140  

Daarom kwam er in 1988 ook een Inspectie Jeugdhulpverlening die specifiek belast werd met 

het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulpverlening. De inspectie werd in 1994 omgevormd tot 

de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming en in 2004 werd het de Inspectie Jeugdzorg 

(IJZ). De IJZ is recentelijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geworden. De inspectie 

richt zich van oudsher op het toetsen van kwaliteitsbeleid en de werking van kwaliteitssystemen bij 

de instellingen. Zo nodig doet zij voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van de instellingen. 

Indien de inspectie tijdens de uitoefening van haar taak binnen een inrichting stuit op feiten die 

naar haar oordeel duiden op structurele misstanden, dan wel aanleiding kunnen zijn tot 

voorzienbare misstanden, informeert zij de minister. De inspectie is geen instantie voor 

klachtbehandeling.141  

2.5.2De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) 

In 2005 werd de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) ingesteld die de toezichtstaak op de 

JJI’s overnam van de RSJ.142 De inspectie omschreef toezicht als het verzamelen van informatie 

over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, de beoordeling 

daarvan en het eventueel interveniëren.  

In 2012 is de ISt samengevoegd met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en hernoemd 

tot Inspectie Veiligheid en Justitie (IvenJ). Vanaf januari 2015 heeft de inspectie er taken 

bijgekregen vanuit de Jeugdwet. Het toezicht op JJI’s krijgt mede vorm in samenwerking met de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), en de 

Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Hierbij hanteren de inspecties 

                                                
138 Van den Bergh, V., & Gruythuysen, M.W.M.M. (1993). Ministerie van Justitie: 7e Afdeling: Bureau Bijzondere 
Jeugdzorg. Nationaal Archief, Den Haag. Geraadpleegd via: https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-
/ead/pl/aicode/NL-HaNA/type/fa/id/2.09.42.02.  
139 Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot 
heden. Rapport commissie-Samson. Deel 3 Deelonderzoeken en bijlagen. Toezicht en inspectie blz. 269 – 407. 
140 Dekker, J. J. H., Dane, J. & Walhout, E.C. (2012). Overheid en gedwongen jeugdzorg: een nader onderzoek naar 
toezicht en inspectie in de periode na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren tachtig. Groningen: Rijksuniversiteit 
Groningen., p. 273-274.  
141 https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/toezicht-en-handhaving/werkwijze  
142 Regeling van de Minister van Justitie van augustus 2005, houdende regeling van de werkzaamheden van de 
Inspectie voor de Sanctietoepassing, Stcrt. 2005, 166, p. 9. I.w.tr. 22 augustus 2005, terugwerkend tot en met 1 juni 

2005. Laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011, Stcrt. 2011, 22848.  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verschillende methoden. Iedere gesloten (justitiële) jeugdinrichting wordt door de inspecties 

bezocht voor een integrale doorlichting: gedurende drie dagen interviewen de inspecties 

medewerkers en jongeren, observeren zij processen en zien documenten en dossiers in. Deze 

bezoeken worden aangekondigd, maar hebben altijd een aantal onaangekondigde elementen: ter 

plekke spreken de inspecteurs at random met medewerkers en jongeren, kiezen de inspecties zelf 

welke dossiers zij inzien en welke locatie en activiteiten zij in de instelling willen observeren.  

Het toezicht voert de inspectie uit aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 

Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, 

Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en 

verwachtingen.143   

2.6Toezicht en belangenbehartiging door andere instanties 

2.6.1De alternatieve hulpverlening  

Een laatste vorm van toezicht binnen deze sector is indirect van aard en kwam op in de jaren 60 

en 70. Er ontstond een visie dat jongeren niet onmondig zijn, maar recht hebben op een eigen plek 

in de samenleving.144 Een jongerencultuur met nozems, provo’s, hippies en existentialisten deed 

zijn intrede. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken werden aan de orde gesteld zoals vrije liefde, 

milieu, drugs, emancipatie, kunst, democratie en de afbraak van autoriteit. De antiautoritaire 

jongeren riepen op tot verzet waar het kon.  

In de jaren 70 ontstond er zo ook steeds meer kritiek op de jeugdhulpverlening. Daaruit 

kwamen initiatieven voort die bekend werden als ‘de alternatieve hulpverlening’. Voorbeelden 

hiervan zijn de Jongeren Advies Centra (JAC), de plaatselijke Releases en de Belangenvereniging 

Minderjarigen (BM). De alternatieve hulpverlening had forse kritiek op de ‘autoritaire’ traditionele 

hulpverlening, die vooral gericht zou zijn op disciplinering van jongeren en bovendien veel te 

bureaucratisch werkte. Er was ook scherpe kritiek op de ‘betuttelende blik’ op de nieuwe wegen die 

jongeren insloegen met bijvoorbeeld het experimenteren met drugs, seks en het wonen in 

woongroepen.145  

Vooral de BM was actief in het demonstreren, bezetten van tehuizen en het publiceren van 

zwartboeken. Ze wilde ‘tehuisbewoners’ organiseren om voor hun gemeenschappelijke belangen op 

te komen. De BM eiste inspraak, totale openheid in instellingen en betere materiële voorzieningen 

voor de jongeren.146 Uiteindelijk begon de gesloten cultuur van de gesloten jeugdzorg in de jaren 

80 en 90 meer af te brokkelen.  

2.6.2Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 

In de jaren 70 ontstond ook de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Kinderen, 

ouders en verzorgers konden bij het AKJ terecht met vragen of klachten over de jeugdzorg. Het 

AKJ bestaat nog steeds en informeert, adviseert en ondersteunt jongeren, kinderen en ouders die 

met de jeugdhulp te maken krijgen. Ook geeft het AKJ ondersteuning bij het opstellen, indienen en 

afhandelen van klachten over de jeugdhulp.  

                                                
143 Zie voor meer informatie http://toetsingskadervhj.nl/  
144 De Beer, G. (2015). Het ontstaan van het Jongeren Advies Centrum Amsterdam. Ons Amsterdam. Oktober 2015. 
145 Sprinkhuizen, A. (2012). Canon Sociaal Werk Nederland. 1970 Jongeren Advies Centrum (JAC). Bloei en inkapseling 
van de Alternatieve Hulpverlening.  
146 Simonse, H. (1981). De visie van de Belangenvereniging Minderjarigen op de kinderbescherming. Leersum. 



 

 95 

De werkzaamheden van het AKJ hebben inmiddels zelfs een wettelijke basis gekregen in de 

Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit. De Jeugdwet verplicht gemeenten tot het beschikbaar stellen 

van een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Jeugdwetcliënten. Het AKJ voert in opdracht van 

alle gemeenten het onafhankelijk vertrouwenswerk voor de Jeugdwet uit. Het AKJ voert deze 

werkzaamheden uit in opdracht van het ministerie van VWS, de Raad voor de Kinderbescherming 

en diverse landelijke instellingen (niet vallend onder de Jeugdwet). Bij het AKJ kunnen bijvoorbeeld 

ook klachten worden ingediend over JeugdzorgPlus.147 

2.6.3Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman  

Tot slot zijn er nog een aantal vrij algemene instanties waarbij burgers terecht kunnen met een 

breed scala aan klachten over gedragingen van overheidsinstanties in het algemeen, zoals de 

Nationale Ombudsman.148 De Nationale Ombudsman toetst of instanties hun overheidstaken 

behoorlijk uitvoeren. Wat betreft klachten over gedragingen van private instellingen is de Nationale 

Ombudsman alleen bevoegd als de klacht over de private organisatie wordt vertaald naar een 

klacht over bijvoorbeeld de IGJ.  

In 2011 is tevens een Kinderombudsman aangesteld. De Kinderombudsman toetst gedragingen 

van overheidsinstanties aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De 

onderzoeksbevoegdheid van de Kinderombudsman is veel breder dan die van de Nationale 

Ombudsman. De Kinderombudsman heeft niet alleen bestuursorganen, maar ook privaatrechtelijke 

organisaties als werkterrein, dus alle instanties in de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang en 

de gezondheidszorg.149 De Kinderombudsman heeft ook een centrale taak bij het voorlichten en 

informatie geven over de rechten van het kind, advisering over wetgeving en beleid. Ook houdt de 

Kinderombudsman toezicht op de wijze waarop klachten van jeugdigen en hun wettelijk 

vertegenwoordigers worden afgehandeld. Hij kan een onderzoek instellen op eigen initiatief of naar 

aanleiding van klachten.  

2.6.4Bureau Integriteit en Veiligheid (BI&V) 

In 2006 werd de Ambtenarenwet gewijzigd en werd het hebben van een gedragscode integriteit 

voor ministeries en rijksdiensten verplicht. Er kwam een Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk 

wat als toetsingskader gold.150 De verantwoordelijkheid voor jeugdigen in een JJI ligt bij Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI), wat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid en 

hanteert de Modelinstructie Integriteitsschendingen. 

Als er sprake is van een mogelijke integriteitsbreuk door een medewerker in een JJI dient de 

directie van een rijksinrichting dit te melden bij het Bureau Integriteit en Veiligheid (BI&V).151 

Onder een integriteitsinbreuk wordt verstaan: een handeling waarbij in strijd is gehandeld met 

beleidsvoorschriften, circulaires, gedragsrichtlijnen of met de plichten en verantwoordelijkheden 

van het goed ambtenaarschap, dan wel een gedraging die een strafbaar feit oplevert.152 Alle 

meldingen van integriteitsinbreuken en eventueel opgelegde sancties, worden door het BI&V 

verzameld in een centraal register (Database Integriteitmeldingen DJI).  

                                                
147 Zie voor meer informatie www.akj.nl  
148 Artikel 1a Wet Nationale Ombudsman 
149 Artikel 11b Wet Nationale Ombudsman 
150 Staatscourant 24 maart 2006, nr. 60. Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk. 
151 Tweede kamer. Vergaderjaar 2015-2016. 24587. Nr 636 
152 Modelinstructie Handelwijze Integriteitsschendingen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. 2017.  
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Na een melding wordt in overleg tussen het BI&V en de directie van de inrichting bepaald of, 

en zo ja in welke vorm, een onderzoek moet worden ingesteld. Er zijn drie mogelijkheden: een 

feitenonderzoek, een disciplinair onderzoek, en het initiëren van een aanvraag van een 

strafrechtelijk onderzoek. Het BI&V geeft een onafhankelijk oordeel over de situatie en heeft meer 

mogelijkheden tot onderzoek dan de instelling zelf. Het BI&V kan namens de directeur ook de 

contacten onderhouden met politie en het OM en is indien nodig behulpzaam bij het opvragen van 

processen-verbaal.  

 

Figuur 1. Toezicht en inspectie in JJI’s en JeugdzorgPlus (heden) 
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3.Methode 

In de vorige paragraaf is globaal omschreven welke vormen van toezicht en inspectie er binnen de 

sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen zijn (geweest). Voor het huidige onderzoek zijn 

bronnen van een deel van deze instanties onderzocht. Omwille van de tijd en verwachte opbrengst 

is er een keuze gemaakt om bronnen in te zien van een aantal Commissies van Toezicht, de IGJ en 

de RSJ. 

3.1Commissie van Toezicht 

Allereerst zijn in het archiefonderzoek de gearchiveerde bronnen van de CvT’s van vier instellingen 

onderzocht. Het betreft bronnen van de CvT van de Hunnerberg, de Rekkense Inrichtingen, ’t Lloyd 

Hotel en de Doggershoek. Het gaat met name om klachten van jeugdigen en de reactie van de 

CvT’s daarop. De bevindingen hiervan zijn terug te vinden in Bronstudie 4.1 Archiefonderzoek. 

Daarnaast is contact gezocht met het Kenniscentrum CvT’s. Het Kenniscentrum heeft als doel 

algemene, objectieve en actuele informatie te bieden op het werkterrein van CvT. Het biedt 

daarnaast een plek voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen commissies onderling.153 Uit 

het mailcontact met het Kenniscentrum blijkt dat verslagen van vergaderingen van de CvT 

tegenwoordig per CvT op de desbetreffende rechtbank bewaard worden.154 Gezien de tijd en 

omvang van het huidige onderzoek heeft de sectorstudie gekozen om niet langs alle afzonderlijke 

rechtbanken te gaan om de CvT-verslagen in te zien. 

Vanaf 2012 wordt door alle CvT’s van de verschillende JJI’s gewerkt met een landelijk 

klachtenregistratiesysteem Klaver. In Klaver registreren alle CvT’s de klachten die bij hen zijn 

binnengekomen. De sectorstudie JJI heeft een overzicht ontvangen van alle klachten uit JJI’s van 

2012 – 2016. In het overzicht is het niet mogelijk om te splitsen naar verschillende instellingen. 

Uitspraken die worden gedaan hebben daarom betrekking op de gehele sector.  

3.1.1Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Een tweede bron van informatie betreft de IGJ. Allereerst zijn de jaarverslagen vanaf 1988 op het 

hoofdkantoor in Utrecht ingezien. In de jaarverslagen worden nauwelijks namen van instellingen 

genoemd. Deze bronnen geven dus een beeld van de sector in zijn geheel. Daarnaast zijn 

inspectierapporten en doorlichtingen over specifieke instellingen ingezien. Deels zijn deze stukken 

online te vinden, oudere stukken zijn opgevraagd bij Doc-Direkt. 

Als laatste zijn incidentmeldingen bij de IGJ ingezien. Sinds haar bestaan worden er 

verschillende meldingen bij de inspectie gedaan. Dit kunnen klachten en meldingen vanuit de 

instelling zijn, maar ook van ouders, professionals en buurtbewoners. Tot 1993 had de inspectie 

geen richtlijnen over welke feiten de inspectie geïnformeerd wilde worden.155 Sinds 2011 maakt de 

inspectie onderscheid tussen meldingen van incidenten en meldingen van calamiteiten. Een 

calamiteit is een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een 

instelling en die onverwacht of onbedoeld kan leiden of heeft geleid tot een dodelijk of schadelijk 

                                                
153 https://www.commissievantoezicht.nl/praktische_informatie 
154 Rechtbank Gelderland voor JJI de Hunnerberg, Rechtbank Limburg voor JJI het Keerpunt, Rechtbank Midden-
Nederland voor JJI Intermetzo, Rechtbank Groningen voor JJI Juvaid, rechtbank Rotterdam voor JJI de Hartelborgt en 
Rechtbank Zeeland- West-Brabant voor Den Hey-Acker.  
155 Jaarverslag Inspectie 1993. 
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gevolg voor een jeugdige, of voor een ander als gevolg van het handelen van de jeugdige 

(dodelijke afloop, ernstig of blijvend letsel, ziekenhuisopname, seksueel misbruik) en incidenten die 

publiciteit gevoelig zijn. Alleen calamiteiten moeten tegenwoordig nog bij de inspectie gemeld 

worden. Bij het weglopen van kinderen bijvoorbeeld onderneemt de inspectie geen actie.156  

Sinds 2008 werkt IGJ met een landelijk registratiesysteem BRS waar incidenten worden 

ingevoerd. Stukken over de periode daarvoor liggen bij Doc-Direkt. Voor het huidige onderzoek zijn 

over de periode 2008 – 2017 incidenten uit alle JJI’s en JeugdzorgPlus instellingen in BRS ingezien. 

De incidenten hebben betrekking op ongeoorloofde afwezigheid, verboden middelen, strafbare 

handelingen door personeelsleden, geweld tegen personen etc. In Figuur 2 is te zien dat bij de 

inspectie veelal melding werd gedaan van ongeoorloofde afwezigheid (73,1%). In overleg met de 

inspectie is ervoor gekozen om alle meldingen van ongeoorloofde afwezigheid niet te betrekken in 

het huidige onderzoek. Over de periode 2008 – 2017 bleven daardoor ongeveer 1444 incidenten 

over.   

 

Figuur 2.  Meldingen bij de inspectie 2007. Bron: Jaarverslag inspectie Jeugdzorg 2007 

3.2Raad voor strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  

Ten derde is gebruik gemaakt van de administratieve verslaglegging van de RSJ. De RSJ doet 

jaarlijks verslag van haar bezigheden. De jaarverslagen vanaf 2000 zijn op de website te vinden. 

Deze jaarverslagen zijn ingezien. Daarnaast kunnen jeugdigen op grond van de Beginselenwetten 

klagen bij de CvT van de betreffende instelling. Wanneer de behandeling van de klacht niet het 

gewenste resultaat heeft opgeleverd voor de jeugdige of de directeur, staat beroep open bij de 

RSJ. Beroepsuitspraken vanaf 2002 zijn in te zien op de website van de RSJ.157 De beroepszaken 

van de RSJ zijn gescreend met betrekking tot het onderwerp geweld en vervolgens zijn die 

beroepszaken ingezien.  

                                                
156 Jaarverslag Inspectie 2011. 
157 https://puc.overheid.nl/rsj 
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3.3Interviews 

Ten slotte is er in de interviews met ex-pupillen alsook met medewerkers en sleutelfiguren uit de 

sector gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gevraagd naar de rol van toezicht en inspectie. Deze 

interviews zijn een aanvullende bron. In Figuur 3 is een overzicht te zien van alle gebruikte 

bronnen in het huidige onderzoek.   

 

 

Figuur 3. Overzicht van de gebruikte bronnen 
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4.Resultaten 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken. Eerst zal per bron 

worden omschreven welke vormen van geweld zijn aangetroffen. In de daaropvolgende 

slotparagraaf zal antwoord worden gegeven op de drie onderzoeksvragen van de commissie. 

4.1 Commissie van Toezicht 

Zoals gezegd zijn bronnen van de CvT in het Archiefonderzoek (zie Bronstudie 4.1) onderzocht en 

zal er daarom hier niet weer inhoudelijk op worden ingegaan. Het betreft bronnen van de CvT van 

de Hunnerberg, de Rekkense Inrichtingen, ’t Lloyd Hotel en de Doggershoek. Helaas geven deze 

bronnen geen informatie over de rol van de CvT’s in de periode 1945 – 1965. Uit andere bronnen 

blijkt echter dat het toezicht in die periode meer bedoeld was als toezicht op en het ondersteunen 

van het handelen van de directeur. Dat blijkt ook uit het volgende citaat van een oud-medewerker 

van de inrichting Op Den Berg: 

‘Als er een grote Porsche voor de deur stond, dan wisten wij dat de Commissie 

van Toezicht er was. Dat onttrekt zich volledig uit de waarneming van de 

uitvoering van uitvoerend personeel. Het waren in die tijd over het algemeen 

echt leken. Tegenwoordig moet er een advocaat bij zitten en een 

plaatsvervangend rechter. In die tijd waren het notabelen en het waren over het 

algemeen mensen, dat als je zei: “dit is blauw” (en wijst naar een bruin 

speculaasje) zei iedereen braaf: “Wat een mooie blauwe speculaasjes”. Ja zo 

waren deze mensen gewend te denken en zo zaten ze met de directeur om 

tafel. Die stuurde ze een beetje het bos in geloof ik. Het uitvoerend personeel, 

noch jongeren in mijn tijd, hadden contact met de Commissie van Toezicht. Ze 

kwamen niet eens in de inrichting! Later is de taak van de commissie natuurlijk 

aangescherpt, geformuleerd en hebben ze wel meer een rol gekregen, maar zeg 

maar tot 1985, was het echt beperkt. Het bleef echt op directieniveau’.158  

Zoals in de inleiding reeds geschetst, ontstond pas in de jaren 60 de praktijk waarbij 

commissieleden bij toerbeurt de functie van maandcommissaris vervulden en spreekuur hielden, de 

CvT kreeg een grotere rol toen in 1984 het klachtrecht werd ingevoerd. De commissies werden 

vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de behandeling van klachten. Een geïnterviewde zegt 

daarover:  

‘Nou bijvoorbeeld, toen het beklagrecht ingevoerd werd maakten we er een 

grapje van. Als een jongen afgezonderd werd, kregen ze een beklagformulier 

he, die moesten ze dan invullen. Nou wij gaven dat formulier dan meteen als hij 

nog pislink was. Ja het eerste wat zo'n jongen deed was dat helemaal 

kapotscheuren natuurlijk. “IK GA IN BEKLAG!"…. “Ja dat kan niet meer, want 

dat blaadje heb je net kapotgescheurd". Ja dat sloeg echt op een gegeven 

moment door. Er waren jongens die in beklag gingen omdat de groepsleiders 

                                                
158 Interview met sleutelfiguur M1. 
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geen koffie wilden inschenken voor ze. De commissie ging dat dan echt in 

behandeling nemen! Ja dan denk je echt, hallo, dat schiet echt de andere kant 

op. Je had zelfs op een gegeven moment de situatie dat personeel het gevoel 

had van, nou, ik grijp maar niet meer in, anders heb je zo'n beroepszaak aan je 

kont’.159 

Hetgeen in het bovenstaande citaat wordt genoemd is ook te zien als er wordt gekeken naar de 

meer recente klachten uit het landelijke klachtenregistratiesysteem Klaver. De klachten die de 

verschillende CvT’s ontvangen zijn klachten met betrekking tot activiteiten, behandeling, 

bewegingsvrijheid binnen de inrichting, het dagprogramma, contact, interventies, zakgeld, 

verzorging etc. Er gaan daarnaast ook klachten over onderwerpen die van toepassing zijn voor het 

huidige onderzoek. In Tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de klachten bij de CvT van alle JJI’s.   

 

Tabel 4.3 Overzicht van klachten van de Commissies van Toezicht 

Klachten 2012 2013 2014 2015 2016 

Bejegening 138 128 161 96 161 

Disciplinaire straf 51 62 125 89 123 

Geweld 3 5 6 10 13 

Regime 15 32 23 6 12 

Ordemaatregel 120 109 153 184 214 

Totaal aantal klachten 1034 1488 1322 1371 1923 

Aantal JJI’s160 10 9 9 9 8 

Aantal jongeren bereikt 1869 1469 1380 1437 1442 

Noot. Het landelijk registratiesysteem Klaver is vanaf 2014 pas door alle CvT’s in gebruik genomen en op de juiste 
manier ingevuld. De cijfers van 2012-2013 zijn hierdoor minder betrouwbaar. De tabel is gemaakt met getallen uit 
Klaver en kengetallen afkomstig www.nji.nl.  

 

Uit Tabel 4.3 wordt duidelijk dat kinderen in de recente periode de mogelijkheid hebben om te 

klagen binnen de instellingen en dit ook veelvuldig doen. In 2016 waren er relatief veel klachten 

ten opzichte van het aantal kinderen dat er in de instellingen verbleef. Uit de tabel blijkt bovendien 

dat met name bejegening door groepsleiding en het krijgen van een ordemaatregel of disciplinaire 

straf reden zijn voor een indienen van een klacht. Volgens deze bron is er in veel minder gevallen 

sprake van een klacht naar aanleiding van een geweldsincident. Hoewel lastig te beoordelen op 

grond van alleen deze informatie lijkt er een lichte toename waarneembaar in het aantal klachten 

over geweld bij de commissies. Overigens is het wellicht goed te vermelden dat geen van deze 

klachten over geweld gegrond werden verklaard.  

 

  

                                                
159 Interview met sleutelfiguur M1 
160 Zowel Rijks- als particuliere jeugdinrichtingen 
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4.2 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

4.2.1 Jaarverslagen 

Pas in 1989 kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een wettelijke basis door de invoering 

van de Wet op de Jeugdhulpverlening. Met de Wet op de Jeugdhulpverlening werd een belangrijke 

herordening aangebracht in de hulpverlening die jarenlang ressorteerde onder verschillende 

departementen met uiteenlopende financiële regelingen. De inspectie werd in 1988 diverse malen 

geattendeerd op de problemen binnen de jeugdhulpverlening die samenhingen met de grote 

toename van jongeren met een migratieachtergrond in de voorzieningen.161 In de stukken van 

destijds blijkt dat men van mening was dat de grote groepen jongeren met een 

migratieachtergrond vroegen om een andere aanpak, die meer gestoeld zou moeten zijn op kennis 

en ervaring van de desbetreffende culturen. Een van de manieren waarop dit gerealiseerd zou 

kunnen worden, was volgens de inspectie dat de personeelsbezetting in de voorzieningen meer zou 

moeten aansluiten bij de populatie.  

Vlak na het ontstaan van de Inspectie (1988) kwam de jeugdhulpverlening negatief in de 

publiciteit vanwege het stijgende aantal klachten. De inspectie behandelde in principe geen 

individuele klachten, maar toch kwamen er regelmatig klachten binnen over diverse 

jeugdzorginstellingen. Dit gebeurde zowel telefonisch als schriftelijk. De klachten gingen onder 

andere over de steeds langer wordende wachtlijsten bij gesloten voorzieningen. Zo bleek bij 

Harreveld de wachtlijst voor de besloten/gesloten groepen het grootst. Aan het eind van de jaren 

80 waren er 31 jongens op de wachtlijst geplaatst. Door de lange wachtlijsten werden er plekken 

ingekocht in residentiele instellingen. Het aantal justitieel geplaatste jongeren in deze 

voorzieningen steeg met als gevolg een grote toename van escalaties van geweld. Deze 

residentiele instellingen beschikten niet over de middelen om adequaat te reageren op het gedrag 

van de jongeren.162  

Begin jaren 90 bracht de inspectie het thema seksueel misbruik door hulpverleners landelijk 

onder de aandacht. Gezien de ernst van de problematiek van seksueel misbruik door hulpverleners 

hield de inspectie een enquête. Deze moest de wijzen inventariseren waarop voorzieningen voor 

jeugdhulpverlening binnen hun instelling gestalte gaven aan zowel het beleid van voorkomen 

(preventie) als aan het beleid bij het voorkomen van seksueel misbruik. Ook moest het inzicht 

geven in het aantal meldingen gedurende de laatste drie jaar. Van de 351 instellingen reageerden 

er 314. Negentig procent had geen schriftelijk beleid op dit gebied, 94 procent gaf aan wel 

aandacht te besteden en bij 43 van 314 instellingen hadden gedurende de laatste drie jaar 

meldingen plaatsgevonden. Het jaar daarna bezocht de inspectie vrijwel alle instellingen die aan 

het onderzoek hadden meegedaan. De doelstelling was om uitvoerders aan te moedigen om een 

gericht preventief en reactief beleid rondom seksueel misbruik door hulpverleners als algemeen 

aanvaard aspect van interne kwaliteitszorg (verder) te ontwikkelen. Alle uitvoerders erkenden dat 

seksueel misbruik door hulpverleners voorkwam. Niet iedereen erkende in dezelfde mate dat het 

probleem specifieke aandacht behoefde binnen het instellingsbeleid. De inspectie publiceerde het 

rapport Beleid ten aanzien van seksueel misbruik door hulpverleners in 1993.  

                                                
161 Jaarverslag Inspectie 1989. 
162 Idem.  
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In het daaropvolgende jaar gaf het ministerie van Justitie de inspectie de opdracht een 

onderzoek in te stellen naar het beleid dat de JJI’s voerden met betrekking tot seksueel misbruik 

van jeugdigen door hulpverleners. De vraag was of JJI’s beleid met betrekking tot seksueel 

misbruik hadden. Op het moment van het onderzoek waren er 16 JJI’s. Twee werden niet in het 

onderzoek betrokken vanwege fusies en andere bestemming. Negen van de 14 instellingen 

beschikten niet over enig schriftelijk vastgesteld beleid ten aanzien van seksueel misbruik.  

De inspectie vond dit zorgelijk omdat er meldingen van seksueel misbruik van jeugdigen door 

hulpverleners (gedurende de jaren 1991, 1992, 1993) zowel in justitiële behandel- als in justitiële 

opvanginrichtingen waren geregistreerd. De inspectie oordeelde dat er zowel op reactief, maar 

meer nog op preventief gebied te weinig beleid ontwikkeld, schriftelijk vastgelegd, planmatig 

geïmplementeerd en geëvalueerd was. Naar oordeel van de inspectie schoten de JJI’s met 

betrekking tot dit aspect te kort.163  

In 1995 bracht de inspectie het thema geweld onder de aandacht. In het jaarwerkplan 1995 

had de inspectie zich voorgenomen de problematiek van geweld in de instellingen en inrichtingen 

te inventariseren ter voorbereiding op een onderzoek naar geweld. De wens van het ministerie van 

Justitie om onderzoek te doen naar geweld op de leefgroep, van groepsleiders naar jongeren en 

van jongeren van groepsleiders zou hierin betrokken worden. In de loop van het verslagjaar bleek 

echter dat het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) van plan was een project aan te 

vangen over het voorkomen van fysiek geweld in instituties. Een en ander moest leiden tot 

richtlijnen voor het omgaan met fysiek geweld. In een gesprek met het NIZW is besloten de 

activiteiten op elkaar af te stemmen en de inventarisatie aan het NIZW over te laten.  

De uitkomsten van het onderzoek werden in het rapport Handen thuis in het tehuis 

gepubliceerd.164 Er werden onder andere groepsleiders geïnterviewd uit de Ottho Gerhald Heldring 

stichting, De Marke, ’t Nieuwe Lloyd, Eikenstein en Harreveld. Tijdens het project bleek dat er een 

taboe lag op het onderwerp fysiek geweld. Het verschil tussen fysiek ingrijpen en fysiek geweld 

was voor groepsleiders niet altijd duidelijk. Fysiek ingrijpen is in instellingen een pedagogisch 

middel. In de begeleiding en behandeling doen zich situaties voor waarin het noodzakelijk is om 

fysiek in te grijpen, bijvoorbeeld als er onderling een vechtpartij tussen jongeren ontstaan of als 

iemand niet vrijwillig naar de separeercel loopt. Uit het onderzoek bleek dat groepsleiders geen 

duidelijke richtlijnen hadden om aanhoudend ongewenst gedrag te laten ophouden en agressieve 

incidenten en crisissituaties op te lossen. Fysiek geweld werd door groepsleiders daarom gebruikt 

om onacceptabel gedrag te laten ophouden. Het NIZW constateerde een gebrek aan methodiek en 

beleid.  

Eind jaren 90 kwam er een nieuw probleem bij de inspectie aan de orde. De 

gezinsvoogdijinstellingen hadden melding gemaakt van grote plaatsingsproblemen bij JJI’s. De JJI’s 

kwamen daardoor weer onder de aandacht en in september 2000 is de inspectie toezicht gaan 

uitvoeren bij alle JJI’s. De inspectie concludeerde dat het interne proces bij de JJI’s over het 

algemeen in orde was, maar in de opnamefase miste de behandelopdracht en aan het einde van de 

                                                
163 Jaarverslag 1994. 
164 Lassen, B. (1997). Handen thuis in het tehuis. Preventie van fysiek geweld in de residentiele jeugdzorg. Eindverslag 
van het project Preventie van fysiek geweld in de residentiele jeugdzorg. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.  
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plaatsing de nazorgopdracht. Er bleek in die gevallen dus geen aantoonbare samenhang tussen 

hulpverlening vooraf en achteraf.165  

In 2004 werd een onderzoek ingesteld naar de Rijks Jeugdinrichting Den Engh. Het oordeel van 

de inspectie was kritisch. Er was geen aansturing van DJI waardoor Den Engh zijn eigen gang kon 

gaan (zie Bronstudie 4.6.1 Den Engh). Twee jaar later deed de inspectie een onderzoek naar 

incidenten in JJI Harreveld. Uit het onderzoek bleek dat er onvoldoende zicht was op de veiligheid 

van jeugdigen en personeel (zie Bronstudie 4.6.3 Harreveld). Omdat de minister van Justitie niet 

kon uitsluiten dat zich in andere JJI’s vergelijkbare scenario’s voordeden, kreeg de inspectie 

opdracht onderzoek te doen naar de veiligheid binnen alle JJI’s. De Inspectie Jeugdzorg, Inspectie 

voor de Gezondheidzorg, Inspectie van Onderwijs en Inspectie van Sanctietoepassing voerden dit 

onderzoek gezamenlijk uit. De rapporten verschenen in 2007. De inspecties oordeelden dat de JJI’s 

hun opdracht onvoldoende waarmaakten. De 14 inrichtingen liepen te grote risico’s op een onveilig 

leef-, behandel- en werkklimaat voor jongeren en het personeel.166  

4.2.2 Inspectierapporten en doorlichtingen 

De inspectie voerde zogeheten systematisch en reactief toezicht uit, waarbij in de laatste vorm 

voornamelijk bezoeken werden uitgevoerd naar aanleiding van binnengekomen klachten. Zoals 

eerder beschreven werd naar aanleiding van incidenten in Harreveld in 2006 de veiligheid in alle 14 

JJI’s onderzocht, zie Bijlage 1, Tabel 1 voor een compleet overzicht.167  

Ook volgden diverse themaonderzoeken in verschillende JJI’s. In 2007 onderzocht de inspectie 

preventie en beheersing van agressie en geweld, het bejegeningsklimaat, opvoeding en 

behandeling en deskundigheid van het personeel. In 2009 werd de uitvoering van het verlofbeleid 

in JJI’s onderzocht, in 2011 de voeding van ingeslotenen en in 2012 de brandveiligheid in 

particuliere JJI’s. 

Daarna heeft de inspectie in 2011 samen met vier andere rijksinspecties: De Inspectie 

Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie 

van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) gezamenlijk 

doorlichtingen uitgevoerd in de JJI’s en de daaraan verbonden scholen. Er zijn verschillende 

aspecten onderzocht, o.a. het leefklimaat, de veiligheid en de kwaliteit en deskundigheid van het 

personeel. Zie voor een overzicht Bijlage 1 Tabel 2. In recent onderzoek door de inspectie wordt in 

de doorlichtingen naar de volgende punten gekeken en wordt met kleurtjes aangegeven of de 

instelling goed (groen) of niet goed (rood) scoort (zie Figuur 4.) 

 

                                                
165 Jaarverslag 2001 
166 De uitkomsten van de inspectieverslagen worden in de volgende paragraaf besproken.  
167 In het overzicht is te zien welke rapporten zijn uitgebracht en wat het oordeel van de inspectie(s) was.  
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Figuur 4. Onderwerpen die de inspectie onderzoekt in een doorlichting.168  

 

Voor deze bronstudie zijn de doorlichtingen vanaf 2011 bekeken. Er zijn een aantal algemene 

aandachtspunten die in meerdere doorlichtingen werden benoemd.169 Allereerst is het aantal 

jongeren in de JJI’s enorm gedaald waardoor een aantal inrichtingen werd gesloten en drie 

inrichtingen werden gefuseerd tot één rijksinrichting. Organisatieveranderingen als gevolg daarvan 

en langdurige onzekerheid voor medewerkers over het behoud van hun baan hadden hun weerslag 

op het personeel. In meerdere JJI’s was er sprake van een hoog ziekteverzuim onder 

groepsleiders, onderbezetting en onvoldoende hbo-geschoolde groepsleiding. De problemen met de 

onderbezetting van het personeel en het ziekteverzuim zijn van invloed geweest op het 

dagprogramma van de jongeren. Zo werden jongeren in Amsterbaken in het jaar 2013 bijvoorbeeld 

vaker ingesloten op hun kamer.170 

Daarnaast hebben de inspecties zich bij meerdere instellingen kritisch uitgelaten over het 

activiteitenprogramma. De verdeling van de uren, de invulling en de uitvoering hiervan was vaak 

niet voldoende. Vooral het onderwijsprogramma was problematisch. Er was in de JJI’s veel 

lesuitval, een tekort aan passend aanbod en jongeren werden onttrokken uit de lessen voor andere 

activiteiten.  

Ook stelden de inspecties vast dat de afhandeling van klachten regelmatig veel langer duurde 

dan de vier weken die hiervoor staan. Daarnaast werd in een aantal inrichtingen stelselmatig 

                                                
168 Donkergroen geeft aan dat de instelling volledig voldoet aan de normen en verwachtingen van de inspecties, in het 
geval van lichtgroen voldoet zij overwegend maar niet volledig, oranje houdt in dat de instelling in beperkte mate 
voldoet en rood dat zij hier in zijn geheel niet aan voldoet. 
169 Zie Bijlage 1 Tabel 2. 
170 Doorlichting 2013, Amsterbaken. 
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gevisiteerd.171 Visiteren gebeurde in deze inrichtingen standaard na bezoek, na kamerinspectie en 

na verlof. Soms werden jongeren meerdere malen per week gevisiteerd, met als doel vast te 

stellen of zij verboden voorwerpen of drugs meebrengen. De inspecties zijn van mening dat 

stelselmatige visitatie een vorm van inhumane behandeling is.172 Er moet volgens de inspecties 

meer maatwerk worden geleverd of meer steekproefsgewijs worden gecontroleerd.  

Als laatste constateerden de inspecties dat de training van medewerkers in de JJI’s in het 

omgaan met agressie onvoldoende was. Medewerkers waren niet in alle gevallen goed op de 

hoogte van de instructies bij calamiteiten. De vindplek van instructies was niet bij iedereen bekend 

en leidinggevenden gingen onvoldoende na of medewerkers wisten hoe te handelen bij 

calamiteiten en of zij dat daadwerkelijk konden. Dit leverde risico’s op voor jongeren en 

medewerkers. De inspecties constateerden zeer recent bijvoorbeeld dat in de Hunnerberg nog geen 

vijftig procent van de medewerkers het verplichte aantal trainingen in het omgaan met agressie en 

geweld haalt.173 Ook waren Interne Bijstand Teams (IBT)174 in meerdere JJI’s pas na een uur 

inzetbaar terwijl DJI een reactietijd van een half uur hanteert. Hiervan mag worden afgeweken als 

een inrichting dat goed onderbouwt maar in geen één inrichting werd een onderbouwing gevonden.  

De inspecties troffen wel bij alle JJI’s een positief leefklimaat aan waarbij de jongeren positief 

werden bejegend en er werd voldoende aandacht besteed aan methodisch handelen zoals 

YOUTURN. Veel aanbevelingen van de inspecties zijn in tussentijdse onderzoeken opnieuw 

onderzocht. De inspectie controleerde dan of de aanbevelingen opgevolgd waren, wat in alle 

gevallen zo bleek te zijn. De inspectie zag daarom geen reden tot vervolgonderzoek. 

 

4.2.3 Incidenten (BRS) 

De meldingen zijn op papier ingezien. De meldingen gingen over (vermoeden van) fysiek 

grensoverschrijdend gedrag door jongeren, (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag 

door jongeren, (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag door hulpverlener, geweld 

tegen personeel of goederen, ordeverstoring, overlijden, zelfverwonding, hongerstaking, overige 

voorvallen met betrekking tot jeugdigen, voorvallen met betrekking tot personeel of inrichting 

(bijv. groepsopstand), aantreffen contrabande, (on)natuurlijke dood jeugdige, kwaliteit 

samenwerkingen tussen zorgverleners, (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag 

door derden, omgangsregeling en oneens met kwaliteit zorg.  

Alle meldingen die op grond van hun beschrijving vermoedelijk betrekking hadden op geweld in 

de instellingen zijn uit de 1444 meldingen gefilterd. Er bleven ongeveer 400 meldingen over. 

Vervolgens hebben de onderzoekers de meldingen geclassificeerd en verdeeld in vier categorieën. 

De eerste en grootste categorie beslaat uit meldingen van mild en veelvoorkomend geweld, de 

tweede categorie bevat alle meldingen van seksuele aard, de derde categorie bevat de ernstige 

geweldsincidenten (met letsel tot gevolg) en de laatste categorie is een restcategorie. Zie Tabel 4.2 

voor een nadere omschrijving van de criteria die geleid hebben tot deze classificering.  

 

                                                
171 Visiteren is het onderzoeken van het lichaam. Een medewerker van de JJI bekijkt dan het hele lichaam van 
buitenaf. Er wordt ook gekeken in de lichaamsholtes (mond, oren, anus) om te controleren of daar geen verboden 
voorwerpen in zijn verstopt. 
172 Zie voor meer informatie het Jaarverslag 2015. Jaarbeeld van het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme. 
173 Doorlichting 2017, RJJI de Hunnerberg. 
174 Een IBT kan worden opgeroepen als er in een JJI een dusdanige agressieve of dreigende situatie met jongeren 
ontstaat waarbij het niet meer veilig is voor de groepsleiding en de beveiliging om in te grijpen. 
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Tabel 4.2 Criteria voor categorisering meldingen   

Mild/veelvoorkomend 
geweld 

Seksuele incidenten 
Ernstige 

geweldsincidenten 
Overig 

- Brandstichting 

- Groepsopstanden 

- Toepassen nek- en 

armklemmen (geen 

letsel gevolg) 

- Schoppen- en slaan 

jeugdigen onderling 

- Gooien van 

meubilair en andere 

voorwerpen naar 

elkaar en naar 

groepsleiding 

- Seksueel 

grensoverschrijdend 

gedrag door 

jeugdigen 

- Seksueel 

grensoverschrijdend 

gedrag personeel 

- Relaties tussen 

jeugdigen en 

groepsleiders 

- (Mild) geweld van 

medewerker naar 

pupil 

- Toepassen nek- 

en armklemmen 

(letsel gevolg)  

- Gebruik van 

messen/voorwerp

en 

- Ernstig geweld 

onderling (letsel 

gevolg) 

- Seksueel 

grensoverschrijdend 

gedrag door derden 

- Incidenten over de 

periode voor 

plaatsing  

- Dwangmedicatie  

- Overig Seksuele 

incidenten tijdens 

verlof (verkrachting, 

aanraking met 

loverboys etc).  

 

De meldingen die bij de inspectie binnen komen verschillen niet alleen in aard, maar ook in 

omvang. De ene melding bestaat uit één a4tje tekst met allerlei contextinformatie, terwijl de 

andere melding uit één zin bestaat. Na binnenkomst van een melding bij de inspectie wordt er een 

dossier van de melding gemaakt. In het dossier bevindt zich ook informatie over hoe er op de 

melding is gereageerd. Omdat de commissie ook geïnteresseerd is in de context van het geweld 

(de aanleiding voor, contextuele factoren die van invloed zijn op het voorkomen van het geweld en 

de reactie op het geweld) is er besloten om van sommige meldingen ook het dossier op te vragen.  

In eerste instantie zijn van dertig meldingen uit verschillende geweldscategorieën dossiers 

opgevraagd. Uiteindelijk bleken twaalf dossiers beschikbaar. De dossiers van de opgevraagde 

meldingen zijn door de inspectie geanonimiseerd en vervolgens ingezien door de onderzoekers.   

Relatief veelvoorkomende (milde) geweldsincidenten. De grootste categorie, veelvoorkomend/mild 

geweld beslaat met name meldingen over bijten, spugen, schelden, bedreigen, schoppen, slaan, 

gooien met meubilair en brandstichting. Hieruit blijkt dat er in de instellingen regelmatig sprake is 

van geweldsvoorvallen. Het gaat om verbaal en fysiek geweld tussen jongeren onderling en verbaal 

en fysiek geweld jegens groepsleiders. Deze veelvoorkomende incidenten lijken – ook op basis van 

de bestudering van andere bronnen- veelal ook voort te vloeien uit de problematiek van de 

jeugdigen in dergelijke instellingen en lijken soms ook inherent aan de geslotenheid van de setting. 

Er zal daarom vooral worden ingegaan op met name de minder voorkomende en meer ernstige 

incidenten. 

Ernstige geweldsincidenten. Er zijn ongeveer veertig meldingen van ernstige geweldsincidenten 

bij de inspectie bekend. Dit zijn incidenten met ernstig letsel tot gevolg of waarbij bijvoorbeeld 

melding wordt gemaakt van het gebruik van wapens. Het ernstige geweld vindt plaats in 

verschillende instellingen en handelt zowel tussen jeugdigen onderling, van jeugdigen naar 

medewerkers maar ook van medewerkers naar jeugdigen.175 Uit de incidentmeldingen blijkt dat 

ernstig geweld tussen jeugdigen onderling soms voorkomt in de instellingen, al kan er met de 

                                                
175 Elk geweld van medewerker naar pupil valt binnen de categorie ‘ernstig geweld’, zie Tabel 4.2. 
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selectiviteit van de beschikbare informatie geen uitspraken worden gedaan over de omvang van 

dergelijk geweld. Wel kan een beeld worden geschetst over de aard van het ernstige geweld.  

Opvallend is dat volgens deze informatiebron jeugdigen regelmatig letsel lijken over te houden 

aan het onjuist toepassen van nek- en of beenklemmen door personeel. Zo breekt in 2016 een 

meisje in OG Heldringstichting haar arm tijdens een kamerplaatsing en breekt een jongen in 

Horizon zijn scheenbeen tijdens het naar de grond brengen door een groepsleider. Dit geweld is 

niet intentioneel, maar is wel het gevolg van het handelen van het personeel binnen de inrichting. 

Een laatste vorm van ernstig geweld is geweld van jeugdigen richting medewerkers. De nadere 

bestudering van deze meldingen laat zien dat er mogelijk sprake is van een gewelddadige 

dynamiek binnen gesloten instellingen die kan leiden tot spanningen tussen medewerkers en 

jeugdigen.  

Ernstige geweldsincidenten van jeugdige naar medewerker 
 

2008 Het Poortje. Een jongen slaat een medewerker met een zwaar glas tegen het hoofd. Er is 
toen twee keer gevraagd naar boven te gaan. De medewerker deed een stap achteruit, waarna 
de jongen haar vol met de voet in het gezicht trapt. Dit had een bloedende hoofdwond tot 
gevolg. 
 
2014 OGH. Een jongen probeert een groepsleider te wurgen met een elektrisch snoer. De 

jongen is overgedragen aan de politie en er is aangifte gedaan, het incident had een grote 
impact op de betrokken medewerkers.  
 
2016 Den Hey-Acker. Een jongen slaat een medewerker een dubbele gebroken kaak. 

 

 

 

 



 

 109 

 

4.2.3.1 Seksuele incidenten 

Ongeveer zeventig meldingen vielen binnen de categorie seksuele incidenten. Allereerst is het 

belangrijk om te melden dat er in eerste instantie sprake is van vermoedens van de instelling over 

het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meeste incidenten betroffen 

(vermoedens van) seksuele handelingen tussen jeugdigen onderling. Ongeveer een derde van de 

seksuele incidenten gaat over vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag van 

medewerkers naar jeugdigen. Er zijn weinig meldingen van seksuele incidenten van jeugdigen naar 

volwassenen bekend. Het gaat hierbij met name om jongeren die de billen en borsten van 

medewerkers of stagiaires betasten.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jeugdigen onderling 

2009 Rentray. Twee jongens hebben een meisje seksueel lastiggevallen. Ze hebben haar broek 
naar beneden getrokken en zijn met een vinger meermalen 'haar string binnen gedrongen'. 

 
2016 Horizon. Twee jongens hebben seksueel contact gehad. Ze verblijven op de 

JeugdzorgPlus afdeling voor jongeren met ernstig seksuele problematiek. De laatste twee keer 
was het contact door één van de jongens als onvrijwillig ervaren. 

 
2016 Horizon. Een meisje heeft aan de groepsleiding kenbaar gemaakt dat zij slachtoffer is 
geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een jongen heeft haar borsten betast en 
is met zijn hand de vagina van het meisje binnen gegaan. Dit heeft zich tegen haar wil en 
onder dwang voorgedaan, op de groep.  
 

 

 

Ernstige geweldsincidenten van jeugdigen onderling 

 
2009 Harreveld. Een jongen wordt door een andere jongen bewusteloos geslagen. In het 
ziekenhuis bleek hij een hersenschudding te hebben en flinke bloeduitstortingen. 
 
2010 Kolkemate. Een jongen wordt door drie andere jongens in de kleedkamer van de gymles 

in elkaar geslagen. Zij deden een handdoek over zijn hoofd en schopten en sloegen hem. De 
jongen hield er blauwe plekken, een bloedlip, kneuzingen in zijn strottenhoofd en een 
loszittende tand aan over. 
 
2013 OGH. Een groepsgenoot snijdt een andere groepsgenoot met een glasscherf in zijn keel. 
De jongen moet naar het ziekenhuis en moet gehecht worden.  
 
 

 

 
Ernstige geweldsincidenten van medewerker naar jeugdige 

 

2009 Rentray. Een jongen zou een andere jongen hebben proberen te wurgen. Toen heeft de 

groepsleiding een doek om zijn keel gedaan, aangetrokken en gevraagd hoe dat nou voelde. 
De groepsleiders hebben een ernstige waarschuwing gekregen en één heeft zijn functie als 
groepsleider opgegeven. Eén groepsleider is ontslagen. 
 
2012 Hartelborgt. Er ontstaat een discussie tussen een groepsleider en een jongen. De 
groepsleider schopt vervolgens de benen onder het lichaam van de jongens vandaan en greep 
hem daarna in zijn nek. 

 
2014 Amsterbaken. Een jongen verzette zich hevig tegen noodzakelijke plaatsing in de 
separeercel. Betrokken medewerker heeft toen de jeugdige geslagen. De medewerker is 
geschorst. 
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4.2.4 Kwalitatieve bestudering van een aantal meldingen 

In het registratiesysteem van de inspectie worden incidenten kort beschreven en is de aard van het 

incident meestal wel duidelijk. Uit de korte melding is vaak niet duidelijk hoe er door de instelling 

op is gereageerd en wat de aanleiding of context van het geweld was. Om daar meer over te 

kunnen zeggen zijn van enkele meldingen de achterliggende dossiers opgevraagd, waarin meer 

informatie over de incidenten is opgenomen. 

Van twaalf incidenten zijn de bijbehorende dossiers opgevraagd. De dossiers zijn door 

medewerkers van de inspectie geanonimiseerd, waarna ze door de sectoronderzoekers zijn 

geanalyseerd met als doel beter zicht te krijgen op de achtergrond en aard van de meldingen en de 

context waarbinnen geweld in instellingen heeft plaatsgevonden. 

Nadat een melding binnenkomt zorgt de inspectie ervoor van verschillende kanten informatie in 

te winnen die nodig is om de melding te kunnen behandelen. In de dossiers zitten diverse 

informatiebronnen, vaak opgevraagd bij de instelling waarin de jeugdige verblijft of heeft 

verbleven. In de dossiers zit dus niet alleen de melding zelf, maar kunnen ook gespreksverslagen, 

overdrachtsverslagen uit de instellingen, het behandelplan van jongeren, correspondentie over of 

gerelateerd aan de melding, of bijvoorbeeld een samenvatting (tijdlijn) van de melding zijn 

opgenomen. Door middel van deze bronnen probeert de inspectie een zo goed mogelijk beeld van 

de melding te krijgen. Soms moet de inspectie het echter met relatief weinig informatie doen: het 

ontbreekt regelmatig aan duidelijke rapportage, zoals gespreksverslagen met jeugdigen of 

overdrachten van het personeel in de instelling, wat het onderzoek begrijpelijkerwijs lijkt te 

bemoeilijken. Het wordt op die manier wellicht ook ingewikkelder voor beschuldigde medewerkers 

om hun onschuld te bewijzen. Bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan de 

politie en de recherche worden ingelicht. De inspectie wacht dat onderzoek dan af. In de 

onderzochte dossiers zijn geen politieonderzoeken aangetroffen en is de uitkomst van dergelijke 

onderzoeken voor de onderzoekers dus onbekend.  

Na het bestuderen van de bronnen stelt de inspectie vragen aan de instelling. De vragen gaan 

vaak over de oorzaken van het incident en hoe de instelling denkt het in het vervolg te voorkomen. 

Aan de instelling wordt gevraagd een verbeterplan op te stellen. Als de inspectie niet akkoord gaat 

met het verbeterplan, krijgt de instelling de mogelijkheid het plan te herschrijven of te verbeteren. 

Als het verbeterplan naar tevredenheid van de inspectie is opgesteld, wordt het onderzoek bij de 

inspectie afgesloten. Nadere bestudering van de dossiers laat zien dat meldingen van verschillende 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerker naar jeugdige 

 
2010 OGH. Een meisje vraagt een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van OGH. Zij geeft 
aan dat een mannelijke groepsleider haar seksueel benaderd heeft. Het zou gaan om 
gedwongen seksuele gemeenschap. 
 

2013 Lindenhorst Almata. Een (tijdelijke) hulpverlener wordt verdacht van ernstige 
bedreigingen en seksueel getinte opmerkingen naar jongeren. Ook zou hij een meisje op de 
billen hebben geslagen. 
 
2016 Horizon. Een medewerker had een relatie met een meisje. Het meisje heeft eerder ook 
een seksuele relatie gehad met een medewerker die in mei 2016 is ontslagen. 
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personen of instanties afkomstig kunnen zijn. Er worden niet alleen meldingen gedaan vanuit de 

instellingen zelf, maar ook het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Bureau Jeugdzorg 

deden melding bij de inspectie over incidenten in de instellingen. 

De nadere bestudering van de dossiers laat zien dat het voorkomen van geweld gerelateerd 

lijkt te zijn aan een aantal contextuele factoren op verschillende niveaus. Op het niveau van het 

individu wordt door de inspectie geconstateerd dat de problematiek van de opgenomen jongeren 

vraagt om een grote mate van signaalgevoeligheid van pedagogisch medewerkers. Het wordt van 

belang geacht dat medewerkers frequent gesprekken voeren met jeugdigen, en dat medewerkers 

op de hoogte zijn van bepaalde kenmerken van individuele jeugdigen.  

Op het niveau van de instelling speelt niet alleen de geslotenheid en de architectuur van de 

instelling (infrastructuur, gesloten karakter) een rol, maar zijn er ook allerlei invloeden van de 

omstandigheden waarin personeel moet werken. Uit de dossiers is bijvoorbeeld op te maken dat 

door openstaande vacatures en veel zieken, instellingen noodgedwongen diensten met invallers 

moeten draaien. Deze personele wisselingen lijken in de hand te werken dat grenzen en regels 

vervagen en jongeren de kans krijgen hun eigen regels te bepalen.  

Wanneer er incidenten plaatsvinden tussen medewerkers en jeugdigen lijkt het van belang dat 

dergelijke signalen en incidenten in een open feedbackcultuur worden besproken. Toch blijkt uit de 

inspectiedossiers dat medewerkers elkaar onvoldoende aan spreken op het handelen van collega’s. 

Ook leidinggevenden spreken medewerkers niet altijd aan op het gedrag. Pedagogisch 

medewerkers geven in een van de dossiers aan dat zij het middenkader (afdelingshoofd) te weinig 

op de werkvloer zien. Uit sommige dossiers blijkt dat er binnen de instellingen een angstcultuur 

heerst, wat het aanspreken op het handelen en het doen van meldingen mogelijk niet eenvoudiger 

maakt. 

Wat betreft de seksuele relaties, die relatief vaak worden gemeld, tussen medewerkers en 

meisjes in gesloten instellingen kan worden gesteld dat de inspectie en andere betrokken partijen 

veelvuldig worstelen met waarheidsvinding en reconstructie van de feiten, waarmee ook een 

dilemma ontstaat voor de directie van de instelling. Hier zou zorgvuldige rapportage een bijdrage 

aan kunnen leveren. Overigens wordt ook gemeld dat medewerkers vaak onvoldoende geschoold 

zijn in het bespreekbaar maken van seksualiteit, het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en niet geschoold zijn in de specifieke problematiek van de doelgroep. Soms worden 

bijvoorbeeld seksuele opmerkingen gemaakt als grap, welke ongepast en onacceptabel zijn.  
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Casus: Vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen pupillen  

 

Op [datum] komt de volgende melding bij de inspectie binnen. De melding is afkomstig van een 

bestuurder bij Bureau jeugdzorg Noord-Holland (BJZ). 

Jongere is ’s ochtends buiten bewustzijn aangetroffen naast zijn bed, 

alcoholpromillage van 2,7 en vermoedelijke seksueel misbruikt door een 

groepsgenoot. BJZ maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen ’s nachts 

binnen [Naam instelling] (alcohol en drugs binnen, geen waakdienst, jongeren 

komen bij elkaar op de kamer). 

De melding is echter niet door de instelling zelf bij de inspectie gedaan, wel is er een melding 

bijzonder voorval (MBV) gemaild naar DJI. Uit het dossier blijkt dat de jongen in de ochtend is 

gevonden door de begeleider van het paviljoen. De medische dienst, de beveiliging en 112 worden 

gebeld. De jongen wordt naar het ziekenhuis gebracht. Uitslag laat zien dat hij een 

alcoholpromillage van 2.7 heeft. De jongen wordt behandeld en slaapt zijn roes uit. De arts 

constateert bij verschoning dat hij op zijn billen opgedroogd bloed heeft. De arts geeft aan dat het 

kan duiden op anale manipulatie. Er wordt een foto genomen. Later vertelt de jongen dat hij met 

één andere jongen gedronken heeft. In de loop van de ochtend worden de ouders, de voogd, de 

vervangend behandelcoördinator, de behandelaar en de achterwacht ingelicht. Er wordt advies 

gevraagd bij de kinderarts en bij de recherche. Er vindt ook een gesprek plaats met de recherche. 

De jongen stemt toe met onderzoek aan zijn lichaam. Na het eerste onderzoek wordt er geen letsel 

geconstateerd en ook geen sporen die duiden op seksueel contact. Er worden wel monsters 

genomen. De recherche overlegt met de officier van justitie of er onderzoek naar de kamers van de 

jongeren mag worden gedaan. Ook daar worden geen sporen aangetroffen. De jongen mag 

voorlopig even terug naar zijn ouders. De verdachte doet een poging tot onttrekking uit de 

inrichting. Een medewerker ziet dit en gaat achter hem aan. Hij wordt overgeplaatst van de 

beperkt beveiligde afdeling naar de normaal beveiligde afdeling.  

 

Naar aanleiding van het incident stelt de inspectie de volgende vragen aan de instelling: 

1. Hoe kan het dat jongeren in het bezit zijn van alcohol binnen de instelling? Hoe houdt de 

instelling hier toezicht op? 

2. Hoe zal het toezicht er ’s nachts uit gaan zien? 

3. Op welke manier probeert uw instelling te voorkomen dat cliënten met zedenproblematiek 

betrokken raken bij incidenten binnen de beperkt beveiligde afdeling? 

 

Op [datum] volgt er een gesprek tussen de directeur van de instelling, de behandelaar en een 

inspecteur van de inspectie. Er worden een aantal omstandigheden besproken die te maken 

hebben met het voorval: er is sprake van een verouderd gebouw met beperkt zicht (hoeken, 

gangen), vrijheden van jongeren binnen beperkt beveiligde status, omzeiling alcoholcontroles 

(jongere heeft alcohol in bosjes verstopt en deze later met een touw vanuit het raam naar binnen 

gehaald). Er bleek ook verwarring bij de instelling aan wie de melding allemaal toegezonden moest 

worden. De inspectie vraagt aan de instelling om een plan van aanpak te maken.  
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De instelling constateert allereerst dat er in het paviljoen al een langere tijd een onveilig werk- en 

behandelklimaat is ontstaan. Het gebouw is fysiek ontoereikend, het is een oud pand. Door de 

veelheid aan handelingen raakt het overzicht op de jongeren snel zoek. Het gebouw dient 

aangepast te worden zodat medewerkers voldoende overzicht hebben over het hele gebouw.  

Een tweede factor die van invloed was, ging over het team van medewerkers. De medewerkers 

voelden zich niet veilig in de instelling. De volgende competenties waren onvoldoende aanwezig: 

methodisch werken/toepassen van verschillende bejegeningstijlen, vraag-gestuurd werken, 

daadkracht, resultaatgerichtheid en kennis. Medewerkers wisten onvoldoende adequaat te 

handelen. Zo wisten onvoldoende medewerkers adequaat te handelen bij Autisme, ADHD, ODD, 

oppositionele gedragsstoornis en andere veel voorkomende ziektebeelden. Met name de vraag: 

Wat betekent het voor mijn werk als een jongere PPD-NOS heeft? Wat betekent het voor mijn 

houding? Het hebben van onvoldoende competenties lijdt bij veel medewerkers tot onzekerheid. 

Van de tien medewerkers waren er vier medewerkers pas enkele maanden in dienst. Dat 

betekende voor de overige werknemers (waarvan 4 net 1 of 2 jaar in dienst waren) een toename 

van de werklast. Eén ervaren medewerker werkte zeventig procent, de andere medewerker werkte 

vijftig procent wegens ziekte. Voor de nieuwe medewerkers bestond volgens de instelling dus ook 

te weinig leerruimte. 

Een laatste factor lag bij de jongeren zelf. De instelling merkte op dat zij de doelgroep zagen 

veranderen. Er verbleven steeds meer jongeren (veel meisjes) met psychiatrische problematiek, 

veelal suïcidaal. Dit leidde regelmatig tot separatie met cameratoezicht om de veiligheid van 

cliënten te kunnen waarborgen. Volgens de instelling was er een disbalans ontstaan tussen de 

opname van te diverse zorg/behandel/begeleidingsvragen.  

 

De instelling nam de volgende stappen:  

1. Er kwam begeleiding voor het slachtoffer door middel van een individuele 

trajectbegeleider en Functional Family Therapy (FFT); 

2. Ouders deden aangifte; 

3. Er vond een evaluatie plaats met het team, de unitmanager, de behandel coördinator, 

de locatiemanager en de eerste behandelaar; 

4. Tot het nieuwe pand werd ingetrokken werden er geen jongeren met een 

zedenachtergrond opgenomen. 

 

De instelling kwam met de volgende verbeterplannen: 

1. Cameratoezicht werd geïntensiveerd; 

2. Er kwam een nieuw pand; 

3. Toezicht in de nachtelijke uren zal in het nieuwe pand anders vorm krijgen; 

4. Er kwam extra ondersteuning voor het team door ‘een coach on the job’; 

5. Er werd ingegrepen in de samenstelling van het team. 

 

Op [datum] kwam de inspectie wederom in de instelling langs om te kijken of en hoe de 

veranderingen waren doorgevoerd. Het dossier werd daarmee afgesloten.  
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4.2.5 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  

4.2.5.1 Jaarverslagen 

In de periode vanaf 2000 signaleerde de RSJ meerdere problemen bij JJI’s.  

Tekort aan personeel. Veel jeugdinrichtingen kampten met een ernstig tot onaanvaardbaar 

tekort aan goed opgeleid personeel. Er vonden ingrijpende reorganisaties en beleidsveranderingen 

plaats. Hoe noodzakelijk en weldoordacht ook, ze droegen op de korte termijn niet bij aan de 

stabiliteit van regimes en rust onder het personeel. De krappe tot ontoereikende capaciteit leidde 

geregeld tot ad-hoc en snel doorgevoerde bestemmingswijzigingen. Deze doorkruisten de opbouw 

van effectieve regimes en programma’s en trokken een zware wissel op het aanpassingsvermogen 

van medewerkers. Jeugdigen verkeerden te veel in een door beheersing gekenmerkt 

bejegeningsklimaat en misten daardoor de noodzakelijke kans op persoonlijke en sociale 

ontwikkeling.176  

In de meeste van de bezochte inrichtingen verbleven jeugdigen structureel langer op hun 

kamer dan volgens wettelijke regels was toegestaan, werden onderwijsfaciliteiten door te lage 

personele bezetting minder gebruikt dan zou moeten, had het tekort aan vaste groepsleiders zijn 

weerslag op de bejegening van de jeugdigen en ging in de dagelijkse omgang met jeugdigen 

beheersing prevaleren boven bejegening en behandeling.177 

Opleiding personeel. Naast een tekort aan personeel bleek het personeel ook niet altijd 

voldoende te zijn opgeleid. Het personeel had onvoldoende kennis van talloze en gedetailleerde 

regels als gevolg van de grote doorstroming van personeel en de hectiek van het dagelijkse werk. 

Het inzetten van extra medewerkers was niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat, nog 

los van het probleem om dit personeel te vinden. Om de capaciteitsdruk op de jeugdinrichtingen te 

verlichten moest er volgens de RSJ meer aandacht worden besteed aan (tenuitvoerlegging van) 

alternatieve sancties.  

Capaciteit. Een derde knelpunt zoals door de RSJ in de jaarverslagen benoemd is de capaciteit 

van de JJI’s. Door overname van afdelingen uit het gevangeniswezen ontstond er een aantal extra 

plaatsen, maar de situatie werd daardoor niet verbeterd. Lang niet alle jongeren konden worden 

opgenomen in een inrichting die voor hen het meest geschikt was.  

Terwijl uit de samenleving de dringende vraag kwam om meer jongeren langer op te sluiten, te 

behandelen en op te voeden, werd er op de financiële middelen voor deze sector bezuinigd. Het 

gevolg was verschraling van het aanbod en de kwaliteit van de opvang in de JJI’s. Voor directies en 

medewerkers stapelden de problemen zich op: grotere werkdruk, ziekteverzuim, het gevoel niet 

meer echt met jongeren te kunnen werken en meer bewaker dan groepsleider te zijn. Ervaren 

medewerkers vertrokken en goed geschoold nieuw personeel was moeilijk te vinden. Op deze 

manier werd de kans groot dat er een (nog) soberder regime ontstond, waardoor de 

jeugdinrichting meer ging lijken op een echte jeugdgevangenis, waar opsluiten en bewaken 

centraal stond in plaats van de heropvoeding van de jongeren. 

Discrepantie tussen beleid en uitvoering. Eind 2007 verschenen twee belangwekkende 

rapporten van de inspectie en de Algemene Rekenkamer, te weten ‘Veiligheid in justitiële 

jeugdinrichtingen: opdracht met risico’s’ en het rapport van de Algemene Rekenkamer: ‘Detentie, 

                                                
176 Jaarverslag RSJ 2001. 
177 Idem. 
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behandeling en nazorg criminele jeugdigen’. Beide rapporten constateerden de grote inzet en 

gedrevenheid van de JJI’s om met een uiterst moeilijke doelgroep te werken. Daarnaast werd een 

alarmerend beeld van de situatie geschetst. Het rapport van de Algemene Rekenkamer richtte zich 

op de criminele jongeren en de effectiviteit van de detentie en de nazorg. Daarbij werd gewezen op 

de discrepantie tussen beleid en uitvoering. De Algemene Rekenkamer onderzocht hoe het 

ministerie van Justitie en de JJI’s uitting gaven aan de wettelijke eis dat het verblijf in de inrichting 

dienstbaar moet zijn aan de terugkeer van de jeugdige in de maatschappij.  

Er waren dus grote zorgen over de JJI’s. De RSJ, de inspectie en de Algemene Rekenkamer 

uitten hun gedeelde zorgen. In reactie op genoemde onderzoeksrapporten stelde de 

staatssecretaris verbeteringen van de situatie in de JJI’s in het vooruitzicht. Deze betroffen onder 

meer de invulling van de behandeling en de groepsgrootte, de effectiviteit van interventies, de 

beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, het verkrijgen van meer kennis over de 

populatie, risicotaxatie en het meten van progressie in de behandeling, het verlenen van verlof en 

het voorkomen van onttrekkingen.  

Toename problematiek. Een vijfde punt waar de RSJ zich meerdere malen over uit liet, zijn de 

zorgen om jongeren met psychische stoornissen in JJI’s. Het behandelklimaat in JJI’s was volgens 

de Raad niet ingericht op jongeren met psychische problemen. Dit probleem werd ook meerdere 

malen vanuit instellingen bij de inspectie aangekaart.178 

 

4.2.5.2 Beroepszaken van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  

Op grond van de Beginselenwetten kunnen jeugdigen klagen bij de CvT van de betreffende 

instelling. Deze commissie kan, bijvoorbeeld door bemiddeling, proberen het probleem op te 

lossen. Wanneer de behandeling van de klacht niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd staat 

                                                
178 Melding Inspectie 2009-056-J. 

Plaatsing van jongeren met psychische problemen in een JJI. Doggershoek 

2008/2009 

Een meisje met hevige gedragsproblemen, borderline stoornis, PTSS en een verleden met 

seksueel misbruik verbleef in de Doggershoek. Op een dag heeft zij met naald en draad 

haar vagina dichtgenaaid. Er werden in die periode 7 meldingen over hetzelfde meisje bij 

de inspectie gedaan. De Doggershoek paste de groepsomgeving voortdurend aan, ondanks 

dat dit soms tegenstrijdig was met de mogelijkheden en behoeften van andere meisjes op 

de groep. De Doggershoek liet de inspectie weten over te weinig mogelijkheden te 

beschikken en zij vonden de problematiek te heftig. “De omgeving binnen de JJI is niet de 

maximale behandelomgeving, die past bij haar psychiatrische problematiek. De 

bijbehorende expertise is binnen een JJI niet geborgd en daarnaast is de omgeving niet 

ingericht op een dermate individuele begeleiding. Dit heeft ook een zeer groot en 

onwenselijk effect op de behandeling van de overige groepsgenoten binnen de leefgroep!”, 

aldus de Doggershoek. Het meisje werd overgeplaatst naar een speciale afdeling van de 

Hartelborgt maar ook daar wist zij zichzelf te verwonden. De Doggershoek zocht intensief 

naar een passende omgeving, maar vanwege de strafrechtelijke status van het meisje 

wilde psychiatrische instellingen haar niet opnemen.  

 



 

 116 

beroep open bij de RSJ. Ook de directeur van de instelling kan in beroep gaan. Alle uitspraken van 

de RSJ worden sinds 2002 opgenomen in de jurisprudentiedatabank. De uitspraken worden 

beschikbaar gesteld via het Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC). 

In de jurisprudentiedatabank is gezocht naar aanwijzingen van geweld in de beroepszaken van 

de RSJ.179 Er werden in de periode 01-01-2012 t/m 31-12-2017 582 beroepszaken gevonden. In 

zestig van de beroepszaken kwam het woord ‘geweld’ voor. Gemiddeld gaan er vier zaken per jaar 

over geweldsincidenten, met uitschieters van tien beroepszaken in 2016 en zeven beroepszaken in 

2013 en 2015. Bij het bestuderen van de zestig beroepszaken bleek een aantal zaken betrekking te 

hebben op geweld dat buiten de instelling plaats had gevonden, of was onduidelijk op welke 

instelling de beroepszaak betrekking had. Er stond dan bijvoorbeeld ‘vanwege een geweldsincident 

is jeugdige overgeplaatst’. De beroepszaak ging dan niet over het geweld dat had plaatsgevonden, 

maar over de overplaatsing. Er was ook één zaak die niet over een jeugdige ging. Er zijn daarom 

zestien zaken buiten beschouwing gelaten. 

In totaal bleven er 44 beroepszaken over om verder te bestuderen (zie Tabel 4.4). In sommige 

zaken gaat het geweld tussen jeugdigen onderling samen met geweld tussen medewerker en 

jeugdige. Er is dan bijvoorbeeld een geweldsincident tussen jeugdigen waarna een medewerker de 

jongere te hardhandig aanpakt. In die gevallen is de beroepszaak geteld bij geweld van 

medewerker naar jeugdige. 

 

Tabel 4.4 RSJ-beroepszaken met het thema geweld 

Beroepszaken in periode 01-01-2012 t/m 

31-12-2017 

(Deels) 

gegrond 

Ongegrond Niet 

ontvankelijk 

Totaal 

Aantal beroepszaken die gingen over 

geweld in de instelling 

   44 

Geweld jeugdigen onderling 7 8  15 

Geweld medewerker  jeugdige 7 10  17 

Geweld jeugdige  medewerker 3 8 1 12 

Totaal aantal beroepszaken    582 

 

Geweld jeugdigen onderling 

Uit de beroepszaken over geweld tussen jongeren onderling, blijkt dat er sprake kan zijn van 

hevige vechtpartijen tussen jongeren, dat jongeren elkaar bedreigen met de dood en elkaars 

spullen afnemen. In de meeste gevallen is er sprake van een (of meerdere) incident(en) op de 

groep waarbij een jeugdige vervolgens een straf opgelegd krijgt zoals het verblijf van een bepaalde 

duur in de afzondering, het intrekken van verlof of het invoeren van een doseerprogramma.180 

Wanneer de jeugdige het niet eens is met de (duur van de) straf kan hij in beroep. In andere 

gevallen gaan jeugdigen in beroep tegen de beslissing van een plaatsings- of selectiefunctionaris 

vanwege plaatsing in een bepaalde instelling.  

                                                
179 https://puc.overheid.nl/rsj 
180 Bij een doseerprogramma wordt de jeugdige voor een tijd buiten de leefgroep geplaatst. Een doseerprogramma 
kent geen minimumaantal uren op de leefgroep en kan door de directeur na overleg met de gedragsdeskundige van 
week tot week worden verlengd (art.23 lid 3 en 4 Bjj).  
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Een zaak uit 2008 gaat bijvoorbeeld over een kwetsbare jongen (civiele plaatsing) in het 

Poortje die daar steeds in elkaar geslagen wordt. Groepsgenoten bedreigen hem en daarom wordt 

hij overgeplaatst naar Rentray. Daar wordt hem een blauw oog en een tand door zijn lip geslagen, 

wordt hij met een pen in zijn nek gestoken en wordt er urine over hem heen gegooid tijdens het 

douchen. De jongen verblijft uit angst veel op zijn kamer, maar ook daar is een keer urine naar 

binnen gegooid. De jongen gaat in beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris om hem 

in een JJI te plaatsen.181 De beroepscommissie is het echter niet met de jongen eens dat hij niet in 

een JJI kon worden geplaatst en verklaart het beroep ongegrond. Wel acht de commissie het 

belangrijk dat de jongen op korte termijn wordt overgeplaatst naar een andere locatie.  

Geweld medewerker naar jeugdige  

Uit de beroepszaken betreffende geweld van medewerkers naar jeugdigen blijkt dat aan het geweld 

vaak een conflict op de groep vooraf is gegaan. Dat kan een conflict zijn tussen jeugdigen 

onderling of tussen jeugdigen en medewerkers. De medewerker probeert in te grijpen door de 

jeugdige naar zijn kamer te sturen, de jeugdige weigert, waardoor de medewerker de dwang 

opvoert. Soms door middel van vastpakken en vasthouden, armklemmen of andere houdgrepen 

(fysiek ingrijpen), soms door het inschakelen van een Intern Bijstand Team (IBT).182 De jeugdige 

verzet zich hiertegen waardoor de situatie uiteindelijk kan escaleren. 

Binnen de sector JJI is het toepassen van proportioneel geweld toegestaan volgens de 

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Artikel 40) en de Regeling geweldsinstructie Justitiële 

Jeugdrichtingen. Het toepassen van geweld is alleen toegestaan met het oog op de handhaving van 

de orde en de veiligheid in de inrichting en ter voorkoming van onttrekking aan toezicht. Bij de 

toepassing van geweld en de aanwending van vrijheidsbeperkende middelen staat het 

noodzakelijkheidsvereiste voorop. Dat wil zeggen dat geweld een uiterst middel is dat pas mag 

worden ingezet als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Aan het gebruik van geweld gaat – 

indien mogelijk – een waarschuwing vooraf. De geweldstoepassing moet daarnaast proportioneel 

zijn. Na de geweldstoepassing moet er een schriftelijk rapport van de gebeurtenis worden 

opgemaakt. De RSJ toetst de proportionaliteit in de beroepszaken. 

Bij het bestuderen van de beroepszaken valt daarnaast op dat geweld vaak ontstaat bij een 

kamerplaatsing of plaatsing in de separeer- of isoleercel. Jeugdigen zijn het niet altijd eens met de 

beslissing van de groepsleider, wat vervolgens leidt tot frustratie en geweld richting groepsleiders. 

Ook valt het op dat er bij een verplaatsing of het toepassen van nek- en armklemmen soms wat 

fout gaat, kinderen breken daarbij hun polsen of armen of lopen minder ernstig letsel op zoals 

blauwe plekken of schrammen. 

Indien een klaagschrift gegrond wordt verklaard, biedt de wet de mogelijkheid om aan de 

jeugdige een tegemoetkoming toe te kennen.183 De tegemoetkoming die een beklagcommissie kan 

toekennen, is bedoeld ter compensatie voor het geleden ongemak. Voor de meest voorkomende 

geldelijke tegemoetkomingen heeft de RSJ  standaardbedragen bepaald. Het lijkt erop dat de RSJ 

bij geweld een tegemoetkoming van 50 euro hanteert. 

                                                
181 RSJ 07/2726/JB, 8 februari 2008 
182 Het IBT (crisisteam) wordt ingezet als de orde of de veiligheid in het gedrang dreigen te komen en medewerkers er 
niet meer in slagen deze met de gebruikelijke middelen beheersbaar te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij incidenten 
of in situaties met een verhoogd veiligheidsrisico.  
183 Artikel 73 lid 7 van de Bjj 
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In een zaak uit 2013 loopt een meisje weg uit de Hoenderloo Groep te Deelen. Toen het meisje 

terugkwam, ging ze niet uit eigen beweging terug naar haar groep. Om escalatie te voorkomen 

heeft de groepsleiding het meisje vastgepakt/vastgehouden om haar terug te brengen naar haar 

groep. Omdat ze niet mee wilde werken en een personeelslid probeerde te slaan is zij hardhandig 

naar de grond gebracht en brak daarbij haar sleutelbeen. In een reglement van de instelling is 

bepaald dat de beroepskracht die de jeugdige heeft vastgepakt of vastgehouden dit zo spoedig 

mogelijk meldt aan de behandelcoördinator en aan die melding een verslag van het voorval 

toevoegt. Noch van een tijdige melding noch van zo’n verslag is sprake geweest. Het meisje krijgt 

daarom een tegemoetkoming van 50 euro.184 

Geweld jeugdige naar medewerker 

In sommige gevallen plegen jeugdigen fysiek geweld naar het personeel, waarop besloten wordt de 

jeugdige in een disciplinaire straf te geven in de vorm van opsluiting in een strafcel of een 

(tijdelijke) overplaatsing naar een andere instelling. In 2008 bijvoorbeeld werd een jongen van 

Rentray voor veertien dagen overgeplaatst naar Eikenstein wegens zijn betrokkenheid bij een 

geweldsincident. Er ontstond een geweldincident op de groep waar de jongen zich in gemengd 

heeft. Een groepsleidster heeft hem er tussenuit willen trekken, waarna hij de arm van de 

groepsleidster op haar rug draaide. Hierbij is een spier in haar arm gescheurd. De jongen diende 

een klacht in bij de CvT over de tijdelijke overplaatsing naar Eikenstein. De CvT was het met de 

jongen eens en verklaarde de klacht gegrond. De directeur van de inrichting was het niet eens met 

de uitspraak en ging in beroep bij de RSJ. De beroepscommissie achtte de correctieplaatsing van 

veertien dagen ook onredelijk en onbillijk, mede gezien de gevolgen voor klagers behandeling en 

verklaarde het beroep van de directeur ongegrond.185 

In een aantal zaken komt naar voren dat over bepaalde situaties niet in de 

overdrachten/verslagen is gerapporteerd. In een zaak hadden medewerkers van Teylingereind 

tijdens de verplaatsing van een jongen naar de afzondering een kussensloop over zijn hoofd 

getrokken om het bijten en spugen te voorkomen, maar daarover stond niks vermeld in de 

verslaglegging. Volgens artikel 40, derde lid, Bjj is het een vereiste bij gebruik van geweld om een 

geweldsrapportage op te maken. Het gebruik van de kussensloop dient te worden opgevat als 

gebruik van geweld. Vanwege het ontbreken van rapportage werd het beroep van de jeugdige 

gegrond verklaard.186 In een andere zaak heeft een jongen in de Heuvelrug meerdere malen fysiek 

geweld tegen andere jeugdigen en tegen medewerkers gepleegd, ook heeft hij personeel in het 

gezicht gespuugd. Er werd besloten hem een ordemaatregel van afzondering op te leggen en hem 

daarna in een doseerprogramma te plaatsen in een prikkelarme omgeving. De jongen ging in 

beroep, waarop bleek dat de directeur geen schriftelijke mededeling aan de jongen heeft gedaan. 

Ook stonden er in het dossier geen schriftelijke door de directeur genomen en ondertekende 

beslissingen. Als laatste heeft de jongen tijdens de maatregel te weinig kunnen luchten en is hem 

te weinig zorg geboden. De jongen kreeg daarom een tegemoetkoming van 400 euro.187   

  

                                                
184 RSJ 12/3967/JZ, 11 maart 2013 
185 RSJ 08/2110/JA, 8 december 2008 
186 RSJ 06/2211/JA, 30 november 2006 
187 RSJ 09/2702/JA, 18 december 2009 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011756&hoofdstuk=VII&artikel=40
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5 Conclusie 

In deze slotparagraaf zal kort antwoord worden gegeven op de drie hoofdvragen van de 

commissie. Er is daarvoor gebruik gemaakt van verschillende bronnen van de CvT, de RSJ en de 

IGJ en aanvullend is informatie uit de interviews gebruikt. Op basis van de bronnen kunnen geen 

uitspraken worden gedaan over op de prevalentie van geweld, maar kan wel een beschrijving 

worden gegeven van de aard van het geweld. 

5.1 Wat is er gebeurd? 

Sinds 1945 hebben verschillende organisaties en instanties toezicht gehouden op jeugdigen in JJI’s 

en haar voorgangers. In de naoorlogse periode was dit toezicht voornamelijk geregeld door de CvT 

in de instelling zelf, kinderrechters en voogddijverenigingen. Uit deze bronstudie blijkt dat de CvT 

in de vroege periode weinig tot geen invloed had op de gang van zaken binnen de instellingen. Zij 

hadden geen contact met medewerkers en jeugdigen, maar uitsluitend met de directeur. Wat er in 

die periode precies gebeurde in de instellingen is dus ook moeilijk te achterhalen. Uit bronstudie 

4.2 Interviews blijkt daarnaast dat jeugdigen weinig tot geen contact hadden met hun voogden. Er 

kan worden gesteld dat er in de naoorlogse periode nog weinig bescherming uit ging van de 

toezichthoudende instanties.  

Door de komst van het klachtrecht in 1984 is er meer zicht gekomen op wat er zoal gebeurde 

in de inrichtingen. De CvT sprak niet alleen met de directeur, maar kreeg meer contact met de 

jeugdigen in de instelling omdat zij ook klachten gingen behandelen. Door de komst van de 

inspectie in 1988 en door betere registratiesystemen en betere verslaglegging is vooral over de 

recente periode veel bekend over hoe er toezicht werd gehouden en wat toezicht en inspectie 

organisaties zoal aantroffen in instellingen.  

Allereerst blijkt op grond van de bestudeerde meldingen bij de inspectie dat er vaak sprake lijkt 

te zijn van mild en veel voorkomend geweld in de verschillende instellingen. Dit geweld vindt plaats 

tussen jeugdigen onderling, van jeugdigen naar medewerkers en in mindere mate van 

medewerkers naar jeugdigen. Er wordt geschopt, geslagen, gescholden, gebeten, gedreigd en ga 

zo maar door. Er is echter ook sprake van ernstigere vormen van geweld. Bij de IGJ en bij de RSJ 

zijn voorbeelden bekend van kinderen die elkaar aanvallen met glasscherven, elkaar botbreuken 

slaan en daarvoor naar het ziekenhuis moeten. Ook medewerkers krijgen soms te maken met 

ernstig geweld door jeugdigen. In mindere mate wordt melding gedaan van (ernstig) geweld van 

medewerkers naar kinderen. Wel is er regelmatig sprake van letsel na het verkeerd toepassen van 

arm- en beenklemmen.  

Het onderzoek bij de inspectie heeft ook meer licht geworpen op (vermoedens) van seksuele 

incidenten. Seksuele incidenten komen vooral voor tussen jeugdigen onderling en tussen 

mannelijke medewerkers en meisjes in de instellingen.  

Een laatste vorm van geweld is het stelselmatig visiteren in de JJI’s na bezoek, verlof en 

kamercontrole. Visiteren is het onderzoeken van het lichaam. Een medewerker van de JJI bekijkt 

dan het hele lichaam van buitenaf. Er wordt ook gekeken in lichaamsholte (mond, oren, anus), om 

te controleren of daar geen verboden voorwerpen in zijn gestopt. Soms worden jongeren meerdere 

malen per week gevisiteerd, met als doel vast te stellen of zij verboden voorwerpen of drugs 
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meebrengen. De inspecties zijn van mening dat stelselmatige visitatie een vorm van inhumane 

behandeling is.  

5.2 Hoe heeft het kunnen gebeuren?  

Het is onmogelijk om te spreken over één reden of oorzaak bij het ontstaan van geweld in JJI’s. Uit 

deze bronstudie blijkt dat er bepaalde (problematische) thema’s door de toezichthoudende 

instanties naar voren werden gebracht die mogelijkerwijs een rol hebben gespeeld bij het 

voorkomen van geweld in de instellingen. Deze thema’s werden vooral besproken in jaarverslagen 

van de RSJ, de doorlichtingen van de JJI’s en jaarverslagen van de inspectie.  

5.2.1 Individuele factoren 

De populatie betreft van oudsher een moeilijke en weerspannige groep, met veel externaliserende 

problematiek. Dit laatste is vaak aanleiding voor een (gesloten) plaatsing. Uit diverse bronnen in 

deze bronstudie blijkt dat er ook in toenemende mate sprake lijkt te zijn van een verzwaring van 

de problematiek. In de jaren 80 ging het vooral om een toename van jongeren met een 

migratieachtergrond en verslavingsproblematiek. In de meer recente jaren wordt gesteld dat er 

een toename is van jongeren met psychische problematiek. Het samen plaatsen van deze jongeren 

in dergelijke gesloten setting lijkt op zichzelf soms al een voedingsbodem voor het ontstaan van 

gewelddadige interacties tussen jongeren onderling, maar ook tussen personeel en jeugdigen. 

Deze bevindingen zijn overigens in lijn met wat er op grond van eerdere bronstudies reeds 

geconcludeerd is. 

5.2.2 Instellingsfactoren 

Instelling. De geslotenheid van instellingen in deze sector lijkt soms bij te dragen aan escalaties. 

Daarnaast zijn er de vaak hiërarchische verhoudingen tussen groepsleiding en jeugdigen die met 

enige regelmaat tot incidenten leidt. Op grond van de bestudering van de inspectieverslagen blijkt 

dat sommige instellingen meer dan anderen in beeld zijn of zijn geweest bij de inspectie, 

waaronder bijvoorbeeld Den Engh, Harreveld, en Glen Mills (zie Bronstudie 4.6 Casestudies). Dit 

doet vermoeden dat het handelen in bepaalde instellingen waarin de wet- en regelgeving nog niet 

zo goed voorzag in eenduidige en doordachte aanpak en methodiek, gevoelig waren voor het 

ontstaan van gewelddadige interacties. 

Personeel. Uit het onderzoek blijkt dat er door de jaren heen altijd problemen zijn geweest ten 

aanzien van het personeel. Er is vaak sprake van een tekort aan goed opgeleid personeel. Voor 

directies en medewerkers stapelen de problemen zich op: grotere werkdruk, ziekteverzuim, het 

gevoel niet meer echt met jongeren te kunnen werken en meer bewaker dan groepsleider te zijn. 

Ervaren medewerkers vertrokken en goed geschoold nieuw personeel was moeilijk te vinden. Op 

deze manier werd de kans groot dat er een (nog) soberder regime ontstond, waardoor de 

jeugdinrichting verwordt tot een echte jeugdgevangenis, waar opsluiten en bewaken centraal 

kwamen te staan in plaats van de heropvoeding van de jongeren. 

Ook meer recent blijkt dat medewerkers vaak niet voldoende geschoold zijn en er sprake is van 

wisselende teams, waarbij veel jonge en onervaren krachten werken. Door het hoge ziekteverzuim 

werken instellingen soms met invallers. Ook blijkt dat medewerkers elkaar onvoldoende 

aanspreken op elkaars gedrag. Er is niet altijd sprake van een open feedback cultuur.  
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Klachtrecht. Het wordt duidelijk dat kinderen in de recente periode de mogelijkheid hebben om te 

klagen binnen de instellingen en dit ook veelvuldig doen. Daar gaat een beschermende werking 

vanuit. Toch blijkt recent dat de afhandeling van klachten bij instellingen nog vaak lang duurt.  

Geen beleid met betrekking tot seksueel misbruik. In 1994 bleek dat 9 van de 14 JJI’s niet 

beschikten over enig schriftelijk vastgesteld beleid met betrekking tot seksueel misbruik. De 

inspectie vond dit zorgelijk omdat er wel meldingen van seksueel misbruik door hulpverleners in de 

jaren daarvoor waren geregistreerd. Het hebben van beleid is van belang omdat er bij seksueel 

misbruik sprake is van een complexe dynamiek waarbij emoties, loyaliteiten, individuele 

belevingen, beschuldigingen, waarheidsvinding en veiligheid van kinderen en medewerkers een rol 

spelen. Deze complexe dynamiek maakt organisaties soms angstig om op te treden. Wanneer 

medewerkers niet goed weten te handelen, worden spontane onthullingen van cliënten of signalen 

in gedrag soms niet serieus genomen, verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd aangepakt.188 

Vastgesteld beleid zorgt misschien niet altijd voor het voorkomen van seksueel misbruik, maar het 

geeft wel duidelijkheid over verantwoordelijkheden en aanpak. 

Veiligheid. Vrijheidsbeperkende maatregelen zoals vastpakken/vasthouden en 

controlemaatregelen zoals visiteren worden ingezet door instellingen ter bevordering van de 

interne veiligheid. Het toepassen van houdgrepen is bijvoorbeeld gericht op het voorkomen en 

beheersen van geweld, bedreiging en intimidatie tussen jeugdigen. Visiteren valt onder het 

drugsontmoedigingsbeleid wat moet voorkomen dat er in instellingen drugs wordt gebruikt, 

ingevoerd en verhandeld. Hoewel proportioneel geweld in gesloten instellingen op grond van de 

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen is toegestaan, kan het toepassen van maatregelen toch 

een vorm van geweld opleveren. Het verkeerd toepassen van arm- been en nekklemmen leidt 

regelmatig tot ernstig letsel bij jeugdigen en het stelstelmatig visiteren is een vorm van inhumane 

bejegening. 

5.2.3 Maatschappelijke factoren 

In de jaren 90 was binnen de JJI’s sprake van plaatsingsproblemen. Terwijl vanuit de samenleving 

de vraag kwam om jongeren langer op te sluiten, te behandelen en op te voeden, werd er op de 

financiële middelen voor de sector bezuinigd. Er ontstonden lange wachtlijsten, waardoor er 

plekken werden ingekocht bij residentiële instellingen die niet beschikten over de middelen om 

adequaat op de jongeren te reageren. Het gevolg was dat er in de residentiële instellingen een 

grote toename van escalaties van geweld was. In de jaren 90 constateerden de toezichthoudende 

instanties bovendien bepaalde problemen met betrekking tot de toename van jeugdigen met een 

migratieachtergrond in gesloten jeugdinrichtingen. Dit vergde enige cultuursensitiviteit in het 

handelen van instellingmedewerkers, waar niet altijd sprake van was. In het huidige 

instellingsbeleid lijkt hier nog altijd aandacht voor te zijn. 

5.3 Continuïteit en discontinuïteit  

Op basis van de onderzochte bronnen lijkt er sprake van continuïteit maar ook van verandering en 

dus discontinuïteit ten aanzien van geweld in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen sinds 1945.  

 

                                                
188 Sturen op aanpak van seksueel misbruik. Geraadpleegd van 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/vgnwerkplaatssturen.pdf 
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5.3.1 Continuïteit 

Uit deze bronstudie blijkt dat er door de jaren heen altijd sprake is geweest van mild en 

veelvoorkomend geweld tussen jongeren onderling en jongeren naar medewerkers. Ook is er nog 

altijd sprake van (vermoedens) van seksuele incidenten tussen jongeren onderling en van (veelal) 

mannelijke medewerkers naar meisjes in de instellingen. Het klachtrecht en toezichthoudende 

instanties kunnen deze incidenten niet volledig voorkomen, wel kan er worden gesteld dat 

dergelijke incidenten sneller kunnen worden ontdekt en dat er sneller op kan worden gereageerd.  

Een andere vorm van continuïteit wordt gevonden in het toepassen van bepaalde maatregelen 

om de veiligheid in de instelling te bevorderen. Vanaf 1998 werkt de RSJ met een toetsingskader. 

Er wordt in algemene zin aangegeven welke kaders en normen, dat wil zeggen (internationale) 

wet- en regelgeving en jurisprudentie, worden gehanteerd om deze maatregelen te toetsen.189 Ook 

de inspectie werkt met een toetsingskader: Verantwoorde Hulp voor Jeugd.190 Het lijkt erop dat 

instellingen in hun zoektocht naar een reactie op ongewenst gedrag van jeugdigen ‘de randen’ en 

de ‘grijze gebieden’ van deze kaders blijven opzoeken.  

Een voorbeeld van bovenstaande is zichtbaar in de zeer recente zaak van Kop van Deelen, 

onderdeel van de Hoenderloo Groep. In november 2018 werd in de media duidelijk dat de gesloten 

jeugdzorginstelling gebruik maakt van een strafmaatregel waarbij kinderen urenlang in een 

stresshouding in totale stilte aan tafel moeten zitten.191 Deze strafmaatregel is in strijd met de wet. 

Dit is opvallend, omdat deze instelling eerder door de RSJ en de inspectie op de vingers is getikt 

vanwege deze maatregel (de instelling heeft diverse keren een nieuwe naam gekregen). In Figuur 

5 is te zien hoe de maatregel van stil zitten op de grond met opgetrokken knieën is ontwikkeld 

naar stilzitten in een stresshouding aan tafel.   

 

Figuur 5. De transformatie van een maatregel bij de Hoenderloo Groep  

 

Op de Glen Mills School bestond de groepshouding, een maatregel waarbij jongens, soms 

dagenlang, op de grond stil moesten zitten met opgetrokken knieën (zie ook Bronstudie 4.6.5 Glen 

Mills). Door het langdurig op de grond zitten in dezelfde houding kregen jongens last van 

gewrichtspijnen en rugklachten. In maart 2010 oordeelde de Inspectie Jeugdzorg dat ‘de duur van 

het groepsproces buiten proportie is en in strijd met de kind specifieke aanpak’.192 Glen Mills kreeg 

een nieuwe naam en veranderde in De Sprint. Daar hoefden kinderen niet meer op de grond te 

                                                
189 Lünnemann, K., & Raijer, C. (2004). De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en maatschappelijk toezicht. 
190 http://toetsingskadervhj.nl/ 
191 8 november 2018. Jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep laat jongeren uren stilzitten. Hart van Nederland.  
192 Inspectie Jeugdzorg (2010). De Entreetoets De Sprint. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij De Sprint, 
onderdeel van de Hoenderloo Groep.  
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zitten, maar zaten ze stil op een ergonomische kubus. De zithouding was volgens de instelling 

ergonomisch beoordeeld door een bewegingswetenschapper/(bedrijfs-)fysiotherapeut. In juni 2010 

oordeelde de RSJ dat ‘het strak zitten’ kan worden aangemerkt als een beperking van klagers 

bewegingsvrijheid en dat het in strijd was met de Wet op de Jeugdzorg.193  

In dit voorbeeld is te zien dat de maatregel van langdurig stilzitten op de grond, naar langdurig 

stilzitten op een kubus, naar langdurig stilzitten aan een tafel is veranderd. De fysieke 

verschijningsvorm verandert wel maar het onderliggende principe – een vorm van disciplinering – 

verandert niet. 

5.3.2 Discontinuïteit 

In deze bronstudie is in beeld gebracht hoe het toezicht op de gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen steeds verder is ontwikkeld. Toezichtorganisaties hebben zich beter 

georganiseerd en er is wettelijk geregeld wat hun taken zijn. Er is een klachten- en 

beroepsprocedure ontstaan en organisaties van buitenaf komen makkelijker de instelling binnen. Er 

zijn eisen gesteld aan de leden van de toezichtorganisaties om zo een zekere mate van 

professionaliteit en objectiviteit te garanderen. Onduidelijk is hoe en in welke mate deze 

ontwikkelingen in toezicht en inspectie binnen de sector hebben geleid tot een vermindering in het 

aantal geweldsincidenten binnen de sector JJI. 

5.4 Tot slot 

Er gaat een zekere bescherming uit van toezicht- en inspectieorganisaties, maar hier zijn nog 

enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Allereerst kwam uit een interview met een oud-bestuurder 

van een instelling naar voren dat de komst van allerlei organisaties ook een bepaalde 

vervreemding met zich kunnen meebrengen.  

“Tot op zekere hoogte werkt het toezicht mee aan de ellende. Toen ik 

bestuurder werd van [Naam instelling] en er ging iets fout, kreeg ik meteen een 

reactie van een boze ouder, een boze directeur of van de voogd. Toen ik 

wegging, bij inmiddels [Naam instelling], kreeg ik alleen verslagen te zien van 

de klachtencommissie, de inspectie en de ombudsman. Ik zag nooit meer 

iemand, geen directe confrontatie met ellende. Het is een vervreemding door 

alle systemen. De directe confrontatie met een boos kind of een boze ouder 

reinigt ook. Als je een bestuurder bent die deugt.”194  

Daarnaast heeft geweld binnen de sector JJI een plaats gekregen in de wet volgens de 

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen Artikel 40. Het toepassen van geweld is toegestaan met 

het oog op de handhaving van de orde en de veiligheid in de inrichting en ter voorkoming van 

onttrekking aan toezicht. Bij de toepassing van geweld en de aanwending van vrijheidsbeperkende 

middelen staat het noodzakelijkheidsvereiste voorop. Dat wil zeggen dat geweld een uiterst middel 

is en dat het pas mag worden ingezet als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De 

geweldstoepassing moet daarnaast proportioneel zijn. Het gebruik van geweld moet in verhouding 

                                                
193 RSJ 10/0261/JZ, 4 juni 2010, beroep. 
194 Interview 7M05062018. 



 

 124 

staan tot de ernst van het af te wenden gevaar. Als laatste is het toepassen van geweld als 

disciplinaire straf of als onderdeel van opvoeding en behandeling te allen tijde verboden.  

Over de wijze waarop gebruik mag worden gemaakt van geweld en van vrijheidsbeperkende 

middelen is een landelijke geweldsinstructie vastgesteld. Deze bevat regels over het hanteren van 

bepaalde beveiligingsmiddelen, zoals handboeien en de broekstok. Daarnaast is er de regeling 

Toepassing Mechanische Middelen (Artikel 38 Bjj). Het gebruik van (proportioneel) geweld is dus 

wettelijk geregeld in een JJI. Medewerkers van JJI’s worden getraind in het omgaan met agressie 

en geweld. De RSJ kan achteraf onderzoeken of het geweld proportioneel was, maar dan is het 

kwaad al geschied. 

In deze bronstudie zijn regelmatig gevallen gevonden waarin het toepassen van arm- nek- en 

beenklemmen (zwaar) letsel tot gevolg had. Het gaat dan niet over schrammen en blauwe plekken, 

maar over botbreuken in de armen of polsen. De RSJ oordeelt dan dat de gevolgen voor de 

jeugdige vervelend zijn, maar dat het niet aannemelijk is dat het met opzet is gebeurd. 

Waarschijnlijk is er ook zelden sprake van opzet, maar dat doet niet af aan het feit dat een 

volwassene de arm van een kind breekt. Deze kinderen hebben vaak al een lange 

hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en hebben ook in de thuissituatie te maken gehad met 

verwaarlozing, misbruik en geweld. Het is de vraag of deze aanpak de juiste is. 

Een andere bevinding is dat er de laatste jaren sprake van een toenemende populatie van 

kinderen met psychiatrische problemen in een JJI’s. Kinderen met een strafrechtelijke titel worden 

niet opgenomen in psychiatrische instellingen omdat de gedragsproblematiek ‘te groot is’. Het is 

goed mogelijk dat door deze plaatsingsproblematiek het geweld in JJI’s is toegenomen en ook 

ernstiger is geworden. Uit verschillende studies komt naar voren dat er in de psychiatrie veel 

geweld plaatsvindt. Dit geweld leidt onder meer tot stress, een hoog ziekteverzuim en 

personeelsverloop en een negatief beeld van het werk in de GGZ.195 JJI’s en  hebben al te maken 

met een hoog ziekteverzuim, een groot personeelsverloop en stress. Deze plaatsingsproblemen 

vergroten de problemen alleen maar meer.  

Een andere kanttekening die gemaakt kan worden bij de situatie van bijvoorbeeld Den Engh en 

Glen Mills is dat deze instellingen een eigenstandige positie binnen DJI hadden. Het waren ‘de 

paradepaartjes’ van de politiek. De toezichtorganisaties brachten meerdere malen kritische 

rapporten uit en uitte hun zorgen, maar toch werden er geen adequate oplossingen gerealiseerd. 

In wezen werd de situatie oogluikend toegestaan. Het departement bracht daarmee ook de 

toezichthouder of een inspectie in een moeilijke positie en ondermijnden daarmee eigenlijk hun rol.  

Tot slot lijkt het erop dat instellingen in hun zoektocht naar een reactie op ongewenst gedrag 

van jeugdigen ‘de randen’ en de ‘grijze gebieden’ van de toetsingskaders van de RSJ en inspecties 

blijven opzoeken. Het gebruik van dwangmedicatie mag niet, het uitdelen van een ‘pedagogische 

tik’ mag niet, het gebruik van isoleercellen liever niet. Er kan dan iets ontstaan wat in de jeugdzorg 

soms wordt aangeduid als handelingsverlegenheid. Handelingsverlegenheid houdt in dat de 

medewerker niet handelt of weet te handelen ondanks dat er zorgen of signalen zijn over de 

betreffende jeugdige. Handelingsverlegenheid ontstaat uit een soort onvermogen om adequaat te 

handelen en komt voort uit aarzelingen bij de professional zelf. Principes die de toezichthouders 

hanteren worden in de praktijk door medewerkers niet herkent of niet gedeeld. De toezichthouder 

                                                
195 Harte, J.M., Van Leeuwen, M.E., & Theuws, R. (2013). Agressie en geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; 
aard, omvang en strafrechtelijke reactie. Tijdschrift voor psychiatrie 55, 5. Pp. 325 – 335.  
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heeft wellicht te veel oog voor de regels en te weinig oog voor de problemen waarmee de praktijk 

dagelijks te maken heeft. Misschien bieden toezichthoudende instanties te weinig handvatten en 

geven ze geen antwoord op de vraag: “Maar hoe dan wel?”
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Bijlage 1. Overzicht Inspectieverslagen   

Tabel 1 Overzicht inspectie verslagen 

JJI Jaar 

rapport 

Inspectie Titel Beoordeling 

Het Poortje 1997 IJZ Opvangcentrum het Poortje, kwaliteit en 

continuïteit in de opvang 

Ernstig 

risico 

Het Poortje 1999 IJZ Opvangcentrum het Poortje, kwaliteiten 

continuïteit in de opvang 2 

Matig risico 

Overberg 2000 IJZ Toezicht Justitiële Jeugdinrichtingen, Het 

primaire proces onder de loep 

Laag risico 

Kolkemate 2001 IJZ  Toezicht Justitiële Jeugdinrichtingen, Het 

primaire proces onder de loep 

Laag risico 

Harreveld 2001 IJZ Toezicht Justitiële Jeugdinrichtingen, Het 

primaire proces onder de loep 

Ernstig 

risico 

Harreveld 2004 IJZ Toezicht hulpverleningsplannen, Stichting 

Jongerenhuis Harreveld 

Ernstig 

risico 

Meerdere 

JJI’s196 

2006 IJZ De uitvoering van het Scholings- en 

Trainingsprogramma en proefverlof 

-  

Harreveld 2006 IJZ Onderzoek naar aanleiding van incidenten op 

Harreveld 

Ernstig 

risico 

De 

Hartelborgt 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen De Hartelborgt, Locatie 

Spijkenisse 

Ernstig 

risico 

OGH 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen De O.G. Heldringsstichting Laag risico 

Den Hey-

Acker  

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Den Hey-Acker, Locatie 

Ginneken 

Matig risico 

Harreveld, ’t 

Anker 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Harreveld, ‘t Anker Ernstig 

risico 

Harreveld, 

Prisma 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Harreveld, Prisma197 Ernstig 

risico 

Het Keerpunt 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Het Keerpunt Matig risico 

Den Engh 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Den Engh Ernstig 

risico 

Het Poortje 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Het Poortje Matig risico 

JOC 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Het JOC Ernstig 

risico 

                                                
196 In dit rapport zijn de volgende instellingen onderzocht: De Heuvelrug, Teylingereind, ’t Poortje, De Doggershoek, 
Den Hey-Acker & Rentray 
197 Dit is een open sector 
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JJI Jaar 

rapport 

Inspectie Titel Beoordeling 

De Sprengen 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen de Sprengen Matig risico 

De 

Hunnerberg 

2007 IJZ, O, G 

& ISt  

De veiligheid binnen de Hunnerberg Laag risico 

Glen Mills 2007 IJZ & O De veiligheid binnen de Glen Mills School Ernstig 

risico 

Doggershoek 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen De Doggershoek Ernstig 

risico 

De 

Hartelborgt 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen de Hartelborgt Ernstig 

risico 

De 

Heuvelrug 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen de Heuvelrug Ernstig 

risico 

Rentray 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Rentray Laag risico 

Teylingereind 2007 IJZ, O, G 

& ISt 

De veiligheid binnen Teylingereind Laag risico 

Meerdere 

JJI’s 

2007 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid in JJI’s: opdracht met risico’s  

Meerdere 

JJI’s198 

2008 ISt Inspectiejaarbericht  

Doggershoek 2008 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Doggershoek hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven  

’t JOC 2008 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen ’t JOC hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

De 

Heuvelrug 

2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Heuvelrug hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

Hartelborgt 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Hartelborgt hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

Hartelborgt 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Hartelborgt afsluitende 

toets 

Laag risico 

Hunnerberg 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Hunnerberg hertoets Laag risico 

Lindenhorst 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Lindenhorst hertoets Matig risico  

                                                
198 Het poortje, de Sprengen, Rentray, Harreveld, Hunnerberg, Overberg, Den Engh, de Doggershoek, JOC, 
Teylingereind, de Harterlborgt, Den Hey-Acker 
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JJI Jaar 

rapport 

Inspectie Titel Beoordeling 

Den Engh 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen Den Engh hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

De Hey-

Acker 

2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen De Hey-Acker hertoets Laag risico 

Harreveld ’t 

Anker 

2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen Harreveld ’t Anker Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

De 

Doggershoek 

2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Doggershoek afsluitende 

toets 

Laag risico 

Harreveld 

Prisma 

2009 IJZ & O Veiligheid binnen Harreveld hertoets Verscherpt 

toezicht 

opgeheven 

Het Keerpunt 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen het Keerpunt hertoets Laag risico 

Juvaid 2009 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen Juvaid (voorheen het Poortje) 

hertoets 

Matig risico 

Teylingereind 2010 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen Teylingereind afsluitende toets Laag risico 

Hunnerberg 2010 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen de Hunnerberg afsluitende 

toets 

Laag risico 

Amsterbaken 

(JOC) 

2010 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid binnen Amsterbaken (voorheen JOC) 

afsluitende toets 

Laag risico 

Meerdere 

JJI’s199 

2010 IJZ, O, G 

& ISt 

Veiligheid in Justitiele Jeugdinrichtingen: 

Risico’s aangepakt maar kwetsbaar  

 

Meerdere 

JJI’s 

2011 ISt Inspectiejaarbericht  

Noot afkortingen gebruikt in tabel: Inspectie Jeugdzorg (IJZ), Inspectie Onderwijs (O), Gezondheidszorg (G) & 
De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt).  

 

 

 

Tabel 2 Overzicht doorlichtingen JJI-rapporten 

JJI Jaar Samenvatting van de inhoud Beoordeling 

Teylingereind 2012 De doorlichting in Teylingereind heeft een aantal kritische 

oordelen opgeleverd op het gebied van de rechtspositie, de 

interne veiligheid, de maatschappijbeveiliging en de 

organisatieaspecten. Teylingereind beschikt niet zelf over 

een goed geoefend team dat binnen afzienbare tijd ingezet 

Matig  

                                                
199 De inspecties oordelen dat het beter gaat in de JJI’s. In geen één inrichting is meer sprake van een ernstig risico.  
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kan worden om grotere incidenten het hoofd te bieden. Een 

tweede kritisch oordeel, dat van invloed is op andere 

aspecten, ligt op het gebied van het personeelsmanagement 

en betreft de druk op de groepsleiding. Er is geen sprake 

van onderbezetting van personeel, maar de groepsleiding in 

Teylingereind kent al geruime tijd een hoog 

personeelsverloop en op sommige afdelingen een hoog 

ziekteverzuim. Met veel nieuwe en/of wisselende 

medewerkers komt eenduidig handelen richting de jongeren 

onder druk te staan. Dit leidt tot onduidelijkheid en onrust 

onder de jongeren. Een derde kritisch oordeel betreft de 

kwaliteit van het onderwijs dat jongeren krijgen aangeboden 

dat onderdeel is van het activiteitenprogramma. Dit wordt 

gekwalificeerd als zwak.  

 

Den Hey-

Acker 

2012 De inrichting heeft sterk te lijden gehad onder de 

capaciteitsreductie en de daarmee gepaard gaande 

reorganisatie. De reorganisatie heeft een negatieve invloed 

gehad op de kwaliteit van de sanctietoepassing. Het 

algemene beeld dat uit de doorlichting naar voren komt is 

dat er op alle aspecten onderdelen zijn waar de 

sanctietoepassing onvoldoende gewaarborgd is. Er liggen 

onder andere (zeer) kritische oordelen over de omgang met 

jongeren, de interne veiligheid en de 

maatschappijbeveiliging. Tekortkomingen liggen er met 

name bij de onderdelen ‘bejegening’ en ‘rapportage en 

documentatie’. Hoewel jongeren en personeel ervaren dat 

jongeren respectvol worden behandeld, ontbreekt het aan 

voldoende methodisch handelen volgens de YOUTURN-

methodiek. Omdat de inrichting ten tijde van de inspectie op 

veel onderdelen nog niet in staat is aan de ondergrens te 

voldoen en de inspecties het resultaat van de ingezette 

verbetertrajecten willen nagaan, zullen zij begin 2013 een 

vervolgonderzoek uitvoeren. 

 

Onvoldoende 

De 

Hartelborgt 

2012 Het algemene beeld dat uit de doorlichting naar voren komt, 

is dat de Hartelborgt de sanctietoepassing voor het 

merendeel op orde heeft. Het algemene oordeel over de 

Hartelborgt is dan ook redelijk positief. Desondanks laat de 

doorlichting zien dat er op alle aspecten nog verbeterpunten 

liggen, in het bijzonder bij de criteria over het 

Matig  
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activiteitenprogramma, de agressiebeheersing, de 

accommodatie, de rapportage en de rechtmatige insluiting. 

Wat betreft de agressiebeheersing zijn de inspecties 

kritischer. Het aantal medewerkers dat de benodigde 

trainingen mentale en fysieke weerbaarheid heeft 

bijgewoond is te laag. Voor de veiligheid van medewerkers 

en jongeren is het belangrijk om goed getraind te zijn. Dit is 

een belangrijk verbeterpunt voor de inrichting. 

 

Amsterbaken 2013 De Amsterbaken verkeert in een opbouwfase maar is 

kwetsbaar vanwege vele organisatieveranderingen in een 

korte tijdsperiode, de al langer durende onderbezetting van 

het personeel en het hoge ziekteveruim. Hierdoor zijn de 

jongeren vaker op hun kamer ingesloten. Gaan 

medewerkers niet of minder naar trainingen zoals gepast 

fysiek optreden (GFO) en de jaarlijkse herhalingstrainingen 

YOUTURN. Dit kan consequenties hebben voor het 

behandelklimaat. 

 

Matig  

Juvaid 2014 Het algemene oordeel over de wijze waarop Juvaid omgaat 

met de sanctietoepassing is positief. Op bijna alle aspecten 

voldoet de inrichting overwegend of volledig aan de 

verwachtingen van de inspecties. Perspectiefplan van 

jongeren wordt niet tijdig vastgesteld. Ook het trainen van 

executieve medewerkers in de-escalerende vaardigheden en 

geweldstoepassing is een aandachtspunt. Sprake van een 

hoog ziekteverzuim onder groepsleiders. Belangrijke 

verbeterpunten liggen er op het gebied van het 

beveiligingstoezicht en de personeelsinzet. De controle bij 

het binnentreden in de inrichting, de controle tijdens het 

bezoek en de verificatie van de identiteit van jongeren na 

bezoek vinden alle drie onvoldoende plaats. Hierdoor 

ontstaat er teveel gelegenheid voor jongeren om goederen 

de inrichting in te voeren die gevaarlijk kunnen zijn voor de 

interne veiligheid of die kunnen bijdragen aan een 

ontvluchting. 

 

Positief 

De 

Heuvelrug 

2014 Het algemene oordeel over de wijze waarop De Heuvelrug 

omgaat met de sanctietoepassing is positief. Hoewel de 

inrichting per 1 januari 2017 zal sluiten, zijn de 

medewerkers gemotiveerd en zetten zij een positief 

Positief 
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leefklimaat neer. De belangrijkste verbeterpunten liggen er 

op het gebied van het opleggen van disciplinaire straffen, de 

bespreking van het eerste perspectiefplan en de deelname 

van medewerkers aan (herhalings-) trainingen in de 

omgangsmethodiek en in de agressiebeheersing.  

 

Intermetzo-

Lelystad 

2015 Het algemene oordeel over de wijze waarop JJI Lelystad 

omgaat met de sanctietoepassing, dat wil zeggen de 

kwaliteit van de taakuitvoering, is overwegend positief. Op 

het merendeel deel van de aspecten voldoet de inrichting 

overwegend of volledig aan de verwachtingen van de 

Inspecties. Er zijn noodzakelijke verbeterpunten die op het 

gebied van omgang liggen. Daarnaast zijn er noodzakelijke 

verbeterpunten op het gebied van de interne veiligheid, de 

maatschappijbeveiliging en organisatieaspecten. Ten aanzien 

van de omgang is het van belang dat jongeren tijdig worden 

gescreend. Over een aantal onderdelen bij de interne 

veiligheid in de inrichting oordelen de Inspecties kritisch. 

Ten eerste kan het Interne bijstandsteam (IBT) waar JJI 

Lelystad een beroep op kan doen, namelijk het IBT van de 

PI Lelystad, niet oefenen in de inrichting. Bovendien is het 

IBT pas na een uur inzetbaar. Ten tweede is er niet op alle 

kwetsbare plekken sprake van voldoende toezicht en ten 

derde zijn niet alle medewerkers voldoende getraind in het 

omgaan met agressie en geweld. Ten vierde vinden de 

inspecties dat de inrichting ten aanzien van het 

drugsontmoedigingsbeleid meer maatwerk moet leveren. De 

inspecties hebben geconstateerd dat jongeren in JJI Lelystad 

stelselmatig worden gevisiteerd. Visiteren gebeurt in deze 

inrichting standaard na bezoek, na kamerinspectie, alsmede 

na verlof. Uitspraken van de beroepscommissie RSJ geven 

echter aan dat stelselmatige visitatie na celinspectie de toets 

van de norm van art. 3 EVRM niet kan doorstaan. Gelet 

hierop vinden de inspecties het nu niet te rechtvaardigen dat 

alle jongeren stelselmatig gevisiteerd worden. 

 

Positief 

Het Keerpunt 2016 Het algemene oordeel over de wijze waarop JJI Het Keerpunt 

omgaat met de sanctietoepassing, dat wil zeggen de 

kwaliteit van de taakuitvoering, is redelijk positief. Ten 

aanzien van de rechtspositie van jongeren, de omgang met 

jongeren en de re-integratie van jongeren vinden de 

Matig  
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inspecties dat er verbetering noodzakelijk is op de volgende 

onderdelen. Ten eerste moet de uitvoering van disciplinaire 

straffen en maatregelen verbeteren. Ten tweede ligt er een 

risico bij de screening van jongeren. Het kan langer dan 24 

uur duren voordat een jongere een intake heeft gehad bij de 

medische dienst en een psychiatrische screening bij de 

testassisent. Als laatste punt dient de inrichting geen 

jongeren in te sluiten in een afzonderingscel zonder daglicht. 

Op de aspecten interne veiligheid en de 

maatschappijbeveiliging zien de inspecties ook een aantal 

essentiële verbeterpunten. Ten eerste ligt er een 

verbeterpunt op het gebied van de interne veiligheid, dit 

betreft de inzet van het Intern Bijstandsteam (IBT). Het IBT 

is pas na een uur inzetbaar terwijl de DJI voor de sector 

gevangeniswezen op basis van beleid uit oktober 2012 een 

reactietijd van een half uur hanteert. Ook het gebrek aan 

toezicht in de bezoekkamers is een verbeterpunt voor de 

inrichting. Ten derde oordelen de inspecties kritisch over 

drugsontmoediging. Jongeren in JJI Het Keerpunt worden 

stelselmatig na bezoek en na verlof gevisiteerd. De 

Inspecties stellen vast dat de inrichting geen deugdelijke 

motivering kan overleggen die voldoet aan de uitspraken 

van de RSJ. Gelet hierop vinden de inspecties het nu niet te 

rechtvaardigen dat de jongeren van de reguliere leefgroepen 

stelselmatig gevisiteerd worden. 

 

De 

Hunnerberg 

2017 Het algemene oordeel over de kwaliteit van de 

taakuitvoering van JJI De Hunnerberg is wisselend. Op veel 

criteria voldoet de inrichting overwegend of volledig aan de 

verwachtingen van de inspecties, maar er liggen ook een 

aantal (redelijk) kritische oordelen. Ten aanzien van de 

rechtspositie van jongeren, de omgang met jongeren en de 

re-integratie van jongeren vinden de inspecties dat er direct 

verbetering noodzakelijk is ten aanzien van het 

activiteitenprogramma. Verder moet het voor de jongeren 

duidelijk zijn of aan hen een disciplinaire straf of een 

ordemaatregel is opgelegd. De beschikkingen hierover zijn 

niet altijd duidelijk. Dit veroorzaakt verwarring bij de 

jongeren. De afhandeling van individuele klachten gaat nog 

niet goed omdat de inrichting in veel gevallen niet tijdig 

reageert op verzoeken voor verweerschriften. De 

Matig 



 

 133 

JJI Jaar Samenvatting van de inhoud Beoordeling 

klachtafhandeling duurt te lang. Daarnaast behoeft de 

uitvoering van de YOUTURN verbetering op de 

langverblijfgroepen. Ook moet de totstandkoming van de 

perspectiefplannen tijdiger plaatsvinden en ook het eerste 

perspectiefplan moet van tevoren met de jongeren worden 

besproken. Op de aspecten interne veiligheid en 

maatschappijbeveiliging zien de inspecties ook een aantal 

essentiële verbeterpunten. Medewerkers zijn niet in alle 

gevallen goed op de hoogte van de instructies bij 

calamiteiten. Ook de vindplek van instructies is niet bij 

iedereen bekend en leidinggevenden gaan niet na of 

medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij 

calamiteiten en of zij dat daadwerkelijk kunnen. De 

inrichting neemt verder onvoldoende maatregelen om 

agressie en geweld te voorkomen en beheersen. 

Medewerkers van de inrichting en de school zijn 

onvoldoende getraind in het omgaan met agressie en 

geweld. De inspecties constateren dat nog geen vijftig 

procent van de medewerkers van de inrichting het verplichte 

aantal trainingen in het omgaan met agressie en geweld 

haalt. Dit brengt risico’s met zich mee. Medewerkers die 

onvoldoende getraind zijn vormen bij het ingrijpen tijdens 

een agressie-incident een risico voor hun eigen veiligheid, 

die van andere medewerkers en die van jongeren. RJJI De 

Hunnerberg zet bovendien veel vaker dan andere JJI’s het 

IBT in. Dit roept de vraag op of medewerkers een agressie 

incident niet adequaat kunnen ombuigen of adresseren in 

een eerder stadium. Ook het toezicht op kwetsbare plekken 

in de inrichting voldoet niet aan de verwachtingen. 

Noot. In vijf jaar hebben vijf rijksinspecties De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ), de Inspectie 

Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) gezamenlijk doorlichtingen uitgevoerd in de JJI’s en de 

daaraan verbonden scholen. 

 

  



 

 134 

Bronstudie 5 JeugdzorgPlus 

Merel Dirkse 

Mieke Bruggeman 

Veroni Eichelsheim 

Peter van der Laan 

Jessica Asscher 

 

 

 

Bronstudies bij sectorstudie Geweld in gesloten 

(Justitiële) Jeugdinrichtingen 
 

 

1.Archiefonderzoek 

 

2. Interviews 

 

3. Pupillendossiers 

 

4. Toezicht en inspectie 

 

5. Jeugdzorg Plus 

 

6. Casestudies 

 

7. Mediaonderzoek 

 

8. Beeld en geluid 

 

9. Overzicht van relevante wetgeving en ontwikkelingen 

 

  



 

 135 

 

Bronstudie 5 JeugdzorgPlus ................................................................................................................... 134 

1.Inleiding ....................................................................................................................... 136 

2.Methode ....................................................................................................................... 142 

3.Resultaten .................................................................................................................... 143 

4.Conclusie ...................................................................................................................... 158 

Bijlage 1. Overzicht inspectieverslagen JeugdzorgPlus ........................................................... 160 

 

 

 

  



 

 136 

1.Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (hierna commissie) doet onderzoek naar 

fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder 

verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sectorstudie gesloten 

(justitiële) jeugdinrichtingen (hierna sector JJI) betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een 

gesloten karakter. 

In 2005 is besloten civielrechtelijk en stafrechtelijk geplaatste jongeren niet langer in dezelfde 

inrichting te laten verblijven.200 Sinds 2008 worden jongeren met een strafrechtelijke titel daarom 

in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) geplaatst en jongeren met een civielrechtelijke titel in 

instellingen voor Gesloten Jeugdzorg, ook wel JeugdzorgPlus (JZP). Jongeren die hier zijn geplaatst 

kunnen niet zomaar naar buiten en zich ook niet vrij door de inrichting bewegen. Hun kamers gaan 

gedurende de nachtelijke uren en vaak ook overdag op slot en de inrichtingen worden gekenmerkt 

door allerlei soorten beveiliging (hekken, muren, detectiepoorten e.d.). Behandeling, onderwijs en 

vrijetijdsbesteding vinden in de meeste gevallen binnen de inrichting plaats.  

Hoewel JZP alleen de recente periode van het onderzoek van de commissie betreft, is de 

setting meerdere malen onderwerp van discussie geweest. Deze discussies vonden plaats in de 

wetenschap, de media en de politiek. Een aantal van de bediscussieerde onderwerpen hebben 

direct te maken met geweld, anderen vormen risico’s op het voorkomen van geweld. In deze 

bronstudie zal daarom, voor zover mogelijk, antwoord worden gegeven op de hoofdvragen van de 

commissie, waarbij enkel zal worden ingegaan op JZP. In de bronstudie staan de volgende 

hoofdvragen centraal: 

11. Wat is er in de JZP-instellingen gebeurd sinds 2008? 

12. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

13. Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun 

latere leven? 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de risicofactoren die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. De commissie heeft geweld als volgt 

gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van 

fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer. 

5.5 JeugdzorgPlus in ontwikkeling 

Tot 2008 werden jongeren met ernstige en complexe gedragsproblemen opgenomen in een JJI, 

ook als ze géén strafbare feiten hadden gepleegd. Een gesloten regime werd ook voor 

civielrechtelijk geplaatsen noodzakelijk geacht om de veiligheid van de jeugdigen te waarborgen. 

                                                
200 Jeugdigen hebben een strafrechtelijke titel wanneer zij worden verdacht of veroordeeld zijn vanwege het plegen 
van strafbare feiten. Jeugdigen met een civielrechtelijke titel zijn jeugdigen aan wie de kinderrechter vanwege ernstige 
opgroei- of opvoedingsproblematiek een machtiging gesloten jeugdhulp heeft gegeven. 
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Zo’n zeven tot acht procent van de kinderen met een ondertoezichtstelling (OTS) kwam in een JJI 

terecht. Dit gebeurde meestal in het kader van een crisisplaatsing.201 De reguliere residentiële 

jeugdzorg kon en mocht deze zorg niet bieden: de gebouwen waren hiervoor niet ingericht en de 

wettelijke bepalingen stonden niet toe dat zij de rechten van jongeren konden inperken.  

In de loop van de jaren kwam steeds meer verzet tegen het opsluiten van deze jongeren in 

JJI’s.202 Met name vanwege de strenge beveiliging, de toepassing van controlerende maatregelen, 

zoals onderzoek aan lichaam en kleding na bezoek, en de beperkte mogelijkheden voor contact 

met familie werd bezwaar gemaakt tegen het samenplaatsen van jongeren met civiel- en 

strafrechtelijke plaatsingstitel.203 Uiteindelijk heeft dit geleid tot aanpassing van de Wet op de 

Jeugdzorg in 2006. De minister van Justitie bleef verantwoordelijk voor strafrechtelijk geplaatste 

jongeren in JJI’s, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 

civielrechtelijke jongeren in JZP. De kern van de wijziging was dat ook in de Wet op de jeugdzorg 

de bepaling werd opgenomen dat de kinderrechter op verzoek een machtiging kan verlenen voor 

gedwongen opname in een gesloten accommodatie. Dit betekent dat, anders dan voorheen, 

aanbieders van residentiële jeugdzorg gesloten voorzieningen mochten beheren en daar jeugdigen 

mochten onderwerpen aan controlerende maatregelen (i.e. drang en dwang). De kinderrechter 

geeft die machtiging alleen als hij vindt dat er sprake is van een ernstige opgroei- of 

opvoedingsbedreiging die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmert. Bovendien moet 

die bedreiging een dergelijke gesloten plaatsing aantoonbaar noodzakelijk maken om te 

voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt aan de zorg die hij nodig heeft, of daaraan door anderen 

wordt onttrokken.204 

Het opnemen van gesloten jeugdzorg in de wet had tot logisch gevolg dat jongeren die zonder 

strafrechtelijke titel in JJI’s verbleven, moesten worden overgeplaatst naar instellingen voor JZP. 

Tot 2010 gold daartoe een overgangsregeling. Er werd een aantal instellingen en inrichtingen (of 

delen daarvan) aangewezen als instelling voor JZP. Er moest voldoende capaciteit worden 

opgebouwd om gesloten jeugdzorg te kunnen realiseren. Bestaande residentiële instellingen 

werden omgevormd tot JZP-instelling. Deze werden met name in de Randstad gerealiseerd, omdat 

daar de behoefte het grootst was. Daarnaast werd een aantal bestaande JJI’s omgevormd tot JZP 

(zie Figuur 5.2).205  

In 2008 waren er elf instellingen die JZP aanboden. In 2011 was dit aantal toegenomen tot 

zestien instellingen, met een totale capaciteit van 1622 plaatsen. In 2016 waren er nog veertien 

instellingen. Niet bekend is hoeveel plaatsen er in 2016 waren, wel dat er dat jaar 1824 jongeren 

zijn geplaatst. In Figuur 5.1 is weergeven hoe de capaciteit in JJI’s en JZP zich ontwikkelde vanaf 

1995. 

 
 
 

 

                                                
201 Goderie, M., Mak, J., Steketee, M., & Wentink, M. (2004). Samenplaatsing van jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen. Verwey-Jonker Instituut. 
202 Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: Goderie, M., Steketee, M., Mak, J., & Wentink, M. (2004). Samenplaatsing 
van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Verwey-Jonker Instituut: Utrecht. 
203 Boendermaker, L. (2008). JeugdzorgPlus – drang en dwang in de jeugdzorg.  
204 Wet op de Jeugdzorg Artikel 29b. De wet op de Jeugdzorg is in 2015 vervangen door de Jeugdwet. Zie Jeugdwet 
Hoofdstuk 6. Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.  
205 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29815, nr. 80.  
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Figuur 5.1 Capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus 1995-2015.206 

 

In de gehele jeugdzorg is daarnaast sinds 2007 een proces van professionalisering in gang gezet. 

In het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg werken verschillende partners samen aan vier 

doelen, te weten: het ontwikkelen van een overzichtelijke en samenhangende beroepenstructuur; 

het verbeteren van de beroepsuitoefening door sterke beroepsverenigingen en de invoering van 

beroepsregistratie; het verder opbouwen van kennis over beroepsethiek en tuchtrecht; het 

actualiseren van de beroepsopleidingen en de bij- en nascholingsmogelijkheden.207 Inmiddels heeft 

dat geresulteerd in de komst van de beroepsregistratie, beroepscode, veertien inhoudelijke 

richtlijnen, een competentieprofiel voor medewerkers en het tuchtrecht.208 De richtlijnen beslaan 

thema’s zoals handelingsverlegenheid en ongewenste verschillen in het handelen van 

medewerkers, net als lacunes in kennis, vaardigheden of attitude. De richtlijnen beschrijven wat 

onder goed professioneel handelen wordt verstaan.209 Voor JZP specifiek betekent dat 

medewerkers een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of registratie in 

het beroepsregister voor Jeugdzorgwerkers moeten hebben en dat jeugdwerkers hbo-geschoold 

moeten zijn.  

5.6 De doelgroep 

Uit onderzoek naar jongeren in JZP blijkt dat er vaak sprake is van een lange voorgeschiedenis in 

de hulpverlening. Vaak hebben zij een licht verstandelijke beperking (bijna de helft), één of meer 

psychiatrische DSM-classificaties zoals autisme en ADHD, een hoge mate van oppositioneel-

opstandig, antisociaal en agressief gedrag, trauma’s als gevolg van mishandeling, seksueel 

overschrijdend gedrag of geweldpleging. Daarnaast zijn er veel problemen in het gezin van 

herkomst zoals een instabiele gezinscontext waarbij een groot deel van de ouders zelf problemen 

heeft. De jeugdigen ervaren ook veel problemen op het gebied van onderwijs (leerproblemen, lage 

onderwijsmotivatie en schooluitval), hebben een risicovolle vriendengroep en veel van hen heeft 

verslavingsproblematiek.210  

Een onderzoek uit 2004 laat zien dat de jongeren zelf aangeven dat er mogelijk geen verschillen 

zijn tussen de civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatste jongeren wat betreft kennis, attitude, 

normen en waarden of gedrag. Het enige verschil dat geconstateerd werd, is dat de ene jongere 

                                                
206 Afbeelding afkomstig van: Dresen, C., Domburgh, L., Harder, A., Knorth, E., Kranenburg, M., Nijhof, K. & Vermaes, 
I. (2017). Jeugdzorg met een Plus, p.22.  
207 Actieplan Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage. (2010). Geraadpleegd van 
www.nji.nl/professionaliseringjeugdzorg.  
208 Zie voor de richtlijnen www.richtlijnenjeugdzorg.nl  
209 Richtlijnen in de Jeugdzorg: onderbouwing voor landelijke invoering. (2014). Nederlands Jeugdinstituut.  
210 Vermaes, I., Konijn, C., Jambroes, T., & Nijhof, K.S (2014). Statische en dynamische kenmerken van jeugdigen in 
JeugdzorgPlus: Een systematische review. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(6), 278-292. 
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wel een strafbaar feit heeft gepleegd en de ander niet. De geïnterviewde begeleiders verschilden 

sterk van mening over of er verschillen zijn tussen jongeren met verschillende plaatsingstitel, maar 

zij waren wel eensgezind over de gedragsverschillen die zij zagen gedurende de eerste weken van 

het verblijf. Strafrechtelijk geplaatste jongeren vonden zij over het algemeen zelfverzekerder, 

verbaal agressiever, meer gericht op het veroveren van een eigen plek in de groep, terwijl 

civielrechtelijk jongeren stiller en afwachtender waren, minder zelfverzekerd en minder 

intimiderend naar anderen.211 

Meer recent wordt in de praktijk geconstateerd dat civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren 

in veel opzichten met elkaar overeenkomen, maar dat er tegenwoordig ook meer verschillen zijn 

dan vroeger. Dat geldt met name voor leeftijd en ook voor gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. 

Waar eerder de leeftijd van zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke jongeren varieerde van 12 tot 

18 jaar (met een uitloopmogelijkheid bij laatstgenoemde categorie tot 21 jaar), loopt onder de 

strafrechtelijke jongeren de leeftijdsrange tegenwoordig van 12 tot 23 jaar. Die grotere 

leeftijdsrange is onder meer een gevolg van de invoering van het adolescentenstrafrecht in 2014 

en hangt daarnaast samen met de PIJ-maatregel die die kan doorlopen tot 23 jaar. 

In samenhang met dit verschil in leeftijd constateren professionals in de praktijk grotere 

verschillen dan voorheen tussen strafrechtelijke en civiele jongeren wat betreft (delict)gedrag, 

verslavingsproblematiek en ontwikkelingsfase. De al wat oudere groep strafrechtelijk geplaatste 

jongeren zou over het algemeen zwaardere problemen hebben, ernstiger delicten plegen en soms 

al in een andere ontwikkelingsfase verkeren.212  

                                                
211 Goderie, M., Steketee, M., Mak, J. & Wentink, M. (2004). Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen. 
Verwey-Jonker Instituut. 
212 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. (2018). Plaatsing van jeugdigen met strafrechtelijke en 
jeugdigen met civielrechtelijke titel in gesloten voorzieningen.  



 

 140 

Figuur 5.2 Instellingen omgevormd tot JeugdzorgPlus. 
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5.6.1 Jongens en meisjes in JeugdzorgPlus 

Er zijn duidelijker verschillen tussen jongens en meisjes in JZP. In de JJI’s zitten aanzienlijk minder 

meisjes dan jongens. In 2016 was het percentage jongens in JJI’s 97 procent.213 In JZP verblijven 

ongeveer evenveel meisjes als jongens. Meisjes worden vaker dan jongens in een gesloten 

instelling geplaatst vanwege zorgen over loverboy problematiek en verstoorde seksuele 

ontwikkeling.214  

Meisjes laten bij opname meer internaliserende problemen, emotionele problemen, problemen 

in de persoonlijkheidsontwikkeling, psychosociale problemen, en aan lichamelijke functies 

gerelateerde klachten zien. Meisjes hebben vaker dan jongens problemen in het gezin, zijn er meer 

problemen in de ouder-kind relatie en is er vaker sprake van verwaarlozing, misbruik, en 

mishandeling. Ook hebben meisjes vaker problemen met relaties, vrienden, sociale netwerk en 

vrije tijd. Jongens daarentegen laten vaker middelengebruik zien, problemen in de cognitieve 

ontwikkeling, problemen op school/werk, problemen met politie en fysiek geweld in het gezin.215 

5.7 Wetgeving en toezicht 

De rechtspositie van jongeren die verblijven in JZP is geregeld in de Jeugdwet en het Besluit 

Jeugdwet. Daarnaast zijn er huisregels die per instelling verschillen. In de memorie van toelichting 

bij de Jeugdwet stelt de wetgever dat de vrijheidsbeperkende maatregelen in een JZP-instelling 

een ander doel dienen dan die in een JJI.216 In een JJI staan de beperkende maatregelen vooral in 

het teken van orde en veiligheid en een ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De 

Jeugdwet gaat uit van vrijheid. Bij gesloten jeugdhulp zijn de beperkingen noodzakelijk voor de 

behandeling en opvoeding van jongeren; zij passen binnen het hulpverleningsplan.  

Bij de start van JZP stelde Jeugdzorg Nederland ook het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg 

vast, waarin de sector voor zichzelf kwaliteitsnormen heeft opgesteld. De thema’s waren: de 

gesloten leefomgeving waarin de veiligheid en rechtspositie van de jongeren was geregeld, de 

behandel- en opvoedplanning, de behandeling, de opvoeding, met eisen aan het leefklimaat en 

lichamelijke en geestelijke verzorging, dagprogramma met eisen voor aansluiting op onderwijs, 

ketensamenwerking en de kwaliteit en kwantiteit van het personeel.217  

In 2008 hebben de instellingen hun gezamenlijke visie naar buiten gebracht in een zogeheten 

Streefbeeld. In het Streefbeeld is opgenomen dat jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen 

adequaat geholpen moeten worden. Verder wordt vermeld dat de gesloten behandeling zo kort 

mogelijk moet zijn, zo intensief als nodig en altijd onderdeel moet uitmaken van een traject waarin 

de weg terug langdurig wordt begeleid. Om de effectiviteit te vergroten worden behandelmethoden 

ontwikkeld, medewerkers opgeleid, gezinnen betrokken bij de behandeling en krijgen onderwijs en 

arbeidstoeleiding een belangrijke rol. Tevens zullen de instellingen bij al hun trajecten de 

effectiviteit meten, de methodes evalueren en waar nodig bijsturen.218 

                                                
213 In 2016 was het percentage in JJI’s 96,7% jongens. Infographic Justitiële Jeugdinrichtingen (2017). Dienst Justitiële 
Inrichtingen. Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
214 Dirkse, M., Eichelsheim, V., Asscher., J. & Van der Laan, P. (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus. Een onderzoek naar 
genderverschillen in problematiek, behandelplan en genderspecifiek werken. 
215 Nijhof, K., van Dijk, D., van Domburgh., Harder, A. & Konijn, C. (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus: 
Doelgroepkenmerken en de mate van sekse specifiek werken.  
216 Kamerstukken II 2005-06, 30 644, nr. 3 p. 15. 
217 Kwaliteitskader Gesloten jeugdzorg (2008). Geraadpleegd van www.jeugdzorgnederland.nl. 
218 Streefbeeld JeugdzorgPlus. Méér dan gesloten jeugdzorg. Januari 2008. 
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Vanaf de start van JZP heeft de Inspectie Jeugdzorg samen met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs toezicht gehouden op de sector.219 Nieuwe 

instellingen die minimaal een half jaar open waren, werden getoetst aan de hand van de 

‘Entreetoets’, waarin basale kwaliteitseisen aan bod kwamen. Daarna werd stapsgewijs onderzoek 

naar de kwaliteit van JZP gedaan. Vanaf 2009 werd toezicht gehouden op de rechtspositie van de 

jongeren. De volgende stap van het toezicht betrof het leefklimaat. Vanaf 2012 was het toezicht 

gericht op het behandeltraject. In 2014 brachten de inspecties een eindrapportage uit over zes jaar 

toezicht in JZP.220 In Bronstudie 4.4 Toezicht en inspectie op de gesloten (justitiële) jeugdzorg is 

het toezicht in de sector uitgebreid beschreven. Daarom wordt hier naar die bronstudie verwezen 

en wordt hier enkel summier een aantal punten herhaald.  

In JZP-instellingen is net zoals in JJI’s een klachtencommissie waar jeugdigen kunnen klagen 

en staat beroep open bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing (RSJ). Anders dan bij de JJI’s 

maakt JZP gebruik van vertrouwenspersonen (zie Figuur 5.3). Zij zijn in dienst bij het Advies- en 

Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Onafhankelijke vertrouwenspersonen bezoeken één keer per 

week de jeugdigen in de gesloten instellingen.221 Zij hebben een ondersteunende rol in de 

afhandeling van klachten van jeugdigen.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figuur 5.3 Toezicht en inspectie in JJI’s en JeugdzorgPlus (heden)  

 

2.Methode 

Omdat JeugdzorgPlus uitsluitend de recente periode betreft, is ervoor gekozen om geen onderzoek 

te doen bij Jeugdzorg Nederland en bij de JZP-instellingen zelf, maar gebruik te maken van 

bestaande publicaties over de sector. Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is wel 

specifiek naar incidenten in JZP gekeken. Bij het meldpunt van de commissie zijn twee meldingen 

gedaan door ouders met kinderen in JZP. Deze ouders zijn niet geïnterviewd, omdat het niet gelukt 

is met hen een afspraak te maken. De onderzoekers zijn ook een eigen werving gestart (zie 

Bronstudie 4.2 Interviews). Van de geïnterviewden heeft één respondent ook op enig moment in 

een JZP-instelling gezeten. 

 

                                                
219 Inmiddels is de Inspectie Jeugdzorg samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de Inspectie 
gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geworden.  
220 Zie Bijlage 1 voor een overzicht van alle inspectie verslagen.  
221 Zie voor meer informatie bijvoorbeeld www.akj.nl. 
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Tabel 5.1 Onderzochte bronnen voor de bronstudie JeugdzorgPlus 

Onderzochte bronnen Periode  

Incidentmeldingen uit het incidentregistratiesysteem (BRS) bij IGJ  2008 – 2018  

Incidentendossiers (N = 8) uit JZP bij IGJ 2010 – 2016  

Klachten bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) 2016 – 2018  

Inspectieverslagen over JZP-instellingen van inspecties222  2007 – 2017  

Twee rapporten van de RSJ 2015 en 2018 

Rapport van de Kinderombudsman  2016 

Diverse wetenschappelijke publicaties over JZP 2009 – 2018  

 

3.Resultaten 

3.1 Wat is er gebeurd in de JZP-instellingen sinds 2008? 

Op basis van diverse bronnen (zie Tabel 5.1) kan worden geconcludeerd dat er in JZP-instellingen 

regelmatig incidenten zijn geweest en nog steeds zijn. Er is sprake van psychisch, fysiek en 

seksueel geweld in diverse instellingen. Dit geweld speelt zich af tussen medewerkers en 

jeugdigen, en tussen jeugdigen onderling.  

JZP-instellingen zijn verplicht calamiteiten bij de IGJ te melden. Een calamiteit is een 

gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in of met betrokkenheid van een instelling en die onverwacht 

en onbedoeld kan leiden of heeft geleid tot een dodelijk of ernstig schadelijk gevolg voor een 

jeugdige of voor een ander als gevolg van het handelen van een jeugdige. Voorbeelden van 

calamiteiten zijn: ongeval met lichamelijk letsel, natuurlijke dood jeugdige, onnatuurlijke dood 

jeugdige (niet suïcide), suïcide jeugdige, (vermoeden van) fysiek grensoverschrijdend gedrag en 

(vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Figuur 5.4 laat een stijging zien van het aantal meldingen bij de Inspectie van incidenten en 

calamiteiten in JZP, terwijl het aantal jeugdigen JZP is afgenomen net als de duur van het verblijf. 

Er worden overigens aanzienlijk meer calamiteiten gemeld vanuit JZP-instellingen dan vanuit JJI’s, 

zoals te zien is in de figuur.  

 

                                                
222 Inspectie verslagen zijn afkomstig van de gezamenlijke inspecties: Inspectie Jeugdzorg (IJZ), Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Inspectie van het Onderwijs en zijn te vinden in Bijlage 1.  
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Figuur 5.4 Calamiteiten gemeld bij de inspectie, JJI en JeugdzorgPlus223 

 

Zoals beschreven in Bronstudie 4.4 Toezicht en inspectie op de gesloten (justitiële) jeugdzorg zijn 

er ongeveer 1444 meldingen van incidenten en calamiteiten vanaf 2008 bij de inspectie over JJI’s 

en JeugdzorgPlus instellingen bekend.224 Ruwweg 400 meldingen hadden betrekking  op geweld. 

Geweldsincidenten kunnen worden onderscheiden in vier categorieën (i.e. mild en veelvoorkomend 

geweld, meldingen van seksuele aard, ernstige geweldsincidenten en overige incidenten).  

Relatief veelvoorkomende (milde) geweldsincidenten. De grootste categorie, veelvoorkomend 

en mild geweld betreft meldingen over bijten, spugen, schelden, bedreigen, schoppen, slaan, 

gooien met meubilair en brandstichting. Hieruit blijkt dat er ook in de JZP-instellingen regelmatig 

sprake is van geweldsvoorvallen. Het gaat om geweld tussen jeugdigen onderling en tussen 

jeugdigen naar medewerkers.  

Ernstige geweldsincidenten. Er zijn ook ernstige geweldsincidenten bij de inspectie bekend. Dit 

zijn ernstige incidenten met ernstig letsel tot gevolg of waarbij bijvoorbeeld melding wordt 

gemaakt van het gebruik van wapens. Het ernstige geweld vindt plaats in verschillende instellingen 

en gaat om geweld tussen jeugdigen onderling en van jeugdigen naar medewerkers, maar ook van 

medewerkers naar jeugdigen.225 

Jeugdigen in JZP lijken regelmatig letsel over te houden aan het verkeerd toepassen van nek- 

en of beenklemmen door personeel. Zo breekt in 2016 een meisje in OGH haar arm tijdens een 

kamerplaatsing en breekt een jongen in Horizon zijn scheenbeen tijdens het naar de grond brengen 

door een groepsleider. Dit geweld is niet intentioneel, maar is wel het gevolg van het handelen van 

het personeel binnen de inrichting. 

 

                                                
223 Aangepast van Inspectie Jeugdzorg jaarbericht 2014, figuur 4.2 blz 28. 
224 Omdat er handmatig is geteld, zijn de precieze aantallen mogelijk afwijkend.  
225 Elk geweld van medewerker naar pupil valt binnen de categorie ‘ernstig geweld’.  
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Seksuele incidenten. Tot slot zijn er seksuele incidenten. Het gaat hierbij om vermoedens van de 

instelling over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meeste meldingen van 

incidenten betroffen (vermoedens van) seksuele handelingen tussen jeugdigen onderling. 

Daarnaast was er meerdere malen sprake van een (seksuele) relatie tussen een groepsleider en 

een meisje uit de instelling.  

 

Een andere bron die aanwijzingen van geweld laat zien is een onderzoek uit 2012 van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de arbeidssituaties van 

medewerkers van JJI’s en JZP.226 Er deden 849 medewerkers van JJI’s mee en 256 medewerkers 

van JZP. In Tabel 5.2 is te zien dat de medewerkers van JJI’s minder agressie en geweld door 

jeugdigen zeggen te ervaren dan medewerkers van JZP (resp. 64% en 78%), Een verklaring 

hiervoor werd door het WODC gezocht in het mogelijke verschil in regime, de formele werkwijze bij 

agressie en de training van het personeel. 

 

Tabel 5.2 Gemiddelde score op integriteit en veiligheid naar JJI en JZP afgezet tegen het gemiddeld 

(N=1.105) jaar 2012.227 

 JJI JZP 

Veiligheid 3,54 3,56 

Onderlinge agressie en geweld meegemaakt 21% 17% 

Agressie en geweld door jeugdigen meegemaakt 64% 78% 

 

Een derde bron met aanwijzingen van geweld in JZP is een onderzoek naar meisjes in JZP-

instellingen. In het kader van dat onderzoek zijn 306 dossiers van jongens en meisjes in vijf JZP-

instellingen onderzocht voor de periode 2012-2016.228 Voor het onderzoek van de commissie is 

                                                
226 Van der Broek, T.C. (2012) Personeel in justitiële jeugdinstellingen en JeugdzorgPlusinstellingen. Een verdieping 
van ongewenste omgangsvormen en de arbeidssituatie in 2012. WODC. 
227 Van der Broek, T.C. (2012). Personeel in Justitiële jeugdinstellingen en JeugdzorgPlusinstellingen. Een verdieping 
van ongewenste omgangsvormen en de arbeidssituatie in 2012. WODC. Pag. 43. De sector bestond ten tijde van het 
onderzoek uit tien instellingen waarvan vier rijksinrichtingen en zes particuliere instellingen. De vier rijksinrichtingen 
en drie van de zes particuliere instellingen (inclusief JeugdzorgPlus) namen deel aan het onderzoek. De 
rijksinrichtingen die hebben deelgenomen zijn: De Heuvelrug, Den Hey-Acker, De Hartelborgt en De Hunnerberg. De 
particuliere instellingen die deelnamen zijn: Spirit, Avenier en Stichting Jeugdzorg Sint Joseph. 
228 Dirkse, M., Eichelsheim, V., Asscher, J., & Laan, P.H. van der (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus. Een onderzoek naar 
genderverschillen in problematiek, behandelplan en genderspecifiek werken. 

Voorbeelden van calamiteiten in JeugdzorgPlus instellingen 

2013 Lindenhorst Almata: Pupil klaagt over de toepassing van beperkende maatregelen: tijdens 

time-out deur op slot, trauma en lichamelijk letsel door vastpakken en vasthouden. 

 

2014 OGH: Poging van een jongere tot wurging van groepsleider met een elektrisch snoer. Er is 

aangifte gedaan bij de politie.  

 

2017 Wilster: Twee jongeren raken buiten het zicht tijdens het koken. Vermeend wordt dat één 

jongere door middel van bedreiging met geweld onder druk is gezet om seksuele handelingen te 

verrichten bij een andere jongen.  
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deze dataset nogmaals bekeken. In 78 dossiers (36 meisjes en 42 jongens; 25% van de dossiers), 

werd informatie gevonden over incidenten tijdens het verblijf in de instelling. In drie gevallen was 

er sprake van geweld van personeel naar jeugdige. Het gaat daarbij om een meisje dat ‘onheus’ 

bejegend is door een leerkracht op school. Twee jongens hielden letsel over na fixatie: een 

gebroken arm en een ellepijp die uit de kom is geraakt.  

Geweld tussen jeugdigen onderling werd in 26 dossiers genoemd. Het gaat daarbij met name 

psychisch en fysiek geweld zoals pesten, bedreigen, haren afknippen van groepsgenoot, met 

spullen naar elkaar gooien, slaan en schoppen. Geweld naar personeel werd in 24 dossiers 

genoemd. Naast dreigen en schelden werd personeel gebeten, werd er in hun thee gespuugd, werd 

er met hete thee gegooid en werd er geschopt en geslagen. In 25 dossiers wordt melding gemaakt 

van overige incidenten. Zo vonden er vier verkrachtingen plaats tijdens verlof of weglopen (één 

meisje liep daarbij herpes op, een ander meisje raakte zwanger en een derde meisje deed daarna 

verschillende zelfmoordpogingen), was er sprake van brandstichting en regelmatig van ernstige 

automutilatie of zelfmoordpogingen.  

Een vierde bron met aanwijzingen van geweld in JZP is afkomstig van het AKJ. Tabel 5.3 laat 

zien dat het aantal klachten uit JZP slechts een klein percentage van alle klachten in de jeugdzorg 

betreft (tussen de 4 en 6%). Jeugdigen klagen vooral over beperkende- en controlerende 

maatregelen en het toepassen van sancties. De klachten gaan over onzorgvuldigheid van 

medewerkers bij het nemen van een beslissing of niet-proportionele beslissingen. Het komt voor 

dat de wet- en regelgeving bij het opleggen en uitvoeren van deze maatregelen niet wordt 

nageleefd.229 Er zijn ook klachten over grensoverschrijdend gedrag van medewerkers. Het gaat om 

psychisch/verbaal-, fysiek- en seksueel overschrijdend gedrag van medewerkers naar jeugdigen. 

Bij fysiek ingrijpen geven jeugdigen aan dat dit onnodig, te hard of niet volgens de regels gebeurt.  

Een laatste aanwijzing voor geweld in JZP-instellingen kan worden ontleend aan het feit dat 

kort na de start van JZP een aantal instellingen is opgeheven vanwege tekortkomingen, 

onveiligheid op de leefgroep en zorgen over de rechtspositie van kinderen. Instellingen die werden 

opgeheven waren: De Sprint (de opvolger van de Glen Mills School), locatie Emaus in Ermelo en 

Alexandra (zie ook Bronstudie 5.6.3 Harreveld en Bronstudie 4.8 Beeld- en geluid). Een aantal 

andere locaties kwam onder verscherpt toezicht te staan van de inspectie, zoals 

Jeugdformaat/Jutters Combinatie (JJC), Juzt Paljas Plus, De Koppeling, Transferium, Wilster en 

Almata, locatie Ossendrecht.230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
229 Zie ook Jaarverslag 2016 Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp. 
230 Het ging met name om regelingen omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen, verlof, toegang tot klachtregeling en 
verantwoord toezicht.  
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Tabel 5.3 Aantal klachten over JZP besproken met vertrouwenspersonen van AKJ231 

 

2018 

t/m 1-12-2018 
2017 2016 

Totaal Maatregelen en sancties gesloten jeugdhulp 165 203 259 

Beperkende maatregelen 93 122 166 

Controlerende maatregelen 26 28 27 

Sancties 46 53 66 

Grensoverschrijdend gedrag 56 60 71 

Psychisch/verbaal grensoverschrijdend gedrag mdw 22 23 17 

Fysiek grensoverschrijdend gedrag mdw 33 35 54 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag mdw 1 2 0 

Totaal aantal klachten gesloten jeugdhulp 748 930 1281 

Totaal aantal klachten alle jeugdhulp 17170 22006 21552 

 

a. Hoe heeft het kunnen gebeuren? 

De tweede vraag richt zich op de context waarbinnen geweld heeft plaatsgevonden en de 

onderliggende mechanismen die daarbij een rol hebben gespeeld. Er wordt onderscheid gemaakt 

op factoren op individueel niveau, het niveau van de instelling en op maatschappelijk niveau.  

Individueel niveau 

Problematiek jeugdigen. Allereerst is de problematiek van de jeugdigen van invloed op het 

voorkomen van geweld. Jeugdigen die zijn opgenomen in JZP-instellingen kampen vaak met 

problemen op meerdere (leef)gebieden. Vrijwel allemaal hebben ze te maken met externaliserende 

problemen zoals agressiviteit en opstandig gedrag. Daarnaast vertoont meer dan de helft van de 

jeugdigen internaliserende problemen zoals depressie, onzekerheid en angstig gedrag en ongeveer 

één derde laat automutilatie en suïcidaliteit zien.232  

De persoonskenmerken, de achtergrond en de problematiek van de jeugdigen in combinatie 

met omgevingsfactoren (zoals de opstelling van de groepsleider) zijn mogelijk van invloed op het 

ontstaan van agressie. Ook groepsprocessen hebben invloed op het klimaat in de instelling. In 

groepen met jongeren met probleemgedrag ontwikkelt zich makkelijk een proces waarin jongeren 

regel overtredend gedrag van elkaar overnemen en tot groepsnorm maken.233 

Daarnaast verblijven er veel kwetsbare meisjes in JZP. Bij meisjes lijkt vaker sprake van 

seksueel misbruik, seksueel overschrijdend gedrag, automutilatie, depressieve gevoelens, suïcide, 

paniek- en angstgevoelens, eetproblemen en hechtingsproblemen dan bij jongens. Het is belangrijk 

dat er bij medewerkers een evenwicht bestaat tussen afstand en nabijheid. Medewerkers kunnen 

                                                
231 Het aantal klachten is niet gelijk aan het aantal jeugdigen. Eén jeugdige kan meerdere klachten uiten.  
232 Zie publicaties van Harder, A.T., Knorth, E.J., & Kalverboer, M.E. (2011). Risky or needy? Characteristics of 
adolescents in secure residential youth care. Nijhof, K. S., Van Dam, C., Veerman, J. W., Engels, R. C. M. E., & Scholte, 
R. H. J. (2010). Nieuw Zorgaanbod. Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen. 
Pedagogiek, 30, 177-191. Vermaes, I., Konijn, C., Jambroes, T., & Nijhof, K.S (2014). Statische en dynamische 
kenmerken van jeugdigen in JeugdzorgPlus: Een systematische review. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 
53(6), 278-292 en Dirkse, M., Eichelsheim, V., Asscher, J., & Laan, P.H. van der (2018). Meisjes in JeugdzorgPlus. Een 
onderzoek naar genderverschillen in problematiek, behandelplan en genderspecifiek werken.  
233 Farquharson, G. (2004). How good staff become bad. In Campling, P., Davies, S. en Farquharson, G (2004). From 
toxic Institutions to Therapeutic Environments. Residential Settings in Mental Health Services. London. Gaskell. 
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zich bovenmatig betrokken voelen en meisjes kunnen afhankelijk worden van de aandacht van 

medewerkers en van de geboden hulp en zorg in de instelling. Dit onderwerp is ook uitgebreid aan 

bod gekomen in het onderzoek van Commissie-Samson.234 De uiterste grenzen zijn duidelijk: een 

intieme (seksuele) relatie tussen werknemers en jeugdigen is niet toegestaan dat is opgenomen in 

gedragsregels, maar wat precies professionele afstand is, is lastig in woorden uit te drukken. Het 

hangt af van de persoonlijkheid van de groepsleider en de jeugdige, maar ook van leeftijdsverschil 

en sekseverschil tussen de medewerker en de jeugdige. 

Ook in het huidige onderzoek werden voorbeelden gevonden van medewerkers in JZP die ‘een 

zeer nauwe band’ met meisjes hadden. Een medewerker had bijvoorbeeld ook contact met een 

meisje via Whatsapp en Facebook buiten de instelling. De instelling reageerde door het meisje over 

te plaatsen, maar hij bleef haar bezoeken op de andere groep. Hij bood zelfs aan om slaapdiensten 

te draaien op de andere groep. Collega’s spraken hem wel aan op zijn gedrag, maar hij reageerde 

daar intimiderend op. Er lijkt een extra risico gelegen in het soms kleine leeftijdsverschil tussen 

groepsleiders en de meisjes.  

Instellingsniveau 

Bij de inspectie zijn acht dossiers van meldingen en calamiteiten afkomstig uit JZP ingezien. 

Meldingen zijn afkomstig van de instellingen zelf, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

(AMK)235 en AKJ. Uit deze dossiers blijkt allereerst dat de geslotenheid en de architectuur van de 

instelling van invloed is op het voorkomen van geweld. In één instelling was het gebouw niet 

geschikt voor een groep van tien jongeren. De woonkamer was te klein waardoor de jongeren te 

veel op elkaars lip zaten waardoor veel frustraties en irritaties ontstonden wat uitmondde in geweld 

onderling. 

Uit de dossiers blijkt daarnaast dat het personeel in meerdere instellingen te maken heeft 

gehad met veel ziekteverzuim en openstaande vacatures, waardoor instellingen noodgedwongen 

diensten met invallers moesten draaien. Deze personele wisselingen lijken in de hand te werken 

dat grenzen en regels vervagen en jongeren de kans krijgen hun eigen regels te bepalen.  

Wanneer er incidenten plaatsvinden tussen medewerkers en jeugdigen is het van belang dat 

dergelijke signalen en incidenten in een open feedbackcultuur worden besproken. Toch blijkt uit de 

inspectiedossiers dat medewerkers elkaar onvoldoende aanspreken op elkaars handelen. 

Medewerker tonen zich niet altijd ontvankelijk voor feedback en reageren intimiderend. Ook 

leidinggevenden spraken medewerkers niet altijd aan op hun gedrag. Pedagogisch medewerkers 

geven in een van de dossiers aan dat zij het middenkader (afdelingshoofd) te weinig op de 

werkvloer zagen. Uit sommige dossiers blijkt dat er binnen de instelling een angstcultuur heerst, 

wat het aanspreken op het handelen en het doen van meldingen mogelijk niet eenvoudiger maakt. 

Wat betreft de seksuele relaties tussen medewerkers en meisjes in gesloten instellingen, die 

relatief vaak worden gemeld, blijkt dat de inspectie en andere betrokken partijen worstelen met 

waarheidsvinding en reconstructie van feiten, waarmee ook een dilemma ontstaat voor de directie 

van de instelling. Zorgvuldige incidentrapportage zou een bijdrage kunnen leveren aan de 

reconstructie van de feiten. Overigens wordt ook gemeld dat medewerkers vaak onvoldoende 

                                                
234 Rapport Commissie-Samson (2012). Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid 
uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Deel 3 Deelonderzoeken en bijlagen. Hoofdstuk 4. De praktijk van de 
residentiele jeugdzorg. Pp 61 – 62.  
235 Sinds 2014 heet AMK Veilig Thuis. 
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geschoold zijn in het bespreekbaar maken van seksualiteit, het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en niet geschoold zijn in de specifieke problematiek van de doelgroep. 

Soms worden bijvoorbeeld seksuele opmerkingen gemaakt als grap, welke ongepast en 

onacceptabel zijn.  
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Casus: Vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door hulpverlener  

 

Op [datum] kwam de volgende melding bij de inspectie binnen 

Op [datum] hebben twee meisjes van een unit melding gedaan van een 

mogelijke persoonlijke relatie tussen cliënt en een medewerker van de 

instelling. Met ondersteuning van [naam instelling] heeft het meisje aangifte 

gedaan bij de politie. Er is intern onderzoek ingezet conform protocol. Op basis 

van de uitkomsten van het interne onderzoek is gebleken dat de betreffende 

medewerker de gedragscode in ernstige mate heeft overschreden. Om die reden 

heeft [naam instelling] besloten om de medewerker direct op non-actief te 

zetten en de arbeidsrelatie met hem te beëindigen. [Naam instelling] is in 

afwachting van verdere uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek.  

Op [datum] vertelden twee groepsgenoten aan een groepsleidster dat een ander meisje vertelde 

een seksuele relatie te hebben met een groepsleider. De algemeen manager en een andere 

medewerker spraken het meisje. Ze zei dat ze een goede band met hem had. Het meisje gaf aan 

dat ze meerdere keren seksueel contact had met de groepsleider. De groepsleider is samen met 

haar naar zolder geweest om spullen van haar te pakken, hij heeft haar een seksueel getint boekje 

gegeven en ze hebben samen een erotisch beeldje gemaakt. Verder hadden ze vaak gesprekken 

over seksueel getinte onderwerpen. Naar aanleiding van het incident heeft het meisje een aanbod 

gekregen om in gesprek te gaan met een traumapsycholoog van de instelling. De medewerker 

werd op non-actief gesteld en er werd een tuchtklacht door [naam instelling] ingediend bij het 

Kwaliteitsregister Jeugd. Binnen het team van de instelling vonden intervisie gesprekken plaats. Als 

laatste werden alle ouders van de andere jongeren van de unit schriftelijk op de hoogte gesteld.  

 

In het dossier van de inspectie zit een procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressief 

gedrag door medewerkers, de gedragscode en het hulpverlenings- en trajectbehandelplan van het 

meisje. In het hulpverleningsplan wordt de problematiek van het meisje beschreven. Zij had PTSS, 

een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, misbruik van harddrugs, medicatie en softdrugs en 

een persoonlijkheidsstoornis NAO (theatrale en borderline trekken).  

 

Vervolgens kwam bij IGJ een signaal binnen van een anonieme medewerker naar aanleiding van de 

bovenstaande melding. De medewerker gaf aan zich zorgen te maken over het toezicht binnen de 

instelling.  

Uit het onderzoek van de inspectie en de instelling kwam het volgende naar voren: Allereerst 

was de medewerker mbo opgeleid en was in 2011 gestart met een opleidingstraject ten behoeve 

van zijn registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat traject rondde hij wel af, maar met een 

negatief resultaat, toch bleef hij werkzaam in de inrichting. Daarnaast bleek dat er door ouders 

meerdere malen melding was gemaakt van onheuse bejegening door de medewerker. Ook een 

gedragswetenschapper in de instelling had vanaf de aanvang van zijn dienstverband zorgen geuit 

over de attitude en integriteit van de medeweker.  
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Binnen de observatiegroep heerste veel dynamiek vanwege de hoeveelheid plaatsingen per jaar en 

gezien de problematiek van de opgenomen jongeren. Er bleken achteraf wel individuele teamleden 

signalen te hebben gezien. Soms werden deze signalen ook besproken met de betreffende 

medewerker of onderling tussen collega’s. Er is echter geen gezamenlijk gesprek tussen collega’s 

tot stand gekomen. Uit het dossier blijkt dat de medewerker niet openstond voor feedback of 

kritiek van collega’s of leidinggevenden op zijn functioneren. Achteraf bezien blijkt dat collega’s de 

houding van deze medewerker als ‘intimiderend’ hebben ervaren. Hij had een weinig flexibele 

houding, kon moeilijk met kritiek omgaan en kon gekrenkt reageren op feedback. Dit is in de jaren 

dat hij werkzaam was voor de instelling met enige regelmaat onderwerp van gesprek geweest, 

zonder resultaat. 

 

Na het onderzoek vroeg de inspectie aan de instelling om een verbeterplan op te stellen. De 

inspectie stelde telkens kritische vragen ten aanzien van de verbeterplannen en het 

onderzoeksrapport van de instelling. De instelling verwerkte de kritiek en paste het verbeterplan 

aan. De melding werd daarmee afgesloten.
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Verschillen tussen instellingen. De JZP-instellingen hebben opstartproblemen gekend en het 

ontbrak met name in de beginjaren aan concreet uitgewerkte behandelvisies. Er was wel het 

gezamenlijke Streefbeeld uit 2008, maar dat was niet uitgewerkt op het niveau van concreet 

handelen. De JZP-instellingen waren omgevormde residentiele instellingen of JJI’s (zie Figuur 5.2). 

Dat bracht met zich mee dat bepaalde kenmerken zoals methodiek, het aanbod (scholing, therapie, 

werkplaatsen, sport e.d.), de sfeer en het dagritme van de instelling ‘mee verhuisden’. Er was geen 

eenheid binnen de instellingen.  

De inspectie kwam in 2009 met een notitie over de stand van zaken van het toezicht van de 

rechtspositie van jongeren in de gesloten jeugdzorg.236 Zij concludeerde dat er grote verschillen 

waren tussen de JZP-instellingen die gevolgen hadden voor het leefklimaat, de bewegingsvrijheid, 

behandeling en ontwikkelingsmogelijkheden. Het maakte op dat moment een groot verschil in 

welke instelling je als jongere terecht kwam. Zo kon een ene jongere bij de ene instelling achter 

een hoge muur terecht komen, terwijl er bij een andere instelling geen hekken waren. Kon de 

methodiek die werd ingezet bij de ene instelling vooral met belonen en stimuleren werken en de 

andere juist met confronteren. Instellingen gaven een verschillende invulling aan de visie die zij 

hadden geformuleerd in het Streefbeeld.  

Ook de manier waarop de instellingen omgingen met de maatregelen die de vrijheid van de 

jongeren beperkten was zeer divers. Jongeren werden bij sommige instellingen meer in hun 

vrijheden beperkt dan in de andere. Er was een instelling die nooit afzonderde in een 

separeerruimte of in een time-outruimte (en in verband daarmee bepaalde jongeren niet opnam), 

er was ook een instelling die nooit urinecontroles deed. Daarnaast waren er instellingen die de 

wettelijke maatregelen juist ruim interpreteerden en de jongeren afluisterden als zij telefoneerden 

of bezoek ontvingen. De ruimtes waarin werd afgezonderd waren ook heel verschillend per 

instelling, variërend van een kamertje apart met een deur die niet op slot kon tot een separeercel 

met stalen deur en cameratoezicht.  

Een andere factor die als kwetsbaar werd gezien was de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Bij 

zeven van de twaalf onderzochte JZP-instellingen in 2012 was de samenwerking met de interne 

school onvoldoende. De knelpunten ontstonden vooral in de dagelijkse afstemming en het omgaan 

met incidenten.237 Wanneer incidenten op school plaatsvonden werden jongeren voortdurend terug 

naar de groep teruggestuurd wat voor frustratie bij medewerkers als bij de jongeren kon zorgen. 

Open feedback cultuur. Uit de beschreven casus blijkt dat het belangrijk is dat er in instellingen 

sprake is van een open feedback cultuur waar medewerkers elkaar kunnen aanspreken op elkaars 

gedrag. Protocollen kunnen grenzen aangeven, maar zoals in de casus zichtbaar werd, hebben 

instellingen allerlei protocollen op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressief 

gedrag door medewerkers en de gedragscodes. Instellingen moeten weliswaar de 

randvoorwaarden scheppen door middel van codes, protocollen en procedures, maar blijkbaar is 

dat niet voldoende om incidenten te voorkomen. Medewerkers moeten ook kritisch blijven naar 

elkaar en teamleiders moeten er voor zorgen dat er voor medewerkers een veilig klimaat wordt 

gesteld, zodat ze dit ook kunnen doen.238  

                                                
236 Tussentijds bericht toezicht gesloten Jeugdzorg. Inspectie jeugdzorg 2009. 
237 Zes jaar toezicht JeugdzorgPlus. Van streefbeeld naar resultaat, eindrapportage. (2014).   
238 Boendermaker, L. & Regeer, B. (2018). Invoeren van vernieuwingen in jeugdhulp en jeugdbescherming: 
voorbeelden van implementatie strategieën. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en 
Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.  
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Overplaatsingen en crisisplaatsingen. De vele overplaatsingen van jeugdigen en de toename 

van crisisplaatsingen hangt mogelijk samen met het voorkomen van geweld. Uit een onderzoek 

van RSJ (2015) blijkt dat kinderen in JZP regelmatig overgeplaatst werden van de ene instelling 

naar de andere, omdat instellingen complexe problematiek onvoldoende konden hanteren. 

Overplaatsing is volgens het rapport van de RSJ echter niet de beste oplossing want het zou niet 

bijdragen aan een afname van problematiek. De RSJ pleit in het advies voor passende zorg in de 

instelling waar de jongere het meest op zijn plek is. Dat betekent: zorgen voor een in eerste 

instantie zo goed mogelijke (passende) plaatsing en daaraan vasthouden, zo weinig mogelijk 

overplaatsen en het aanbieden van ontbrekende zorg op de locatie waar de jongere zich bevindt.239 

Een crisisplaatsing is een gesloten plaatsing in de JZP op grond van een spoedmachtiging240 en 

waar de jeugdige direct geplaatst moet worden vanwege ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 

jeugdige of zijn omgeving. Uit een onderzoek van de Kinderombudsman (2016) blijkt dat in negen 

van de dertien gesloten jeugdzorginstellingen het aantal crisisopnames is toegenomen. Was de 

verhouding van crisisbedden en 'gewone' bedden in 2015 ongeveer gelijk, recent meldden 

instellingen dat 70 tot 85 procent van hun capaciteit kwijt te zijn aan crisisgevallen. De toename 

van de crisisopnames komt volgens de Kinderombudsman vooral doordat situaties verkeerd 

worden ingeschat en er daardoor te lang te lichte hulp wordt geboden. Er wordt te veel ingezet op 

korte trajecten en onvoldoende op nazorg met terugval als gevolg. Ook blijkt uit het onderzoek dat 

door de administratieve handelingen rond het aanvragen van een machtiging gesloten plaatsing bij 

de kinderrechter, vertraging ontstaat. Een crisisplaatsing komt ook de dynamiek en het leefklimaat 

van de leefgroep niet ten goede. Een crisisplaatsing brengt veel overplaatsingen met zich mee. De 

meeste jongeren worden na enige tijd overgeplaatst naar een andere groep waar ze meer 

vrijheden aankunnen of doordat een bepaalde behandeling die op een andere groep gehanteerd 

wordt, beter passend is voor de jongere.241  

Samenplaatsen van jongens en meisjes. Een ander onderwerp van discussie was het 

samenplaatsen van jongens en meisjes in een gesloten setting. De aandacht ging daarbij uit naar 

kinderen die seksueel misbruikt zijn in hun jeugd en het risico lopen opnieuw slachtoffer te worden 

dan wel dader als zij in een instelling geplaatst worden. Uit een onderzoek in opdracht van het 

WODC (2014) kwam naar voren dat men in een gesloten setting over het algemeen de voorkeur 

heeft voor ongemengde groepen. De ernstige problematiek van jongens en meisjes lijkt in een 

gesloten setting beter te hanteren als zij in aparte groepen behandeld worden, omdat meisjes vaak 

ernstig getraumatiseerd zijn onder andere vanwege het seksuele misbruik en zowel jongens als 

meisjes vaak ernstige gedragsproblemen vertonen. In een later stadium lijken gemengde groepen 

echter wel wenselijk.242 De samenstelling van de leefgroep heeft dus invloed op de veiligheid 

binnen de instelling. De kans op hernieuwd slachtofferschap wordt in gemengde groepen vergroot.  

De aandacht voor de hulp aan kwetsbare meisjes en met name meisjesslachtoffers van 

loverboys en mensenhandel heeft steeds meer aandacht gekregen. Op initiatief van organisaties 

aangesloten bij Jeugdzorg Nederland is, met steun van het Ministerie van VWS en met 

                                                
239 Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2015) Lastig plaatsbare jongeren in instellingen voor 
jeugdzorgPlus en jeugd-ggz: zorg in de knel? 
240 Jeugdwet, Artikel 6.1.3. 
241 De Kinderombudsman. (2016). Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016.  
242 Slotboom, A., Bekkum, A.H. van., Wijkman, M.D.S., Jong, R. De., Hendriks, J. (2014). Preventie van seksueel 
misbruik in de residentiële jeugdzorg: Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap. WODC, Ministerie van Justitie.  
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ondersteuning door Jeugdzorg Nederland, een commissie ingesteld die onderzoek deed naar het 

hulpaanbod van deze groep. De Commissie Azough was van mening dat plaatsing in homogene 

groepen in principe de beste condities biedt voor de veiligheid en behandeling. Er werd aanbevolen 

om specifieke meisjes groepen te starten met een specialistische benadering.243 In verschillende 

JZP-instellingen werden gesloten homogene meisjesgroepen opgericht in om aan die hulpvraag te 

kunnen voldoen en deze kwetsbare meisjes op te kunnen nemen. Onlangs uitte de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel zorgen om minderjarige slachtoffers van seksueel geweld. In dit rapport 

wordt gesteld dat het aantal meisjes in JZP-instellingen te hoog is.244 Dertien procent van de 

meisjes die met seksueel geweld te maken krijgen, komt in JZP-instellingen terecht. Het blijft een 

discussiepunt voor wie JZP bedoeld is en wie er het meeste baat bij heeft. 

Plaatsingsproblemen, psychiatrie en wachtlijsten. Instellingen en plaatsingscoördinatoren 

gaven in het onderzoek van de Kinderombudsman aan dat de doelgroep van JZP complexer is 

geworden. Ze zien meer psychische problematiek in combinatie met bijvoorbeeld verslaving, 

agressie en/of een (licht) verstandelijke beperking. Doorverwijzen naar specialistische instellingen 

is echter problematisch.  

Het probleem van doorverwijzen naar specialistische voorzieningen en nazorg lijkt een 

probleem te zijn dat al sinds de start van JZP bestaat. In het eerste tussenbericht in 2009 gaf de 

inspectie al aan dat de aansluiting met (Jeugd-)GGZ vaak problematisch verloopt. GGZ-instellingen 

vinden jongeren uit de JZP die psychiatrische zorg nodig hebben vaak te ingewikkeld vanwege hun 

zware gedragsproblemen. Instellingen noemen als voorbeeld jongeren met een autistische stoornis 

in combinatie met agressieproblematiek. Deze jongeren vallen tussen de psychiatrie en jeugdzorg 

in wat het lastig maakt passende hulp te bieden, of een passende plek te vinden. Ook nu wordt dit 

nog als een probleem gezien, waardoor in JZP te veel kinderen verblijven met ernstige 

psychiatrische problematiek voor wie passende hulp in sommige gevallen extern moet worden 

ingekocht en waarop soms lange tijd moet worden gewacht. Dit lijkt negatieve consequenties te 

hebben voor de dynamiek op de groep en de interactie met groepsleiders, wat mogelijk in verband 

staat met het voorkomen van geweldsincidenten.   

Daarnaast zijn er wachtlijsten voor (open) residentiële vervolgplekken voor jongeren met 

complexe problematiek, waardoor jongeren in JZP-instellingen niet weten waar ze aan toe zijn als 

ze weer ‘buiten’ staan. Eén van de oorzaken hiervan is afbouw van residentiële voorzieningen in 

het kader van de transitie van de jeugdzorg. Vervolginstellingen lijken terughoudend om jongeren 

afkomstig uit JZP-instellingen een plek te bieden. Door de wachtlijsten verblijven jeugdigen soms 

langer in JZP omdat zij moeten ‘wachten’ op een vervolgplek. Dit wakkert mogelijk frustratie aan. 

Daarnaast verblijven zij soms thuis om de tijd tussen JZP en de vervolginstelling te overbruggen. 

Soms krijgen zij daar niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben wat een verslechtering 

                                                
243 Commissie Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd (Commissie Azough, 2014). 
Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor 
jeugd. Nederlands Jeugdinstituut.   
244 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2018). Slachtoffermonitor seksueel 
geweld tegen kinderen 2016. Den Haag: Nationaal Rapporteur. 
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van de situatie van de jongeren kan betekenen.245 Onderzoek laat zien dat discontinuïteit in de 

zorg een risicofactor kan zijn voor gedragsproblemen.246  

Leeftijd > 18 jaar. Een ander punt van discussie is de zorg die plotseling stopt bij het bereiken 

van een leeftijd van achttien jaar. Vanaf 1 januari 2015 is de zorg en ondersteuning voor jongeren 

onder de achttien jaar voor een belangrijk deel belegd in de Jeugdwet en vanaf achttien jaar in de 

Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er andere wettelijke kaders, zoals de 

Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, die van belang zijn bij de overgang naar 

volwassenheid. Jongeren kunnen totdat zij achttien jaar worden verblijven in een instelling voor 

JZP, daarna verloopt de machtiging gesloten jeugdzorg en is dit niet langer mogelijk. Vaak zijn 

jeugdigen dan nog niet uitbehandeld, maar moeten de instelling verlaten. Er blijken te weinig 

voorzieningen voor achttienjarigen en bovendien blijken de voorzieningen niet specifiek gericht zijn 

op de problemen van 18- tot 23-jarige jongeren uit de JZP. In kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn 

de mogelijkheden om te verwijzen zeer beperkt. De wachtlijsten voor vervolgvoorzieningen als 

zelfstandigheidstraining, begeleid wonen of kamertrainingen zijn zo lang waardoor de meeste 

jongeren al uit zicht verdwenen zijn tegen de tijd dat er een plek voor hen beschikbaar is.  

Daarnaast kampen 18- tot 23-jarigen met andere problemen dan 12- tot 18-jarigen. Dit vraagt 

om een andere begeleiding en hulpverlening. De jeugdzorg is hierop niet ingesteld, maar de 

volwassenenzorg evenmin.247 Bovenstaande is geen risicofactor op geweld binnen de instelling 

maar de jeugdigen hebben vaak geen sociaal netwerk of een ondersteunende thuissituatie. Het 

ontbreekt deze jongeren aan steun en aansturing en het plotseling stoppen van de zorg kan 

worden gezien als een vorm van verwaarlozing. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren 

het niet redt en later in beeld komt met zwaardere problematiek of als zwerfjongere.248  

Klachtrecht en tuchtrechtspraak. Het klachtrecht in de jeugdzorg is geregeld in de Jeugdwet en 

jeugdigen kunnen daarnaast in beroep gaan bij de RSJ. Als jeugdigen daarna of daarnaast het idee 

hebben dat specifiek jeugdzorgwerkers niet werken of handelen conform hun beroepswaarden, 

zoals vastgelegd in de beroepscode, dan kan er een schriftelijke klacht worden ingediend bij het 

College van Toezicht Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ, een onafhankelijk tuchtcollege waar klachten 

over jeugdzorgwerkers worden behandeld). Het is de vraag of voor jeugdigen en hun ouders 

duidelijk is hoe zij gebruik kunnen maken van klachtenregelingen en procedures wanneer er sprake 

is van incidenten en calamiteiten. 

Uit de dossiers bij de inspectie blijkt dat er ook klachten afkomstig zijn van het AMK en AKJ en 

dat deze klachten pas ingediend werden ná het verblijf in de instelling. Het lijkt erop dat het voor 

jeugdigen moeilijk is om een klacht te doen tijdens hun verblijf in de instelling en zij wellicht bang 

zijn voor de gevolgen.  

Maatschappelijk niveau 

In 2015 werd de decentralisatie van de Jeugdhulp doorgevoerd. De uitvoering van JZP ging over 

van provincies en Rijk naar de gemeenten. Dit betekende de introductie van marktwerking in deze 

                                                
245 Van den Berg, G., Daamen, W., Addink, A., Gorissen, W. & Vink, C. (2017). Wacht maar. Onderzoek naar 
wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht.  
246 Rubin, D., O’Reilly, A., Luan, X. & Localio, A. (2007). The Impact of Placement Stability on Behavioral Well-Being for 
Children in Foster Care. Pediatrics 119 (2). 336-344. Geraadpleegd van: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693406/  
247 Steketee, M., Van den Brouke, M. & Rijkschroeff, R. (2009). (Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar. Verwey-Jonker 
Instituut, Utrecht.  
248 Idem. 
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sector, waardoor instellingen elkaar minder als samenwerkingspartners en meer als concurrenten 

gingen zien, terwijl voor deze groep moeilijk plaatsbare jongeren samenwerking van belang is om 

passende zorg te kunnen verlenen. Tegelijkertijd was er bij de Jeugd-GGZ sprake van 

ambulantisering en een afbouw van bedden. Daardoor nam de kans toe dat jongeren werden 

overgeplaatst naar JZP, terwijl ze vanwege de ernstige psychische stoornissen in de GGZ 

thuishoorden.
249

  

b. Hoe is het ervaren en wat is de invloed op het latere leven? 

Om meer zicht te krijgen op de impact van een crisisplaatsing bij meisjes deed een 

raadsonderzoeker van de Raad van de Kinderbescherming in 2017 onderzoek naar hoe meisjes 

deze plaatsing ervaren en in welke mate dit invloed had op hun verdere levensloop. 250 Zij 

concludeerde op basis van tien interviews dat de aangeleerde structuur en het vaste ritme als 

helpend werden ervaren, maar alle respondenten ervoeren JZP als een onveilige plek. Zij werden 

blootgesteld aan problemen van anderen en fysiek geweld dat hen schokte en angstig maakte. 

Voor meer dan de helft werkte dit op een negatieve wijze door in het huidige (psychische) 

welbevinden en het kunnen aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ook het opgelopen 

stigma en (te) lang uit de maatschappij te zijn geweest is van negatieve invloed op het omgaan 

met sociale contacten en het gevoel van zelfvertrouwen. Zes respondenten vonden het na 

plaatsing moeilijk weer aansluiting te vinden op sociaal gebied en om contacten te onderhouden. 

De plaatsing leidde voor de meerderheid niet tot blijvend verminderd (soft) drugsgebruik. Eén 

respondent maakte in de instelling juist kennis met drugs en zes vielen na ontslag (tijdelijk) terug 

in hetzelfde (of soms zwaarder) drugsgebruik als voorheen. Op het gebied van scholing deden de 

respondenten ook belemmerende ervaringen op. De meerderheid kreeg geen individueel 

onderwijstraject op maat waardoor uiteindelijk problemen in de continuering van de 

schoolloopbaan ontstonden. Het stigmatiserende effect en de weigering van reguliere scholen hen 

na ontslag op te nemen, versterkte de stagnatie of achterstand qua onderwijs. Tot slot werd als 

hinderend genoemd dat er onvoldoende gewerkt is aan de problemen thuis. Dit leidde na ontslag 

tot instabiliteit qua woonsituatie maar kan uiteraard doorwerken op de andere levensgebieden.  

De Kinderombudsman (2016) sprak met 22 jongeren die via een crisisplaatsing in een 

jeugdzorgplusinstelling terecht waren gekomen.251 Meer dan de helft van de ondervraagde 

jongeren hebben de crisisplaatsing als heftig of traumatisch ervaren. Zij zagen de plaatsing niet 

aankomen en werden plotseling thuis opgehaald of van straat geplukt. Voor de jongeren die niet 

eerder in aanraking met de politie zijn geweest was vooral het vervoer met de bus naar de 

gesloten instelling stressvol. Jongeren die een eerdere plaatsing in de gesloten jeugdzorg hebben 

meegemaakt gaven aan dat de overgang naar huis lastig verliep. Ze kregen niet de benodigde 

begeleiding, met name bij het omgaan met het terug hebben alle vrijheden na het verlaten van de 

instelling of bij het terugkeren in het onderwijs of dagbesteding waardoor ze terugvielen in hun 

oude gedrag. Ze noemen expliciet dat een terugplaatsing (in deze gevallen een crisisplaatsing) 

                                                
249 Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2015) Lastig plaatsbare jongeren in instellingen voor 
jeugdzorgPlus en jeugd-ggz: zorg in de knel? 
250 Aaldering, W. (2017). Je zou mij moeten ontmoeten. Kwalitatief onderzoek naar de betekenis van ervaringen uit 
JeugdzorgPlus voor jongvolwassen meisjes.  
251 De Kinderombudsman. (2016). Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016. 

https://www.kinderbescherming.nl/documenten/publicaties/2018/01/30/onderzoek-wilma-aaldering
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voorkomen had kunnen worden als er eerder in het traject passende hulp of begeleiding was 

geweest: 

Toen het na 3 maanden op de vorige gesloten plek goed ging, mocht Jonathan 

(16) naar huis. Thuisgekomen had hij geen dag invulling meer. Hij kon niet 

terug naar school omdat hij was uitgeschreven. Al snel verviel Jonathan in zijn 

oude gedrag. "Ik sliep tot een uur of een of twee, dan ging ik naar buiten en 

dan kwam ik rond tien uur ‘s avonds weer thuis. Ik had in die tijd veel ruzies 

met mijn familie, waardoor ik het liefste niet thuis was. Ik blowde een paar keer 

per week." De situatie escaleerde en Jonathan werd met een crisisplaatsing 

weer gesloten geplaatst. Jonathan: "Dat was heel heftig. In mijn dossier las ik 

later dat ik een gevaar voor mezelf was en dat ze dachten dat ik ook harddrugs 

nam."252 

In een onderzoek naar herhaald beroep op JZP werden 37 jongeren geïnterviewd.253 De 

meerderheid van jeugdigen was positief over de behandelgroep. Wanneer jongeren positief zijn 

over de sfeer, noemden zij daarbij vooral dat de jongeren onderling goed konden praten, conflicten 

werden uitgepraat en gezamenlijke activiteiten werden ondernomen, zoals spelletjes of 

buitenactiviteiten. Positieve kenmerken van groepsleiding waren hun beschikbaarheid wanneer een 

jeugdige met problemen kwam, om te praten of samen problemen op te lossen en een flexibele 

(situatieafhankelijke) omgang met regels. Wanneer jongeren negatief oordelen over de sfeer op de 

behandelgroep noemden zij daarbij: drukte, veel geschreeuw, geroddel onder elkaar, weinig 

gezamenlijke activiteiten, spanningen of een onveilig gevoel. Negatieve aspecten over de 

groepsleiding gingen over het te streng en rigide toepassen van regels, geen oog hebben voor het 

verhaal van de jongere, of wanneer de jongere de ervaring had dat groepsleiders eigen regels 

maakten. 

Het onderzoek Roffa’s labyrint beschrijft de resultaten van een onderzoek dat plaats vond naar 

de gewenste methodiek voor de specialistische JZP-voorziening Roffa, een locatie van Horizon 

Jeugdzorg en Onderwijs die zich richt op meisjes die (vermoedelijk) problemen hebben met een 

‘loverboy’ en/of aanverwante problemen.254 Er werden twee focusgroepen georganiseerd van ca. 

vijf kwartier met respectievelijk zeven en negen meisjes. De legitimatie voor het opsluiten van 

deze meisjes is bescherming tegen zichzelf en tegen de buitenwereld (vaak loverboys). Uit de 

focusgroepen blijkt dat die meisjes dat niet zo ervaren. Het afnemen van vrijheid heeft een grote 

impact, het niet geloofd worden, deuren die op slot gaan wat een onprettig en bij tijden onveilig 

gevoel geeft, van het ene op het andere moment opeens niet mogen roken en niet kunnen eten 

wat je wilt of wanner je wilt of als je honger hebt. Ook het afnemen van telefoon en beperken van 

de toegang tot internet voelt als straf en niet als bescherming. Als laatste blijken er, al dan niet 

onbewust, vormen van collectief straffen te worden toegepast, wat een gevoel van repressie in de 

hand werkt en een negatieve invloed heeft op de onderlinge sfeer:  

                                                
252 De Kinderombudsman. (2016). Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016. Pag. 40. 
253 Koster, I., Roorda, T., Stams, G.J., Terweij, S. & Laghuwitz, J. (2016). Herhaald beroep in de JeugdzorgPlus.  
254 Bramsen, I., Sonderman, J., Castilla Carrasco, S., Jordan, S., Van der Woude, S., Cardol, M. & Kuiper, C. (2016). 
Roffa’s Labyrint: Op weg naar een integrale methodiek voor meiden in de JeugdzorgPlus met aan seksueel misbruik 
gerelateerde problematiek. Rotterdam/Leiden. 
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‘Ja soms vind ik echt (..) lijkt het of (..) ze ons juist boos maken (..). Want 

soms heb je echt gewoon bijvoorbeeld ze merken dat ik geïrriteerd ben (..) 

gaan ze juist erop in en dan gaan ze: maar waarom dan en dit en dat en zus en 

zo…en dan gaan ze zoveel vragen waar je nog meer geïrriteerd door raakt, en 

dan barst je uit en moet je naar je kamer. En dan hebben hun hun zin 

gekregen.’255 

Uit bovenstaande blijkt dat de meisjes bepaalde maatregelen die bedoeld zijn als bescherming niet 

zo ervaren. Wat de gevolgen hiervan zijn is niet bekend, maar logischerwijs kan het tot gevoelens 

van onmacht en frustratie leiden wat mogelijk irritatie en agressie tot gevolg heeft. 

 

4.Conclusie 

4.1 Wat is er in de JZP gebeurd sinds 2008? 

In JZP-instellingen zijn aanwijzingen van zowel psychisch, fysiek als seksueel geweld aangetroffen. 

Dit geweld vindt plaats tussen jeugdigen en medewerkers en jeugdigen onderling. Allereerst is er 

sprake van veelvoorkomend geweld zoals spugen, bijten, schelden en dergelijke. Het WODC-

onderzoek uit 2012 en het inspectiejaarverslag uit 2014 doen zelfs vermoeden dat er méér 

incidenten binnen JZP plaatsvinden dan binnen JJI’s. Ook zijn er voorbeelden van ernstigere 

geweldincidenten tussen jeugdigen onderling zoals slaan en schoppen met letsel gevolg en houden 

jeugdigen botbreuken over na fixatie van medewerkers. Seksuele geweldsincidenten zijn vooral 

zichtbaar geworden bij het inzien van de meldingen die gedaan zijn bij de IGJ. Op het voorkomen 

van seksueel geweld tussen jongeren onderling heeft de sector gereageerd door meisjes en 

jongens vaker in aparte groepen te plaatsen en de aandacht voor kwetsbare meisjes met loverboy 

of dergelijke problematiek te vergroten. Toch zijn er ook zeer recent voorbeelden van groepsleiders 

die relaties met meisjes uit de instellingen er daarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag 

vertonen. 

4.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Het besluit om strafrechtelijk- en civielrechtelijk geplaatsten gescheiden te plaatsen had grote 

gevolgen voor de sector. De JJI’s verloren een belangrijk deel van hun populatie en de Wet op de 

Jeugdzorg werd aangepast, waardoor vergaande inperking van de vrijheid van jeugdigen mogelijk 

werd. JZP is als sector volop in ontwikkeling geweest. Omdat er snel capaciteit beschikbaar moest 

komen, begonnen diverse zorgaanbieders bij aanvang met één of twee groepen en nam het aantal 

plaatsen vervolgens toe. Het lijkt erop dat er voorafgaand aan de invoering van JZP onvoldoende 

aandacht is geweest voor randvoorwaarden en behandeldoelen en voor de vraag of deze voldoende 

zouden passen bij de populatie. Dat is terug te zien in de discussies over het samenplaatsen van 

jongens en meisjes en in de recente discussie over het plaatsen van kwetsbare meisjes met 

loverboy-problematiek in deze instellingen. Er was een kwaliteitskader en een Streefbeeld, maar de 

visie was niet uitgewerkt op het niveau van concreet handelen.  

                                                
255 Idem, pagina 64.  
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De risicofactoren voor geweld binnen JZP lijken sterk op de risicofactoren die werden gevonden 

in de JJI’s: de problematiek van de jeugdigen (mogelijke toename van jeugdigen met GGZ-

problematiek), personele tekorten, openstaande vacatures, het werken met invallers, onvoldoende 

opgeleid personeel, een angstcultuur binnen de instelling, geen open feedback cultuur, een 

toename in crisisplaatsingen, plaatsingsproblematiek en de architectuur van de instellingen zijn 

allemaal van invloed op het voorkomen van geweld. 

4.3 Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op 

hun latere leven? 

Hoewel geen ex-pupillen uit JZP zijn gesproken, blijkt uit vier onderzoeken dat plaatsing in een 

JZP-instelling een grote impact heeft op de jongeren. Het afnemen van vrijheid en deuren die op 

slot gaan, geeft een onprettig en onveilig gevoel. Gevoelens van onveiligheid werden in alle vier de 

onderzoeken genoemd. Uit één onderzoek blijkt dat een aantal meisjes na het verblijf in JZP-

problemen ervoeren op het gebied van scholing, wonen, gezondheid en contacten. 
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Bijlage 1. Overzicht inspectieverslagen JeugdzorgPlus 

Tabel 1 Overzicht inspecties JeugdzorgPlus 

JZP Jaar 

rapport 

Inspectie Inhoud Beoordeling 

Ottho Gerhard 

Heldringstichting 

2007 IJZ, O, 

G, ISt 

Veiligheid binnen de O.G. 

Heldringsstichting 

Goed 

PaljasPlus/Tender 2008 IJZ Een veilig behandelingsklimaat?  Voldoende 

JJC 2009 IJZ & G Entreetoets JJC. Jeugdformaat/Jutters – 

Combinatie in Haaglanden256 

Onvoldoende 

De Koppeling 2009 IJZ Entreetoets de Koppeling Voldoende 

De Lindenhorst 2009 IJZ De rechtspositie van jongeren in De 

Lindenhorst  

Voldoende 

Kop van Deelen 2009 IJZ De rechtspositie van jongeren in de 

Hoenderloogroep, locatie Kop van Deelen 

Onvoldoende  

BJ Brabant Paljas 

Plus 

2009 IJZ De rechtspositie van jongeren in BJ 

Brabant Paljas Plus 

Voldoende 

Ottho Gerhard 

Heldringstichting 

2009 IJZ De rechtspositie van jongeren in de Ottho 

Gerhard Heldringstichting 

Voldoende 

 2009 IJZ Tussentijds bericht toezicht gesloten 

jeugdzorg 

 

Transferium 2010 IJZ Entreetoets Transferium Voldoende 

De Sprint 2010 IJZ Entreetoets De Spint Ernstig risico 

(volstrekt 

ontoereikend) 

De Koppeling 2010 IJZ Het leefklimaat van jongeren in de 

Koppeling 

Onvoldoende 

De Sprengen 2010 IJZ De rechtspositie van jongeren in Avenier, 

locatie Sprengen 

Voldoende 

Overberg 2010 IJZ De rechtspositie van jongeren in De 

Heuvelrug, locatie Overberg 

Voldoende 

Kop van Deelen 2011 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in de 

Hoenderloo Groep, Locatie Kop van 

Deelen 

Voldoende 

Rentray 2011 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in Rentray, 

locatie Eefde 

Goed 

Alexandra 2011 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in Avenier, 

Alexandra 

Onvoldoende 

Paljas Plus 2011 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in Paljas Voldoende 

                                                
256 Op verzoek van de minister voor Jeugd en Gezin houdt de insectie Jeugdzorg toezicht op instellingen die starten 
met gesloten Jeugdzorg. Nadat de instellingen minimaal een half jaar ‘draaien’. De inspectie noemt deze toets de 
‘entreetoets’. 
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JZP Jaar 

rapport 

Inspectie Inhoud Beoordeling 

Tender Plus Tender 

De Lindenhorst 2011 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in De 

Lindenhorst 

Voldoende 

De Vliethoeve 2011 IJZ Rechtspositie en veiligheid van jongeren 

in Paljas Plus Tender locatie Vliethoeve 

Onvoldoende 

Kwadrant Emaus 2012 IJZ Rechtspositie en veiligheid van jongeren 

in Avenier, Kwadrant Emaus 

Voldoende 

Juzt 2013 IJZ & O Het leefklimaat van jongeren in Juzt Goed 

Juzt 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Almata 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Onvoldoende 

Icarus / Sint 

Jozef 

2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Kop van Deelen 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Wilster 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Ottho Gerhard 

Heldringstichting 

2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Transferium 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

LSG Rentray 2013 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

De Koppeling 2014 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

JJC 2014 IJZ, G, O Behandeltraject Voldoende 

Schakenbosch 2014 IJZ & O Entreetoets en het leefklimaat van 

jongeren in Schakenbosch 

Voldoende 

 2014 IJZ, G, O Zes jaar toezicht JeugdzorgPlus  

De Vaart 2016 IJZ Kwaliteit van zorg locatie De Vaart Voldoende 

Lindenhorst 2017 IGJ De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp 

aan (vermoedelijk) slachtoffers van 

loverboysmensenhandel bij Pluryn-

Intermetzo locatie Lindenhorst Zeist. 

Goed 

Horizon 2017 IGJ De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp 

aan (vermoedelijk) slachtoffers van 

loverboysmensenhandel bij Horizon 

Goed 

De Koppeling 2017 IGJ De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp 

aan (vermoedelijk) slachtoffers van 

loverboysmensenhandel bij De koppeling 

Goed 

Transferium 2017 IGJ De kwaliteit van de gespecialiseerde hulp 

aan (vermoedelijk) slachtoffers van 

loverboysmensenhandel bij Transferium 

Goed 

Noot. Afkomstig van www.igj.nl 
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Inleiding 

De Commissie Onderzoek Geweld in de Jeugdzorg (hierna commissie) doet onderzoek naar fysiek, 

psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder 

verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sectorstudie gesloten 

(justitiële) jeugdinrichtingen betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten karakter. 

In het onderzoek van de commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

14. Wat is er gebeurd sinds 1945? 

15. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

16. Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun 

latere leven? 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen geweld heeft plaatsgevonden en de onderliggende mechanismen die kunnen 

worden opgevat als een risico- of beschermde factor voor het voorkomen van geweld. Een 

risicofactor verhoogt de kans op het voorkomen van geweld, terwijl een beschermende factor het 

risico op geweld juist verlaagd. Context en mechanismen zijn met elkaar verweven en zijn 

daarnaast meer in het bijzonder gerelateerd aan kenmerken en ontwikkelingen van de individuele 

jeugdige, de instelling of de maatschappelijke context. Op het individuele niveau spelen factoren 

een rol die te maken hebben met de jeugdige en de relatie met andere mensen daar omheen, of 

met kenmerken van de doelgroep in deze sector. Op instellingsniveau zijn het factoren die binnen 

de organisatie van de instelling van invloed waren op het voorkomen van geweld. Het laatste 

niveau betreft mechanismen op het niveau van maatschappij of samenleving, zoals beleid en 

politiek of het denken over handelen in deze sector in een bepaalde periode. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. 

De commissie heeft geweld als volgt gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor 

een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of 

psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer. 

De bronstudie Casestudies omvat vijf instellingen die tot de sector gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen worden gerekend, die zijn onderzocht op aanwijzingen van geweld. De vijf 

instellingen, Den Engh, De Dreef, Harreveld, Amal en Glen Mills, zijn om verschillende redenen 

opgenomen in deze bronstudie.  

Ten eerste werden enkele van deze instellingen aanvankelijk geselecteerd om opgenomen te 

worden in de Bronstudie 4.1 Archief. Archiefmateriaal bleek echter lastig, en soms helemaal niet, 

te achterhalen. Daarom is voor de casestudies gebruik gemaakt van een combinatie van andere 

bronnen die mogelijk aanwijzingen van geweld bevatten. Hierbij kan worden gedacht aan 

mediabronnen, egodocumenten, parlementaire stukken, onderzoeksrapporten en 

inspectierapporten, maar ook de interviews die zijn gehouden met ex-pupillen en sleutelfiguren.  

Een tweede reden om bovenstaande instellingen op te nemen als casestudie is dat vooraf bekend 

was dat zich (gewelds)incidenten hebben voorgedaan. Enkele instellingen zijn naar aanleiding 

daarvan in opspraak geraakt, veelvuldig aangehaald in de media en politiek en onderzocht door 
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bijvoorbeeld de inspecties. Dit was aanleiding om de instellingen nader te onderzoeken en 

antwoord te geven op de hoofdvragen van de commissie. 

Een mogelijke beperking aan de onderzoeksmethode zoals die is gebruikt voor de casestudies, 

is dat de bronnen veelal niet afkomstig zijn van de instellingen zelf. Het is mogelijk dat door het 

gebruik van mediabronnen een vertekend beeld ontstaat van de aard en omvang van het 

voorgekomen geweld. Aan de andere kant heeft de pers ook een informerende- en 

spreekbuisfunctie. Ook parlementaire stukken en interne bronnen van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) geven mogelijk een subjectieve indruk van wat zich heeft voorgedaan in de 

onderzochte periode. Daarom is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van een combinatie van 

verschillende bronnen. 

Deze bronstudie is chronologisch opgebouwd, waardoor achtereenvolgend Den Engh, De 

Dreef, Harreveld, Amal en Glen Mills als casestudie worden besproken. Voor iedere instelling wordt 

beschreven hoe deze is ontstaan en welke bronnen op welke manier zijn gebruikt. Vervolgens 

worden enkele instellingskenmerken beschreven, waarna de resultaten van het onderzoek naar het 

voorkomen en de context van geweld worden gegeven. Waar mogelijk wordt antwoord gegeven op 

de derde hoofdvraag, waarbij voornamelijk gebruik is gemaakt van de interviews (zie ook 

Bronstudie 4.2 Interviews). 
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1 Den Engh (1961 – 2009) 

1.1 Inleiding 

In 1962 kreeg Den Engh in Den Dolder de bestemming rijksinrichting voor opvoeding en 

behandeling voor jongens. Den Engh is in de periode 2002 – 2004 veel in de media geweest 

vanwege mogelijke misstanden in de inrichting (zie Bronstudie 4.7 Mediaonderzoek). Ook uitten de 

Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) 

meerdere malen hun zorgen over de methodiek die in de instelling werd gehanteerd. In 2009 werd 

Den Engh een JeugdzorgPlus-instelling. De verantwoordelijkheid voor Den Engh werd overgeheveld 

van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 

waarna de instelling de nieuwe naam Almata kreeg. 

 

1.2 Methode  

Het archief van Den Engh ligt voor een deel bij het Utrechts Archief, inventarisnummer 20: 

Rijksinrichtingen kinderbescherming, archief van de rijksinrichting voor opvoeding en 

buitengewone behandeling voor jongens te Den Dolder, 1961-1977.257 Archiefmateriaal afkomstig 

van de instelling na 1977 is niet gevonden. Daarnaast zijn andere bronnen geraadpleegd, 

waaronder diverse inspectie- en toezichtverslagen258, het proefschrift Niet opsluiten, maar 

opvoeden259, de documentaire ‘Niet opsluiten maar opvoeden’ (2000), diverse krantenartikelen en 

een radiodocumentaire van Argos (2004): ‘Den Engh en Glen Mills: modetrend of effectieve 

aanpak’.  

 

1.3 De instelling 

1965 – 1990 

Den Engh was een rijksinrichting, bestemd voor de opvoeding en behandeling van 14 tot 21-jarige 

jongens. Den Engh had vier open paviljoens met elk elf bedden en één gesloten afdeling met acht 

bedden.260 Er was een vast team van vier groepsleiders per paviljoen waarvan één, de ‘eerste 

groepsleider’, op grond van zijn ervaring en/of opleiding een grotere verantwoordelijkheid droeg. 

Daarnaast was er een parttime vrouwelijke ‘verzorgingsambtenaar’ die de functie van 

‘groepsmoeder’ had en speciaal de ‘vrouwelijke inbreng’ voor haar rekening nam.261  

                                                
257

 Het archief bevat o.a. een jaarverslag uit 1968, een evaluatie na 10 jaar, een voorlichtingsboekje, handgeschreven 

registers met aantekeningen over de jongeren en een nachtwachtboek.  
258 Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. (2006). Justitiële Jeugdinrichting Den Engh; Inspectie 
Jeugdzorg. (2005). De grenzen van Den Engh. 
259 Jonker, A. (2004). Niet opsluiten, maar opvoeden. Utrecht: Uitgeverij Agiel. 
260

 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 

Dolder 1961-1977. Inventarisnummer 1315. Jaarverslag 1968. 
261

 Vrouwelijke verzorgingsambtenaren waren, belast met de “vrouwelijke inbreng” in de paviljoens waaronder moge 

worden verstaan: verzorging van ruimten en materiaal, zodat een prettige sfeer wordt gewaarborgd, pedagogisch 
moederlijk optreden in de groep, organisatie van bijzondere dagen (feestdagen, verjaardagen) ter bevordering van de 
leefbaarheid 
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Er werden jongens geplaatst in het kader van de maatregel buitengewone behandeling (PIBB), 

jeugd-terbeschikkingstelling (Jeugd-TBR) of ondertoezichtstelling (OTS). Daarnaast werden 

jongens geplaatst door voogdijinstellingen. In Den Engh werden jongens met gemiddelde IQ-scores 

tussen de 65-85 opgenomen. Den Engh verzette zich nadrukkelijk tegen de benaming 

‘debieleninternaat’.262 De ervaring van de eerste tien jaar Den Engh leerde dat er een vrij grote 

groep jeugdigen in Den Engh werd opgenomen van wie het verblijf voortijdig werd beëindigd 

zonder dat er van een afgerond behandelingsproces kon worden gesproken. Oorzaak van 

voortijdige beëindiging van het verblijf kon zijn: herhaaldelijk ontvluchten, gepaard gaande met 

ernstige delicten, ‘extreme gestoordheid’, maar ook het mislukken van elke vorm van behandeling. 

Een probleem was de verblijfsduur. Aanvankelijk werd deze gesteld op ‘enkele jaren’, later is 

geprobeerd het verblijf te reduceren tot maximaal een jaar. Op den duur bleek de gemiddelde 

verblijfsduur ongeveer anderhalf jaar. Enerzijds gold dat elke inrichtingsplaatsing als een 

noodzakelijk kwaad moest worden beschouwd, door het gevaar van vervreemding, hospitalisatie, 

en andere ongewenste bijeffecten. Anderzijds werd men in toenemende mate geconfronteerd met 

dermate kwetsbare pupillen dat een terugkeer in de maatschappij, zelfs na anderhalf jaar, veel 

risico’s opleverde of tot een directe mislukking leidde.263 

1990 - Heden 

Met betrokkenheid van de directie van DJI en onder begeleiding van een ambtelijke commissie 

kwam in 1993 een nieuw bedrijfsplan voor Den Engh tot stand. Dit plan was voor het Ministerie 

van Justitie aanleiding Den Engh in 1994 te verzoeken om met behulp van wetenschappelijk 

onderzoek een nieuwe justitiële residentiële aanpak te ontwikkelen. Het gebrek aan 

orthopedagogische methoden in de JJI’s was reden om een samenwerkingsverband tussen de 

inrichting en de afdeling Orthopedagogiek van de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) aan te gaan. 

Het resultaat werd vastgelegd in een drietal publicaties: Opvoeden en behandelen op Den Engh264, 

Ontwikkeling en richting van opvoedingsprogramma’s op Den Engh: een procesbeschrijving265 en 

het proefschrift Niet opsluiten, maar opvoeden.266 

Voor Den Engh werd in 1994 een nieuwe directeur aangesteld om deze nieuwe methode te 

ontwikkelen. Binnen de aanpak was er weinig aandacht voor het individu, maar werd groepsgewijs 

heropgevoed volgens de Socio Groeps Strategie (SGS).267 De methode stelde dat de jongeren niet 

(meer) in persoonlijke betrokkenheid met volwassenen konden worden gebracht. In de SGS werd 

afgezien van de poging om volwassenen de rol op zich te laten nemen van persoonsgerichte 

opvoeder/therapeut. 

Het kabinet-Balkenende II was trots op de methode, Den Engh werd met naam en toenaam 

genoemd in het Regeerakkoord. Politici hadden veel belangstelling voor de methodiek en wilden 

met Den Engh (en Glen Mills, zie Bronstudie 4.6.5) daadkracht uitstralen. 

                                                
262 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 
Dolder 1961-1977. Inventarisnummer 1315. Jaarverslag 1969. 
263

 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 

Dolder 1961-1977. Inventarisnummer 1316. Een Evaluatie na 10 jaar.  
264 Rink, J.E. & Zandbergen, T. (1997). Opvoeden en behandelen op Den Engh, theorie- en programmaboek. 
Groningen: Stichting Kinderstudies. 
265 Rink, J.E. & Zandbergen, T. (1999). Ontwikkeling en richting van opvoedingsprogramma’s op Den Engh: een 
procesbeschrijving. 
266 Jonker, A. (2004). Niet opsluiten, maar opvoeden. Utrecht: Uitgeverij Agiel. 
267 Idem. 
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“Een effectievere aanpak van criminaliteit is nodig. Dat vergt meer aandacht 

voor overdracht van waarden en normen, preventie, aanpak van asociaal 

gedrag en vandalisme, resocialisatie (zoals Glen Mills-scholen en Den Engh), 

slachtofferzorg, het tegengaan van verloedering van de publieke ruimte en 

handhaving van beleid en regels. Intensiveringen in preventie en de justitiële 

keten zijn prioriteit.”
268

 

Het was de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie om jongeren die in een bedreigde 

situatie opgroeiden te beschermen en jongeren die strafbare feiten pleegden adequaat 

strafrechtelijk aan te pakken. Om jeugdcriminaliteit het hoofd te bieden moest afwijkend gedrag 

dat kon leiden tot crimineel gedrag vroeg gesignaleerd worden.269 In het kader van het beleidsplan 

Jeugd Terecht werd expliciet aandacht besteed aan de categorie jeugdige veelplegers. In 2003 

werd gestart met een project, waarbij groepen uit de vier grote steden gericht bij elkaar geplaatst 

werden in Den Engh. Het project werd in 2004 verder uitgebouwd. Hiervoor werden 36 plaatsen 

bestemd waarvan twaalf uit de reguliere capaciteit en 24 extra plaatsen. 

De directeur stelde in zijn proefschrift dat slechts negen procent van de ex-pupillen na een jaar 

opnieuw in aanraking was gekomen met justitie. Mede op basis van dat onderzoek claimde hij dat 

de methode beter werkte dan de behandeling in andere jeugdinrichtingen. Het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) bekeek het promotieonderzoek op verzoek van 

minister Donner van Justitie. De gegevens van de groep van 46 ex-pupillen werden nagerekend. 

Volgens het WODC kwamen niet vier, maar dertien van de 46 jongeren na een jaar opnieuw in 

aanraking met justitie. De recidive was geen negen, maar 28 procent en daarmee vergelijkbaar 

met andere jeugdinrichtingen. Drie jaar na vrijlating was zelfs 75 procent opnieuw de fout 

ingegaan. Den Engh scoorde op dat punt slechter dan andere instellingen.270 Het verschil in de 

resultaten was mogelijk ontstaan doordat de directeur verkeerde data zou hebben gebruikt en 

enkele veroordelingen ten onrechte niet vermeldde. In 2003 verschenen diverse mediaberichten 

over mogelijke incidenten en misstanden.  

 

1.4 Resultaten 

1.4.1 Wat is er gebeurd? 

1965 – 1990 

In het nachtwachtboek van Den Engh werd omschreven hoe de jongens sliepen, wie gewekt was, 

hoe ze naar bed gingen en andere bijzonderheden tijdens de nacht.271 Een aantal jongens speelt 

een rol in dat boek. Een jongen heeft regelmatig last van heimwee en een andere jongen plast 

bijna elke nacht in zijn broek. Op een nacht werd hij vier keer gewekt door de nachtwacht. Hij 

                                                
268 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 28 637, nr 19, p. 9. 
269 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2004. 29 200 Memorie van 
toelichting. Vergaderjaar 2003-2004, nr 2. Geraadpleegd via: 
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/6/8/2/kst68260.html 
270 Wartna, B.S.J., Kalidien, S., & Essers, A.A.M. (2006). Replicatie recidivemeting JJI Den Engh De uitkomsten van de 
SocioGroepsStrategie in termen van strafrechtelijke recidive. WODC. 
271 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 
Dolder 1961-1977. Nachtwachtboek paviljoen Loenhorst 1964. 
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werd minstens drie keer uit zijn bed gehaald om te plassen. Soms sliep hij ‘droog’, soms sliep hij 

‘nat’ en moest zijn bed worden verschoond. Op 14 september 1964 schrijft de nachtwacht:  

“F. gewekt voor de wc om 24.00uur, was droog. Daarna F. tweemaal op 

normale wijze te hebben gewekt en hij geen aanstalten maakte om uit zijn bed 

te komen heb ik evenals vorige malen zijn benen buiten bed gezet. Hierbij stuit 

ik echter op een steeds heftiger verzet van zijn kant. Maakte ik gister melding 

van zijn agressiviteit en wordt hij daarbij nu grof en beledigend ook. Gelukkig 

(voor hem) heb ik tot nu toe mijn zelfbeheersing kunnen bewaren.”  

Als reactie op dit bericht bespreekt een groepsleider het voorval met de jongen. Hij gaf aan dat hij 

liever niet meer gewekt wilde worden. In mei 1965 ontvlucht hij uit de instelling. Tot die tijd wordt 

elke dag melding gemaakt van het wekken van de jongen en het ‘nat’ zijn. Meer dan een half jaar 

houdt het bedplassen in de instelling aan. In een ander overdrachtenboek met aantekeningen van 

de gedragingen van de jongens werd het volgende gerapporteerd: 

“E. heb ik bij Stolk en van Dam [een kledingwinkel] van zijn vet gegeven [stevig 

toespreken] doordat hij mij een duidelijke demonstratie gaf van zijn “zotte” en 

asociale inslag. Hij zei in het bijzijn van de verkoper ‘laat ze maar betalen voor 

mijn kleding’. Op de terugweg naar de inrichting, trachtte hij heel stiekem een 

gaatje in mijn jack te branden met zijn sigaret. Ik heb hem toen per ongeluk 

kennis laten maken met een van de mijn geleerde karateslagen. Hij had hier 

niets meer van terug, en was er dusdanig van geschrokken. Op het paviljoen 

sprak hij mij weer heel voorzichtig aan en zei: ‘U bent anders dan ik dacht, u 

bent te hard voor ons!’. Wij moeten het goed aan het verstand brengen dat Wij 

[onderstreept] op Loenhorst272 de gang van zaken uitmaken en niet de jongens! 

Verder waren er vandaag geen bijzonderheden, dan alleen dat ik H. heb verteld 

dat hij zijn sadistische neigingen maar voor zich moet houden en niet steeds 

kleine jongens moest pijnigen, daar ik hem anders eens goed te grazen zal 

nemen. Getekend door een groepsleider.”273 

Uit de voorbeelden kan worden opgemaakt dat er sprake was van een fysieke aanpak en van 

duidelijke hiërarchische verhoudingen tussen het personeel en de jeugdigen. Geweld tussen 

pupillen onderling is in overdracht boeken niet gevonden. Wel geven de boeken een indicatie van 

de sfeer in de instelling. Zo schaamt een pupil zich dat hij in rijkskleding naar de kerk moest lopen. 

Een andere pupil die op dat moment twintig jaar is, schaamde zich voor de groep omdat hij nog 

steeds in zijn bed plaste. Als hij uiteindelijk weg mag uit de inrichting zegt hij: ‘Ik ben blij dat ik 

hier weg mag, in de inrichting wordt haat gekweekt!’.274  

                                                
272 De Loenhorst was de naam van een paviljoen in Den Engh. 
273

 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 

Dolder 1961-1977. Inventarisnummer 1323. Register met aantekeningen over het gedrag van de jongeren (1966). 
274

 Utrechts Archief. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den 

Dolder 1961-1977. Inventarisnummer 1327. Register met aantekeningen over het gedrag van de jongens (1966).  
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1990 – heden 

In Den Engh werd in 1997 begonnen met de toepassing van de SGS-methodiek. De SGS bestond 

uit vier fases. De eerste fase, de desoriëntatiefase, duurde enkele dagen tot een week. Bij 

binnenkomst werden pupillen blootgesteld aan onvoorspelbare en verwarring bevorderende 

activiteiten. Bezittingen en persoonlijke kleding moesten worden ingeleverd en het dragen van 

werkkleding was verplicht. De jongeren werden ondergebracht in geblindeerde, rommelige 

vertrekken, bijvoorbeeld een ruimte vol met zand. De eerste taak was dan het gezamenlijk 

opruimen van de ruimte, wat ‘een nieuw begin’ symboliseerde. Jongens werden ook geplaatst in 

ruimtes waar helemaal niets was en een bed verdiend moest worden met goed gedrag. Het dag en 

nachtritme werd soms expres verstoord, door bijvoorbeeld midden in de nacht eten te krijgen.275 

In een interview met een sleutelfiguur wordt daarover het volgende gezegd: 

“Ze deden daar aan de groepsbenadering. Het gebouw begon op éénhoog, de 

kinderen werden daaronder in gelaten met z'n twaalven. Er was wel drank, 

maar geen glazen. Er hingen dan bijvoorbeeld kokosnoten aan het dak. Die 

kinderen gingen zo lang door tot ze dorst hadden en iemand bedacht dat ze bij 

die kokosnoten konden komen als ze op elkaar klommen. Daar konden ze dan 

een beker van maken. Die kinderen zaten daar dan zeven dagen in die 

buitenruimte zonder voorzieningen, tot ze in een overlevingsmodus kwamen en 

daarna mochten ze naar binnen. Eenmaal binnen hadden ze niets, ze moesten 

bijvoorbeeld een bed verdienen. Dit handelen zat diep in de wortels van Den 

Engh, iedereen wist het maar niemand durfde in te grijpen.”276 

Daarnaast werden er groepsstraffen opgelegd en was het niet toegestaan om de eerste weken van 

het verblijf bezoek van ouders te ontvangen. De RSJ constateerde in 2001 veel afzonderingen die 

soms wel 48 uur duurden. Uit het jaarverslag (2003) van de Commissie van Toezicht (CvT) blijkt 

dat er in dat jaar 750 klachten van jeugdigen waren. In 2002 waren dat er 120. De instelling had 

op dat moment een capaciteit van 184 pupillen (waaronder 36 veelplegerplaatsen).277 De klachten 

zijn serieus en gaan over bejegening, kamerplaatsingen, geen gehoor krijgen van de CvT, 

weigering van klachtenformulieren, geslagen worden door de leiding, het weigeren van bellen naar 

de advocaat, mishandeling, onterechte behandeling, het achterhouden en het lezen van 

klachtenbrieven door de groepsleiding, gestraft worden voor een ander, ongelijk behandeld 

worden, en het verantwoordelijk worden gehouden voor de hele groep.278 

In Den Engh konden pupillen gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten. De 

wet biedt die mogelijkheid niet. Daarnaast moet volgens de Beginselenwet Justitiële 

Jeugdinrichtingen twee keer per maand een spreekuur met de maandcommissaris van de CvT 

mogelijk zijn. In Den Engh gebeurde dit maar één keer per maand. Met een brief aan Den Engh 

maakte een advocaat de instelling erop attent dat het niet de juiste gang van zaken was: 

                                                
275 Argos (2004, 7 mei). Den Engh en Glen Mills: modetrend of effectieve aanpak? 
276 Interview met sleutelfiguur M7. 
277 Jaarverslag Commissie van Toezicht Den Engh (2003). 
278 Idem. 
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“Ik heb mijn cliënt bezocht in uw inrichting. Hij deelde mij mee dat hij meerdere 

malen heeft verzocht mij te bellen maar dat hem dit telkens geweigerd werd. 

Ook het telefonisch contact met zijn gezinsvoogd werd cliënt geweigerd. Client 

heeft herhaaldelijk verzocht om een klachtenformulier, om zich over deze gang 

van zaken te beklagen. Deze verzoeken werden echter telkenmale geweigerd. Ik 

maak u er op attent dat deze schendingen niet eenmalig zin, maar kennelijk van 

structurele aard.”279 

Op 7 juni 2004 werd er tevens een mediadossier aan de inspectie toegezonden. Het dossier bevat 

48 krantenartikelen over de periode 2003/2004. Enkele koppen van deze artikelen luiden: ‘Den 

Engh schroeft successen op’, ‘Onderzoek naar regime in Den Engh’, ‘Jeugdinrichting verzwijgt 

geweld’, ‘Doodsbange werknemers’, ‘Verkrachting en geweld in jongerenbajes’, ‘Verkrachting in 

Den Engh verzwegen’, ‘Geslagen met ijzeren staaf, toch geen aangifte’. Het mediadossier werd aan 

de inspectie gestuurd door een onbekende afzender. 

“Beste hoofdinspectie. De minister van Justitie heeft onder enorme druk van de 

media, de wetenschap en de politiek de Inspectie Jeugdzorg opdracht gegeven 

tot het verrichten van een onderzoek. Wij houden ons hart weer vast. Wij zijn 

bang dat deze inspectie toch weer op het verkeerde been wordt gezet en wordt 

voorgelogen door de instelling. Dit hebben wij zo vaak gezien. Wij vinden dat 

wij u moeten voorzien van een goed mediadossier op grond waarvan u hopelijk 

een nog beter beeld krijgt van de ernst van de situatie. Wij hopen dat u bereid 

bent uw invloed in te zetten om de misstanden in RIJ Den Engh een halt toe te 

roepen.” [afzender onbekend]280 

In het onderzoek dat de inspectie in 2004 verrichtte is vastgesteld dat Den Engh meldingen van 

bijzondere voorvallen onvolledig of niet aan DJI en de inspectie rapporteerde.281 Wat betreft het 

melden staat in het toezichtarrangement Justitiële Jeugdinrichtingen dat JJI’s calamiteiten zowel bij 

DJI als bij de inspectie moeten melden. 

Zo was er in 2005 een incident tijdens groepsverlof. De groep was gaan zwemmen en daarbij 

heeft een pupil van Den Engh een andere bezoeker van het zwembad aangerand of verkracht. Dit 

incident werd niet gemeld. Als reden voor het niet melden ging Den Engh ervan uit dat er pas 

sprake was van een (te melden) calamiteit als bewezen was dat een jongere zich daadwerkelijk 

schuldig had gemaakt aan een strafbaar feit. Het incident was immers nog niet bewezen verklaard 

en de mogelijkheid bestond dat de bezoeker met het contact had ingestemd.282 DJI geeft in een 

gesprek tussen DJI en Den Engh op 7 november 2007 aan, dat er in dat jaar twee andere 

incidenten ook via een andere weg bij DJI zijn beland. 

In de media werd gemeld dat personeel onder druk werd gezet om incidenten te verzwijgen en 

dat ouders werd afgeraden om aangifte te doen. Het gaat hier met name om de verkrachting van 

een buurmeisje door een pupil van Den Engh. Naar aanleiding van berichten in de media is 

                                                
279 Inspectie archief. Brief van Advocatenkantoor Van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto. 25 mei 2004.  
280 Inspectie archief. Den Engh inventarisnummer 2000465243. 
281 Inspectie Jeugdzorg. (2005). De grenzen van Den Engh. 
282 Inspectie archief. Den Engh inventarisnummer 2000465243. Incidentenmelding SGJ over Den Engh. Utrecht. 
December 2005. 
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onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de inrichting het meisje een brommer aangeboden heeft 

in ruil voor het intrekken van de aanklacht. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat 

vertegenwoordigers van Den Engh verschillende gesprekken met een ouder van het meisje hebben 

gevoerd. Zij hebben in deze gesprekken op ruime schaal hulp aangeboden. De bronnen geven aan 

dat er is gesproken over veilig vervoer van het buurmeisje. De ouder en de vertegenwoordigers 

van Den Engh verschillen van mening over of er iets is afgesproken over de brommer. De bronnen 

zijn het echter wel over eens dat Den Engh geen pogingen heeft gedaan om de aanklacht in te 

laten trekken.283 

1.4.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

1.4.2.1 Individueel niveau 

Allereerst is het van belang dat de geplaatste jongens in Den Engh een kwetsbare groep vormden: 

jongens tussen de 11 en 23 jaar oud, waarvan het grootste deel met een verstandelijke beperking. 

Het is mogelijk dat juist met deze kwetsbare doelgroep een harde aanpak als de SGS een risico 

van escalatie, zowel psychisch als fysiek, met zich meebrengt. 

1.4.2.2 Instellingsniveau   

Methodiek. De aangetroffen aanwijzingen van geweld lijken voornamelijk voort te komen uit de 

SGS-methodiek. In de eerste fase van de SGS werd de nieuwe leefwereld van de jeugdige 

dusdanig omsloten dat de jeugdige volledig uit zijn oude leefwereld werd verwijderd. Het 

desoriënteren van de jongeren door het onthouden van slaap en de ruimtes met geblindeerde 

ramen maakten onderdeel uit van de methodiek en werden daardoor binnen de instelling 

genormaliseerd. Het psychische geweld dat hiermee gepaard ging en het veelvuldig niet naleven 

van wet- en regelgeving waren hiermee een direct gevolg van de gehanteerde methodiek en de 

behandelfilosofie van Den Engh. 

Geslotenheid. Een tweede verklaring ligt in de geslotenheid van de instelling. Er was sprake 

van een geloof in de SGS-methodiek bij de medewerkers van de instelling. Uit de BASAM-

vragenlijst, een werkbelevingsonderzoek uit 2004, blijkt dat de medewerkers trots waren op het 

werk. Het werken volgens de SGS werd unaniem onderschreven. De onderlinge werkverhouding en 

samenwerking binnen de teams werd als zeer positief ervaren. Collega-opvoeders ondersteunden 

elkaar in het werk, hadden gerichte communicatie, losten conflicten op en waren integer. De SGS 

werd door niemand ter discussie gesteld.284 De RSJ merkte in een rapport uit 2006 op dat de 

sterke toewijding van de medewerkers van de inrichting een gevaar kon opleveren voor het kritisch 

vermogen van de inrichting. Er ontstond een zekere geslotenheid en defensiviteit, waardoor Den 

Engh niet meer open leek te staan voor (opbouwende) kritiek van buitenaf op de positie van de 

jongeren. De defensieve houding die in de laatste jaren ontstond, werd versterkt doordat Den Engh 

vaak in het centrum van de landelijke aandacht stond.  

Versterking van deze geslotenheid vond ook plaats doordat de CvT te weinig als 

tegenwerkende kracht ten aanzien van de directie functioneerde, doordat er geen 

vertrouwenspersoon was voor de jongeren en er tijdens de eerste fasen van het verblijf een vorm 

                                                
283 De grenzen van Den Engh, Inspectie Jeugdzorg, 2005, p. 19. 
284 Werkbelevingsonderzoek RIJ Den Engh (2004). BASAM 
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van medezeggenschap ontbrak.285 Dit blijkt onder andere uit een brief van de CvT van 16 juni 

2004: De commissie herkent zich totaal niet in de geuite beschuldigingen en verdachtmakingen in 

de media. “Het zijn voorvallen die nooit hebben plaatsgevonden, of die uit hun verband zijn gerukt 

of opgeblazen. De beschreven en vermeende ‘wantoestanden’ worden door ons totaal niet 

herkend.”286 

1.4.2.3 Maatschappelijke context 

Er was sprake van een ‘daadkrachtige overheid’. Politici toonden veel belangstelling voor de nieuwe 

methodiek en de aanvankelijk goede resultaten. De jeugdcriminaliteit moest worden aangepakt en 

dat lukte niet met de bestaande methodieken en instellingen. Volgens CDA-Kamerlid Cörüz hadden 

deze jongeren ‘de Spartaanse aanpak nodig’. Men ging uit van een nieuw pedagogisch concept, 

zonder dat de effectiviteit hiervan was aangetoond. Mogelijk bestond er minder kritiek vanuit de 

politiek en DJI, omdat er veel tijd en geld was geïnvesteerd in het nieuwe project. 

De RSJ en de IJZ deden naar aanleiding van onderzoek en rapportages meerdere malen 

aanbevelingen aan de minister. Ook zijn er diverse gesprekken geweest tussen DJI en Den Engh, 

heeft de Tweede Kamer meerdere malen vragen gesteld aan de minister en zijn er diverse 

rapporten verschenen over de instelling. Het Ministerie van Justitie was wel degelijk op de hoogte 

van de wantoestanden, maar er was een zekere terughoudendheid om in te grijpen. 

Den Engh claimde een eigenstandige positie binnen DJI en ook ten opzichte van de bestaande 

wetgeving. Omdat DJI geen duidelijkheid verschafte over deze positie voelde Den Engh zich 

gelegitimeerd om in zijn handelen af te wijken van de wet- en regelgeving. De bijsturing door 

achtereenvolgende sectordirecteuren van DJI leidde niet tot verandering. Daardoor werd een 

onduidelijke situatie gecreëerd. In wezen werd de situatie oogluikend toegestaan. Het Ministerie 

van Justitie bracht daarmee ook de toezichthouder en inspectie in een moeilijke positie.287 

 

1.5 Conclusie 

In de casestudie Den Engh zijn verschillende aanwijzingen gevonden van fysiek en veelvuldig 

psychisch geweld in de periode 1961-2009. Deze casestudie laat vooral zien, dat het toepassen 

van geweld onderdeel kan zijn van de gehanteerde methodiek in een instelling. 

Den Engh claimde – en kreeg - een eigenstandige positie binnen DJI en ten opzichte van de 

bestaande wetgeving. Den Engh voelde zich gelegitimeerd af te wijken van wet- en regelgeving 

met de gehanteerde methodiek. Er waren misstanden en tegelijkertijd was er een zekere 

terughoudendheid om in te grijpen. De IJZ en de RSJ bezochten de instelling meerdere malen en 

uitten meerdere malen hun zorgen. DJI greep evenwel niet in. De beschermende werking van 

toezicht- en inspectieorganisaties kwam in dit geval niet tot zijn recht.  

  

                                                
285 Justitiële Jeugdinrichting Den Engh, RSJ. Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek d.d 21 februari 2006. 
286 Inspectie archief. Den Engh inventarisnummer 2000465243. 
287 Justitiële Jeugdinrichting Den Engh, RSJ. Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek d.d 21 februari 2006. 
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2 De Dreef (1979 – 2001)  

2.1 Inleiding 

Dr. W.L Slot was predikant en medeoprichter van de Rekkense Inrichtingen. Nadat er in Rekken 

een onwerkbare situatie was ontstaan, nam Slot in 1936 afscheid als directeur en startte in 

Wapenveld een nieuw project, de Wouter Laurens Slot Stichting, op landgoed De Dreef. De Dreef 

werd een psychologisch-pedagogisch instituut.288 Samen met de Ottho Gerhard Heldringstichting, 

de Marke en Nederlandsch Mettray kreeg De Dreef eind jaren 70 een ZIB-status. De Dreef werd 

daarmee een internaat voor Zeer Intensieve Behandeling (ZIB). Er verbleven zo’n vijftig jongeren 

tussen 13 en 21 jaar met een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel. De Dreef is in 2001 het 

Justitieel Pedagogisch Centrum (JPC) De Sprengen geworden. Die instelling fuseerde in 2010 met 

Harreveld tot Avenier, waarna Avenier in 2012 fuseerde met Horizon. 

 

2.2 Methode 

Bij DJI, Doc-Direkt, regionale archieven en Horizon, de rechtsopvolger van De Dreef, is geen 

archiefmateriaal gevonden. Archiefmateriaal bij Horizon is op een bepaald moment gedigitaliseerd, 

maar is later verloren gegaan door een virus. Informatie uit andere bronnen, waaronder het hoge 

aantal meldingen bij het meldpunt van de commissie, vormden aanleiding om De Dreef op te 

nemen als casestudie. 

Voor deze casestudie is gebruik gemaakt van een combinatie van diverse mediabronnen (zie 

ook Bronstudie 4.7 Mediaonderzoek), parlementaire stukken289 en de interviews met ex-pupillen en 

sleutelfiguren. Bij het meldpunt van de commissie werden in totaal acht meldingen gedaan over de 

Dreef in de periode 1972 – 1996. De onderzoekers hebben met drie ex-pupillen interviews gedaan, 

met de andere vijf melders is het helaas niet gelukt.290 

 

2.3 Resultaten 

2.3.1 Wat is er gebeurd? 

Een eerste bron van aanwijzingen van geweld betreffen de interviews met ex-pupillen uit de Dreef. 

Er zijn drie mannen gesproken die afzonderlijk van elkaar in de Dreef verbleven in de periode 

1977-1979, 1983-1986 en 1988-1993. Allen schetsen zij een zeer streng regime met fysiek geweld 

van medewerkers naar jeugdigen. Er werd veelvuldig geslagen en geschopt door meerdere 

groepsleiders. Een respondent beschrijft zijn aankomst op de Dreef: 

“Toen kwam ik op de Dreef aan, mijn moeder bracht me weg met mijn beide 

zussen, dat ging allemaal heel vriendelijk. [...] Mijn moeder en mijn zussen 

                                                
288 N.T. v. G. 83. III.26. (1939). Geraadpleegd via https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1939133970002a.pdf 
289 Over de periode 1814-1995 te raadplegen via https://www.statengeneraaldigitaal.nl/ 
290 Eén melder woont in Bulgarije, één wilde geen interview omdat hij de commissie als onderdeel van de overheid ziet, 
één wilde geen interview omdat hij momenteel bezig is met zijn advocaat voor een schadevergoeding van de instelling 
en met twee melders kon niet op tijd contact werden gelegd.  
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lopen weg en die groepsleider draait zich om naar mij en zegt: 'Als je hier 

wegloopt dan breek ik alle botten die in je lichaam zitten'. Nou en dat was mijn 

begin op de Dreef." [Respondent P17, De Dreef] 

De geïnterviewden vertelden dat ze zich steeds moesten aanpassen aan de eigen en verschillende 

regels van groepsleiders. Gebeurde dit niet, dan werd er door de groepsleiders fysiek geweld 

gebruikt: 

“In de middagpauze ging je op de groep eten en dan kwamen er altijd leiders 

om mee te eten. Daar was altijd psychoterror. [...] Degene die in jou buurt is, 

zoals hij vindt dat het moet, daar heb je je aan aan te passen. Als hij wegloopt 

en de volgende komt, heb je je weer aan te passen aan wat die nieuwe weer 

zegt. En zonder weerwoord en zonder vragen te stellen. [...] Ook als je wat 

ongein uitgehaald hebt ofzo, dan ook, het was altijd slaan. En ze zeiden ook: 

‘we kunnen beter iemand op zijn bek slaan dan platspuiten’.” [Respondent P17, 

De Dreef] 

Bij vraag om uitleg over de term ‘psychoterror’ legt hij uit: 

“Met zieke geintjes jou de tent uit lokken en geen enkele reactie is goed. Van 

tevoren wist je al gewoon dat er weer geslagen ging worden en zij zaten daar 

gewoon mee te spelen. […] Ik denk dat het gewoon een stelletje vieze sadisten 

waren, die ervan genoten om mensen voor hun bek te slaan. Vooral kleine 

kinderen, die zich niet kunnen weren.” [Respondent P17, De Dreef] 

Volgens de ex-pupillen was het personeel bang voor de jongens en was er angst dat zij 

gezamenlijk ‘sfeertjes aan het kweken’ waren. Daarmee werd bedoeld dat de jongeren geen sfeer 

onderling moesten maken waarvan de groepsleiding niets af wist. De sfeer tussen medewerkers en 

de jongens in de instelling werd beschreven als heel autoritair. Ook vertelde ze dat er veel fysieke 

straffen werden uitgedeeld, omdat er geen isoleercel was:  

 “Eerst geslagen, dan werd er gepraat. Dat was gewoon daar de 

standaardregel.” [Respondent 27, De Dreef] 

De medewerkers namen dit gedrag van elkaar over. Het fysieke geweld dat werd gebruikt tegen de 

jeugdigen werd onder de medewerkers als ‘normaal’ gezien en niemand durfde er iets van te 

zeggen:  

“Het was daar gewoon, dat je daar gewoon in elkaar werd geslagen…Dat was 

gewoon. Kijk. Wat de ene doet, doet de andere groepsleiding ook. Het werd 

gewoon.” [Respondent 32, De Dreef] 

 

“Het was net alsof het een kliekje was. Allemaal horen, zien, zwijgen.” 

[Respondent 32, De Dreef] 
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Er werd verteld dat wanneer een kind te veel blauwe plekken had of kneuzingen, hun verlof werd 

ingetrokken. Dan werd tegen de ouders gezegd dat het kind zich had misdragen en dus niet meer 

op verlof mocht komen.  

De respondenten beschreven de sfeer tussen jongeren onderling als ‘normaal’. Er waren 

weleens tegenstellingen tussen jongens uit Rotterdam en Amsterdam of Enschede en Groningen, 

maar er was geen sprake van fysiek geweld tussen jongens onderling. Een respondent omschreef 

dat het samen klappen krijgen van de medewerkers ‘verbindend’ werkte.  

Seksueel geweld van medewerkers naar jeugdigen kwam ook in de interviews naar voren. Een 

respondent vertelde zelf nooit écht seksueel misbruikt te zijn. Hij moest weleens bij een 

groepsleider op schoot komen en moest hij met een groepsleider mee naar een caravan, waar hij 

zich moest uitkleden. Hij heeft wel van andere jongens gehoord dat zij seksueel misbruikt zijn.  

Een andere respondent geeft ook aan dat er seksueel misbruik in de Dreef heeft 

plaatsgevonden maar hij wilde hier niet gedetailleerd op ingaan. Hij vertelde dat jongens (drie of 

vier) bij de directeur in huis woonde en dat zij de ‘lievelingetjes’ van de directeur waren. De 

jongens die bij de directeur woonde hadden volgens de respondent een bevoorrechte positie. 

Volgens de respondent heeft een groepsleider weleens pogingen gedaan hem te misbruiken en 

kwam er een keer groepsleider binnen terwijl hij aan het douchen was.  

Ook in het tv-programma AVRO Televizier over De Dreef, uitgezonden op 2 september 1991, 

lieten ex-bewoners en groepsleiders zich negatief uit over de cultuur van geweld die zou heersen 

binnen De Dreef. Een slachtoffer gaf aan kaalgeschoren te zijn en bewusteloos te zijn geslagen 

door medewerkers. Kritiek uiten was niet mogelijk. De adjunct-directeur stelde dat mishandeling 

niet voorkwam en dat de beeldvorming niet zou kloppen. De zes medewerkers die de mishandeling 

naar buiten brachten werden onmiddellijk ontslagen.291 

Naar aanleiding van de uitzending werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld door 

Kamerleden van GroenLinks, VVD, CDA en D66. Uit de reactie van de staatssecretaris van Justitie 

bleek dat de situatie in de inrichting al geruime tijd zijn bijzondere aandacht had. Sinds 1990 had 

de staatssecretaris signalen bereikt waaruit bleek dat de grens van het toelaatbare werd 

overschreden. De signalen duidden er volgens hem echter niet op dat het fysiek optreden 

structureel zou zijn en zodanige gewelddadige vormen zou hebben aangenomen als in de 

voormelde televisie-uitzending beschreven. 

De signalen waar de staatssecretaris over sprak waren allereerst afkomstig van een pupil. Naar 

aanleiding van zijn klacht over mishandeling door medewerkers van de inrichting stelde het 

sectormanagement justitiële jeugdinrichtingen in het kader van de inspectietaken nader onderzoek 

in. Daaruit bleek dat als reactie op een dreigende houding van de pupil met fysieke middelen was 

opgetreden. Hoewel niet vast kwam te staan dat daarbij disproportioneel geweld werd gebruikt, 

werd duidelijk dat fysiek optreden niet ongewoon was in De Dreef.  

Daarnaast waren er aanhoudende signalen, met name afkomstig van kinderrechters, over 

fysiek optreden tegen pupillen.292 In gesprekken tussen het ministerie en de directie van De Dreef 

werd de noodzaak tot heroriëntatie van de behandelmethodiek aan de orde gesteld. Er is toen een 

proces van verandering bij de inrichting, mede gericht op de structuur en de cultuur van de 

organisatie, van start gegaan. De inrichting deed daarvoor een beroep op een externe 

                                                
291 Leidse Courant (1991, 25 september). De Dreef wil ontslag van personeelsleden na uitlatingen voor tv. P. 3. 
292 Tweede kamer, vergaderjaar 1991-1992, nr 52. Aanhangsel van de handelingen. 
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gedragsdeskundige en op een departementale organisatiedeskundige. Ten tijde van de televisie-

uitzending was dat proces nog gaande. 

Een derde signaal was afkomstig van De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, studiekring 

familie- en jeugdrechtspraak die tijdens het periodiek overleg met medewerkers van het Ministerie 

van Justitie op 28 mei 1991 en bij brief op 11 juni 1991 uiting gaf aan haar ernstige zorgen over 

de wijze van bejegening van pupillen in De Dreef. Ten slotte kwam er op 4 september 1990 een 

klacht over De Dreef bij het ministerie binnen, ingediend door een docent.293 

In reactie daarop uitte de staatssecretaris schriftelijk zijn bezorgdheid en afkeuring bij het 

bestuur van De Dreef en stelde hij een waarnemer aan die toezicht moest houden op de 

bejegening van de pupillen. De betrokkene rapporteerde zijn bevindingen wekelijks aan het 

bestuur van de instelling en aan de staatssecretaris.294 

Naar aanleiding van deze signalen werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door de 

hoofdofficier van justitie in het arrondissement Zwolle. Twee ex-medewerkers verklaarden voor de 

rechter dat er in De Dreef sprake was van een cultuur van structurele mishandeling: ‘Wanneer je 

als groepsleider niet meedeed met het slaan, hoorde je er niet bij, dan was je te soft bezig.’ De 

dagvaarding tegen de zeven verdachten telde 37 aanklachten, gepleegd tegen 20 pupillen. Van de 

37 konden er elf niet bewezen worden. In totaal waren er bij justitie 128 gevallen van 

mishandeling in De Dreef gemeld. Een groot deel daarvan was al verjaard.  

De raadsman van vier van de zeven verdachten, meende dat het geweld dat werd toepast was 

toegestaan. Het ging soms om lijfsbehoud van de groepsleiding. De rechtbank moest er volgens 

hem rekening mee houden dat De Dreef de ‘afvalbak’ voor justitie was. De Dreef probeerde hen 

met een ‘doe-cultuur’ weer op het rechte pad te krijgen. Tot die doe-cultuur behoorde ook de 

zogenaamde ‘pedagogische tik’. De aanpak van De Dreef had volgens de raadsman, die zich 

baseerde op cijfers van het Ministerie van Justitie, meer succes dan andere inrichtingen. ‘In die 

inrichtingen worden de moeilijke gevallen tot zwijgen gebracht in de isoleercel en door ze plat te 

spuiten. In De Dreef was geen isoleercel en werd niet gespoten, de pedagogische tik was het 

alternatief daarvoor’, aldus de raadsman.
295

  

De rechter oordeelde dat de adjunct-directeur jarenlang verantwoordelijk was geweest voor 

een klimaat ‘waarin fysiek en soms extreem geweld tegen de pupillen een gewoonte werd’ en 

veroordeelde hem tot acht weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Drie 

personeelsleden kregen voorwaardelijke straffen van vier tot acht weken, drie werden 

vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. 

Daarnaast, werd op 29 juni 1993 de ex-directeur aangehouden op verdenking van seksueel 

misbruik van pupillen. Tegen de man werden zes klachten ingediend door ex-pupillen. In maart 

1995 werd hij echter vrijgesproken.  

Als laatste was er sprake van vermeende fraude bij De Dreef. Er werd een onderzoek ingesteld 

door de accountantsdienst van het Ministerie van Justitie.296 Volgens het rapport was de 

administratie van de instelling niet op orde en was er gebrek aan controle, maar dat leidde niet tot 

                                                
293 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 19 september 1990. Handelingen. 
294 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, nr 52. Aanhangsel van de handelingen.  
295 Digibron (1993, 6 oktober). Een klap als “laatste redmiddel”. Geraadpleegd via 
https://www.digibron.nl/search/detail/012df5a7dc9e1b33ce1bba8f/een-klap-als-laatste-redmiddel 
296 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 10 april 1993. Handelingen.  
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voldoende aanknopingspunten om te kunnen stellen dat de vermeende fraudegevallen 

daadwerkelijk op grote schaal hadden plaatsgevonden.297 

Verschillende Kamerleden van D66, CDA, PvdA, VVD, SGP, GroenLinks en RPF vroegen zich af 

waarom niet eerder de ernst van de misstanden was ingeschat. Het riep diverse vragen op over 

een klachtenregeling en een integrale Inspectie Jeugdhulpverlening. Kennelijk konden de 

betrokken zes medewerkers die via de media de aandacht zochten, intern noch bij het ministerie 

hun klachten kwijt. Het ging weliswaar om een particuliere instelling, maar de taak om die te 

inspecteren lag bij justitie en die taak werd in de voorafgaande jaren niet goed vervuld. De 

Bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid wilde al jaren een integrale Inspectie 

Jeugdhulpverlening. De toenmalige Inspectie Jeugdhulpverlening (IJ) had geen toegang tot 

bijvoorbeeld De Dreef. Zij hadden te maken met de Inspectie Jeugdhulpverlening van het 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Er werd nogmaals gepleit voor een 

interdepartementale inspectie.298 

In antwoord op de vragen wordt duidelijk dat er een wetsvoorstel in voorbereiding was met 

betrekking tot het klachtrecht voor het gehele terrein van jeugdhulpvelening. Het voorstel behelsde 

onder meer dat de klachtregeling voor rijkinrichtingen eveneens van toepassing zou worden 

verklaard voor de particuliere justitiële jeugdinrichtingen. 

2.3.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

2.3.2.1 Individueel niveau 

Allereerst moet een verklaring worden gezocht in het feit dat in De Dreef zeer problematische 

jongeren werden geplaatst met een PIBB-maatregel. Mogelijk waren er onvoldoende middelen om 

met deze doelgroep te werken.  

2.3.2.2 Instellingsniveau 

Methodiek. De Dreef was een internaat voor Zeer Intensieve Behandeling. Algemeen was bekend 

dat de inrichting – met het doel verandering in gedrag en persoonlijkheidsstructuur te 

bewerkstelligen – een directie confronterende en volhardende behandelmethodiek hanteerde. Er 

waren in de instelling geen isoleercellen waardoor de harde aanpak soms als enige oplossing werd 

gezien. In feite is steeds onderscheid gemaakt tussen de aanpak van moeilijke jongeren door De 

Dreef, waarvoor waardering bestond, en een aantal incidenten die zich daarbij hebben voorgedaan, 

maar dáár als noodzakelijk onderdeel van de aanpak werden beschouwd. De grens van wat 

toelaatbaar was en wat niet, is nooit duidelijk gesteld.  

Wij – zij verhoudingen. In de casus De Dreef zijn er op diverse niveaus wij-zij verhoudingen 

zichtbaar, waarbij het belang van het kind een ondergeschikte rol lijkt te spelen. Het eerste niveau 

waarin de wij-zij verhoudingen te zien zijn is die van pupil en groepsleiders. Groepsleiders hielden 

elkaar de hand boven het hoofd, iets waarover ex-pupillen hebben geklaagd maar geen gehoor 

vonden.  

Daarnaast speelden de wij-zij verhoudingen op het niveau de directie en groepsleiders. 

Medewerkers konden geen kritiek uiten op de cultuur die in de instelling was ontstaan. De zes 

                                                
297 Brief van de staatssecretaris van Justitie, vergaderjaar 1992-1993, 21980. Nr 14, 19 maart 1993. 
298 19e vergadering van de Bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, 16-11-1991 
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medewerkers die de mishandelingen naar buiten brachten werden onmiddellijk ontslagen. Specifiek 

in deze casus heeft de directeur daarin een belangrijke rol gespeeld.  

Als laatste waren er wij-zij verhoudingen in de relatie tussen particuliere instellingen en het 

ministerie. Dat de situatie in De Dreef zich zo kon ontwikkelen, kwam mede doordat de instelling 

weigerde naar de wensen van het ministerie te handelen. De staatssecretaris wees erop te 

beschikken over deskundige ambtenaren die hun uiterste best deden, maar ook stuitten op het 

bekende fenomeen dat particuliere instellingen zich tegen ‘Den Haag’ afzetten.
299

 Het ministerie 

dient zich primair bezig te houden met de vraag of pupillen adequaat worden behandeld en moet, 

als dat nodig is, die adequate behandeling ook kunnen afdwingen. Er was echter geen wettelijke 

mogelijkheid om als ministerie te sturen in de particuliere sector. 

Geslotenheid. Een andere verklaring ligt in de geslotenheid van de instelling. Waar 

jeugdhulpverlening moeilijk is, zouden er binnen een gesloten instelling redenen moeten zijn 

zoveel mogelijk openheid te creëren. Daarvoor zijn regels nodig en een inspectie die controleert of 

men zich aan de regels houdt. De Dreef was een particuliere instelling, waarvoor het klachtrecht en 

het toezicht door de inspectie in die tijd nog niet goed geregeld waren.  

2.3.2.3 Maatschappelijke context 

Terughoudendheid van de overheid. Begin jaren 90 bestond er vanuit de overheid een zekere 

terughoudendheid om in te grijpen in de autonomie van instellingen. De Dreef was altijd een 

particuliere inrichting geweest en functioneerde nog volledig in de geest van het aloude particuliere 

initiatief. Aan die zelfstandigheid was sindsdien niet getornd.300 Dat was een van de redenen, zo 

constateerde een interim-manager die na de commotie puin ging ruimen, dat er in De Dreef een 

subcultuur was ontstaan waarin de instelling kon blijven volharden in de door hen gebruikte 

behandelingsmethoden. Andere, meer kritische, inzichten werden buiten de deur gehouden, wat 

mede te maken had met de geslotenheid van de instelling. 

Andere belangen. Het is ook denkbaar dat er andere belangen in het spel waren. De Dreef was 

in zekere zin een paradepaardje van het ministerie. De aanpak ‘werkte’ goed. Het is denkbaar dat 

het ministerie niet direct wilde toegeven dat er eigenlijk van alles mis was, terwijl het er eerst zo 

trots op was. Er lag ook een andere vraag. Wat moest er met De Dreef gebeuren? In de toen 

bestaande situatie lag het niet voor de hand dat De Dreef op eigen kracht verder kon gaan. 

Onderbrengen in een multifunctionele jeugdhulpverleningsorganisatie met één bestuur, lag ook 

niet voor de hand en zou kunnen leiden tot allerlei samenwerkings– en afstemmingsproblemen. 

Bovendien was het de vraag of justitie dan in het kader van decentralisatie van de 

jeugdhulpverlening  instituten zou kwijtraken aan de provincie.301 

 

2.4 Conclusie 

In de casestudie De Dreef zijn aanwijzingen gevonden van fysiek, psychisch geweld en seksueel 

geweld in de periode 1979 – 2001. Verschillende signalen van misstanden in instelling werden niet 

of te laat opgemerkt door het ministerie. Uit de onderzochte bronnen blijkt dat de overheid wel op 

                                                
299 Idem.  
300 Lans, J. van der (2016). Met geweld opvoeden. Waarom de zorg voor verwaarloosde kinderen zo lang verwaarloosd 
werd. Essay in opdracht van de Commissie Vooronderzoek naar geweld in de Jeugdzorg, p. 50.  
301 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 21980, nr 25. 
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de hoogte was van incidenten, net als de directie en het bestuur. De directie had een groot aandeel 

in het gepleegde geweld. Door de terughoudendheid van de overheid heeft het geweld lang kunnen 

voortduren. Uit de interviews met ex-pupillen van De Dreef blijkt dat zij het geweld als traumatisch 

hebben ervaren. Het feit dat er niet werd ingegrepen en dat het geweld daarmee oogluikend werd 

toegestaan kwam hier nog bovenop. 
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3 Harreveld (1991 – heden) 

3.1 Inleiding 

In 1805 werd een havezate (i.e. hoeve) in Harreveld gesloopt om plaats te maken voor Huis te 

Harreveld, een landhuis dat tussen 1875 en 1909 werd uitgebouwd en werd gebruikt als klooster. 

In 1911 nam de St. Vincentiusvereniging het gehele complex in gebruik, en vestigde er een 

internaat, waarbij de Broeders van Zeven Smarten de opvoeding van jeugdigen verzorgden. Dit 

internaat bestond, met uitzondering van de oorlogstijd, tot 1988, toen het werd opgeheven. In 

1970 werd Harreveld overgedragen aan de Frentrop Stichting, die op de plek van het klooster in 

1991 de eerste (gesloten) justitiële inrichting van Harreveld bouwde: ’t Anker. In 1995 fuseerde 

justitiële inrichting Harreveld met Huize Alexandra. Huize Alexandra ressorteerde voor die tijd 

onder Stichting de Goede Herder. 

Alexandra werd, in navolging op de scheiding van strafrechtelijke en civielrechtelijke jeugdigen, 

in 2008 heringericht tot JeugdzorgPlus instelling (JZP). Na een volgende fusie in 2010 onder de 

naam Avenier werd ook ’t Anker een JZP. In 2012 fuseerden Avenier en Horizon, waarna locatie 

Alexandra werd gesloten. Hierdoor bleef vanaf 2012 van Harreveld alleen ’t Anker nog over als 

gesloten behandelinrichting (zie Figuur 1 voor een schematisch overzicht). 

 

Jaar 1991 1995 2008 2010 2012 

Organisatie Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld Avenier Horizon 

Naam afdeling Harreveld ’t Anker (JJI) Harreveld ’t Anker (JZP) 

  Huize Alexandra (JJI) Huize Alexandra (JZP)  

Figuur 1 Harreveld sectoroverzicht 

Voor het huidige onderzoek wordt Harreveld vanaf 1991 gerekend tot de sector, met de start van 

gesloten afdeling ’t Anker. Vanaf 1995 hoort ook Huize Alexandra bij Harreveld. Naast de gesloten 

afdelingen ’t Anker en Alexandra heeft Harreveld ook de open behandellocatie Prisma. Hier worden 

jongens en meisjes met complexe gedragsproblemen geplaatst of die zich in een crisissituatie 

bevinden. Voor dit sectoronderzoek wordt afdeling Prisma – voor zover mogelijk – buiten 

beschouwing gelaten, gezien het open karakter van de instelling.  

Harreveld is in de media veel in opspraak geweest door verschillende incidenten (zie 

Bronstudie 7 Media-onderzoek) en werd door de Inspectie Jeugdzorg in 2006 uitgebreid onderzocht 

naar aanleiding van incidenten. Door deze aanwijzingen van geweld uit diverse hoeken is Harreveld 

in dit sectoronderzoek opgenomen als casestudie. 

 

3.2 Methode 

Zoals eerder beschreven werd archiefmateriaal van Horizon gegijzeld door een virus en is daardoor 

verloren gegaan. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvragen met betrekking tot 

Harreveld is daarom gebruik gemaakt van andere bronnen, zoals inspectieverslagen, diverse 
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communicatie afkomstig van DJI, rapportages van de RSJ, diverse mediaberichten, Kamerstukken, 

een documentaire, een proefschrift en interviews met medewerkers en ex-pupillen. Daarnaast is bij 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) inzage geweest in de incidentmeldingen sinds 2008.  

 

3.3 De instelling 

’t Anker 1991-heden 

Locatie ’t Anker in Harreveld begon als een particuliere gesloten justitiële behandelinrichting, met 

aanvankelijk rond de veertig plaatsen voor jongens van 12 tot 18 jaar. Door de jaren heen is ’t 

Anker gegroeid tot op een gegeven moment honderd behandelplaatsen, verdeeld over vijf 

afdelingen.  Sinds 1991 werd een aantal initiatieven gestimuleerd gericht op 

methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Eén van deze initiatieven was afdeling 

Atlantis in Harreveld, die zich richtte op de behandeling van jeugdige zedendaders.302 Het 

algemene doel van dit experiment, en de daarbij behorende methodiek, was het voorkomen van 

herhaling van zedendelicten. Hiermee ontwikkelde Harreveld een specialistisch 

behandelprogramma, met als gevolg dat Harreveld door het Ministerie van Justitie aangewezen 

werd als landelijk specialist voor de behandeling van jeugdige zedendelinquenten. 

Huize Alexandra 1995-2012 

Huize Alexandra, gelegen in Almelo, begon als een particuliere gesloten behandelinrichting voor 

meisjes. Er waren ongeveer dertig behandelplaatsen, verdeeld over vier afdelingen. De 

behandeling op de verschillende afdelingen was voornamelijk gedragstherapeutisch en 

psychodynamisch van aard en was bestemd voor meisjes met diverse psychiatrische problematiek. 

Later groeide de capaciteit van Alexandra uit tot ongeveer zestig plaatsen, met onder andere een 

afdeling specifiek voor meisjes die te maken hadden met loverboyproblematiek. In 2012 werd 

locatie Alexandra gesloten. 

 

3.4 Resultaten 

3.4.1 Wat is er gebeurd? 

De aanwijzingen voor geweld in Harreveld gaan overwegend over incidenten van seksuele aard. In 

de onderzochte periode (1991-heden) zijn veelal incidenten gevonden van seksueel contact tussen 

jeugdigen onderling, seksueel contact tussen medewerkers en jeugdigen en diverse aanrandingen. 

Daarnaast zijn ook aanwijzingen gevonden voor incidenten van psychische aard, waarbij 

voornamelijk sprake was van onderling pesten, en fysieke geweldsincidenten, zoals bedreigingen, 

vechtpartijen en mishandelingen tussen jeugdigen onderling. 

Uit een nieuwsbericht uit 2003, met de kop ‘Op Harreveld gaat nu alles goed’303, is op te 

maken dat het op Harreveld jarenlang onrustig is geweest door verschillende incidenten. Zo zou 

een groepsleider zijn auto laten wassen door jongeren, zijn erotische foto’s van meisjes op het 

                                                
302 Tweede kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23451, nr 2. 
303 Steenbeeke, M. (2003, 16 mei). Op Harreveld gaat nu alles goed. NRC. Geraadpleegd via 
https://www.nrc.nl/nieuws/2003/05/16/op-harreveld-gaat-nu-alles-goed-7639109-a344104 
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internet geplaatst en werd een groepsleider ontslagen wegens ontucht met een 14-jarig meisje.304 

Naar aanleiding hiervan is onder de nieuwe directeur een gedragscode voor medewerkers 

opgesteld, die moest voorkomen dat zij de controle over zichzelf zouden verliezen, een misstap 

zouden begaan of grenzen zouden overschrijden.  

In dezelfde periode zijn aanwijzingen gevonden van het nalaten van medische zorg. Zo is in 2003 

door de beroepscommissie van de RSJ een zaak over medisch handelen behandeld.305 Een pupil 

van ’t Anker had in de nacht last van kloppingen op de borst, tintelingen in de handen, arm en 

been en braken. Na veelvuldig contact met nachtwacht, groepsleider en arts bleef de arts weigeren 

medische zorg te verlenen en deed de kwestie af met het advies een paracetamol in te nemen. De 

beroepscommissie heeft de klacht over het (gebrek aan) optreden door de arts van de instelling 

overigens later als gegrond beoordeeld. 

Ook over Huize Alexandra zijn ervaringen beschreven van het uitblijven van medische zorg. In 

een van de interviews omschrijft een vrouw hoe haar automutilatie tijdens haar verblijf in 

Alexandra verergert. De wonden die hier het gevolg van waren werden door de medische dienst 

verwaarloosd: 

“Dan zeiden ze: ‘Het is je eigen schuld. Wat denk je nou? Dat we voor jou naar 

het ziekenhuis gaan? Je krijgt er een pleister op en klaar.’ En zo heb ik daar 

heel extreme littekens aan over gehouden.” [Respondent P14, vrouw, 

Alexandra] 

Enkele jaren later geven jongeren binnen ’t Anker nog steeds aan ontevreden te zijn over de 

kwaliteiten van de medische zorg. Jeugdigen voelden zich niet serieus genomen en hadden het 

gevoel dat de medische dienst op een onjuiste manier reageerde op hun medische problematiek.306  

De eerder ingevoerde gedragscode leek weinig effect te hebben gehad op het aantal incidenten 

binnen Harreveld. In de periode 2005 – 2006 werd Harreveld veelvuldig aangehaald door de media 

met betrekking tot (gewelds-)incidenten: ‘Onderzoek mogelijke misstanden jeugdinrichting’, 

‘Wantoestanden in jeugdinrichting Harreveld’ en ‘Niet meer plaatsen in Harreveld’. Naar aanleiding 

van verschillende signalen over (seksuele) incidenten voerde de Inspectie Jeugdzorg, in 

samenwerking met adviesbureau Van Montfoort, onderzoek uit naar de veiligheid binnen 

Harreveld.307 Zij constateerden onder meer dat kinderen zich niet veilig voelden, er onderling veel 

werd gepest en dat er seksuele incidenten plaatsvonden. De inspectie adviseerde de minister van 

Justitie daarom een tijdelijke stop te zetten op het plaatsen van jongeren in Harreveld. Harreveld 

zou eerst met een gedegen plan van aanpak moeten komen om de veiligheid van de jongeren te 

verbeteren. De toenmalige directeur van de instelling is naar aanleiding van het rapport 

opgestapt.308 

In mei en september van 2006 werd in het actualiteitenprogramma Netwerk aandacht besteed 

aan de misstanden in Harreveld, in het bijzonder bij afdeling ‘t Anker.309 Kinderen zouden worden 

                                                
304 Directe bronnen van deze aanwijzingen zijn niet gevonden. 
305 RSJ (2004). ECLI:NL:RBZUT:2004:AO3600. 
306 Auditteam JJI (2008). Interne audit Jongerenhuis Harreveld. 
307 Inspectie Jeugdzorg (2006). Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld. 
308 RTVOost (2006, 23 mei). Niet meer plaatsen in Harreveld. Geraadpleegd via 
http://www.rtvoost.nl/archief/61063/niet-meer-plaatsen-in-harreveld 
309 Netwerk (2006, 9 mei). Reportage over misstanden in justitiële jeugdinrichting Harreveld deel I en II, EO. 
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bedreigd, mishandeld en verkracht door groepsgenoten. Er vonden seksuele handelingen plaats 

tussen minderjarige pupillen en begeleiders en jongeren met ernstige gedragsproblemen werden 

niet of nauwelijks behandeld. Medewerkers zouden niet aan het behandelen van de pupillen toe 

komen, omdat zij al hun tijd kwijt waren aan ‘puinruimen’.310 In datzelfde jaar meldde het 

Ministerie van Justitie dat een groepsleidster van Harreveld was ontslagen, omdat zij een relatie 

had met een pupil. 

In dezelfde periode zijn ook aanwijzingen gevonden van psychisch en fysiek geweld binnen 

Huize Alexandra. Zo vertelt een respondent dat het geweld overal plaatsvond: op de gangen, op de 

groep en in de kamers. Een van haar mentoren mishandelde en terroriseerde haar, ook in het 

bijzijn van groepsgenoten. 

“Hij draaide mijn arm om, of hij kneep in mijn neus of hij trok me aan mijn 

enkels de trap af. […] Nee, het was echt gewoon puur treiteren. Heel vaak 

treiteren. Dan zat ik op de bank en dan kwam hij langsgelopen en dan zei hij 

van: ‘Hé vette, ga eens wat doen!’ En dan stak ik mijn middelvinger naar hem 

op en dan drukte hij op het alarm dat ik naar de isoleer moest. Hij terroriseerde 

mij daar echt.” [Respondent P14, vrouw, Alexandra] 

Bij de IGJ zijn door de onderzoekers meldingen ingezien die tussen 2008 en 2018 vanuit 

verschillende instellingen bij de inspectie zijn binnen gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

Basis Registratie Systeem (BRS) van de IGJ.311 

In totaal zijn 1444 meldingen ingezien afkomstig van verschillende JJI’s en JZP’s, waarvan 

ongeveer 400 meldingen aanwijzingen betroffen van geweld (zie ook Bronstudie 4.4 Toezicht & 

Inspectie). Omdat deze meldingen ook veelvoorkomend geweld betroffen, zoals schelden, spugen 

en duwen, is onderscheid gemaakt tussen veelvoorkomend geweld enerzijds en ernstig geweld 

anderzijds.  

Dertien meldingen312 binnen de categorie ‘ernstig geweld’ waren afkomstig van Harreveld.313 

Daarnaast waren er nog 36 meldingen afkomstig van het hoofdkantoor van Horizon. Om welke 

locaties van Horizon het hierbij ging, werd niet altijd duidelijk, maar in drie gevallen ging het om ’t 

Anker. Mogelijk hebben meer meldingen afkomstig van Horizon betrekking op Harreveld. De 

meldingen over Harreveld betroffen ernstige geweldsincidenten tussen pupillen onderling, ernstige 

geweldsincidenten van pupil naar medewerker, ernstige geweldsincidenten van medewerker naar 

pupil, seksuele incidenten tussen pupillen onderling, seksuele incidenten van pupil naar 

medewerker en overige incidenten. 

 

                                                
310 Volkskrant (2006, 9 mei). Onderzoek mogelijke misstanden jeugdinrichting. Geraadpleegd via 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-mogelijke-misstanden-jeugdinrichting~bd397acea/ 
311 Zie voor een uitgebreide toelichting Bronstudie 4.4 Toezicht en inspectie. 
312 Drie van deze meldingen betreffen dezelfde jeugdige. 
313 Deze meldingen werden gedaan vanuit Harreveld, Alexandra, of Avenier ’t Anker. 

Voorbeelden van meldingen uit Harreveld 

 Twee jongens hebben seksueel contact gehad. Ze verblijven op de JeugdzorgPlus 

afdeling van jongeren met ernstige seksuele problematiek. De laatste twee keer was 

het contact door één van de jongens als onvrijwillig ervaren. 

 

 Er heeft een stoeipartij plaatsgevonden tussen een pupil en medewerkers. De 

medewerkers gooiden de pupil in bad, waarvan het water erg heet was. De pupil heeft 

hierdoor brandwonden opgelopen. 

 

 Een pupil is mishandeld en bedreigd door drie groepsgenoten. De jongen is door de 

anderen geslagen en er zijn sigaretten op zijn lijf uitgedrukt. 
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3.4.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

3.4.2.1 Individueel niveau 

Bij Harreveld zijn relatief veel geweldsincidenten van seksuele aard gevonden. Vermoedelijk werd 

dit mede veroorzaakt door de doelgroep van een van de gesloten groepen van ’t Anker: jongeren 

met ernstige seksuele problematiek. De leefgroepen werden categoraal samengesteld. Dit betekent 

dat op één leefgroep uitsluitend jeugdige zedendelinquenten verbleven. Een gevolg was een 

verhoogd risico dat jeugdigen, al dan niet met wederzijdse toestemming, seksueel contact met 

elkaar hadden. Zo blijkt ook uit de incidenten die zich voor hebben gedaan in bijvoorbeeld 2005 en 

2006. 

3.4.2.2 Instellingsniveau   

Personeel. Uit het rapport van de IJZ is op te maken dat er binnen Harreveld veel problemen 

speelden met betrekking tot het personeel.314 Ruim een derde van de groepsleiders van Harreveld 

locatie Prisma bleek onvoldoende opgeleid voor het werk dat zij deden. Professionalisering van de 

medewerkers binnen Harreveld was echter een algemeen probleem, voor heel Harreveld gold dat 

de professionalisering van medewerkers te wensen over liet. Een groot deel van het personeel was 

opgeleid op mbo-niveau of lager. Door middel van diverse cursussen werd geprobeerd het 

personeel op te schalen naar minimaal mbo-niveau, waarbij werd gestreefd tenminste een kwart 

op hbo-niveau te brengen.315 In 2013 had twintig procent van het personeel een hbo-achtergrond, 

de rest functioneerde op mbo-niveau.316 

Dit alles had zijn uitwerking op het handelen van het personeel. Groepsleiders werkten meer 

intuïtief dan planmatig en methodisch. De directie van Harreveld gaf destijds aan dat de problemen 

met de professionaliteit van het personeel onder andere te maken hadden met een ontwikkeling in 

de balans tussen behandeling en beheersing van de jongeren. Eerder lag de nadruk op de 

beheersing: groepsleiders waren bij voorkeur mensen met ‘brede schouders en het hart op de 

juiste plaats’.317 Later is deze balans gaan verschuiven waarbij meer nadruk kwam te liggen op 

behandeling. Er kwam een ander aannamebeleid, waarbij niet meer voornamelijk grote sterke 

mannen werden aangenomen, maar er steeds meer vrouwen op de groepen kwamen.318 Het 

personeel was onvoldoende toegerust op de complexe doelgroep van Harreveld. 

Daarnaast was binnen Harreveld sprake van een hoog ziekteverzuim en verliet een aantal 

medewerkers Harreveld. Mogelijk werd dit mede veroorzaakt door wantrouwen van het personeel 

ten aanzien van de directie; er was sprake van een ‘wij-zij beleving’ tussen de verschillende 

personeelsniveaus. Er heerste onrust onder het personeel en medewerkers toonden weerstand 

tegen de nieuwe, op professionalisering gerichte, aanpak. Ook bestond er een cultuur waarin 

medewerkers elkaar niet aanspraken op ongewenst gedrag. Een gevolg van het hoge 

ziekteverzuim was dat er veelvuldig sprake was van onderbezetting op de groep en dat er 

regelmatig uitzendkrachten werden ingezet. Door het werken met uitzendkrachten stonden er 

                                                
314 Inspectie Jeugdzorg (2006). Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld. 
315 Auditteam JJI (2008). Interne audit Jongerenhuis Harreveld. 
316 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2013). Het leefklimaat van jongeren in Horizon, locatie Anker. 
317 Inspectie Jeugdzorg (2006). Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld, p. 15. 
318 Auditteam JJI (2008). Interne audit Jongerenhuis Harreveld. 
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soms onbekende en onbekwame mensen op de groep, wat de veiligheid van het werkklimaat 

binnen de instelling niet ten goede kwam.319 

Enkele jaren later waren er nog steeds problemen met de toerusting van personeel, zo blijkt uit 

een inspectierapport uit 2011 over Huize Alexandra.320 Er ontbrak bij personeelsleden vaak een 

verklaring omtrent gedrag (VOG) en er werd onvoldoende aandacht besteed aan sturing en 

coaching van het personeel. Hierdoor waren er aanzienlijke verschillen tussen de groepen wat 

betreft aanpak, regels en consequenties bij het overtreden van de regels. In sommige leefgroepen 

waren de consequenties groter dan in andere groepen, wat voor jongeren als verwarrend en 

oneerlijk werd ervaren. Ook bij ’t Anker deden zich problemen voor met de sturing van 

personeel.321 Afdelingshoofden hadden elk hun eigen aanpak, waardoor er grote verschillen waren 

tussen de teams. Hierdoor werd mogelijk ook de gelegenheid geschept voor enkele medewerkers 

om onbehoorlijk gedrag te vertonen richting de jongeren, naar aanleiding waarvan door Horizon 

maatregelen zijn genomen. Uit het inspectierapport wordt niet duidelijk om wat voor gedrag en 

maatregelen het precies gaat. 

Methodiek. Het beleid en de (behandel-)methodiek die werden toegepast leken voor de 

doelgroep ontoereikend. Het ontbrak Harreveld aan een uitgewerkte visie op het thema seksualiteit 

en de inspectie oordeelde dan ook dat problemen rondom de seksualiteit van de jongeren 

ondoeltreffend werden aangepakt.322 Een van de geïnterviewde medewerkers, beschreef als volgt 

hoe hij Harreveld in 2006 aantrof: 

“Harreveld had een goeie naam. En ik wist echt niet dat het daar zo’n zooitje 

was. Met name naar de jongeren toe. Daar schrok ik gigantisch van. […] Ik trof 

in Harreveld een inrichting aan die heel erg van zichzelf overtuigd was, dat, zij 

waren de enige in Nederland die iets van zeden wisten. En dat was niet zo. Wat 

ik aantrof dat was theoretisch een verhaal wat de voormalige directrice daar had 

neergezet. En dat theoretische verhaal was goed, maar hoe het daar uitgevoerd 

werd was dat niet.” [Medewerker M4, Harreveld, 2006] 

Een voorbeeld van het ontoereikende beleid van Harreveld is dat de jongeren seksboekjes mochten 

lezen en erotische films keken.323 Dit werd door Harreveld niet geassocieerd met seks. Een ex-

medewerker zei hierover: 

“Die jongens waren de baas daar, die waren echt de baas. En er gebeurde van 

alles in die groepen wat niet mocht, door die jongens, ook op seksueel vlak. 

Want die hadden een soort vrijbrief, ‘ik ben zedendelinquent hier, dus zal ik mij 

als zodanig gedragen!’. […] Er werd op de groep van alles gedaan, gezamenlijk 

gemasturbeerd in de groepen, jongetjes onder druk gezet, nou ja, noem maar 

op, in de douches, op seksueel gebied gebeurde daar van alles. En er werden 

                                                
319 Inspectie Jeugdzorg (2006). Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld.; Digibron (2006, 12 mei). 
Harreveld neemt geen pupillen meer aan. Geraadpleegd via 
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc1ed66d2807249173114/harreveld-neemt-geen-pupillen-meer-aan 
320 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2011). Het leefklimaat van jongeren in Avenier, Alexandra. 
321 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2013). Het leefklimaat van jongeren in Horizon, locatie Anker. 
322 Inspectie Jeugdzorg (2006). Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld. 
323 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2006. Justitiële Inrichtingen, 24587, nr 180.; Inspectie Jeugdzorg (2006). 
Onderzoek naar aanleiding van incidenten op Harreveld. 
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ook rapporten over opgemaakt hoor, het stond allemaal zwart op wit, dus je kon 

het in de rapportages terugvinden. Maar ze deden er niets aan! Ze zeiden 

allemaal: ‘dat is onderdeel van de behandeling’.” [Medewerker M4, Harreveld, 

2006] 

Ook gaf de directie van Harreveld zelf aan dat de norm rond seksualiteit onvoldoende onderdeel 

uitmaakte van de ontwikkeling van de jongeren binnen de instelling. Hoewel er binnen de instelling 

wel werd gewerkt met behandelplannen, kwam de specifieke problematiek van de jongeren hierin 

niet altijd voor. Tijdens de behandeling werd gewerkt aan de omgang met leeftijdgenoten en het 

hanteren van emoties. De onderliggende trauma’s en het verleden van de jeugdige, bijvoorbeeld 

slachtofferschap van seksueel misbruik, kwamen echter pas in het laatste stadium van de 

behandeling aan bod.324 Enkele keren per jaar werd groepsleiding getraind, waarbij voorlichting 

werd gegeven over bijvoorbeeld radicalisering of drugs. Deze trainingen bevatten echter nauwelijks 

informatie over de specifieke doelgroep van jeugdige zedendelinquenten. Onduidelijk is of 

groepsleiding op een andere manier werd getraind in het behandelen van jongeren waarbij sprake 

is van ernstige zedenproblematiek.325 

Leefklimaat en rechtspositie van de jeugdigen. Door de inspecties zijn vanaf 2009 stapsgewijs 

toetsen uitgevoerd bij JZP om een oordeel te vormen over de kwaliteit van de rechtspositie van 

jongeren, de toepassing van maatregelen en de veiligheid in JZP (zie Bronstudie 4.5 

JeugdzorgPlus).326 In een rapport uit 2011327 komt naar voren dat Alexandra onvoldoende scoorde 

op de kwaliteit van het leefklimaat voor de jongeren. Alexandra zou zich volgens de inspectie 

onvoldoende bewust zijn van de problematiek van de jongeren en onvoldoende zorg dragen voor 

de toerusting van het personeel. Zo werd bij de samenstelling van de leefgroepen onvoldoende 

rekening gehouden met de problematiek van de jeugdigen, maar werden jongeren soms geplaatst 

in een groep waar op dat moment plaats was, waardoor meisjes met uiteenlopende problematiek 

en intelligentieniveau binnen een leefgroep verbleven. Aan de indeling van groepen werd strikt de 

hand gehouden, ook wanneer de plaatsing een negatieve invloed had op het functioneren van de 

jongere.  

Rekening houden met de problematiek van jongeren bij plaatsing bleek later ook bij ’t Anker 

een probleempunt.328 Door gebrek aan plaatsen belandden jongeren regelmatig (tijdelijk) op de 

leefgroep voor jongeren met zedenproblematiek, terwijl zij niet tot die doelgroep behoorden. Dit 

creëerde een onveilig behandelklimaat op de leefgroep en had zowel invloed op de behandeling van 

de jonge zedendaders als van de tijdelijk geplaatste jongeren. 

Klachtprocedure. In een interview met een ex-pupil van Alexandra kwam een gebrekkige 

klachtprocedure naar voren, dit kan echter niet ondersteund worden door andere bronnen. De 

betreffende respondent329 probeerde, samen met een aantal groepsgenoten, aan te kaarten dat 

een van de groepsleiders niet deugde. Hij zou hen seksueel hebben misbruikt. Het bespreken van 

het gedrag van de groepsleider werd afgestraft met een verblijf in de isoleercel, net zolang tot het 

                                                
324 Boendermaker, L. & Verwers, C. (1996). Een veld in beeld. Een beschrijving van het werk in de justitiële 
behandelinrichtingen. WODC. 
325 Auditteam JJI (2008). Interne audit Jongerenhuis Harreveld. 
326 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2011). Tussentijds bericht toezicht jeugdzorgplus: Notitie over 
de stand van zaken. 
327 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2011). Het leefklimaat van jongeren in Avenier, Alexandra. 
328 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2011). Het leefklimaat van jongeren in Horizon, locatie Anker. 
329 Respondent P14, vrouw, Alexandra (2005-2015). 
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verhaal door betrokkene werd ontkracht. Toen betrokkene haar verhaal bij de 

gedragswetenschapper wilde melden werd haar op het hart gedrukt heel goed na te denken over 

waarvan ze de groepsleider beschuldigde en dat zij geen roddels moest verspreiden. De 

betreffende groepsleider is volgens de respondent later ontslagen omdat hij een relatie had met 

een minderjarige buiten de instelling. 

De inspectie oordeelde in 2007 nog overwegend positief over de afhandeling van klachten binnen 

Harreveld, hoewel jongeren niet altijd vertrouwen hadden in de uitkomst hiervan.330 

3.4.3 Hoe is het geweld door (ex-)pupillen ervaren en welke invloed heeft dit gehad op 

hun latere leven? 

Filmmaker Sarah Harkink maakte een documentaire over Huize Alexandra waar zij zelf heeft 

verbleven. Ze beschrijft daarin de machteloosheid die ze voelde als ze werd gesepareerd of 

geïsoleerd: 

“Er zat altijd bloed aan de muren van de kooi, waar meisjes hun vuisten op 

kapot hadden geslagen, en dan had je isoleercel. Iets wat ik alleen in films had 

gezien en niet had verwacht dat ik er ooit in terecht zou komen. De muren 

kwamen steeds meer op me af, naarmate de tijd verstreek. Ik wilde gered 

worden, iemand moest me daar weg halen en tegen me zeggen dat het maar 

een droom was.” (Alexandra, Holland Doc, 2013).  

Ook zoekt ze oude vriendinnen op die samen met haar in de instelling zaten. Het blijkt met hen 

niet goed te gaan. Een meisje is indertijd uit de instelling ontsnapt en in België terechtgekomen. 

Het is duidelijk dat de tijd die zij in de instelling doorbracht diepe wonden heeft achtergelaten. 

“Ze hebben daar geen idee wat ze daar allemaal gezegd hebben en gedaan 

hebben. Wat dat voor een invloed heeft gehad op de rest van mijn leven en de 

rest van mijn gedrag en de rest van… om die problemen eigenlijk op te lossen 

moet je iemand niet nog… ja… hoe zeg je dat… niet onzekerder maken. Je zit 

daar tussen vier muren en je kan nergens heen en je moet het doen met de 

begeleiding die daar rondlopen. Je zit daar maar gewoon de hele dag.” 

(Alexandra, Holland Doc, 2013). 

Een ander meisje leefde na Alexandra jaren op straat en woonde daarna in een beschermde 

woonvorm. Een derde belandde in de prostitutie en dreigt haar kind te moeten afstaan aan 

Jeugdzorg (zie ook Bronstudie 4.8 Beeld en geluid). 

Onderzoek ondersteund bovenstaande bevindingen. De overgrote meerderheid van de meisjes 

die verbleven in Alexandra functioneerden later niet goed in de volwassenheid. Bij deze vrouwen 

was sprake van schuldenproblematiek, problemen met het vinden van een baan, abortus, 

prostitutie, persoonlijkheidsstoornissen, depressies, posttraumatisch stressstoornis en alcohol- of 

                                                
330 Inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg & Sanctietoepassing (2007). Veiligheid in justitiële 
jeugdinrichtingen: opdracht met risico’s. 
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drugsafhankelijkheid. Slechts een klein deel was hiervoor in zorg.331 Ander onderzoek toonde aan 

dat 22 procent van de meisjes na behandeling in Alexandra zelf een geweldsdelict pleegde. Van 

hen deed bijna een derde dat binnen een jaar na ontslag. Na twee jaar ligt het percentage op 42 

procent, na drie jaar op ruim de helft.332 

 

3.5 Conclusie 

In Harreveld en in Huize Alexandra zijn aanwijzingen gevonden voor psychisch, fysiek en seksueel 

geweld. Mogelijk samenhangend met de (complexe) doelgroep van locatie ’t Anker – jongens met 

zedenproblematiek – zijn de aangetroffen incidenten veelal van seksuele aard. Het onderlinge 

pestgedrag, kinderen die zich niet veilig voelden, onderlinge bedreiging, mishandeling en 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers en jeugdigen geven een beeld van de 

misstanden die in Harreveld zijn aangetroffen. Daarnaast is er sprake van een ondermaats 

pedagogisch onderbouwde behandelmethodiek, het ontbreken van een uitgewerkte visie op 

seksualiteit en het ontbreken van beleid gericht op het voorkomen van seksuele incidenten. 

De verschillen in behandeling en regels tussen leefgroepen door de categorale samenstelling, 

het gebrek aan sturing vanuit directie en leidinggevenden, en de wij-zij beleving tussen personeel 

en leiding hebben mogelijk bijgedragen aan het voorkomen van (gewelds-)incidenten. Bovendien 

heeft Harreveld jarenlang gekampt met personeelsproblemen. Door (hoog) ziekteverzuim en 

onderbezetting zijn veelvuldig uitzendkrachten ingezet, waardoor de vakkundigheid van het 

personeel mogelijk ondermaats was. De deskundigheid en professionalisering van groepsleiders 

was überhaupt een heikel punt, doordat het opleidingsniveau van personeel lange tijd lager lag dan 

gewenst. Opschalen nam veel tijd in beslag. Aanvullende trainingen waren daarnaast vaak niet 

voldoende toegespitst op de doelgroep, waardoor de kennis over specifieke problematiek 

achterbleef. De vraag die opkomt is waarop de aanwijzing als landelijk specialist op het gebied van 

behandeling van jeugdige zedendelinquenten gebaseerd is en of dit wel terecht is geweest. 

Onderzoek en een documentaire over het volwassen leven van meisjes die in Alexandra 

verbleven, toont aan dat het verblijf in de instelling mogelijk van invloed is geweest op hun latere 

leven.  

  

                                                
331 Van der Molen, E., Vermeiren, R.R., Krabbendam, A.A. Beekman, A.T., Doreleijers, T.A., & Jansen, L.M. (2013). 
Detained adolescent females’ multiple mental health and adjustment problem outcomes in young adulthood. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 54 (9). 950 – 957.  
332 Megens, K. & Day, S. (2007). Delinquentie van meisjes. Over de relatie tussen risicofactoren en delinquent gedrag 
na behandeling in een JJI. Tijdschrift voor criminologie (49) 4. 370 – 385.  
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4 Amal (1993 – 1994) 

4.1 Inleiding 

Binnen de jeugdbescherming bleef het niet onopgemerkt dat er in de jaren 80 grote aantallen 

migranten naar Nederland kwamen. Bij de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van 

Justitie, de Inspectie Jeugd en bij het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN) 

kwamen signalen binnen, waaruit bleek dat de hulpverleningsorganisaties zich onzeker voelden wat 

betreft de opvang en hulpverlening aan deze groepen.333 Tegelijk met deze toename, was er ook 

een toename van migrantenjongeren binnen de JJI’s.  

Vanwege deze ontwikkeling was er eind jaren 80 een toename van justitieel optreden vanwege 

een toename en verharding van de criminaliteit. Het aantal misdrijven, vooral in de geweldssfeer, 

nam volgens een jaarverslag (1993) van het Openbaar Ministerie (OM) toe. In de politiek waren er 

zorgen over de exponentiële toename van het aantal strafrechtelijke minderjarigen.334 In het 

bijzonder werd er gewezen op de criminaliteit onder een deel van de Antilliaanse en Marokkaanse 

jongeren. De directeur Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie 

benoemde de oververtegenwoordiging van ‘allochtonen’: 37 procent in het gevangeniswezen, 55 

procent in de jeugdopvanginrichtingen, 36 procent in de jeugdbehandelinrichtingen en 20 procent 

in de Tbs-klinieken. Speciale aandacht voor migranten was vanwege deze oververtegenwoordiging 

volgens hem gewenst.335 

De aanpak moest betrekking hebben op scholing, het wegwerken van achterstanden – 

waaronder taalachterstanden –, hulpverlening bij verslaving en toeleiding tot de arbeidsmarkt. Met 

name in de grote steden werden projecten gestart met een speciale focus op deze doelgroep. In 

Amsterdam-West begon in het voorjaar van 1993 het project Nieuwe Perspectieven. In dat project 

werden jeugdige criminele Marokkanen voor de keuze gesteld om een individueel traject te volgen 

van begeleiding, scholing en werk of (cel)straf te krijgen. In het project werkten de politie, het OM 

en (jeugd)reclassering samen. In Amsterdam-Zuidoost werd door een stuurgroep onder leiding van 

de burgemeester een vergelijkbare aanpak ontwikkeld voor criminele Antilliaanse jongeren. 

Daarnaast werd in Amsterdam gewerkt aan Versterking van Marokkaanse kaders. Het doel hiervan 

was de Marokkaanse gemeenschap te betrekken en verantwoordelijk te maken voor het oplossen 

van opvoedingsproblemen, waaronder jeugdcriminaliteit, in de eigen gemeenschap. Hiertoe werden 

afspraken gemaakt met o.a. politie, OM, Bureau HALT en bureau Alternatieve Sancties. In twee 

andere steden werden projecten met eenzelfde opzet gerealiseerd.336  

Ook werd in 1993 een justitieel experiment gestart in Amsterdam, gericht op Marokkaanse 

jongens: Amal. Amal betekent ‘hoop’. Amal vormde een speciale opvangunit binnen het Jongeren 

Opvang Centrum (JOC) en was een gesloten justitiële jeugdinrichting waar Marokkaanse 

jeugddelinquenten op een Marokkaanse manier werden aangepakt. 

                                                
333 Van der laan, P., Essers, A., Smit, S., & Junger-Tas, J. (1983). Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische 
minderheden. Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en 
Marokkaanse jongeren. Coördinatiecommissie wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming.  
334 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 14-894, nr 14, 20 oktober 1993. Handelingen. 
335 Argos (1994, 27 mei). Amal, behandeling criminele en moeilijk opvoedbare jongeren. Minuut 3.08.  
336 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 14-894, nr 14, 20 oktober 1993. Handelingen. 
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4.2 Methode 

Pogingen om archiefstukken van Amal te achterhalen hebben weinig opgeleverd. Contact met DJI 

had geen resultaat. Ook navraag en onderzoek bij Doc-Direkt (de archievendienst van de 

overheid), het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam, het Noord-Hollandsarchief in Haarlem en 

Spirit! (de rechtsopvolger van Amal) leverde geen archiefmateriaal op. Het ontbreken van 

archiefmateriaal heeft mogelijk te maken met de korte bestaansduur van de instelling. Informatie 

is uiteindelijk verkregen via de Handelingen van de Tweede Kamer, krantenartikelen, gesprekken 

met oud-directeuren en geluidsfragmenten van Argos van de VPRO.337 Pogingen om in contact te 

komen met oud-bewoners van Amal bleven onbeantwoord. 

 

4.3 De instelling 

Het JOC was onderdeel van het Sociaal Agogisch Centrum (SAC), ook wel `Burger Weeshuis' 

genoemd, een Amsterdamse koepel van jeugdwelzijnsorganisaties. Door de uitbreiding van het 

JOC met Amal steeg de capaciteit in de eerste helft van 1993 van 33 naar 49 plaatsen. De zestien 

plaatsen binnen Amal waren speciaal bedoeld voor Marokkaanse jongens van 12 tot 21 jaar. De 

jongens werden in Amal geplaatst op grond van een OTS, Jeugd-TBR of PIBB. De verblijfsduur lag 

tussen één en anderhalf jaar.338 De hulpverleners die binnen Amal werkzaam waren hadden allen 

een Marokkaanse achtergrond, met het idee dat zij makkelijker met de Marokkaanse jongens 

konden communiceren. Op 8 september 1994 sloot Amal zijn deuren vanwege misstanden in de 

instelling, nog geen jaar na de opening. 

 

4.4 Resultaten 

4.4.1 Wat is er gebeurd? 

Er zijn sterke aanwijzingen over het voorkomen van fysiek geweld binnen Amal. Het fysieke geweld 

wordt omschreven als de ‘harde Marokkaanse aanpak’, die lijkt neer te komen op slaan, 

hardhandig meesleuren en schoppen.   

Drie ex-medewerkers van Amal deden voor het eerst hun verhaal in het Buitenlanders Bulletin, 

het blad van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB), en later in het radioprogramma 

Argos van de VPRO. Volgens de drie ex-medewerkers werden jongeren in Amal hard geslagen of in 

eenzame opsluiting gehouden. Ook zou een deel van het personeel softdrugs gebruiken.339 

“De isoleercel wordt op elk moment gebruikt. Drie uur lang, vier uur, vijf uur, 

zes uur, dat interesseert hun niets. Ook worden de jongeren geslagen. Dat is de 

Marokkaanse aanpak, de filosofie van de leiding. Slaan en isoleren.”340 

                                                
337 Argos (1994, 27 mei). Amal, behandeling criminele en moeilijk opvoedbare jongeren. 
338 Van ’t Hoff, C. & Lagendijk, E. (1994). Tussenrapport Project Werkstart. Geraadpleegd via https://publicaties.dsp-
groep.nl/getFile.cfm?file=94_60_Tussenrapport%20Project%20Werkstart_60-19942.pdf&dir=rapport. 
339 NRC (1994, 11 juni). Onderzoek naar mishandelingen. Geraadpleegd via 
https://www.nrc.nl/nieuws/1994/06/11/onderzoek-naar-mishandelingen-7227956-a1035681 
340 Argos (1994, 16 september). Amal (Deel 2). 
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Volgens de medewerkers noemden de jongeren Amal een ‘mishandeling-inrichting’. Je kreeg geen 

behandeling. Eén groepsleider haalde een keer zijn ceintuur uit zijn broek om een jongeren te 

slaan, aldus de ex-medewerkers. De drie medewerkers kwamen pas ná hun ontslag met het 

verhaal naar buiten, waardoor de directeur van het Sociaal Agogisch Centrum de verhalen afdeed 

als ‘roddel en shit’. Rancune zou de voedingsbodem zijn van de beschuldigingen aan Amal. 

Toch kwamen er veel reacties op de eerste uitzending van Argos. De VPRO kreeg nog meer 

signalen binnen dat het niet goed zat bij Amal. Ook jongeren zelf namen contact op met het 

radioprogramma, waarna er een tweede rapportage over de instelling werd gemaakt. In het 

tweede deel komt een jongen aan het woord die in de instelling verbleef. Hij zegt het volgende: 

“Toen kwamen er een stuk of tien man die me overal aanpakten en me naar de 

isolatie sleurden. Ze hebben me helemaal bijna laten stikken en zo. Wat ik zie is 

dat er aan de haren getrokken wordt, of een klap in het gezicht of een schop op 

de kont of weet ik veel, maar dat soort dingen zie ik. […] Ik heb een klacht 

gezet. Ik moest het aan mijn mentor geven, maar mijn mentor was ziek. Ik heb 

het toen aan een leraar gegeven en die is naar de directeur gegaan. De 

directeur deed er niks mee, ik bedoel hij wil geen problemen. Hij wil die brief 

niet sturen. Er wordt dus niks mee gedaan. Ik ben niet de enigste die klachten 

schrijft. Er zijn veel jongens die klachten schrijven, maar die klachten moet je 

wel aan een groepsleider geven om het verder te sturen. Wat wordt er mee 

gebeurd? Het wordt gewoon doormidden gescheurd en in de vuilnisbak gegooid. 

Het gaat niet eens de deur uit.”341 

Een man die als vertrouwenspersoon fungeerde bij de Stichting Hulpverlening Marokkaanse 

Jongeren herkende de verhalen van de werknemers. Verschillende ouders hadden bij hem hun 

zorgen geuit over de aanpak, die volgens hen mishandeling was. Amal zou gedreigd hebben dat de 

ouders niet met deze informatie naar buiten moesten komen, omdat anders hun namen zouden 

worden doorgegeven aan het Marokkaanse consulaat. Ook een kok die in de instelling werkte 

kwam met zijn verhaal naar buiten. Hij vertelde dat er veel werd geslagen en dat hij zich twee keer 

heeft ziekgemeld omdat hij overspannen was.  

Na klachten van medewerkers en pupillen stelde het Ministerie van Justitie in 1994 een 

onderzoek in. Er werden vier medewerkers aangehouden op verdenking van mishandeling en drie 

medewerkers aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. De instelling werd 

kort daarna gesloten. 

4.4.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

Oorspronkelijk was Amal een experiment voor zogenaamde categorale behandeling voor 

Marokkaanse jongens, gestart in 1993 voor een periode van vier jaar. Het was een veelbelovende 

aanpak gestoeld op de ‘eigen cultuur’. Vanuit politie, justitie en de politiek was er de behoefte om 

‘iets’ met de Marokkaanse jeugd te doen. Justitie wilde de Marokkaanse jongeren aanpakken, de 

hulpverlening wist niet wat ze met de Marokkaanse jongeren moesten doen en de Marokkaanse 

gemeenschap vond de Nederlandse aanpak te soft. Om deze redenen kon Amal snel van start. Er 
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was in die tijd overigens ook een tekort aan opvangplaatsen in de sector JJI.
342

 Amal vormde een 

snelle reactie op het tekort aan plaatsen en de toename van allochtone jongeren in de criminaliteit.  

Spoedig bleek dat veel medewerkers van Amal niet waren opgeleid voor de functie als 

groepsleider, maar omdat het een Marokkaans project moest voorstellen wilde Amal dat zestig 

procent van de groepsleiding een Marokkaanse achtergrond had. Om die reden werd als het ware 

iedereen aangenomen die Marokkaans was. Er was wel een mogelijkheid om mensen op te leiden 

en te selecteren, maar dat gebeurde onvoldoende. Het gevolg daarvan was dat het werk niet goed 

werd uitgevoerd.  

Dat Amal op professioneel niveau tekort schoot blijkt ook uit een tussenrapportage van Project 

Werkstart. Werkstart was ontwikkeld door het JOC en de gemeente Amsterdam. Het had als doel 

het vergroten van de werkgelegenheid voor en de arbeidsparticipatie van jongeren. Uit de 

tussenrapportage van het project blijkt dat Amal zeker in de beginperiode sterk op zichzelf gericht 

was, waardoor de samenwerking moeizaam verliep. Er vond geen regelmatig overleg plaats tussen 

Werkstart en Amal over aanmelding of andere onderwerpen. Ook bleek dat Amal geen wekelijks 

voortgangsoverleg over haar jongens hield. Over de jongens die wel instroomden verliep de 

communicatie moeizaam.343 Amal bleef dus een gesloten geheel. 

 

4.5 Conclusie 

In de casestudie Amal zijn aanwijzingen gevonden van fysiek en psychisch geweld in de periode 

1993–1994. Er zijn geen aanwijzingen van seksuele incidenten gevonden. Deze casestudie laat 

vooral zien, dat het toepassen van geweld onderdeel kan zijn van de gehanteerde methodiek in 

een instelling. 

Amal was een instelling met een zeer korte bestaansduur. Zo snel als het werd opgezet, is het 

ook weer beëindigd. Op basis van (grote) politieke daadkracht werd het experiment opgezet. Het 

was een antwoord op de groeiende populatie criminele (Marokkaanse) jongens met een 

migrantenachtergrond en voorzag gedeeltelijk in het tekort aan opvangplaatsen in de sector JJI. 

Het ontbrak echter aan een onderbouwde methodiek (behalve dat het ‘een Marokkaanse aanpak’ 

was), er was onvoldoende opgeleid personeel, de instelling was té gesloten en er werd niet goed 

samengewerkt. Opvallend in deze casus is dat wanneer medewerkers eenmaal aan de bel trekken, 

dit aanvankelijk wordt afgedaan als wraak, ‘roddels en shit’. 

 

  

                                                
342 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, nr 205. Aanhangsel van de handelingen. 
343 Van ’t Hoff, C. & Lagendijk, E. (1994). Tussenrapport Project Werkstart. 
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5 Glen Mills School (1999 – 2010) 

5.1 Inleiding 

In 1826 werd de Philadelphia House of Refuge in Amerika opgericht, welke in 1911 van naam 

veranderde in Glen Mills Schools (GMS).344 In 1975 werd Cosimo D. Ferrainola aangesteld als 

directeur van de Glen Mills Schools. Hij kreeg toen de kans een vernieuwend programma te 

implementeren, waarna de school uitgroeide tot een internationaal bekend educatief programma 

met meer dan duizend studenten. 

De GMS richt zich op mannelijke jeugddelinquenten tussen de 15 en 18 jaar oud, die onder 

invloed van straatbendes crimineel gedrag vertonen. Het programma van Ferrainola is erop gericht 

dit antisociale gedrag om te zetten in prosociaal gedrag. In 1995 ontmoette een 

behandelingscoördinator van de Hoenderloo Groep de toenmalige directeur van de Amerikaanse 

Glen Mills Schools op een internationaal congres. De behandelingscoördinator zag iets in het 

concept van Ferrainola en bezocht de school in Philadelphia, waarna hij de directie van de 

Hoenderloo Groep overtuigde om een experiment te beginnen met de Amerikaanse aanpak.345 

In de jaren 90 vormde de toegenomen jeugdcriminaliteit een groot probleem in Nederland en 

was er behoefte aan een nieuwe aanpak. Het bleek dat vooral geweldscriminaliteit door jeugdigen 

toenam. In 1980 vormde dat nog slechts zes procent van de criminaliteit, in 1994 was dit 

opgelopen tot veertien procent. Het aantal jeugdige verdachten van mishandeling, bedreiging en 

(poging tot) doodslag en moord verdubbelde in die periode, bij diefstal met geweld en afpersing 

was sprake van een verviervoudiging. Dit laat zien dat een relatief kleine groep jeugdigen 

verantwoordelijk was voor een omvangrijk deel van de jeugdcriminaliteit en zich schuldig maakte 

aan zware vormen daarvan. In de Tweede Kamer werden zij ‘de harde kern-jongeren’ genoemd: 

“Zij laten zich weinig gelegen liggen aan gangbare sociale normen en 

strafrechtelijke regels en worden niet sterk gehinderd door gewetensvragen. 

Hun criminele gedrag is structureel en instrumenteel: het maakt deel uit van 

hun leefpatroon, wordt in veel gevallen voorbereid en heeft een financieel 

winstoogmerk. De harde kern wordt veelal omgeven door zogenaamde 

meelopers. Deze hebben dezelfde kenmerken en plegen dezelfde delicten als 

jongeren van de harde kern maar in mindere mate. Ontwikkeling van 

methodieken die een bijdrage kunnen leveren aan de daling van de door de 

harde kern gepleegde criminaliteit en voorkomen dat de meelopers uitgroeien 

tot harde kern-jongeren is daarom van groot belang.”346 

 

                                                
344 http://www.glenmillsschool.org/ 
345 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
346 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 485, nr. 1. Brief van de staatssecretaris van Justitie. 
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5.2 Methode 

In een zoektocht naar het archief van Glen Mills is contact gezocht met Pluryn, de rechtsopvolger 

van Glen Mills. Diverse archieflocaties van Pluryn zijn bezocht, welke voornamelijk de periode tot 

en met 1990 en vanaf 2008 beslaan.347 Materiaal uit de tussenliggende periode is mogelijk niet 

goed bewaard gebleven, waardoor slechts enkele (algemene) stukken van Glen Mills zijn 

gevonden. De pupillendossiers van Glen Mills zouden zijn opgeslagen bij Doc-Direkt, een 

archiefdienst waar materiaal ligt opgeslagen van allerlei Rijksdiensten. Slechts twee 

pupillendossiers werden gevonden en bestudeerd. Voor deze casestudie zijn daarom diverse 

andere bronnen gebruikt, zoals interviews met sleutelfiguren, mediabronnen, parlementaire 

stukken, interne communicatie van DJI, inspectieverslagen, onderzoeksrapporten en een 

zwartboek.348 

 

5.3 De instelling 

In 1999 werd, in een voormalige kazerne in Wezep, de Glen Mills School officieel geopend, 

gekenmerkt door een bootcamp-achtige aanpak, gepresenteerd als experimenteel alternatief voor 

justitiële jeugd(behandel)inrichtingen. De ‘school’ was, evenals de Amerikaanse variant, bedoeld 

voor de heropvoeding van normaal begaafde jongens vanaf 14 jaar die in groepsverband 

delinquent gedrag vertoonden. De jongens verbleven in de instelling op basis van een OTS, een 

PIJ-maatregel of als bijzondere voorwaarde bij jeugddetentie. De instelling bood plaats aan 120 

jongens, verdeeld over twee units van zestig jongens. Per unit werkten 23 coaches (begeleiders) 

en drie seniorcoaches. 

Feitelijk was Glen Mills geen gesloten jeugdinrichting, maar een residentiële voorziening met 

open setting. De instelling streefde echter de duidelijkheid en het regime van een gesloten 

instelling na. Een onderdeel hiervan was het ontbreken van hekken en tralies. In plaats van een 

hek had de instelling een witte lijn op de grond, die als ‘hek’ fungeerde. Jongens zouden op deze 

manier leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen. Er bestonden ook andere 

maatregelen die ervoor moesten zorgen dat jongens niet wegliepen, zoals iedere twintig minuten 

een check op aanwezigheid en de regel zich alleen over het terrein te mogen verplaatsen in 

groepjes van drie.349 

Het doel van Glen Mills was gedragsverandering: antisociaal gedrag omzetten in pro sociaal 

gedrag. Het begeleidings- of behandelprogramma dat hiervoor door de jongens moest worden 

doorlopen duurde minimaal achttien maanden. Voor plaatsende instanties en rechters vormde dit 

een belemmering, omdat de behandelduur niet altijd in relatie stond tot de strafmaat. De achttien 

maanden durende behandeling binnen de instelling kreeg een ietwat aparte invulling, aangezien er 

geen hulpverlening of therapie werd aangeboden door Glen Mills. In de instelling waren geen 

orthopedagogen of psychologen in dienst om de jongens te behandelen. Het belangrijkste middel 

                                                
347 Het archief van Pluryn is onderzocht door onderzoekers van de sectorstudie Residentiele Jeugdzorg. 
348 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
349 Hilhorst, N. & Klooster, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School. DSP-groep. Amsterdam: 
Appelbloesem Pers. 
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om tot gedragsverandering te komen was de groepsdruk, een van de hoofdelementen van de 

methodiek binnen Glen Mills. 

5.4 Resultaten 

5.4.1 Wat is er gebeurd? 

Het kerndoel van Glen Mills was het ombuigen van antisociaal gedrag in prosociaal gedrag. Om dit 

doel te bereiken werd een methodiek toegepast die werd gekenmerkt door de elementen 

groepsdruk, een positieve normatieve cultuur, confrontaties en hiërarchie.350 Het groepsproces, dat 

na een incident werd ingezet om de groepsdynamiek terug te krijgen, hield in dat alle jongens op 

de grond moesten zitten met de knieën opgetrokken tegen de borst. Iedereen moest hieraan mee 

doen. Jongens op verlof werden teruggehaald en geplande verloven ingetrokken. Een groepsproces 

kon uren en soms dagenlang duren. Het dagprogramma werd dan volledig opgeschort, er werd 

uitsluitend onderbroken voor toiletgebruik, eten en slapen. Door het langdurig op de grond zitten in 

dezelfde strakke houding kregen jongens last van gewrichtspijnen, rugklachten en soms 

doorligplekken.351 

Een ander onderdeel van de methodiek was het confrontatiemodel, wat als doel had dat 

studenten elkaar zouden aanspreken op ongewenst gedrag. De jongens hielden hierdoor toezicht 

op elkaar en werden zo verantwoordelijk gesteld voor de ‘heropvoeding’: het omzetten van 

negatief gedrag in positief gedrag.352 Door vaak iemand te confronteren konden jongens in status 

stijgen. Naar het oordeel van de inspecties werkte dit hiërarchische systeem machtsmisbruik in de 

hand, jongens konden extra vaak confronteren om een hogere status te bemachtigen.353 Het 

confrontatiemodel bestond uit zeven levels. Het eerste level bestond uit een mondelinge 

confrontatie, bij het laatste level werd een jongen door stafleden in een holding genomen 

(vastpakken en vasthouden). Dit vastpakken en vasthouden ging er volgens een oud-coach soms 

hardhandig aan toe: “Ik heb meegemaakt dat een holding ruim vijf uur duurde. […] Regelmatig 

komt het voor dat een student in een holding heen en weer gesmeten wordt tegen ijzeren 

archiefkasten”.354 

Naast de fysiek zware maatregelen, waren er andere ingrijpende, soms vernederende regels. 

Zo mochten jongens met een lage status niet praten, mochten ze geen eigen spullen hebben, werd 

bij binnenkomst het haar kort geknipt en moest de eigen kleding worden afgestaan, en mocht niet 

worden gepraat over emoties, het verleden en hun delicten.355 Ook kregen jongens weinig bezoek 

van familieleden: de eerste weken (gemiddeld zes) van het verblijf mocht dit helemaal niet. 

Jongens met een hogere status mochten twee uur per maand bezoek ontvangen.356 

                                                
350 Idem 
351 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
352 Inspectie Jeugdzorg (2010). Entreetoets De Sprint. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij De Sprint, onderdeel 
van de Hoenderloo Groep. 
353 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2007). Veiligheid binnen de Glen Mills School. Onderzoek naar 
de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo Groep. 
354 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam, p. 23. 
355 Hilhorst, N. & Klooster, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School. DSP-groep. Amsterdam: 
Appelbloesem Pers.; Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek 
experiment met probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
356 Hilhorst, N. & Klooster, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School. DSP-groep. Amsterdam: 
Appelbloesem Pers. 
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In een zwartboek, dat in 2008 werd gepubliceerd, brachten studenten en medewerkers 

verschillende misstanden naar voren.357 Zo meldden studenten dat klachten niet serieus werden 

genomen, er tijdens bezoek niet over het programma mocht worden gepraat en er verschillende 

fysieke straffen werden opgelegd: dagenlang zittend op de grond de douche schrobben, het 

gezichtshaar scheren, ook als je dit niet had, en dagenlang in dezelfde houding op de grond zitten 

in het kader van het groepsproces. Ook het effect van de op groepsdruk gebaseerde behandeling 

werd door studenten en medewerkers bekritiseerd: “Je wordt een wandelende tijdbom die daarna 

de maatschappij ingestuurd wordt”; “Van een gevoelsmens wordt een robot gemaakt”. Kinderen 

met ieder hun eigen problematiek moesten elkaar corrigeren en coachen, maar behandeling door 

professionals was er niet. 

5.4.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

5.4.2.1 Individueel niveau 

Doelgroep. In Glen Mills werden uitsluitend jongens geplaatst, die, in vergelijking met de algehele 

populatie jeugdige delinquenten, vaker een Surinaamse of Marokkaanse achtergrond hadden, en 

een uitgebreider en zwaarder strafrechtelijk verleden. Daarnaast pleegden zij delicten in 

bendevorm of groepsverband. In vergelijking met justitiële jeugdbehandelinrichtingen was de 

doelgroep van Glen Mills een relatief zware groep jeugdige criminelen.358 

5.4.2.2 Instellingsniveau   

Weinig zicht op wat er gebeurde. Allereerst was voor de ‘buitenwereld’ weinig zicht op wat zich 

binnen Glen Mills afspeelde.359 Klachten kwamen bijvoorbeeld nauwelijks naar buiten. Om een 

klacht in te dienen moest een jongere intern zeven stappen doorlopen, via buddy’s, groepsleiders 

en leidinggevenden, voordat hij bij de klachtencommissie van de Hoenderloo Groep 

terechtkwam.360 Van het bestaan van een vertrouwenspersoon en hoe deze te bereiken werden 

jongens niet of nauwelijks op de hoogte gesteld. Door deze ingebouwde drempels kwamen 

mogelijk maar weinig klachten naar buiten. Ook volgens medewerkers werden klachten door Glen 

Mills zo veel mogelijk intern gehouden.361 

Kenmerken personeel. De geslotenheid van Glen Mills kwam daarnaast tot uiting in het volledig 

intern trainen en bijscholen van personeel, door de eigen medewerkers. Hierdoor was er weinig 

toezicht en controle en kon Glen Mills moeilijk reflecteren op het eigen functioneren.362 Uitgebreide 

functie-eisen voor groepsleiders waren er niet, waardoor de deskundigheid van het personeel te 

wensen over liet.363 Er werd geselecteerd op motivatie, niet op opleiding: “[…] ze willen mensen 

                                                
357 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
358 Beijersbergen, K. A., & Wartna, B. S. J. (2007). Recidivemeting Glen Mills: De uitstroomresultaten van de Glen Mills 
School in termen van strafrechtelijke recidive. Fact sheets. 
359 Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2007). Veiligheid binnen de Glen Mills School. Onderzoek naar 
de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo Groep. 
360 Inspectie archief. Glen Mills inventarisnummer 2000465446. Introductiemap Glen Mills-programma (2006), p. 18 
361 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
probleemjongeren. Zwartboek Glen Mills. SP: Rotterdam. 
362 Hilhorst, N. & Klooster, E. (2004). Programma-evaluatie van de Glen Mills School. DSP-groep. Amsterdam: 
Appelbloesem Pers.; Inspectie Jeugdzorg & Inspectie van het Onderwijs (2007). Veiligheid binnen de Glen Mills School. 
Onderzoek naar de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo Groep. Utrecht. 
363 Inspectie archief. Glen Mills inventarisnummer 2000465446. Introductiemap Glen Mills-programma (2006), p. 4 
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met ervaring in de maatschappij, geen witte-jassen cultuur”.364 Daarnaast had een deel van het 

personeel een achtergrond bij defensie, wat mogelijk zorgde voor een machocultuur op de 

werkvloer.365 

Methodiek. De methodiek zoals die werd toegepast in Glen Mills vormt een risicofactor voor de 

toepassing van psychisch en fysiek geweld. Het groepsproces, het confrontatiemodel en holding 

vormden volgens Glen Mills een onmisbare component van de werkwijze in de instelling.366 De 

psychische vernederingen, het ontnemen van de identiteit en het niet mogen praten maakten daar 

ook deel van uit. Holding, bedoeld als agressie-regulerende maatregel, was volgens de Wet op de 

Jeugdzorg niet toegestaan in een instelling als Glen Mills, maar was voorbehouden aan gesloten 

jeugdzorginstellingen.367 Toch werd holding in Glen Mills regelmatig toegepast, niet alleen als 

agressie-regulerende maatregel, maar ook als disciplineringsmaatregel. Voor holding was niet 

vastgelegd hoe lang deze mocht duren en met hoeveel personen een holding mocht worden 

uitgevoerd. Het ontbreken van richtlijnen bracht volgens de inspecties risico’s met zich mee.368 

5.4.2.3 Maatschappelijke context 

Eind jaren 90, een periode waarin de geregistreerde jeugdcriminaliteit steeg, won de harde aanpak 

van jeugdige criminelen aan populariteit.369 Men wilde af van de hulpverleningsdominantie, omdat 

het effect hiervan werd betwist.370 Er was met andere woorden vanuit de politiek een roep om een 

hardere en flinkere aanpak van jeugdige criminelen. Dit betekende dat er vanuit politiek en 

maatschappij veel steun was voor de strenge en meer fysieke aanpak in dit soort instellingen. De 

bootcamp-achtige aanpak van Glen Mills paste daarmee in het politieke klimaat van destijds. 

Vanuit de directie van de Amerikaanse Glen Mills School werd anders gereageerd op de aanpak 

van Glen Mills in Wezep: “Het toepassen van fysieke dwang is totaal verkeerd en ook niet nodig als 

er groepsdruk is […]”.371 Verder vonden zij de methodiek zoals die in Nederland werd toegepast te 

veel gericht op het straffen van de jongeren. 

Hoewel Glen Mills door de politiek aanvankelijk positief werd ontvangen, iedereen geloofde in 

de harde aanpak van jonge criminelen, werd door wetenschappers ook kritiek geuit op de 

methodiek, waarvan de werking nog nooit degelijk was onderzocht.372 Uit onderzoek van het 

WODC in 2007, waarbij de recidive van ex-pupillen van Glen Mills vergeleken werd met de recidive 

van ex-pupillen van justitiële behandelinrichtingen, bleek dat de recidive onder voormalig Glen Mills 

pupillen hoger was dan onder andere jeugdige delinquenten.373 Dit onderzoek leidde echter niet tot 

                                                
364 Velzen, K. van & Broekhuijs, S. (2008). Glen Mills School: School voor winnaars? Een politiek experiment met 
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herziening van de methodiek, omdat het verschil in recidivepercentages door veel partijen werd 

verklaard door de ernst van de problematiek onder Glen Mills-jongens. 

Een politieke reactie op het gebruik van holding kwam in 2009. Per 1 januari van dat jaar werd 

Glen Mills aangewezen als instelling voor gesloten jeugdzorg. Door deze omslag naar een gesloten 

jeugdzorginstelling kon holding rechtmatig worden toegepast.374 De gelijktijdige naamsverandering 

in De Sprint moest ervoor zorgen dat het negatieve imago van Glen Mills niet zou doorwerken in de 

nieuwe aanpak.375 Een jaar later bracht de inspectie een vernietigend rapport uit, waarin opnieuw 

het confrontatiemodel, holding, het groepsproces en de gebrekkige klachtenregeling werden 

benoemd.376 De kwaliteit van de instelling werd door de inspectie beoordeeld als ‘volstrekt 

ontoereikend’, waarop de instelling in juli 2010 definitief werd gesloten. 

 

5.5 Conclusie 

In de casestudie Glen Mills zijn aanwijzingen gevonden van fysiek en psychisch geweld in de 

periode 1999-2010. Er zijn geen aanwijzingen van seksuele incidenten gevonden, wat niet hoeft te 

betekenen dat dergelijk geweld niet heeft plaatsgevonden. Deze casestudie laat sterk zien dat het 

toepassen van geweld in een jeugdinrichting onderdeel kan zijn van de gehanteerde methodiek. 

Daarnaast is in deze casestudie van Glen Mills een beeld geschetst van hoe het politieke klimaat 

invloed kan hebben op het voortbestaan van bepaalde werkwijzen en methodieken, ondanks 

kritische rapporten van bijvoorbeeld inspecties. Zelfs als deze werkwijzen onrechtmatige 

handelingen bevatten.   

                                                
374 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 815/24 587, nr. 173. Rouvoet, A. (2008, 10 november). Brief van de 
minister voor jeugd en gezin. 
375 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29815, nr. 182. 
376 Inspectie Jeugdzorg (2010). Entreetoets De Sprint. Onderzoek naar de gesloten jeugdzorg bij De Sprint, onderdeel 
van de Hoenderloo Groep. 
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6 Conclusie casestudies 

In de bronstudie Casestudies zijn vijf instellingen nader onderzocht op aanwijzingen van geweld: 

Den Engh, De Dreef, Harreveld, Amal en Glen Mills. Van deze instellingen was het moeilijk, zo niet 

onmogelijk, archiefmateriaal te achterhalen. Van enkele instellingen was vooraf bekend dat zich 

geweldsincidenten hebben voorgedaan, waardoor zij in een onderzoek naar geweld niet mochten 

ontbreken. Daarom zijn deze instellingen als casestudies onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt 

van een combinatie van diverse bronnen.  

 

6.1 Wat is er gebeurd sinds 1945? 

In de verschillende casestudies zijn diverse aanwijzingen van fysiek, psychisch en seksueel geweld 

gevonden, met name in de periode 1990-heden.  

Fysiek geweld. Jongeren werden veel blootgesteld aan gewelddadigheden van medewerkers. 

Groepsleiders verloren soms hun geduld, waardoor incidenteel een klap werd uitgedeeld. Maar 

mishandeling van pupillen kwam in deze instellingen vooral ook structureel voor, wanneer het 

toepassen van geweld door groepsleiders deel uitmaakte van de (sub)cultuur binnen in een 

instelling of fysieke gewelddadige uitingen onderdeel waren van de toegepaste methodiek. 

Jongeren werden geslagen, geschopt, hardhandig meegesleurd, vastgepakt en vastgehouden of 

moesten op disciplinaire wijze langdurig in een strakke houding zitten. Ook werden fysieke 

(groeps-)straffen opgelegd, zoals het langdurig schrobben van vloeren of doucheruimten. 

Psychisch geweld. Binnen de instellingen werd door jongeren op de groep onderling gepest. 

Soms werd dit ook door medewerkers gedaan, waarbij werd getreiterd en gedreigd. Andere 

vormen van psychisch geweld die zijn gevonden in de verschillende instellingen zijn het ontregelen 

van het dag- en nachtritme, niet mogen praten, het onthouden van slaap en het onthouden van 

bezoek of contact met een advocaat. Daarnaast zijn veel voorbeelden gevonden van het ontnemen 

van de identiteit, zoals het kaalscheren van het hoofd bij binnenkomst, het verplicht dragen van 

‘instellingskleding’ en het moeten afstaan van persoonlijke bezittingen. In het kader van de SGS in 

Den Engh werden daarnaast onvoorspelbare en verwarrende activiteiten toegepast, jongeren 

verbleven in geblindeerde ruimtes, moesten ruimtes gevuld met zand opruimen en kregen soms 

pas een bed als zij goed gedrag vertoonden. Het confrontatiemodel van Glen Mills bevatte 

vernederingen en intimidaties van groepsgenoten, waarbij een hiërarchisch systeem bestond onder 

de jongeren. Hoe vaker werd geconfronteerd, des te hoger je in de hiërarchie kon stijgen.  

De klachtenregeling was bij de diverse instellingen niet op orde. Klachtenbriefjes werden niet 

uitgedeeld wanneer daarnaar werd gevraagd of de procedure werd dusdanig ingewikkeld gemaakt 

dat klachten de directie nooit bereikten. 

Seksueel geweld. Aanwijzingen van seksueel geweld zijn in de casestudies ook gevonden. De 

aanwijzingen zijn afkomstig uit de Dreef en Harreveld. Met name op groepen voor jongeren met 

zedenproblematiek kwam seksueel contact tussen jongeren onderling regelmatig voor. Maar ook 

seksueel misbruik, seksuele incidenten en relaties tussen medewerkers en pupillen kwamen voor. 
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6.2 Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

6.2.1 Individueel niveau 

De gemeenschappelijke risicofactor die door alle onderzochte instellingen wordt gedeeld is de 

complexiteit van de doelgroep. De jongeren die zijn geplaatst vormen een kwetsbare groep, 

gekenmerkt door (ernstige) gedragsproblematiek, zedenproblematiek, beperkingen in de 

intelligentie en een uitgebreid en zwaar strafrechtelijk verleden. Door deze moeilijke doelgroep, en 

het problematische gedrag dat zij mogelijk vertoonden binnen de instelling, ontstaat een 

verhoogde kans op conflicten tussen jeugdigen en medewerkers. Mogelijk werd er, bijvoorbeeld uit 

angst, overmatig gereageerd met (gewelddadige) maatregelen, waarbij soms de grenzen van de 

wet werden afgetast. In enkele van de onderzochte instellingen was bovendien een gebrek aan 

middelen, zoals isoleer- of separeerruimtes. Hierdoor konden medewerkers zich gedwongen voelen 

andere maatregelen toe te passen om de controle op de jongeren te houden en de ‘rust te 

bewaren’. Specifieke voorbeelden van deze creatieve maatregelen zijn de groepsstraffen bij Den 

Engh, de fysieke aanpak in De Dreef en het groepsproces bij Glen Mills. 

6.2.2 Instellingsniveau   

Personeel. In enkele instellingen blijkt structureel sprake te zijn geweest van personeelsproblemen. 

Het opleidingsniveau van medewerkers was te laag, er werd intern onvoldoende bijgeschoold, er 

waren personeelstekorten en er werd veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Personeel 

werd soms geselecteerd op basis van motivatie of afkomst in plaats van een geschikte 

vooropleiding. Ook werd in een aantal instellingen personeel ingezet dat helemaal niet was 

opgeleid in de jeugdhulpverlening maar een militaire achtergrond had. Het personeel was 

onvoldoende toegerust op de complexe doelgroep binnen de instellingen. 

Methodiek. Voor alle casestudies geldt dat de gehanteerde methodiek binnen de instellingen 

een sterke risicofactor vormt voor het voorkomen van een deel van het toegepaste geweld. Het 

toepassen van geweld maakte in die gevallen onderdeel uit van de methodiek, zoals het 

groepsproces en holding bij Glen Mills. Ook het desoriënteren van jongeren door het onthouden 

van slaap en het verblijf in ruimtes met geblindeerde ramen maakte onderdeel uit van de 

methodiek in Den Engh en werd daardoor binnen de instelling genormaliseerd.  

Daarnaast kan het ontbreken van een uitgewerkte visie of onderbouwde methodiek het gebruik 

van geweld in de hand werken, zoals het geval was bij Harreveld en Amal. Bovendien lijkt het 

problematisch voor de behandeling van jeugdigen wanneer een toegespitste visie ontbreekt op 

specifieke doelgroepen. Den Engh was er voor de jeugdige veelpleger, De Dreef was er voor 

jongens die zeer intensief behandeld moesten worden, Harreveld voor jongens met 

zedenproblematiek, Amal voor de Marokkaanse jongens, Glen Mills voor de jongens van ‘de harde 

kern’ die in groepsverband crimineel gedrag vertoonden, maar wanneer er geen duidelijk 

onderbouwde richtlijn is die medewerkers kunnen volgen in de behandeling van deze jongeren, 

bestaat het risico dat men zich richt tot onrechtmatige handelingen en disciplineringsmaatregelen. 

Geslotenheid. De gelegenheid voor het toepassen van geweld binnen een instelling, 

onafhankelijk van of dit onderdeel uitmaakte van een werkwijze of incidenteel voorkwam, hangt 

samen met de geslotenheid van een instelling. Het gebrek aan communicatie – met andere 
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leefgroepen of units binnen de instelling, met andere instellingen en organisaties, en met 

overkoepelende instanties zoals de ministeries – gaven ruimte voor het ontstaan van een 

subcultuur binnen de instelling. De aanpak en de naleving van regels verschilden hierdoor tussen 

leefgroepen, waardoor een gevoel van ongelijkheid kon ontstaan. Bovendien zorgde de 

geslotenheid van instellingen, en de daardoor ontstane subculturen, voor weerstand tegen kritiek 

van buitenaf. Het sterke geloof in de eigen methodiek en werkwijzen vormden daarmee een gevaar 

voor het kritisch vermogen binnen de instelling, waardoor ook de ruimte voor verbetering afnam. 

6.2.3 Maatschappelijke context 

Ook maatschappelijke kenmerken vormen risicofactoren voor het voorkomen van geweld in de 

onderzochte casestudies, zoals politieke en maatschappelijke inmenging. Een belangrijk kenmerk 

wat zich in de maatschappij afspeelde in de jaren 90 is dat in deze periode een stijging plaatsvond 

in de geregistreerde jeugdcriminaliteit.377 Dit had een algemene roep om een hardere aanpak van 

jeugdige delinquenten als gevolg. Wanneer er een maatschappelijk idee bestaat dat een hardere of 

strengere aanpak nodig is van jeugdcriminaliteit, lijken wetten en regels minder van toepassing te 

zijn en krijgen instellingen vanuit de politiek een vrijbrief voor de toepassing van experimentele, 

wetenschappelijk niet-onderbouwde methodieken, die een risico in zich dragen van het voorkomen 

van verschillende geweldsvormen.  

In de casestudies zien we dit bijvoorbeeld gebeuren bij Den Engh, een instelling die een 

eigenstandige positie claimde binnen DJI en ten opzichte van de geldende wet- en regelgeving. 

Den Engh voelde zich gelegitimeerd met de toepassing van de SGS af te wijken van wettelijke 

voorschriften, waardoor verschillende misstanden en incidenten konden plaatsvinden. Ook Glen 

Mills kreeg, ondanks kritiek vanuit de wetenschap, de vrijheid om de bootcamp-achtige aanpak en 

de omstreden holding toe te blijven passen. 

Tegelijkertijd bestond vanuit het ministerie een zekere terughoudendheid om in te grijpen in de 

autonomie van deze instellingen. Door verschillende partijen, zoals de media, de wetenschap, 

inspecties en toezichtorganen, werd meerdere keren aangegeven dat er sprake was van structurele 

misstanden en onrechtmatige bejegening van jeugdigen. Ondanks dat justitie hiervan op de hoogte 

was, werden de paradepaardjes van de politiek beschermd in de uitvoering van hun sociale 

experiment. 

  

                                                
377 Kruissink, M., & Essers, A.A.M. (2001). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999. WODC:  
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1. Inleiding 

In dit rapport wordt de uitkomst van de inventarisatie en analyse van de media-aandacht voor 

geweld binnen de residentiële en justitiële jeugdzorg in de periode 1945 tot en met 2015 

beschreven. In het bijzonder de verandering van de publieke opvattingen over geweld wordt 

verhelderd. Het rapport volgt de definitie van geweld, zoals door commissie De Winter 

geformuleerd, namelijk: psychisch, fysiek en seksueel geweld. Het betreft alle handelingen die 

door pupillen als bedreigend worden ervaren, ook al heeft een groepsleider dit niet zo bedoeld. De 

beschrijving betreft zowel de omvang van de berichtgeving als de aard van het geweld. Het 

bronnencorpus bestaat uit de geschreven landelijke en regionale pers van 1945 tot en met 2015. 

Het mediacorpus is gebaseerd op de databanken van Delpher en LexisNexis. De periode 1945-2015 

is omvangrijk. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is gekozen voor een periodisering per 

decennium. Dit betekent dat de opdeling in decennia praktisch en toevallig is en dat het in dit 

media-onderzoek nadrukkelijk gaat over de algemene ontwikkeling van geweld in de residentiële 

en justitiële jeugdzorg in het tijdvak 1945-2015.  

In dit media-onderzoek worden per decennium twee aspecten verhelderd: een schatting van de 

omvang van het geweld (hoe vaak wordt er in welke media met welke termen over welke vormen 

van geweld geschreven?) en een nadere omschrijving van de aard van het geweld aan de hand van 

specifieke cases en het publieke debat in de berichtgeving (welke opvattingen leefden er op welk 

moment over welk type geweld?). In de beschrijving van het geweld is de manier waarop de media 

residentiële of justitiële jeugdzorginstellingen aanduidt in dit rapport overgenomen. In sommige 

gevallen is het niet duidelijk bij welke specifieke sector een instelling hoorde. De gebruikte 

terminologie is aan verandering onderhevig. Teneinde een adequaat trefwoordenoverzicht te 

construeren waarin deze verandering in de tijd in kaart is gebracht, is het bronnenmateriaal zelf 

geëxploreerd en gebruik gemaakt van de rapporten van de Commissie Vooronderzoek naar Geweld 

in de Jeugdzorg en de Commissie-Samson (in het bijzonder het media-onderzoek van Dekker et 

al.). Ook is hiervoor het rapport van de Werkgroep Gestichtsdifferentiatie benut, beter bekend als 

het rapport-Koekebakker (1959).378 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksteams van de residentiële en 

justitiële sectorstudies, onder leiding van prof. dr. Carlo Schuengel en prof. dr. Doret de Ruyter 

(residentieel), en prof. dr. Peter van der Laan (justitieel). Er is in dit verband voornamelijk 

samengewerkt met dr. John Exalto (residentieel) en dr. Veroni Eichelsheim (justitieel). In dit 

verslag wordt eerst aandacht besteed aan de methodologie. Daarna volgt de analyse waarin per 

decennium respectievelijk een kwantitatief overzicht en een descriptie van de casuïstiek wordt 

gepresenteerd. 

 

  

                                                
378 De Winter et al., 2016; Dekker, 2016; Boendermaker et al., 2016; Dekker et al., 2012; 
Timmerman et al., 2012; Koekebakker et al., 1959. 
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2. Methodologie 

Het bronnencorpus voor dit rapport bestaat uit krantenartikelen die zijn opgenomen in de 

databanken Delpher (www.delpher.nl) en LexisNexis (www.LexisNexis.nl). In Delpher zijn meer 

dan 1,3 miljoen kranten gedigitaliseerd uit de vijftiende tot de twintigste eeuw; vijftien procent van 

alle kranten die ooit in Nederland zijn gepubliceerd. De grafieken op de volgende pagina laten het 

aantal unieke kranten en publicaties in Delpher zien. Delpher loopt tot het jaar 1995, LexisNexis 

start in 1995. LexisNexis bevat nationale en internationale kranten waaronder NRC Handelsblad 

vanaf 1990, Het Parool en Trouw vanaf 1992, De Volkskrant vanaf 1995 en De Telegraaf vanaf 

1999. Toonaangevende week- en opiniebladen zoals Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en 

HP/De Tijd waren ten tijde van dit onderzoek niet opgenomen in de databases van Delpher en 

LexisNexis. 

De twee krantenbanken zijn geraadpleegd in de periode van 1 november 2017 tot en met 1 

mei 2018. De geraadpleegde artikelen hebben primair een communicatieve functie en bevatten 

vaak een descriptie van gedrag (geweld binnen de residentiële en justitiële sector). De 

krantenartikelen weerspiegelen de perceptie van de journalist ten aanzien van geweld binnen de 

residentiële en justitiële jeugdzorg. De inhoud van de krantenartikelen is gescreend op relevantie 

volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie van geweld gebaseerd op de uitleg van de 

definitie in het eindrapport van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (2019). Belangrijk om in 

ogenschouw te nemen, is dat er bij het screenen vijf criteria zijn gehanteerd. De artikelen zijn 

getoetst aan de vraag of er sprake was van 1) fysieke mishandeling, 2) fysieke verwaarlozing, 3) 

seksuele mishandeling c.q. seksueel grensoverschrijdend gedrag, 4) emotionele mishandeling of 5) 

emotionele verwaarlozing. Er is gezocht met behulp van primaire trefwoorden (geweldsvormen) en 

verfijningen (de slachtoffers en de setting). Bij het vaststellen van het trefwoordencorpus is 

nadrukkelijk gelet op de verandering in het taalgebruik over geweld door de decennia heen. Soms 

werden er dubbele treffers bij het zoeken aangetroffen.  

Op grond van de treffers is een overzicht van krantenartikelen per decennium gemaakt. Het 

geselecteerde materiaal is vervolgens geordend en gebruikt voor de descriptie van de aard van het 

geweld binnen de residentiële en justitiële jeugdzorg. Bij de descriptie is aandacht besteed aan 

zowel de feiten als de opvattingen van relevante actoren. Elk decennium wordt chronologisch 

beschreven. In enkele gevallen is hiervan afgeweken omdat sommige thema’s in verschillende 

jaren terugkeren. Deze specifieke onderwerpen zijn zoveel mogelijk coherent beschreven.  

De beperkingen van het media-onderzoek hebben met name betrekking op de terminologie. De 

zoektermen en verfijningen schetsen een relatief compleet beeld, maar zijn niet alomvattend. Het 

kan voorkomen dat er met de gehanteerde zoektermen en zoekstrategie dingen zijn gemist. In 

enkele gevallen bleek het aantal treffers voor de relevantiescreening dermate omvangrijk dat er 

vanwege de onderzoekefficiëntie is gekozen alleen de eerste honderd treffers per zoekterm te 

screenen (op grond van de relevantiesortering van Delpher en LexisNexis). Waar er gezamenlijk is 

opgetrokken tussen residentiële en justitiële jeugdzorg is er ook gekozen niet te zoeken op 

specifieke instellingen, voornamelijk omdat het niet mogelijk was een complete lijst met 

residentiële jeugdzorginstellingen te genereren. Delpher screent zoekresultaten op relevantie op 

basis van primaire zoektermen en verfijningen en plaatst de meest relevante artikelen bovenaan. 

De zoekmachine gebruikt een formule uit de wereld van de informatietheorie genaamd ‘tf-idf’. 

http://www.delpher.nl/
file://datadfs.frd.shsdir.nl/OrgData/BZK/_Groepsdata/Media-onderzoek%20geweld%20jeugdzorg/www.LexisNexis.nl
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Zoekresultaten met een hoge score worden zo efficiënt mogelijk geproduceerd. Naarmate een 

zoekterm meer voorkomt in een krantenartikel ten opzichte van de andere krantenartikelen, krijgt 

deze een hogere score. Hierbij wordt ook de lengte van het document meegenomen. Hoe hoger 

deze score is, hoe hoger het in de zoekresultaten op Delpher verschijnt. Daar tegenover staat dat 

het zoekmechanisme van Delpher ook treffers genereert waar trefwoorden slechts nauwelijks in 

voorkomen. Daarmee wordt het vaak hoge aantal algemene treffers verklaard en het doorgaans 

lage aantal relevante treffers. Dit geldt evenzeer voor LexisNexis. Ook LexisNexis sorteert op 

relevantie. De relevantie wordt bepaald door het aantal trefwoorden, het aantal verschillende 

trefwoorden die in de tekst staan, de positie van de trefwoorden (trefwoorden in het begin zijn 

belangrijker dan aan het einde van een artikel) en de trefwoorden in vergelijking met de indexering 

van het artikel. De trefwoordencombinatie die is gebruikt bij LexisNexis verschilt in kleine mate van 

de trefwoordencombinatie die is gebruikt bij Delpher. LexisNexis stelt in tegenstelling tot Delpher 

namelijk een limiet wat het aantal trefwoorden betreft. Een zoekvraag mag maximaal 4000 tekens 

lang zijn.379 Belangrijk om in ogenschouw te nemen, is dat het aantal relevante treffers niet gelijk 

staat aan het aantal unieke zaken. Soms berichtten verschillende kranten over hetzelfde 

onderwerp. Dit is in hoofdstuk 12 gecorrigeerd door het aantal unieke zaken te integreren in een 

overzicht van de media-aandacht voor geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg. In dit 

verband is een debat over een bepaald onderwerp, zoals het isoleren van pupillen, geteld als één 

unieke zaak.  

 

Tabel 1 unieke kranten databank Delpher 

 
 

Tabel 2 afzonderlijke krantenartikelen Delpher 

                                                
379 Daarom is ervoor gekozen de verfijning ‘zeer intensieve behandelinrichting’ bij de laatste twee 
decennia niet te gebruiken omdat de zogenaamde ZIB-internaten niet meer bestonden. 
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3. Periode 1945-1955 

De berichtgeving van de landelijke en regionale media over geweld binnen de residentiële en 

justitiële jeugdzorg is in dit eerste decennium beperkt. Er zijn in deze periode 9606 algemene 

treffers, waarvan er 27 betrekking hebben op emotionele en fysieke vormen van geweld binnen de 

residentiële en justitiële jeugdzorg. De 27 relevante treffers gaan over 11 unieke zaken. De twee 

grafieken geven respectievelijk het totaalaantal treffers weer en de treffers relevant voor de 

definitie van geweld zoals geformuleerd in de inleiding. De zoekterm ‘slachtoffer(s)’ is niet 

meegenomen in dit overzicht omdat de resultaten zich vrijwel alleen fixeerden op slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog. 
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3.1. Kwantitatief overzicht  
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3.2. Chronologische descriptie  

 
Berichtgeving over fysieke en psychische vormen van geweld binnen de residentiële en justitiële 

jeugdzorg in het decennium 1945-1955 vond plaats tijdens de jaren 1945, 1947, 1948, 1950, 

1951, 1954 en 1955. Zowel meisjes als jongens werden in de berichtgeving genoemd als 

slachtoffer van geweld. De dominerende berichtgeving in de media heeft betrekking op 

strafvormen die uitgeoefend werden binnen residentiële en justitiële jeugdinstellingen. Incidenten 

die veel aandacht krijgen, gaan over het karakter van de strafbepaling. Wat volgt in deze paragraaf 

is een beschrijving van de casuïstiek. 

In het jaar 1945 is er alleen regionale berichtgeving over geweld binnen de residentiële en 

justitiële jeugdzorg. In deze periode kort na de Tweede Wereldoorlog wordt geschreven over 

‘excessen in de kinderwereld’. Een artikel in De Heerenveensche Koerier stelt dat gestichten 

overvol zijn en pleeggezinnen lastig te vinden zijn. De krant zoekt de verklaring in de Tweede 

Wereldoorlog en zijn nasleep. Vanwege de oorlog zou er te weinig aandacht op de jeugd gevestigd 

zijn.380 Twee jaar later (1947) berichtte de communistische krant De Waarheid over de toestand op 

Nederlandse tuchtscholen. Er bestonden in dat jaar drie tuchtscholen (strafinrichtingen waar 

minderjarigen die veroordeeld waren voor criminele activiteiten werden geplaatst) in Nederland. De 

scholen hanteerden maatregelen die de kinderen in het gareel dienden te houden. Zo gold er voor 

de kinderen een zwijgplicht. Tevens hanteerden de scholen een isolatietechniek waarmee kinderen 

weer ‘tot zichzelf gebracht worden’.381 Ook De Tijd berichtte in 1947 over de Nederlandse 

tuchtscholen. Er zou een gevangenissfeer op deze scholen heersen. In het artikel wordt geopperd 

een voorbeeld te nemen aan de particuliere instellingen.382 

In datzelfde jaar 1947 werd er gediscussieerd over de zogenaamde pleegkinderenwet. Deze 

discussie kwam terug in een artikel over een tehuis voor verwaarloosde jeugd te Dordrecht waar 

een meisje in 1947 zelfmoord pleegde. De Waarheid berichtte hierover door middel van een reactie 

van het communistische Tweede Kamerlid Brecht van den Muijzenberg. Zij stelde dat er al jaren 

gewacht wordt op de bescherming van ‘verwaarloosde en misdeelde kinderen’. Dit zou komen 

omdat er op dat moment nog steeds geen pleegkinderenwet was (deze wet werd in 1951 

vastgesteld en is op 1 januari 2015 vervallen).383 Het artikel richtte zich primair op het aan de kaak 

stellen van beter toezicht en controle op kinderhuizen.384 

De Leeuwarder Courant berichtte op 3 december 1948 over het multifunctionele 

opvoedingsgesticht Valkenheide. Bij aankomst in het gesticht werden de jongens in een 

isolatiepaviljoen ondergebracht. ‘De duur hangt van hun handelbaarheid af.’ In het artikel wordt 

het justitiële karakter van de instelling benadrukt. De primaire doelstelling van Valkenheide was 

heropvoeding van jeugdige delinquenten.385 

                                                
380 ‘Het gedrag van de jeugd. Ernstige klachten’, De Heerenveensche Koerier 3 augustus 1945, p. 
2. 
381 ‘Tuchtscholen – zwarte bladzijde van de kinderbescherming. Kennismaking met een “echte 
boefje”’, De Waarheid 12 april 1947, p. 3. 
382 ‘Tuchtschoolsfeer is verouderd. Geen heropvoeding zonder liefde’, De Tijd 26 maart 1947, p. 3. 
383 De wet regelde het toezicht op de verzorging en opvoeding van pleegkinderen.  
384 ‘De zelfmoord van het tienjarig meisje. Vijftig duizend kinderen vragen om hulp’, De Waarheid 
25 oktober 1947, p. 2. 
385 ‘Jeugdige misdadigers worden heropgevoed. Gesprek met de directeur van “Valkenheide”’, 
Leeuwarder Courant 3 december 1948, p. 5. 
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Twee jaar later is er meer algemene berichtgeving over misstanden binnen tehuizen. Op 3 mei 

1950 berichtte de Provinciale Drentsche en Asser Courant over ‘talrijke misstanden’ binnen privé-

kindertehuizen. Bij een onderzoek – waarover in het artikel geen details worden gegeven – in 1947 

onder 79 tehuizen worden de volgende ‘ergerlijke toestanden’ geconstateerd: meermaals worden 

kinderen in de winter met blote voeten naar school gestuurd. Zevenmaal wordt melding gemaakt 

van psychisch gestoorde pleegouders. Driemaal bestaat het vermoeden dat de pleegvader 

onzedelijke handelingen heeft verricht met kinderen. Het artikel maakt tevens melding van een 

leidster die kinderen laat slapen met hun handen boven het hoofd vastgebonden. Een ander 

(anoniem) tehuis laat kinderen die nog in bed plassen zonder matras slapen, op bedspiralen.386 

In 1951 is er berichtgeving over twee specifieke gevallen. Het Vrije Volk deed op 1 januari 

1951 verslag van een meisje van negentien in een tehuis voor sociale jeugdzorg, Goudestein te 

Maarssen, dat slachtoffer werd van schaking (i.e. het wegvoeren van een meisje zonder de 

toestemming van de personen die belast zijn met het ouderlijk gezag). Zij was het tehuis 

ontvlucht. Het is onduidelijk of dit op vrijwillige of onvrijwillige basis plaats vond. Uiteindelijk 

keerde het meisje bij haar ouders terug.387 

Op 6 maart 1951 verwees De Tijd naar ‘bezwaarlijke toestanden’ binnen de tuchtschool te 

Ginneken. Deze bezwaarlijke toestanden betreffen cellulaire straf, het militaristisch systeem, het 

spreekverbod en de mogelijkheid een pupil op water en brood in een isolatiecel te plaatsen. Het 

krantenartikel verklaart waarom deze maatregelen nodig zijn en hoe de maatregelen bijdragen aan 

probleemoplossing.388 Op 16 augustus 1952 berichtte Trouw eveneens over de tuchtschool in 

Ginniken. De eerste twee tot drie weken moest elke nieuwe pupil in afzondering doorbrengen 

achter gesloten deur.389 

Begin 1954 besteedde Het Parool aandacht aan het sociale overheidsjeugdzorgkamp ‘De Tol’ in 

Hummelo dat behoorde tot de dienst Vorming Buiten School van het ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. Minister J.M.L.Th. Cals van Onderwijs stelde dat de toestanden in het 

kamp over het algemeen goed zijn. Een bepaalde maatregel in oktober het jaar daarvoor achtte hij 

pedagogisch echter aanvechtbaar. De opvoedingsmethoden waar aan werd gerefereerd betreffen 

onder andere het uit bed lichten van pupillen voor het minste vergrijp, hen in hun ondergoed 

strafrondjes laten lopen en pupillen onder een koude douche zetten.390 

In 1954 vond een incident plaats die bijzondere aandacht kreeg van diverse bladen. De casus 

heeft betrekking op de verdwijning van het Joodse oorlogspleegkind Betty Meljado uit een 

kinderhuis in Den Haag.391 Betty werd tussen haar zevende en dertiende levensjaar telkens op 

verschillende adressen ondergebracht en door haar pleegouder Maria Langendijk onttrokken aan 

                                                
386 ‘In sommige kindertehuizen heersen vreemde toestanden. Ingediende Pleegkinderenwet wil 
daaraan een einde maken’, Provinciale Drentsche en Asser Courant 3 mei 1950, p. 5. 
387 ‘Eis. EEN jaar’, Het Vrije Volk 1 januari 1951, p. 7. 
388 ‘Bezoek aan de laatste tuchtschool. Instituut geen prettige kostschool’, De Tijd 6 maart 1951, 4. 
389 ‘Ontspoorde jongens. Rijkstuchtschool Ginniken herbergt er ongeveer 250 per jaar’, Trouw 16 
augustus 1952, p. 5. 
390 ‘Jongens willen graag in kamp “De Tol” blijven. Onderzoek van klachten gaf geen aanleiding tot 
enige maatregel tegen leiders’, Het Parool 26 maart 1954, p. 3. 
391 ‘Ontvoering Betty Meljado. Eén jaar voor pleegmoeder van Anneke Beekman’, De Tijd 27 juli 
1954, p. 1. 
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justitie en politie.392 Gesteld wordt dat mevrouw Langendijk deze daad beging door ‘sterk 

werkende gemoedsbewegingen’ en gebrek aan inzicht dat wat zij deed een misdrijf betrof.393  

Niet alle berichtgeving ten aanzien van geweld binnen de residentiële en justitiële jeugdzorg 

heeft betrekking op incidenten. In berichtgeving van De Telegraaf op 28 februari 1955 over het 

vraagstuk of ouders hun kinderen mogen slaan werd indirect melding gemaakt van ‘een kastijding 

in een weeshuis per procuratie toegediend’. De kastijding werd vermeld in het verband van een 

opsomming van andere voorbeelden waarbij docenten op school geweld tegen leerlingen 

gebruikten.394 

In De Tijd werd op 7 april 1955 aandacht besteed aan kinderen met ‘autistische’ 

gedragspatronen. Het artikel stelt dat deze kinderen vaak in een tehuis of gesticht ondergebracht 

worden waar ze niet thuishoren. De kinderen worden geïsoleerd in een tehuis waardoor hun 

‘psychiatrische’ aandoening niet de gewenste aandacht krijgt.395 Het artikel valt niet direct onder 

de definitie van fysiek en psychisch geweld maar impliceert wel de omstandigheden waaronder dit 

kan plaatshebben. 

Waar de vorige berichtgeving in De Tijd zeer impliciet bijdraagt aan dit onderzoek, is het 

volgende bericht zeer expliciet. De Tijd berichtte op 13 oktober 1955 over ‘schrikbarende straffen 

in een gesticht te Amersfoort’. Het artikel gaat over een jongen die tijdens zijn paasverlof een auto 

heeft gestolen met als doel een langdurige gevangenisstraf te krijgen zodat hij niet terug hoeft te 

keren naar het gesticht. Er wordt in het krantenartikel een voorbeeld gegeven van de aard van de 

misstanden. De desbetreffende jongen heeft eens vier dagen in de zogenoemde ‘doofpot’ moeten 

doorbrengen. Dit is ‘een cel zonder enig meubilair, met twee stalen deuren, een granieten vloer en 

slechts een ventilatortje voor wat frisse lucht. Alleen ’s avonds werd een brits in de cel geschoven.’ 

De kinderbeginselenwet van 1901 stond dergelijke maatregelen toe. Haagse jeugdleiders schreven 

vervolgens een brief aan de minister van justitie om deze strafbepalingen te herzien.396 

 

 

3.3. Conclusie 

 
In de periode 1945-1955 was er berichtgeving over fysieke mishandeling, fysieke verwaarlozing en 

emotionele mishandeling. Bij wijze van strafmaatregel moesten pupillen in de residentiële 

jeugdzorg bijvoorbeeld met hun handen boven het hoofd gebonden slapen, op spiralen slapen en 

werden pupillen onder de koude douche gezet of moesten zij in hun ondergoed strafrondjes lopen. 

Daarnaast zijn er aanwijzingen voor de verwaarlozing van pupillen binnen de residentiële en 

justitiële jeugdzorg. In voorkomende gevallen werden pupillen voor enkele dagen tot vier weken in 

een isolatiecel geplaatst op een dieet van water en brood. In één geval had de isolatiecel geen 

meubilair, stalen deuren en een granieten vloer. Isolement en andere ingrijpende maatregelen 

jegens pupillen werden in de pers bekritiseerd. Er werd gediscussieerd over wetgeving, de 

                                                
392 ‘Uitspraak proces Betty Meljado. Mevrouw Langendijk kreeg een jaar’, Nieuw Israelietisch 

Weekblad 30 juli 1954, p. 3. 
393 ‘Uitspraak in zaak-Betty Melhado. Mevrouw Langendijk tot 12 maanden veroordeeld’, De 
Waarheid 27 juli 1954, p. 1. 
394 ‘Mogen ouders hun kinderen slaan? Het pak op de broek soms het beste middel’, De Telegraaf 
28 februari 1955, p. 3. 
395 ‘Er is ’n tekort aan kinderpsychiaters!’, De Tijd 7 april 1955, p. 9. 
396 ‘Schrikbarende straffen in gesticht te Amersfoort. Rekest van Haagse jeugdleiders aan minister 
Donker’, De Tijd 13 oktober 1955, p. 1. 
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pleegkinderenwet, die deze vormen van geweld zou kunnen aanpakken. Tot slot werd melding 

gemaakt van een zwijgplicht die gold bij sommige residentiële en justitiële instellingen.  
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4. Periode 1955-1965  

We zien in de periode 1955-1965 een lichte afname van het aantal algemene treffers. Het 

totaalaantal treffers is 9832. Het aantal relevante persberichten over geweld in de residentiële en 

justitiële jeugdzorg daarentegen neemt in dit decennium toe tot 46. Een opvallend gegeven is dat 

de database van Delpher afneemt van 57.188 naar 38.787 publicaties in dit decennium. Er zijn dus 

minder publicaties opgenomen in Delpher gedurende deze periode, terwijl er meer relevante 

publicaties zijn gevonden. Dit kan worden verklaard doordat de 46 relevante berichten slechts over 

14 zaken gingen. De berichtgeving werd in deze periode met name gekenmerkt door fysieke 

mishandeling van pupillen door groepsleiders en door pupillen onderling.  
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4.1. Kwantitatief overzicht  
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4.2. Chronologische descriptie 

 
De eerste berichtgeving van deze periode dateert van 26 februari 1957. Wijmenga, de directeur 

van een Leeuwarder internaat, zou inwonende jongens structureel ernstig mishandelen. De casus 

kreeg veel aandacht. De Waarheid schreef: ‘Thans is gebleken, dat deze Wijmenga de jongens 

herhaaldelijk tuchtigt. Een jongen die door z’n ouders is teruggehaald had een gescheurde 

bovenlip, zijn boventanden waren door de onderlip geslagen en de linkerwang vertoonde bloedige 

striemen ontstaan door de ring aan de hand van de directeur, die kennelijk harde klappen aan de 

kinderen heeft toegediend.’397 De Tijd berichtte diezelfde dag over de mishandelingen in het 

internaat. Pupillen noemden het internaat zelfs ‘Vught’, refererend aan het Duitse 

concentratiekamp Vught. De Amsterdamse jongen André de Heus (zestien jaar) vermeldde zijn 

mishandeling in een brief aan zijn ouders. De directeur ontkende dat de mishandeling plaats heeft 

gevonden. Wat verder opvalt in de berichtgeving in De Tijd is de perceptie van de omgeving op de 

mishandelingen. Veel ouders schenen te weten dat de mishandelingen plaatsvonden en gingen hier 

kennelijk mee akkoord.398 Niettemin werd er door de ouders van André een schriftelijke aanklacht 

ingediend bij de officier van justitie, mr. M.H. Gellinck, wegens mishandeling. André verklaarde dat 

Wijmenga hem praktisch het hele huis door heeft geslagen en gestompt. Wijmenga zelf verklaarde 

dat het nodig is de jongens die in het internaat verblijven met harde hand aan te pakken omdat 

met de zachte lijn niks zou worden bereikt. In het geval van André stelde Wijmenga dat de jongen 

zo erg aan het treiteren was dat hij de jongen naar buiten bonjourde waarbij het hoofd van André 

tegen de deur kwam met enige verwondingen tot gevolg.399 

Een maand later, 27 maart 1957, werd in het Nieuwsblad van het Noorden wederom bericht 

over de mishandelingen. Rechercheonderzoek wees uit dat de mishandelingen in het Leeuwarder 

internaat stelselmatig plaatsvonden. Opmerkelijk is dat de directeur had bekend dat hij in het 

geval van De H. te ver was gegaan en (na de commotie) zijn manier van toezichthouden heeft 

veranderd. Er werden voorbeelden genoemd zoals het aanschaffen van een biljarttafel en het laten 

doorwerken van de jongens tot 21.00 uur in plaats van tot 23.00 uur.400 De kranten stonden niet 

lang stil bij het eventuele sanctioneren van de directeur. De kwestie bij het Leeuwarder internaat 

was aanleiding tot discussie in de media over de pleegkinderenwet en de uitwerking daarvan in de 

praktijk.401 

Drie jaar later, op 15 april 1960, berichtte de Leeuwarder Courant over een rapport van de 

Nationale Federatie voor Kinderbescherming dat zich baseerde op de jaren 1951 tot en met 1954 

en waarin 37 kindertehuizen waren onderzocht. Dit is het befaamde rapport-Koekebakker dat in 

1959 werd gepubliceerd.402 Het rapport had betrekking op de stand van zaken in Nederlandse 

kindertehuizen. Er werd geconcludeerd dat kinderen verwaarloosd werden. De verwaarlozing 

                                                
397 ‘Hij noemt z’n huis “Vught”… Directeur internaat mishandelt jongens’, De Waarheid 26 februari 
1957, p. 4. 
398 ‘Aanklacht tegen directeur van internaat te Leeuwarden. Jongeman mishandeld?’, De Tijd 26 
februari 1957, p. 2. 
399 ‘Leerling van Leeuwarder internaat door zijn directeur mishandeld’, Friese Koerier 26 februari 
1957, p. 5. 
400 ‘Medische verklaring over mishandeling. Directeur Leeuwarder internaat ging inderdaad te ver’, 
Nieuwsblad van het Noorden 27 maart 1957, p. 2. 
401 ‘De Pleegkinderenwet en de praktijk’, Het Parool 16 maart 1957, p. 15. 
402 Koekebakker, 1959 
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omvat onder andere het onvoldoende voeden van kinderen en medische zorg die niet op orde is 

met als gevolg een ontwikkelingsachterstand bij kinderen (zoals taalvaardigheden die onder niveau 

zijn). Het blijkt dat veel tehuizen worden bestuurd door ondeskundigen. In maar één van de 

onderzochte kindertehuizen bestaat het hele bestuur uit deskundigen.403 

Een aantal maanden later, op 24 september 1960, berichtte het Nieuwsblad van het Noorden 

over een incident in een burgerweeshuis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam. Twee kinderen 

die tijdelijk in het weeshuis verbleven kwamen terug bij hun ouders met blauwe plekken en 

bloeduitstortingen. De directeur van het weeshuis ontkende dit stellig en beweerde dat de blauwe 

plekken na het vertrek van de kinderen uit het weeshuis waren ontstaan. Er werd door de politie 

onderzoek aangekondigd.404 Zes dagen later schreef De Tijd/De Maasbode (een fusie van De 

Maasbode en De Tijd) dat het politieonderzoek voorlopig niet heeft uitgewezen dat er in het 

burgerweeshuis kinderen zijn mishandeld. Er was volgens de hoofdinspecteur van de politie geen 

grond voor de aangifte tegen het burgerweeshuis.405 Zodoende is niet alle berichtgeving 

betreffende geweld binnen de residentiële jeugdzorg en verwante sectoren terug te brengen naar 

daadwerkelijk (juridisch) bewezen geweld. 

In 1961 kreeg het Rijksopvoedingsgesticht (ROG) te Amersfoort veel media-aandacht. De 

Tijd/De Maasbode berichtte op 21 januari 1961 positief over bijzondere verbeteringen in het ROG. 

Van de zogenoemde ‘karwatsmentaliteit’ (karwats = zweep) van vijftig jaar geleden zou niets meer 

terug te zien zijn. Op de gesloten afdeling van het ROG hebben kinderen het juist beter dan 

daarbuiten, wat de kinderen als iets gênants zouden ervaren en hen zou doen verlangen de 

afdeling weer te mogen verlaten. Er is echter wel beperkte bewegingsvrijheid in de gesloten 

afdeling.406 

Nog geen maand later, op 16 februari 1961, werd er over het Amersfoortse ROG diametraal 

anders bericht. De berichtgeving had zowel betrekking op psychisch als op fysiek geweld. De chef 

van de strafafdeling (J. de W.) van het ROG was in 1959 ontslagen naar aanleiding van drie 

gevallen van nodeloos geweld. De Waarheid berichtte over dreigementen die De W. uitte: ‘Als ie ’t 

weer doet, trek ik hem aan stukken als een haring.’407 In twee van de drie geweldsgevallen werd 

De W. niet berispt door zijn superieur, schreef de Leeuwarder Courant.408 Het Algemeen 

Handelsblad berichtte nog uitgebreider over wantoestanden bij het ROG, waaronder de zaak 

waarbij werd gepoogd een jongen in een dwangbuis te wringen maar waar hij per abuis een lepel 

inslikte. Er werd te laat medisch ingegrepen en de jongen overleed in het ziekenhuis. Volgens de 

directeur van het ROG zou de jongen echter overleden zijn doordat hij in het ziekenhuis zijn 

verbanden had afgerukt en teveel water had gedronken.409 Er werden zelfs Kamervragen gesteld 

                                                
403 ‘Ontstellend rapport’, Leeuwarder Courant 15 april 1960, p. 1. 
404 ‘Vader loopt naar politie: “kinderen in weeshuis mishandeld”. Directeur wijst klacht met 
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Handelsblad 16 februari 1961, p. 3. 
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naar aanleiding van de misstanden, berichtte het Algemeen Handelsblad op 5 april 1961.410 

Uiteindelijk ging De W. bij het Utrechts ambtenarengerecht in beroep tegen het ontslag. De oud-

directeur, H.L.A.W., verklaarde tijdens de zitting dat wanneer een pupil zich verzet tegen een 

bewaker, de pupil koste wat het kost tot gehoorzaamheid moest worden gedwongen.411 Het 

ambtenarengerecht vernietigde op 8 maart 1961 het ontslagbesluit omdat slechts één 

geweldsgeval bewezen werd geacht.412 

In september 1961 werd in verschillende media wederom bericht over een gewelddadige 

gebeurtenis in het ROG. Dit keer betrof het niet geweld van een medewerker jegens een pupil 

maar juist andersom, van pupillen jegens een medewerker. Het Vrije Volk schreef: ‘Vijf pupillen 

van het Rijks Jongens Internaat in Amersfoort hebben gisteravond hun groepsleider met een 

biljartkeu neergeslagen om vervolgens via een zijraam te vluchten.’ De jongens werden korte tijd 

later weer gegrepen. Er waren tijdens het incident tien jongens aanwezig waarvan vijf deelnamen 

aan het geweld.413 De Telegraaf stelde dat het er zeer gewelddadig aan toe ging. Er werd hevig 

met de biljartkeu op de bewaker (groepsleider) ‘ingeranseld’.414 De Friese Koerier benadrukte het 

hevige karakter van het geweld eveneens.415 De casus heeft niet meteen betrekking op geweld 

tegen de pupillen maar beschrijft wel omgevingsgeweld voor en door pupillen. Hierbij moet 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de andere aanwezigen in de ruimte waar het geweld plaatsvond. 

De onregelmatigheden bij het Rijksopvoedingsgesticht (ROG) in Amersfoort waren aanleiding 

voor vragen aan de minister van justitie. Tweede Kamerlid C. Berkhouwer (VVD) stelde vragen, in 

het bijzonder over (pogingen tot) ontsnapping.416 Berkhouwer vroeg de minister tevens om een 

onderzoek naar de onregelmatigheden.417 Zowel in de politiek als in de media werd gediscussieerd 

over beleidsfouten die bij het gesticht waren gemaakt.418 Het Algemeen Handelsblad concludeerde 

dat het gesticht jarenlang op onverantwoorde wijze werd geleid en dat er zeer grove beleidsfouten 

waren gemaakt.419 

Twee jaar later, in 1963, werd uitvoerig bericht in de media over een kindertehuis in 

Zandvoort. De vergunning om een dergelijke inrichting te mogen exploiteren werd ingetrokken, 

berichtte Het Vrije Volk op 16 januari. Een bij het pension inwonende man ‘kwam in strijd met de 

aan de vergunning verbonden voorwaarden geregeld ’s avonds en ’s nachts op de slaapzalen, waar 

hij – volgens B. en W. – ontoelaatbare tuchtmaatregelen toepaste en liederlijke taal tegen de 
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kinderen gebruikte. De directrice liet dit toe ondanks het feit dat op de slaapzalen alleen personeel 

van het pension mag komen.’420 Dezelfde krant berichtte negen maanden later uitgebreider over 

het karakter van het geweld in het pension. Zo zouden kinderen tikken met een mattenklopper of 

pantoffel krijgen van het personeel. En de inwonende man die wordt aangeduid als ‘ome Frans’ zou 

een verruwing in het pension hebben gerealiseerd door middel van het uitdelen van klappen en het 

gebruik van scheldwoorden.421 

De Telegraaf ging tevens in op de kwestie en op het vraagstuk of het hier mishandeling of 

strafmaatregelen betrof. De betrokken officier van justitie stelde: ‘Het is moeilijk een grens te 

trekken, aldus de Officier, tussen pedagogische afstraffingen en mishandelingen’ en: ‘We weten 

allemaal dat er tuchtmaatregelen gebruikt worden en deze zijn niet ernstiger dan normaal.’ Wel 

vond de officier dat de gevallen waar met de pantoffel of mattenklopper was opgetreden te ver 

gaan.422 Uiteindelijk werd slechts één mishandeling juridisch bewezen en kreeg de houdster van 

het pension een boete van 140 gulden.423 

Juni 1961 berichtte de Leeuwarder Courant over een incident bij het kamp voor sociale 

jeugdzorg ‘De Kuil’ (dat onder het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen viel) in 

Beekbergen. De vijftienjarige jongen J.C. Flobbe uit Rotterdam was met andere pupillen de vloeren 

aan het schrobben toen er ruzie ontstond. De ruzie escaleerde en Flobbe kreeg een klap met een 

schep op zijn hoofd. Hij overleed later in het ziekenhuis.424 

In 1964 werd een mishandeling in een ander kinderpension gemeld. De moeder van het kind in 

kwestie constateerde blauwe plekken op haar benen en billen. Het kind (7 jaar oud) stelde dat ze 

met een pollepel was geslagen door de directrice. De directrice ontkende dit. De officier van justitie 

achtte genoeg bewijs aanwezig voor mishandeling, de politierechter nam dit oordeel echter niet 

over met vrijspraak als gevolg.425 

Vervolgens vond in 1964 een ontvoering van een achtjarig meisje uit een kinderhuis in 

Dordrecht plaats. Op 26 september schreven verschillende kranten dat de moeder van het kind 

haar met enig geweld in de auto had gezet toen het kind met een kinderverzorgster in de tuin van 

het kinderhuis aan het wandelen was.426 

Aan het einde van het decennium, september 1965, is er uitgebreide berichtgeving over 

ontucht met pupillen door de directeur-eigenaar J.M., bij het jongensinternaat Leevliet in 

Warmond.427 De directeur zou ontucht hebben gepleegd met jongens tussen de twaalf en zestien 
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jaar.428 Trouw berichtte dat de directeur tevens werd gevreesd door zijn pupillen vanwege zijn 

hardhandige manier van straffen. De pupillen gaven aan dat ze de ontucht soms toelieten om een 

draaglijk leven in het instituut te bewerkstelligen.429 In december kwam een tweede geval van 

ontucht in Warmond aan het licht. De Telegraaf gaf aan dat het hoofd van de School met de Bijbel, 

J.G.S., verdacht werd van ontucht met een voormalig pupil van Leevliet. Deze jongen was 

vanwege de commotie over de ontucht met de directeur van het internaat tijdelijk bij het 

schoolhoofd ondergebracht omdat zijn ouders op dat moment in het buitenland verbleven.430  

 

 

4.3. Conclusie 

 
De berichtgeving in de periode 1955-1965 kenmerkt zich voornamelijk door fysieke en emotionele 

vormen van geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg. Berichten over fysieke mishandeling 

gaan over fysiek geweld van groepsleiders ten aanzien van pupillen, soms in het kader van de 

instellingsmethodiek (tuchtmaatregelen). In een enkel geval ging het om geweld tussen pupillen 

onderling. Daarnaast was er sprake van bedreiging van een pupil door een groepsleider en het 

gebruik van scheldwoorden door een medewerker in het bijzijn van pupillen. In dit decennium werd 

voor het eerst melding gemaakt van een geval van ontucht, gepleegd met meerdere pupillen door 

de directeur van een residentiële instelling.  
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5. Periode 1965-1975 

In deze periode is een intensivering te zien van de berichtgeving in de regionale en landelijke pers 

met betrekking tot geweld binnen de residentiële en justitiële sector. Het totaalaantal treffers is 

13.937 waarvan 73 relevant. Ten opzichte van het vorige decennium (1955-1965) is er in deze 

periode een toename van 27 relevante treffers. In vergelijking met het eerste decennium (1945-

1955), waar het aantal algemene treffers beduidend lager was, zijn er ruwweg drie keer zoveel 

relevante mediapublicaties tijdens deze periode. Er is derhalve een duidelijke toename in de 

berichtgeving omdat de database van Delpher in het decennium 1945-1955 meer unieke 

publicaties telt. Dit komt mede vanwege de grote media-aandacht voor het isoleren van pupillen 

gedurende dit decennium. Ook worden er deze periode meer onderwerpen besproken in de media, 

namelijk 16. 
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5.1. Kwantitatief overzicht 
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5.2. Chronologische descriptie  

 
Het eerste relevante artikel werd op 12 september 1968 gepubliceerd. Het Nieuwsblad van het 

Noorden berichtte over wantoestanden in een kindertehuis aan het Ripperdapark in Haarlem. 

Omwonenden hadden aangifte bij de politie gedaan. De kinderen – op dat moment vijf, in het 

verleden waren het er meer – zouden moeten slapen tussen honden- en kattenvuil, zouden te 

weinig eten krijgen en er zouden lijfstraffen worden uitgedeeld. Een onderzoek werd echter niet 

noodzakelijk geacht. De directeur van de school waar de kinderen naartoe gingen dreigde de 

pleegmoeder (zo wordt ze genoemd in de berichtgeving) met officiële stappen. Als reactie haalde 

de pleegmoeder de kinderen van school.431 Het schoolhoofd had de wantoestanden al eerder 

gemeld bij de kinderbescherming. Verschillende jaren gingen kinderen die bij de 47-jarige vrouw 

verbleven zonder eten naar school. Op school werden er ook vaak blauwe plekken gesignaleerd.432 

In januari 1969 berichtte De Tijd over mishandelingen van inwonende pupillen in de 

rijksinrichting voor jongens aan de Oostelijke Handelskade te Amsterdam (Lloyd-hotel). In de 

rijksinrichting verbleven jongeren met een civielrechtelijke en strafrechtelijke maatregel. Een aan 

de instelling verbonden predikant gaf commentaar en stelde dat de klachten een volkomen 

vertekend beeld geven van de werkelijke gang van zaken. Hij ontkende echter niet dat er fouten 

waren gemaakt.433 Het Lloyd-hotel kwam meermaals in het nieuws. Zeven jongens brachten 

vernielingen aan. De Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen om de rebellie op te lossen.434 In 

de berichtgeving werd de werkwijze van het Lloyd-hotel bekritiseerd. Er zou sprake zijn van 

misstanden, waarbij werd gerefereerd aan discriminatie. Het Vrije Volk schreef over een onderzoek 

in opdracht van de minister van Justitie dat werd ingesteld naar de werkwijze en de organisatie bij 

het Lloyd-hotel 435 

Op 10 mei 1969 berichtte het Limburgsch Dagblad over een geslaagde ontsnappingspoging uit 

het Rijksjongensinternaat te Amersfoort (voorheen ROG). Pupillen maakten daarbij gebruik van 

tafelpoten als wapens. Eén bewaker (groepsleider) raakte ernstig gewond. Vijf jongens namen deel 

aan de ontsnapping, drie van hen werden snel weer gepakt. In het internaat zelf brak ook onrust 

uit. Pupillen barricadeerden de deuren. De politie loste dit echter snel op.436 

De pers berichtte op 11 maart 1970 over een ander voorbeeld van een gewelddadige context in 

een internaat. Het artikel heeft betrekking op Huize in den Nieuwenhof te Maastricht. Er had onder 

andere een rel plaatsgevonden in het internaat in de nacht van 2 op 3 februari. Zowel in de 

Tweede Kamer als in de gemeenteraad werd gevraagd om opheldering over de toestand in het 

internaat.437 In de vraagstelling van het Kamerlid A.P. Oele (PvdA) aan de minister van Justitie 

worden de mogelijke misstanden duidelijker. Oele spreekt over een melding van een 
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zelfmoordpoging, een vechtpartij en het laten terugkeren van een pupil tegen de wens van een 

behandeld arts van de psychiatrische inrichting waar de jongen tijdelijk was ondergebracht.438 

De periode 1965-1975 is een decennium van veel debat over de jeugdzorg. Op 16 maart 1970 

protesteerden tweehonderd voogdijwerkers tegen de situatie binnen de kinderbescherming. Zij 

stelden dat de pupillen geen rechtspositie hebben. Een van de initiatiefnemers, Ed van Beusekom, 

zei: ‘Van de straffen, mishandelingen en opstanden in de internaten hoort niemand iets.’439 Dat de 

misstanden binnen de sector aan de kaak werden gesteld blijkt ook uit een blauwboek dat werd 

gepubliceerd door de Nationale Federatie voor Kinderbescherming, berichtte De Tijd op 24 maart 

1970. In het blauwboek stonden richtlijnen voor de kinderbescherming voor voogdijinstellingen en 

internaten.440 Prof. J. Koekebakker liet zich op 22 mei uit over de jeugdpsychiatrie. De Tijd 

berichtte dat hij pleitte voor experimenteren met indringender therapeutische methoden dan de 

maatschappelijke ethiek mogelijk maakte. Hij doelde hiermee op een hardere aanpak in de vorm 

van agressieve crisistherapie. Koekebakker stelde dat er ‘afstand moet worden gedaan van al het 

zoetsappige gedoe in de tehuizen’. Ook merkte hij op dat ‘met de erotische kant van de 

problematiek veel realistischer moet worden geëxperimenteerd’.441 Later dat jaar, 24 oktober 

1970, werden misstanden binnen de sector wederom aan de kaak gesteld door orthopedagoog 

André Haakmat. Hij stelde dat: ‘Het slechtste eigen gezin is nog altijd oneindig veel beter dan de 

beste inrichting.’442 Het voornoemde schetst een context waarin opvoedmethoden vanuit 

verschillende perspectieven worden bediscussieerd. 

Op 5 augustus 1970 besteedde het Nieuwsblad van het Noorden aandacht aan een ontvoering 

en ontucht met een pupil uit een inrichting te Mook. Een negenjarig meisje werd door de vriend 

van haar moeder, J.K., uit de inrichting meegelokt. Hij pleegde vervolgens ontucht met haar.443  

Het levendige maatschappelijk debat continueerde in 1971. Uit een door de Pacifistisch 

Socialistische Partij (PSP) geïnitieerd onderzoek bleek dat kinderen bij wijze van straf eenzaam 

werden opgesloten, van enkele dagen tot enkele weken.444 Het Nieuwsblad van het Noorden 

berichtte tevens over het onderzoek. Het onderzoeksrapport dat gebaseerd is op een enquête 

meldde achttien gevallen van eenzame opsluiting in inrichtingen te Nijmegen, Borkulo, 

Bloemendaal, Amersfoort, Rijsbergen, Maastricht, Den Dolder, Rotterdam, Tilburg en Groningen. 

De fractievoorzitter van de PSP, H. Wiebenga, stelde in een vraag aan minister C.H.F. Polak van 

Justitie dat deze vorm van kinderstraffen dicht nadert tot kindermishandeling en onaanvaardbaar 

is. Staatsecretaris K. Wiersma van Justitie stelde dat er van kindermishandeling en misstanden in 

kindertehuizen geen sprake zou zijn.445 De inrichtingen motiveerden opsluitingen als volgt: ‘om je 

reacties te observeren, om tot rust te komen, om na te denken over wat je gedaan hebt, 

                                                
438 ‘Vragen aan minister over De Nieuwenhof’, Limburgsch Dagblad 6 maart 1970, p. 17. 
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442 Frank de Jong, ‘Kinderen in tehuizen. Veilig opgeborgen zonder toekomst’, De Telegraaf 24 

oktober 1970, p. 74. 
443 ‘Meisje (9) uit inrichting gelokt en verkracht’, Nieuwsblad van het Noorden 5 augustus 1970, p. 
3. 
444 ‘Uit onderzoek van PSP blijkt: “Eenzame opsluiting in kindertehuizen nadert tot 
kindermishandeling”’, Leeuwarder Courant 21 mei 1971, p. 14; ‘PSP klaagt over kinderen in cel’, 
NRC Handelsblad 22 mei 1971, p. 3. 
445 ‘Staatsecretaris: Kindermishandeling in tehuizen komt zelden voor’, De Volkskrant 6 juli 1971, 
p. 6. 



 

229 

 

overtreding van de regels, om een voorbeeld te stellen, om een einde te maken aan die aanstellerij 

en die aandachttrekkerij’.446 Er is ook een opmerkelijke reactie vanuit de desbetreffende pupillen. 

Pupillen van het observatiehuis voor meisjes St. Joseph in Rijsbergen waren verontwaardigd dat 

hun huis in het onderzoek werd genoemd. De isoleerkamers in het huis werden namelijk gebruikt 

voor de opslag van frisdrank. Verder vond de directrice van het huis, zuster Prisca, dat het 

verkeerd was dat de indruk werd gewekt dat het onderzoek van de PSP een officieel en grondig 

onderzoek zou zijn.447 De Belangenvereniging Minderjarigen vocht voor meer inspraak, onder 

andere om eenzame opsluiting aan te pakken.448 

In 1971 werd er ook melding gemaakt van een aantal incidenten. Het Vrije Volk besteedde op 

1 april aandacht aan twee pupillen van het kindertehuis Don Bosco in Scheveningen die in opstand 

waren gekomen tegen de gang van zaken in het kindertehuis. De jongens stelden dat zakgeld werd 

ingehouden en dat jongens het huis uit werden geschopt. De directie van Don Bosco reageerde 

door de jongens, beiden achttien jaar, op straat te zetten.449 De Telegraaf berichtte op 22 mei over 

een ander geval dat plaats vond in Apeldoorn. Drie minderjarige jongens ontsnapten uit het 

internaat Nieuw Veldzicht. De jongens deden dit met behulp van bewoners uit hun voormalige 

buurt. Na het overlijden van hun ouders waren de jongens door de kinderbescherming in het 

internaat geplaatst. Volgens de buurtbewoners werden de jongens daar afgesnauwd en 

uitgescholden.450 

Op 4 juni 1971 werd bericht over personeel van het christelijk jongenstehuis ‘Welkom’ in 

Arnhem voor wie het strakke regime van de directeur te veel werd. Acht groepsleiders legden hun 

functie neer omdat zij niet langer medeverantwoordelijk wilden zijn voor de wantoestanden in het 

tehuis. De wantoestanden hadden betrekking op vormen van opsluiting. De groepsleiders stelden 

dat het huis ‘nog erger is dan de strengste gevangenis’.451 

Dat eenzame opsluiting een terugkerend thema is in deze periode bleek uit een publicatie een 

dag later, 5 juni 1971. In een artikel in het Limburgsch Dagblad uitte een meisje van zeventien 

haar onbegrip over eenzame opsluiting als straf in tehuizen: ‘Als je nou werkelijk iets ernstigs zou 

hebben uitgehaald, maar eenzame opsluiting alleen voor weglopen of agressiviteit?’452 De discussie 

over de toelaatbaarheid van eenzame opsluiting vond zowel plaats in het maatschappelijk domein 

als binnen de politiek.453 

De Belangenvereniging Minderjarigen kwam veelvuldig terug in de berichtgeving dit 

decennium. De Tijd berichtte over een actie op 18 mei 1972. De Belangenvereniging bezette het 

hoofdkantoor van de Nationale Federatie Kinderbescherming in Den Haag en eiste openheid van 
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zaken over de toekomst van de kindertehuizen.454 2 december 1972 kwam de Belangenvereniging 

wederom in de media. In het Haagse kindertehuis Christina zouden ontoelaatbare toestanden 

plaatsvinden. In het tehuis woonden achtendertig meisjes en vier jongens van zes tot negentien 

jaar. Volgens de Belangenvereniging zouden ze als straf regelmatig geslagen worden, hun zakgeld 

ontnomen worden en zouden de pupillen zonder eten naar bed gestuurd worden.455 

Circa een jaar later berichtte NRC Handelsblad over misstanden in jeugdhuis ‘De Vluchthaven’ 

in Amsterdam. 29 augustus 1973 bood de Belangenvereniging Minderjarigen een rapport aan de 

directeur aan. In het rapport werd kritiek geuit op de situatie in het tehuis. Deze kritiek richtte zich 

in de eerste plaats op de manier waarop de gemiddeld vijfendertig jongens van zes tot achttien 

jaar in het tehuis werden behandeld.456 Een ex-groepsleider sprak van opsluiting in een cel als 

strafvorm.457 PSP-Kamerlid B. van der Lek stelde naar aanleiding van de commotie Kamervragen 

aan minister van justitie A.A.M. van Agt. Van der Lek stelde dat van een leefbare situatie in het 

tehuis geen sprake meer is. Hij drong tevens aan op een nieuwe regeling voor de cellulaire 

opsluiting van pupillen.458 De maatschappelijke onrust leefde ook in 1974 op. Bij wijze van protest 

hielden zestig jongeren op 17 mei 1974 twee paviljoens van de Heldringstichtingen in het Betuwse 

Zetten voor enkele uren bezet. Het ging de groep om de behandelmethoden in de tehuizen. 

Meisjes werden volgens de bezetters regelmatig onder de koude douche gezet, in een isoleercel 

geplaatst of met kalmeringsmiddelen verdoofd.459 De misstanden in de residentiële en justitiële 

jeugdzorg, waaronder in het bijzonder isolement, zijn in deze periode een terugkerend thema van 

discussie. 

Op 12 januari 1973 berichtte Het Vrije Volk over een ernstig geweldsmisdrijf. Een 26-jarige 

Belg, Jozef B., ontvoerde een veertienjarig meisje uit een kindertehuis in Maastricht. De man 

verkrachtte vervolgens het kind en probeerde haar te doden. Het meisje wist echter te 

ontsnappen.460 Later dat jaar, 9 november 1973, schreef De Telegraaf over een misbruikzaak bij 

een kindertehuis in Den Haag. Een 58-jarige pensionhouder, H.M.R., en een bij hem op kamers 

wonende 21-jarige man, H.C., pleegden tussen 1967 en 1973 regelmatig ontucht met zeker acht 

jongetjes van tien tot veertien jaar. De politie vond een groot aantal foto’s, dia’s en films waarop 

het misbruik was vastgelegd.461 

Begin 1974 kwam een incident bij de Rekkense Inrichtingen in Rekken in de media. Het Vrije 

Volk berichtte dat drie groepsleiders het afgelopen jaar ontslagen waren wegens ontucht met 

pupillen. In alle gevallen vond de ontucht plaats in de afdeling kinderbescherming.462 

De berichtgeving aan het einde van dit decennium ging in belangrijke mate over kindertehuis 

De Trintel uit Enkhuizen. Een achttienjarige pupil van dit tehuis, Arnold D., vermoordde tijdens een 
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vakantie op Terschelling de achtjarige Basje (Bastiaan) Ellmer door een messteek in het hart.463 

Naar aanleiding van de moord gaf burgemeester L. J. Hoogland van Terschelling aan dat hij het 

onbegrijpelijk vond dat pupillen van tehuizen zonder medeweten van de politie of andere instanties 

op het eiland verbleven. De voorzitter van de Nationale Federatie voor Kinderbescherming 

reageerde op deze uitspraak door te stellen dat deze commotie er niet toe mocht leiden dat 

bewoners van kindertehuizen in een isolement werden gedrongen. Hij vond dat de kinderen niet 

over een kam geschoren moesten worden, er niet moest worden gestigmatiseerd en hij wees erop 

dat zeer veel jongens en meisjes uit kindertehuizen nooit met het strafrecht te maken hebben 

gehad.464 De adjunct-directeur van het kindertehuis schaarde zich hier achter465 en de 

Belangenvereniging Minderjarigen eveneens.466 Voorstanders van de uitspraken van burgermeester 

Hoogland vonden tevens hun weg naar de media, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van 

een opiniestuk.467 Uiteindelijk kreeg Arnold D. geen straf vanwege zijn geestestoestand die hem 

geheel ontoerekeningsvatbaar maakte.468 

De Trintel kwam ook op een andere manier in het nieuws. Directeur F.H. van het kindertehuis 

werd op 21 augustus aangehouden op verdenking van ontucht met pupillen.469 De zaak kwam door 

een van de misbruikte jongens aan het licht.470 F.H. bekende ontucht met drie jongens te hebben 

gepleegd.471  

 

 

5.3. Conclusie 

 
Uit de berichtgeving blijkt dat in de periode 1965-1975 in de residentiële en justitiële jeugdzorg 

sprake was van fysieke, seksuele en emotionele mishandeling, alsmede van fysieke verwaarlozing. 

Pupillen ondergingen bijvoorbeeld lijfstraffen. Daarnaast was er berichtgeving over groepsleiders 

die pupillen sloegen. Daar tegenover staat dat er ook melding werd gemaakt van pupillen die de 

groepsleiding mishandelden. Fysieke mishandeling betrof in één geval het toedienen van 

kalmerende middelen. De berichtgeving levert ook inzichten over seksueel geweld op in de 

residentiële en justitiële sectoren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit berichtgeving over medewerkers die 

ontucht pleegden met pupillen. Daar komt bij dat er ook sprake was van seksueel misbruik van 

pupillen buiten de instellingen, maar wel in een verband waar pupillen onder verantwoordelijkheid 

van de instellingen vielen. De media toont naast fysieke vormen van geweld ook emotioneel 

geweld. Er werd in deze periode wederom veelvuldig aandacht besteed aan het isoleren van 

pupillen, voor enkele dagen tot enkele weken. De problematiek rond het isoleren van pupillen werd 
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vaak door de Belangenvereniging Minderjarigen aan de kaak gesteld. Ten slotte is er in de 

berichtgeving aandacht voor ondervoeding van pupillen in residentiële instellingen. 
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6. Periode 1975-1985 

In deze periode is er een intensivering van de algemene treffers. Het totaalaantal treffers is 20.757 

waarvan 54 relevant. Er is sprake van een afname van relevante treffers ten opzichte van het 

vorige decennium. Belangrijk om in ogenschouw te nemen, is dat het aantal afzonderlijke 

krantenartikelen die zijn opgenomen in Delpher eveneens afneemt in deze periode. Daar tegenover 

staat dat er in het decennium maar liefst 18 unieke zaken werden besproken in berichtgeving.  
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6.1. Kwantitatief overzicht  
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6.2. Chronologische descriptie  

 
De Telegraaf berichtte op 28 april 1976 over een groepje jongens die in een 

televisieprogramma op Nederland 2 een boekje opendeden over misstanden bij 

kinderbeschermingsinternaat Harreveld in de Achterhoek. In het programma spraken de jongens 

over de isolatiemaatregelen bij de instelling. Er vonden ook andere strafmaatregelen plaats, zoals 

het van 21.00 tot 00.00 uur traplopen als er niet goed was schoongemaakt. Volgens de adjunct-

directeur van het internaat, J. van der Vliet, maakten de jongens er een veel te sensationeel 

verhaal van. Hij stelde: ‘In het afgelopen jaar heeft er één, die wat “afkoeling” nodig had, een 

nacht in moeten slapen, maar voor de rest is die cel niet meer gebruikt.’472 Een kleine twee weken 

later berichtte NRC Handelsblad over geweldpleging door drie jongens bij het rijksinstituut voor 

jongens Op den Berg te Amersfoort. De pupillen werden verwijderd uit het instituut. De jongens 

hadden personeelsleden en een bij het instituut aangesloten pastoor bedreigd met onder andere 

een mes.473 Het Nieuwsblad van het Noorden schreef op 7 mei 1976 dat er een onderzoek zal 

worden ingesteld naar drie gevallen van bedreiging van medewerkers van Op den Berg waaronder 

het geval van de twee jongens die de pastoor bedreigden en twee andere gevallen waarbij 

medewerkers waren gegijzeld.474 

Het Vrije Volk berichtte op 2 juni 1976 over een actie van de Belangenvereniging 

Minderjarigen. De Belangenvereniging had het groepsverblijf van de meisjesafdeling in kindertehuis 

Het Treekerbergje te Amersfoort bezet. De Belangenvereniging wilde dat een groepsleider die 

meisjes zou slaan en chanteren zou worden ontslagen. Zolang dit niet was gebeurd, continueerden 

zij hun actie. De Belangenvereniging vond tevens dat de inwonende meisjes meer invloed op de 

besluitvorming in het tehuis moesten krijgen.475 In oktober datzelfde jaar kwam de 

Belangenvereniging weer in het nieuws. Het rooms-katholieke observatiecentrum Beukenrode werd 

bezet door een deel van de bewoners (vijftien van de zestig jongens). De Belangenvereniging 

steunde de bezetters. Aanleiding was de weigering van de leiding om in te gaan op de 

inspraakeisen van de bewoners. Er zou op Beukenrode tevens geslagen worden. Adjunct-directeur 

A.G.M. Westhuis stelde dat dit niet systematisch gebeurde maar dat er wel eens een klap viel.476 

Een dag later berichtte De Telegraaf dat veertig jongens het tehuis bezet hielden. Er werd gesteld 

dat er ook jongens van de Belangenvereniging Minderjarigen meededen. Het slaan werd in het 

artikel gespecificeerd en teruggebracht naar af en toe een oorvijg uitdelen. De directie overwoog 

met de jongens in overleg te treden.477 

In september 1976 besteedde De Telegraaf aandacht aan het beleid van de Heldringstichtingen 

in Zetten (in het decennium 1985-1995 zal uitvoerig worden ingegaan op de Heldringstichtingen). 

De Heldringstichtingen kregen een onderzoek door het ministerie opgelegd naar aanleiding van 

negatieve publiciteit. Dit mondde uit in een rapport van de Commissie-Dijkhuis. Het rapport 

beschreef onder andere isoleermaatregelen en het platspuiten van pupillen. De pupillen van de 
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Heldringstichtingen reageerden in de krant door te stellen dat de berichtgeving overdreven 

werd.478 

In het jaar 1977 was er slechts één relevant bericht met betrekking tot geweld. Het 

Limburgsch Dagblad schreef over het internaat Abshoven in Munstergeleen waar ongewenst gedrag 

van groepsleiders zou plaatsvinden. Een jongen van vijftien jaar zei: ‘Als wij ’s avonds 

thuiskwamen volgde er regelmatig een scheldpartij. Wat me vooral ergerde was het afreageren op 

de kleineren in de groep. En als het maar even tegenzat, kon je zonder eten naar boven gaan.’ Op 

het moment dat het artikel gepubliceerd werd zouden deze misstanden iets van het verleden zijn 

en zou er hard gewerkt worden om deze ‘zwarte jaren uit de geschiedenis van dit internaat te doen 

vergeten’. De directeur van het internaat, Meys, erkende dat de kern van de beweerde misstanden 

op waarheid berustte en betreurde het ten zeerste. Hij voelde zich soms machteloos tegen de 

bewuste groepsleider omdat er niet direct bewijs was voor lijfstraffen en ontslag daardoor lastig 

was.479 

De volgende berichtgeving dateert uit september 1979 en richtte zich op de publicatie van het 

zwartboek Rijksinrichtingen van de BM (een boek waarin misstanden worden aangetoond). NRC 

Handelsblad deed op 26 september 1979 verslag van het zwartboek. In het boek werd beschreven 

dat de ongeveer vijfhonderd minderjarigen die waren opgenomen in negen rijksinrichtingen 

regelmatig bloot stonden aan lichamelijke ontberingen, opsluiting in isoleercellen en een 

intimiderend regime.480 De Waarheid besprak een aantal voorbeelden. ‘Alle deuren zitten op slot, 

zelfs de kamertjes zijn afgesloten. Als je naar de wc moet dan moet je bellen. Als je te vaak belt 

naar de zin van de leiding dan zeggen ze gewoon, je mag niet meer bellen.’ En: ‘In ieder geval is 

het zo, dat als er een jongen naar een separatiecel wordt gebracht, hij daar vaak letterlijk 

ingegooid wordt.’ Het is niet bekend in welke specifieke rijksinrichting dit plaatsvond. Het 

totaalplaatje gaat om de rijksinrichtingen Eikenstein te Zeist, Den Heyacker te Breda, Kralingen te 

Rotterdam, het Lloyd-hotel te Amsterdam, De Hunerberg te Nijmegen, Op den Berg te Amersfoort, 

Overberg te Overberg, Den Engh in Den Dolder en De Lindenhorst te Zeist.481 Ook Het Vrije Volk 

besteedde aandacht aan het zwartboek. Op 28 september 1979 werd in een artikel gesteld dat 

maatregelen zoals geweld, tucht, dreigementen en isoleercellen niets goeds brengen.482 Het 

opsluiten van pupillen bleef echter gehandhaafd in de jeugdzorg. Uit een wetsontwerp dat in 

dezelfde maand werd ingediend bleek dat het isoleren van pupillen gangbaar bleef. Wel werd er 

een maximum aan de maatregel verbonden. Jongeren van zestien en zeventien jaar mochten tot 

maximaal zes dagen in de isoleercel worden opgesloten, jongeren van veertien en vijftien jaar 

maximaal vier dagen en jongeren van dertien jaar of jonger mochten maximaal twee dagen in de 

cel worden geplaatst.483 
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Op 11 november 1979 deed zich een geweldsincident bij de inrichting De Helper Haven te 

Groningen.484 De Leeuwarder Courant schreef dat het nachthoofd van De Helper Haven, mevrouw 

E.M. Stouten-De Rijk, door een zeventienjarige pupil, J.M.S.B., door messteken en een wurggreep 

om het leven was gebracht.485 Tegenover de politie verklaarde de jongen dat hij het nachthoofd in 

een wurggreep had genomen en haar daarna met een mes in de buik en in de hals had 

gestoken.486 Een duidelijk motief gaf B. niet. De jongen zou al zijn hele leven in inrichtingen 

verblijven.487 

Eenzame opsluiting is in dit decennium een terugkerend thema. In een artikel van Het Vrije 

Volk werd aan de staatssecretaris van justitie gerefereerd, die in 1971 in reactie op Kamervragen 

had gezegd: ‘Eenzame opsluiting voor straf in een kleine ruimte komt in ons land niet voor.’ De 

Kamervragen en reacties resulteerden in richtlijnen waarin werd vastgelegd dat isolatie van 

kinderen onder de veertien jaar onwenselijk is en dat afzonderingen die langer dan 24 uur duren 

onmiddellijk moesten worden gemeld. Voorts ging het artikel in op het zwartboek Zetten, zat, 

gezeten dat in 1974 gepubliceerd werd en waarin onthullingen werden gedaan over misstanden bij 

de tehuizen van de Heldringstichtingen waar kinderen van acht à negen jaar geïsoleerd zouden 

worden. De in 1975 ingestelde Commissie-Dijkhuis concludeerde dat er in de tehuizen van de 

Heldringstichtingen verschillende vormen van isolatie plaatsvonden, als maatregel voor zowel 

kleine als grote vergrijpen. De politiek beloofde verbetering. Echter, de isolatiemaatregelen bleven 

nog voorkomen. Volgens het dossier Je voelt je als een beest. Isolaties van minderjarigen in 

Nederlandse tehuizen door Waer Gebeurt, een samenwerkingsverband van organisaties voor 

alternatieve hulpverlening, vonden de maatregelen vaak plaats bij agressie, als pupillen niet mee 

wilden doen en als pupillen voor het eerst aankwamen bij de inrichting. De isolaties zouden wel 

teruglopen.488 Ook in de documentaire ‘Tehuiskinderen’, die werd uitgezonden door Veronica 

Omroep Organisatie op 24 oktober 1797, werd veel kritiek geuit op het beleid in sommige 

kindertehuizen. Er werd gesproken over autoritaire begeleiding, het gebruiken van pupillen voor 

proeven en seksueel misbruik.489 minister J. de Ruiter en staatsecretaris E.A. Haars (justitie) waren 

uiteindelijk bereid tot een concessie waarin werd bepaald jongeren in rijksinrichtingen korter af te 

zonderen. Isolatie als disciplinaire straf werd afgeschaft, maar isolatie als louter pedagogische actie 

bleef toegestaan. Pupillen die ouder zijn dan veertien mochten voortaan niet langer dan twee 

dagen worden geïsoleerd met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens twee dagen.490 De 

Waarheid deed vervolgens verslag van een wetsontwerp van CPN-kamerlid Ina Brouwer over de 

rechtspositie van pupillen in inrichtingen. Brouwer was een fel opponent van de 

isolatiemaatregelen. Ook was zij tegen het beperkte beklagrecht van de jongeren. Naast 
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schriftelijke mogelijkheden tot klagen zouden er ook mondelinge of telefonische mogelijkheden 

moeten komen.491 

Het isolatievraagstuk kwam in 1980 meermaals aan bod en vond in verschillende domeinen 

plaats, zoals de media, de politiek en de sector zelf.492 Het Nederlands Dagblad deed op 8 februari 

1980 verslag van een interview met A.H. Klapwijk, directeur van kindertehuis De Driehoek te Ede. 

Klapwijk maakte onderscheid tussen opvoeden en behandelen. De isoleercel heeft volgens hem 

geen plaats in de opvoeding, maar bij behandelingstehuizen hoeft er geen bezwaar tegen te 

bestaan. De isoleercel zou in de medische sector thuishoren en is geen opvoedkundig 

instrument.493 NRC Handelsblad berichtte diezelfde dag over het standpunt van de staatsecretaris 

van Justitie, mw. Haars, die anders over het isolatievraagstuk dacht. Haars: ‘verschrikkelijk 

moeilijke jongens en meisjes moeten wel eens tegen zichzelf beschermd worden of hun 

inrichtingsgenoten tegen hen’. De staatsecretaris wilde geen einde maken aan eenzame 

opsluiting.494 

Het dossier van ‘Waer gebeurt’ bleek invloedrijk tijdens deze periode. Het onderzoek van ‘Waer 

gebeurt’ baseerde zich op meer dan tweehonderd geënquêteerde pupillen. 85 pupillen gaven aan 

dat zij te maken hebben gehad met isolatie die tussen de vijf uur en drie weken duurde. De 

gemiddelde lengte bedroeg meer dan 100 uur. Het isoleren zou voornamelijk plaatsvinden in 

zogenoemde eindstations zoals de Heldringstichtingen in Zetten, opvangcentrum Het Poortje in 

Groningen, het meisjeshuis Vredestein in Rotterdam en in de Rijksinrichting Op de Berg in 

Amersfoort.495 Het feministische televisieprogramma ‘Ot… en hoe zit het nou met Sien?’ dat werd 

uitgezonden door de NOS besteedde aandacht aan het dossier en besprak verder drie gevallen van 

meisjes die in kinderbeschermingstehuizen hadden gewoond, aldus Nieuwsblad van het Noorden. 

De Heldringstichtingen kwamen wederom aan bod. Pupillen zouden daar straf krijgen als ze te laat 

waren voor het eten.496 De programmamakers stelden verder dat in het bijzonder meisjes in 

kindertehuizen werden onderdrukt. Een meisje uit de Heldringstichtingen zou op haar dertiende de 

prikpil toegediend gekregen hebben onder het mom van een kalkinjectie. Ze menstrueerde toen 

nog niet en het gevolg was dat haar lichaam helemaal in de war raakte.497 

De laatste berichtgeving in 1980 betrof een interview met de zeventienjarige pupil Ron Nauta 

uit Amsterdam. Ron had zijn hele leven in verschillende kindertehuizen gewoond, wilde zelf later 

groepsleider worden en reflecteerde op agressie binnen de tehuizen. Hij vond agressie ook harde 

muziek aanzetten. Een andere vorm is slaan. Ron stelde dat hij ook weleens een hoofdleider had 

gehad die hem ‘een pak op [z’n] falie heeft gegeven waar jij van achterover slaat’. Ron vond dit 

echter rechtvaardig.498  
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De discussie over isolatiemaatregelen continueerde zich in 1982. De Waarheid voerde 

principiële argumenten aan tegen de isolatiemaatregelen. Door naar het machtsmiddel te grijpen 

zou een fundamentele fout begaan worden. Het zou beter zijn gedrag van pupillen te sturen door 

te ‘solidariseren’.499 In het Jongeren Opvang Centrum (JOC) in Diemen moesten pupillen in 

voorkomende gevallen een nacht in de onverwarmde isoleercel doorbrengen in hun pyjama.500 Er 

werd voorts felle kritiek geuit in De Waarheid op de nieuwbouwplannen van het JOC. In de 

bouwplannen waren isoleercellen opgenomen.501 

In een artikel van De Telegraaf werden de ervaringen van de zusjes Annemarie en Mariandel in 

weeshuis Groenestein beschreven. Annemarie plaste soms in bed. Als straf werd ze afgeranseld 

met het natte laken, onder een koude douche gezet, kopje onder geduwd in een ijskoud bad en de 

volgende dag moest ze een uur met de natte broek in haar hand in de hoek staan zodat iedereen 

het kon zien. De zusjes hadden tevens ervaring met eenzame opsluiting. De nonnen die het 

weeshuis beheerden hadden zelfs een keer de hond op Mariandel afgestuurd omdat ze niet snel 

genoeg terugkwam van het speelkwartier. Ze hield er een litteken op haar knie aan over. Het is 

onduidelijk wanneer deze gebeurtenissen plaatsvonden.502 

In april 1983 stuitte het maatschappelijk debat over de misstanden in de residentiële en 

justitiële jeugdzorg op verweer. Ouders van pupillen van het in opspraak geraakte internaat 

Prinses Marijke te Groningen stelden dat zij zich niet konden vinden in het zwartboek van de 

Belangenvereniging Minderjarigen. De leiding van het internaat werd beschuldigd van intimidatie 

en machtsmisbruik. De ouders vonden echter dat hun zoons en dochters op een goed internaat 

zaten. De ouders overwogen juridische stappen. Ze vonden dat organisaties van buiten zich niet 

met hun kinderen moesten bemoeien.503 

De Waarheid berichtte op 17 januari 1984 over het Kinderbeschermingstribunaal, een forum 

over de stand van zaken in de kinderbescherming dat 15 januari in Amsterdam werd georganiseerd 

door het Jongeren Advies Centrum, de Belangenvereniging Minderjarigen en het comité Kindervuist 

(organisaties die pleitten voor alternatieve hulpverlening). Er vonden veel emotionele 

getuigenverklaringen plaats die de hoofdaanklachten van machtsmisbruik, controle, isolatie en 

discriminatie kracht bij zetten. De Kinderbescherming werd op alle punten schuldig verklaard. Veel 

getuigen verklaarden nog steeds last te hebben van hetgeen hen in de tehuizen was overkomen. In 

het bijzonder de isolatiecel kreeg felle kritiek.504 Het isoleren van pupillen bleef dit jaar een 

prangende kwestie.505 

In Het Vrije Volk werd op 2 december 1984 aandacht besteed aan een moord bij het 

jeugdtehuis aan de Moesstraat in Groningen. Een achttienjarige pupil, Monika Feeks, werd dood 
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aangetroffen. De politie concludeerde dat het meisje gewurgd was. In de berichtgeving werd geen 

concrete dader aangewezen.506 

Tijdens het slotjaar van dit decennium ging de discussie over isolatiemaatregelen in tehuizen 

voort. Het Nederlands Dagblad berichtte op 19 juni 1985 over een actie van de Belangenvereniging 

Minderjarigen waarbij in Zetten het huis van directeur H. Finkensieper van de Heldringstichtingen 

werd beklad. De actievoerders stelden dat de methoden die de Heldringstichtingen gebruikte 

onaanvaardbaar zijn. De specifieke behandelmethode waar de Belangenvereniging tegen ageerde 

betrof eenzame opsluiting.507 

De Belangenvereniging bleef in het nieuws komen. Circa twee maanden later berichtte De 

Waarheid dat volgens de Belangenvereniging Minderjarigen en het Jongeren Advies Centrum 

kinderen in tehuizen onrechtmatig geïsoleerd worden. Met name de rijksinrichtingen en de 

particuliere inrichtingen zouden de regels overtreden. Een ex-groepsleider van het Jongeren 

Opvang Huis in Amsterdam, Rolf Schaap, gaf een voorbeeld: ‘Wanneer je ’s avonds en ’s nachts 

met veel minder personeel bent, is het al gauw wanneer iemand al te lastig gedrag vertoont, hup, 

in de isoleercel. Hierin moet dan volgens de regels eerst door de directeur toegestemd worden 

maar om die tijd is de man gewoonlijk niet op z’n werk aanwezig. En dan doe je het toch.’ Het 

artikel besloot met een oproep van de Belangenvereniging Minderjarigen en het Jongeren Advies 

Centrum om meer duidelijkheid over eenzame opsluiting en een herziening van het middel als 

oplossing.508 

De Waarheid illustreerde het isolatievraagstuk vier dagen later aan de hand van de ervaringen 

van Ronald (achternaam onbekend) die onder andere in een rijksinrichting verbleef. ‘Al zat ik nog 

zo lang in zo’n separeer- of isoleercel, ik wou niet zwichten. Het langste was tien dagen. Ze 

kwamen wel eten brengen. Of je kon naar de wc, maar verder was je afgezonderd.’509 

 

 

6.3. Conclusie 

 
De berichtgeving tijdens de periode 1975-1985 ging over fysieke en emotionele mishandeling in de 

residentiële en justitiële jeugdzorg. De berichtgeving toont gevallen waarbij groepsleiders pupillen 

mishandelen, soms als onderdeel van de instellingsmethodiek. Aan de andere kant berichtte de 

media over pupillen die de groepsleiding mishandelden. In één geval werd een groepsleider 

vermoord door een pupil bij een justitiële instelling. Daarnaast was er berichtgeving over pupillen 

die werden gebruikt voor experimenten c.q. kalmerende middelen werden toegediend. De 

berichtgeving over emotionele vormen van geweld ging in de eerste plaats over het isoleren van 

pupillen. De duur en toelaatbaarheid van het isoleren van pupillen was een onderwerp van het 

publieke debat. Verder werd er in de media-aandacht besteed aan scheldpartijen en dreigementen. 

Er werd zowel bericht over pupillen die medewerkers bedreigden als over groepsleiders die pupillen 

bedreigden. Misstanden in de residentiële en justitiële sector werden vaak met de publicatie van 

een zwartboek, door de Belangenvereniging Minderjarigen of door de media zelf aan de kaak 
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gesteld. In de berichtgeving zijn ten slotte weinig gevallen van seksueel geweld geconstateerd 

tijdens dit decennium.  
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7. Periode 1985-1995 

Het decennium 1985-1995 kent een significante stijging van zoektreffers, maar liefst 34.903 

treffers waarvan 141 relevant. Dat is een opmerkelijk gegeven omdat de database van Delpher 

juist kleiner wordt. Deze aanzienlijke stijging van relevante treffers kan worden verklaard door de 

grote aandacht voor het schandaal rond directeur Finkensieper van de Heldringstichtingen die de 

berichtgeving domineerde. Dit is terug te zien in het aantal unieke zaken die terugkomen in de 

berichtgeving. De media berichtte deze periode over slechts 13 verschillende zaken. 

 

7.1. Kwantitatief overzicht  
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7.2. Chronologische descriptie  

Deze paragraaf bespreekt de mediaberichtgeving over geweld binnen de residentiële en justitiële 

jeugdzorg chronologisch met uitzondering van de grote zaak over Finkensieper die zoveel mogelijk 

coherent wordt beschreven. 

De eerste berichtgeving tijdens het decennium vond plaats op 6 februari 1986. Het Parool 

besteedde aandacht aan een actie van de Belangenvereniging Minderjarigen die op 5 februari een 

protest voerde bij tehuis Op den Berg te Amersfoort. Aanleiding voor de actie was een conflict 

tijdens Oud en Nieuw tussen de bewoners van het tehuis en de leiding. De jongens wilden naar 

buiten maar hadden hiervoor geen toestemming. De leiding sloot de jongens als reactie op in hun 

kamer, in sommige gevallen wel voor twee weken.510 

Circa één jaar later, tussen 27 en 29 januari 1987, is er berichtgeving over een rapport van 

Defence for Children International (DCI). Trouw beschreef het rapport als een onderzoek naar 

eenzame opsluiting van minderjarigen in rijksinrichtingen en jeugdinternaten. DCI stelde dat in 

1985 in Nederland eenzame opsluiting 480 keer was voorgekomen; in 1980 was dat 1376 keer. 

Deze significante afname werd deels verklaard door een verandering van de richtlijnen waardoor 

het zicht op het aantal gevallen vertroebeld was. In het DCI-rapport werden de schadelijke 

gevolgen van eenzame opsluiting aangekaart.511 Het Nieuwsblad van het Noorden besprak het 

rapport eveneens. In het artikel werd ook aandacht besteed aan de argumentatie van de 

hulpverlening die stelde dat afzondering een rustgevend effect op het kind heeft.512 DCI gaf ook 

een concreet advies aan de politiek. Er moest volgens haar een commissie komen die eenzame 

opsluiting van jongeren in tehuizen zou inventariseren. De commissie zou ervoor moeten zorgen 

dat de afzondering niet langer dan een paar uur zou duren. Uiteindelijk was het streven er op 

gericht dat plaatsing buiten de groep werd afgeschaft, aldus De Volkskrant.513 Een kleine maand 

later verdiepte het Nieuwsblad van het Noorden het thema door middel van een reactie van een 

voormalige pupil, André, die in totaal zo’n vier maanden in een isoleercel had doorgebracht. Hij 

beschreef de isoleercel als volgt: ‘Er staat helemaal niets in, je wordt er echt niet rustig van, zoals 

de groepsleiders propageren. Je gaat erin omdat je wil gebroken moet worden, zodat de 

groepsleiders je naar hun idee weer op kunnen bouwen. Maar je wordt er hartstikke gek. Na twee 

dagen ga je met de muren praten, na vier dagen gedraag je je als een beest, je kruipt over de 

grond en krabt aan de muren.’514 

De Telegraaf berichtte een jaar later over een zaak met betrekking tot ontucht in 

jongensopvanghuis De Waddenhoeve bij St. Annaparochie, gepleegd door Piet G., een voormalig 

leidinggevende. G. had met een jongen het bed gedeeld. De jongen deed vervolgens aangifte bij 

de Leeuwarder politie. Het bestuur van het jongenshuis stelde dat het hier om een incident ging.515 

Tegen het einde van 1988 begon de berichtgeving over een casus waar de media uitgebreid 

over zou gaan berichten. Dit was de eerste grote zaak van ontucht met minderjarigen binnen een 

                                                
510 ‘Geen vrije toegang BM in “moeilijk” tehuis Amersfoort’, Het Parool 6 februari 1986, p. 8. 
511 ‘Eenzame opsluiting alleen maar schadelijk. Isolatie komt volgens DCI vaak voor in 
jeugdinternaten’, Trouw 27 januari 1987, p. 11. 
512 ‘Honderden kinderen in isoleercel’, Nieuwsblad van het Noorden 27 januari 1987, p. 5. 
513 ‘Afschaffing bepleit van eenzame opsluiting jongeren’, De Volkskrant 28 januari 1987, p. 6. 
514 ‘Jaarlijks duizenden jongeren in afzondering. “In een isoleercel word je echt niet rustig”’, 

Nieuwsblad van het Noorden 16 februari 1987, p. 6. 
515 ‘Ontuchtzaak jeugdleider al maanden in onderzoek’, De Telegraaf 18 februari 1988, p. 7. 
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instelling voor jeugdzorg, de zogenoemde affaire-Finkensieper. De kwestie genereerde veel 

aandacht voor ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag.516 Het Vrije Volk berichtte 

op 1 december 1988 dat directeur Finkensieper van de Heldringstichtingen te Zetten voor 

onbepaalde tijd was geschorst op basis van klachten van een drietal oud-pupillen. Het was de 

tweede maal dat er klachten tegen Finkensieper waren ingebracht. De eerste maal was in een 

zwartboek van de Belangenvereniging Minderjarigen uit 1985 over de behandelmethoden van 

Finkensieper, waarbij lichamelijk en psychisch geweld werd aangewend en de pupillen seksuele 

handelingen moesten verrichten.517 De aard van de klachten tegen Finkensieper werd duidelijk in 

februari 1989. NRC berichtte op 27 februari dat Finkensieper werd beschuldigd van ontucht met 

meisjes in de leeftijd dertien tot achttien jaar die aan zijn zorg waren toevertrouwd. De ontucht 

had tussen 1971 en 1987 bij de Heldringstichtingen en de kliniek voor jeugdpsychiatrie De 

Lingewal plaatsgevonden.518 Finkensieper werd vervolgens gearresteerd.519 Ook de Leeuwarder 

Courant besteedde aandacht aan de kwestie en schreef dat er twaalf aangiften waren gedaan. 

Volgens een woordvoerder van de politie waren de slachtoffers soms wekelijks, soms maandelijks 

seksueel misbruikt.520 Finkensieper werd op grond van de klachten op 1 februari 1989 ontslagen en 

op 27 februari aangehouden.521 

Op 28 februari besteedde NRC Handelsblad uitgebreider aandacht aan de achtergronden van de 

arrestatie van Finkensieper. Naast de twaalf ex-pupillen die aangifte hadden gedaan sprak de 

recherche ook met ex-pupillen die geen aangifte wilden doen, omdat ze niet wilden, niet durfden of 

omdat ze daar om andere redenen mentaal niet aan toe waren.522 Trouw berichtte diezelfde dag 

dat het misbruik hoofdzakelijk in de instelling plaatsvond, maar dat Finkensieper ex-pupillen ook 

enkele keren thuis had bezocht. De klachten over Finkensieper kwamen vrijwel altijd neer op een 

nachtelijk therapeutisch gesprek waarbij de pupil uit de kleren werd gepraat en verbaal gedwongen 

werd seksuele handelingen te verrichten.523 

Er zou in de periode volgend op de arrestatie van Finkensieper steeds meer duidelijk worden 

over de aard en omvang van de ontucht. Op 1 maart 1989 werd in Het Vrije Volk bericht over de 

ervaringen van een ex-pupil, Annie (pseudoniem). Annie stelde dat er sprake was van lichamelijke 

en geestelijke mishandeling, marteling en misbruik van pupillen door ze te gebruiken voor 

experimenten met medicijnen. Annie besprak ook het klimaat in de tuchthuizen, waaronder de 

isolatiecel. De enige manier om aandacht te krijgen was volgens haar zelfverwonding. Annie sneed 

haar polsen door. Ze kwam toen terecht in het Sint Radboudziekenhuis waar ze kennis maakte met 

het hoofd van de afdeling jeugdpsychiatrie, Finkensieper. Ze kwam vervolgens in Zetten terecht. 

Annie maakte daar opvoedmaatregelen mee als koude douches als je lastig was, vastgebonden 

                                                
516 Dekker, J. H. (2012). Jeugdzorg in Nederland, 1945-2010. Resultaten deelonderzoek 1 van de 
commissie-Samson: Historische schets van de institutionele ontwikkeling van de jeugdzorgsector 
vanuit het perspectief van het kind en de aan hem/haar verleende zorg. Groningen, pp. 213, 345. 
517 ‘Directeur Heldringstichting geschorst’, Het Vrije Volk 1 december 1988, p. 6. 
518 ‘Directeur vast op verdenking van ontucht’, Limburgsch Dagblad 28 februari 1989, p. 3. 
519 ‘Ex-directeur internaat gearresteerd wegens ontucht met meisjes’, NRC Handelsblad 27 februari 

1989, p. 3. 
520 ‘Directeur van Heldringstichting verdacht van ontucht’, Leeuwarder Courant 27 februari 1989, p. 
3. 
521 ‘Bij Heldringstichting in Zetten. Directeur verdacht van ontucht met pupillen’, Nieuwsblad van 
het Noorden 27 februari 1989, p. 7. 
522 ‘Ex-directeur “Zetten” zou pupillen hebben misbruikt’, NRC Handelsblad 28 februari 1989, p. 2; 

‘Directeur inrichtingen in arrest wegens seksueel misbruik’, De Volkskrant 28 februari 1989, p. 3. 
523 ‘“Die man werd aan alle kanten gedekt”’, Trouw 28 februari 1989, p. 3. 
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worden en met sterke medicatie worden gekalmeerd.524 Veel pupillen ervoeren deze zogeheten 

heropvoeding als een lijdensweg.525 

In de nasleep van Finkensiepers arrestatie meldden meer vrouwen zich bij de politie met 

soortgelijke beschuldigingen. Trouw berichtte op 2 maart 1989 dat er zich nog eens vier ex-

pupillen hadden gemeld. De reactie van de Heldringstichtingen kreeg ook meer aandacht. 

Bestuursvoorzitter W. Bakker zei dat er weleens anonieme klachten binnen waren gekomen, maar 

dat hier niet veel mee gedaan kon worden. Het vroegere bestuur reageerde verbijsterd en stelde 

niets van de ontucht te hebben geweten. Er reageerden ook steeds meer ex-pupillen. Opvallend is 

dat die reacties niet alleen over seksueel misbruik gingen. Sommige vrouwen vertelden 

bijvoorbeeld dat ze een jaar in een isoleercel hadden gezeten.526 Op 29 maart besteedde Trouw 

wederom aandacht aan de kwestie en werd meer duidelijk over de reactie van Finkensieper. ‘Hij 

ontkent in alle toonaarden.’ Het aantal aangiften groeide door tot twintig.527 

De juridische implicaties werden gaandeweg duidelijker. Het OM besloot op 30 maart 1989 

Finkensieper te vervolgen wegens veelvuldig seksueel misbruik van ex-pupillen.528 De rechtbank 

besloot de zaak op 6 juni 1989 te behandelen.529 Er trad echter een complicatie op in het juridisch 

proces. Op de dagvaarding ontbrak de oproepdatum waardoor deze door de rechtbank nietig moest 

worden verklaard. Finkensieper kwam dientengevolge op 6 juni op vrije voeten omdat op hetzelfde 

moment de 102 dagen voorlopige hechtenis verlopen waren.530 De uiteindelijke datum voor de 

strafzaak werd 6 december 1989.531 

Echter, voor de strafrechtelijke procedure van start ging, diende zich op 1 november een civiele 

procedure aan in de vorm van een voorlopige schadeclaim. De eisers, zes vrouwen en een man, 

claimden 840.000 gulden bij Finkensieper. De raadslieden van de eisers stelden dat de slachtoffers 

het geld nodig hebben om de ‘verschrikkelijke ervaringen uit het verleden te verwerken’. De ernst 

van deze ervaringen werd in Het Vrije Volk geïllustreerd met de verkrachting van een meisje van 

13 door Finkensieper. Het meisje werd gedwongen een verkrachtingservaring uit haar jeugd na te 

spelen voor een videocamera. Finkensieper verwondde haar daarbij met een mes in been en pols. 

Later keek hij samen met het meisje naar de opname.532 

De Telegraaf besteedde op 2 december 1989 aandacht aan de inhoud van de klachten die zich 

voordeden tijdens het kort geding. Het begin van de ervaringen van de ex-pupil Charlotte H. met 

Finkensieper luidde als volgt: ‘De volgende dag kwam dr. F. in haar kamer en gaf haar een injectie 

en tabletjes. De deur van haar kamer ging op slot. Opnieuw ging F. vragen stellen over haar vader, 

die incest met haar had gepleegd toen ze nog een klein meisje was. Ze was inmiddels spiernaakt. 

Voordat ze de injectie kreeg, had ze zich moeten uitkleden. Vervolgens heeft hij haar op haar eigen 

bed vastgebonden en verkracht.’ Toen Charlotte H. haar moeder vertelde over de gebeurtenissen 

werd ze door Finkensieper voor gek verklaard. Ze werd daarna opnieuw verkracht. In de isoleercel 

                                                
524 ‘“Je huilde al als je de naam Zetten hoorde”’, Het Vrije Volk 1 maart 1989, p. 3. 
525 ‘Systeem kindertehuizen deugt niet’, Leeuwarder Courant 1 maart 1989, p. 5. 
526 ‘Heldringstichting: ontucht was niet bekend’, Trouw 2 maart 1989, p. 9. 
527 ‘Meer aangiften van seksueel misbruik tegen psychiater’, Trouw 29 maart 1989, p. 3. 
528 ‘Ex-directeur van Heldring stichting wordt vervolgd’, NRC Handelsblad 30 maart 1989, p. 3. 
529 ‘“In Heldringstichtingen werd gewoon gemarteld”’, De Volkskrant 1 april 1989, p. 7. 
530 ‘Ontuchtige directeur vrij na fout’, Nieuwsblad van het Noorden 6 juni 1989, p. 1. 
531 ‘Ex-pupillen eisen acht ton van oud-directeur Heldringstichting’, Het Vrije Volk 2 november 
1989, p. 5. 
532 ‘Ex-pupillen eisen acht ton van oud-directeur Heldringstichting’, Het Vrije Volk 2 november 
1989, p. 5. 
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is ze op een gegeven moment ook geaborteerd door ene zuster Frida. Charlotte H. heeft daarna 

moeten revalideren in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.533 

De schadevergoeding die de ex-pupillen eisten was primair bedoeld voor een alternatieve 

therapie die de herinneringen aan de seksuele mishandelingen moest doen vervagen. De 

slachtoffers hadden door hun ervaringen geen vertrouwen meer in reguliere therapie die vergoed 

werd door het ziekenfonds.534 Finkensieper ontkende nog steeds alle beschuldigingen. Zijn 

raadsman, B. van Meer, sloot niet uit dat sommige pupillen hun onlustgevoelens (vaak waren ze al 

getraumatiseerd voordat ze bij de Heldringstichtingen kwamen) projecteerden op de voormalige 

directeur.535 Ook stelde de raadsman van Finkensieper dat het toewijzen van de schadeclaim de 

strafzaak zou kunnen beïnvloeden.536 NRC Handelsblad berichtte op 17 november over de uitkomst 

van het kort geding. Finkensieper moest vijf voormalige vrouwelijke pupillen elk een voorschot van 

drieduizend gulden betalen.537 

De berichtgeving kreeg op 11 december 1989 een opmerkelijke wending. De vader van 

Finkensieper werd nu ook beschuldigd van seksueel misbruik van pupillen. Hij was werkzaam 

geweest als predikant-directeur van de Heldringstichtingen. De ex-directeur-psychiater moest zich 

in maart 1990 verantwoorden voor de rechtbank.538 Het misbruik door J.F. uit Ubbergen (de vader 

van Finkensieper) zou hebben plaatsgevonden voor 1973. De aanklacht volgde naar aanleiding van 

telefoontjes naar het Jongeren Advies Centrum van vijf vrouwen tussen de 35 en 60 jaar.539 De 

vrouwen verbleven halverwege de jaren vijftig in de inrichting.540 

De Volkskrant berichtte op 17 maart 1990 over ex-pupil Annie Bijnoord die op 14 maart van 

haar bed was gelicht door de politie. Tijdens een protestactie tegen het uitstel van de zaak – de 

rechtszaak werd uitgesteld tot 16 mei – kraakte Annie de brievenbus van Finkensieper en opende 

een enveloppe met bankafschriften. Ze werd naar eigen zeggen correct behandeld door de politie 

maar moest wel de cel in. Vanwege haar verleden ervoer ze dit als zeer traumatiserend. Volgens 

haar ging het om een treiteractie van de politie, met name omdat de actie ’s nachts plaatsvond. 

Volgens de politie had Annie zelf geweigerd naar Nijmegen te komen.541 

De mannelijke ex-pupil, Richard, die samen met de zes vrouwen het kort geding aanspande 

maar geen schadevergoeding kreeg, deed op 24 maart 1990 zijn verhaal in het Limburgsch 

Dagblad. Hij vond het discriminerend dat de rechtbank en het Hof (hij ging in hoger beroep) 

verschil maakten tussen mannelijke en vrouwelijke pupillen. Richard zou hetzelfde door 

Finkensieper zijn behandeld als de vrouwelijke pupillen. Een voorbeeld: ‘Hij heeft me laten plassen 

in van die bekers die je gratis bij de Shell kreeg en me die urine laten opdrinken.’542 

                                                
533 ‘Dr. F. hield van straf en beloning. Psychiater door ex-patiënten beschuldigd van abortus, 
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540 ‘Eerder misbruik in Zetten in jaren ’50’, NRC Handelsblad 12 december 1989, p. 7. 
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In mei 1990, de maand waarin de rechtszaak plaatsvond, was er veel media-aandacht voor de 

zaak Finkensieper. Op 11 mei besteedde NRC Handelsblad aandacht aan de aanloop naar het 

proces en de manier waarop slachtoffers omgingen met de kwestie. Zo plaatsten slachtoffers 

bijvoorbeeld advertenties in kranten om elkaar moed in te spreken. Ook werd er een bijeenkomst 

in Paradiso georganiseerd voor oud-bewoners met als doel alle emoties te kanaliseren.543 Een van 

de achterliggende gedachten was dat iedereen zich in Paradiso kon ‘uitleven’. De organisatie, 

Steunpunt Slachtoffers Zetten, wilde tijdens de rechtszaak geen demonstraties en acties omdat ze 

bang was dat dat de strafmaat zou kunnen verlagen.544 De bijeenkomst zelf was emotioneel. De 

getuige-deskundige seksuoloog J. Frenken moest de zaal verlaten vanwege overheersende 

emotionele reacties.545 De dag voor de rechtszaak werd in Het Vrije Volk de casus nog eens 

grondig doorgelicht. Methoden als koude douches, medicijngebruik en isoleren werden daarin 

benoemd.546 

Tijdens de rechtszaak hekelde de advocaat van Finkensieper, E. Sutorius, de ‘enorme, 

buitengewoon eenzijdige publicitaire hetze’ en de ‘publieke steniging’. Ook trok de raadsman de 

verklaringen van de pupillen ernstig in twijfel. In deze verklaringen zijn schuttingtaal, gedwongen 

masturbatie en naakt zwemmen terugkerende onderdelen. Ook het opsporingsonderzoek, waarin 

met ongeveer 200 oud-pupillen contact werd gelegd, trok de raadsman in twijfel. Hij stelde dat aan 

hen te suggestieve vragen waren gesteld. 150 van de oud-pupillen zeiden beslist geen slachtoffer 

te zijn.547 Ook getuige-deskundige W.A. Wagenaar zag problemen bij de onderzoeksvragen van de 

politie. Volgens hem zou er altijd een groep positief responderen bij dergelijke vraagstellingen.548

  

Tijdens de inhoudelijke behandeling kwam de aard van het seksuele geweld nog eens uitvoerig 

aan bod. Het Parool schreef over ruwe schuttingtaal, seksboekjes, betastingen, gedwongen 

betasten, isolatie, gedwongen masturbatie, verkrachting, het inbrengen van voorwerpen, naakt in 

de sauna en het zwembad gaan met pupillen en het naspelen van een verkrachtingsscene. De 

officier van justitie eiste zes jaar gevangenisstraf tegen Finkensieper.549 Finkensieper ontkent alles 

en betoogde dat ‘het betasten van borsten moet worden gezien als een handeling, passend in een 

medische setting. En de met een patiënte aangeknoopte relatie moest vooral niet worden 

beschouwd als een arts-patiëntrelatie, maar als een onduidelijke situatie’.550 Hij verdedigde zich 

door te zeggen dat hij zich altijd had ingezet om het leefklimaat in het internaat te verbeteren en 

dat hij geprobeerd had dingen terug te draaien die achteraf gezien als seksuele machtsuitoefening 

konden worden aangemerkt.551 De Telegraaf berichtte op 18 mei dat Finkensieper in zijn slotwoord 

zei vrijspraak te verwachten.552 
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Finkensieper werd uiteindelijk conform de eis van de officier veroordeeld tot zes jaar 

gevangenisstraf voor ontucht op grote schaal met pupillen in de inrichtingen waar hij gewerkt 

had.553 Hij werd onder andere schuldig bevonden aan verkrachting van een pupil, het inbrengen 

van voorwerpen in de vagina van een meisje en het betasten van de borsten en vagina’s van een 

paar pupillen.554 De rechtbank verbood Finkensieper elf jaar zijn beroep uit te oefenen.555 Hij ging 

in hoger beroep.556 

In deze periode kwamen er maatschappelijke reacties op de kwestie Finkensieper. Het Parool 

berichtte op 15 september 1990 over een actie van de Stichting Steunpunt Zetten. De 

actievoerders, allen slachtoffers van Finkensieper, bezetten op 14 september een gebouw van de 

Heldringstichting en eisten verantwoordelijkheid van het bestuur voor het jarenlange misbruik van 

pupillen.557 De stichting dwong vervolgens een gesprek af met het bestuur van de Heldringstichting 

dat 18 september zou plaatsvinden. Het bewuste bestuur van de Heldringstichting zat er niet 

tijdens de periode van Finkensieper. De ex-voorzitter van het bestuur ontkende iets geweten te 

hebben van het seksueel misbruik. Louter de klachten met betrekking tot de behandelmethoden 

van Finkensieper, waaronder het toedienen van kalmerende middelen, het gebruik van koude 

douches en het isoleren van pupillen, waren hem bekend. Het bestuur in functie keurde de daden 

van Finkensieper in een verklaring expliciet af.558 Enkele pupillen, Maja, Sanne en Monique, die op 

dat moment in Zetten verbleven, verzochten de bezetters hun actie te beëindigen. Zij voelden zich 

bedreigd door de actie en stelden dat er nu geen sprake meer was van geweld, maar toonden 

niettemin wel begrip voor de bezetters.559 Twee andere pupillen beweerden dat er op dat moment 

in de stichting nog wel werd geslagen.560 

Op 30 oktober 1990 ging het juridische proces in hoger beroep verder. Het Parool berichtte dat 

Finkensieper voor het hof strijdbaarder en geïrriteerder van zich afbeet dan in mei bij de 

rechtbank. Finkensieper ontkende ook nu vrijwel alle beschuldigingen. Echter, doordat het hof hem 

af en toe zo in het nauw dreef, gaf Finkensieper sommige beschuldigingen wel toe, zoals het 

betasten van de borsten van een pupil die eigenlijk een jongen wilde zijn.561 De bewijsvoering werd 

tevens ter discussie gesteld onder andere door getuigen-deskundige dr. M. Brouwer, hoogleraar in 

de psychologie van collectief gedrag, en dr. W. Wagenaar, hoogleraar in de psychologie. Volgens 

Brouwer was collectieve waan niet uit te sluiten vanwege de massale voorpubliciteit. De wijze van 

verhoor door de politie stond tevens ter discussie. Vanwege de soms suggestieve vraagstelling 

moesten te verklaringen voorzichtig benaderd worden, aldus Wagenaar. De verdediging van 

Finkensieper richtte zich eveneens op deze punten.562 

De Telegraaf berichtte op 1 november 1990 dat de Arnhemse procureur-generaal acht jaar 

gevangenisstraf eist tegen Finkensieper in tegenstelling tot de eerdere zes jaar die eind mei door 
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de rechtbank werd toebedeeld. Voorts eiste ze dat Finkensieper voor dertien jaar uit zijn beroep 

moest worden gezet.563 Volgens de procureur-generaal moet het instituut te Zetten veel weg 

hebben gehad van een instelling gekenmerkt door gewelddadigheid, vooral in het kader van de 

handelingen van Finkensieper. Finkensieper zelf bleef het misbruik stelselmatig ontkennen.564 NRC 

Handelsblad gaf aansluitend aan dat wellicht ook andere stafleden van de kliniek De Lingewal 

(onderdeel van de Heldringstichtingen) vervolgd zullen worden.565 Uiteindelijk achtte het hof zes 

van de tien aanklachten bewezen en werd Finkensieper veroordeeld tot zes jaar gevangenis en elf 

jaar ontzetting uit de geneeskunde. Het hof achtte bewezen dat Finkensieper ‘regelmatig en 

gedurende een lange periode zeer kwetsbare meisjes seksueel heeft misbruikt’.566 Finkensieper 

probeerde nog – tevergeefs – via respectievelijk een gratieverzoek en de Europese Commissie voor 

de rechten van de mens straf te voorkomen en te beperken.567 

In de nasleep van de zaak besteedde de media aandacht aan schadevergoedingen voor de 

slachtoffers van Finkensieper. Het Vrije Volk berichtte over schadeclaims van een vijftal ex-

pupillen. De advocaten van de vrouwen stelden het ultimatum op eind maart 1991, dan moest 

volgens hen duidelijkheid worden verschaft in hoeverre het bestuur van de Heldringstichtingen zou 

voldoen aan de claims die varieerden tussen de 75.000 en 150.000 gulden.568 De Telegraaf 

berichtte vervolgens op 2 augustus dat vier ex-pupillen een schadevergoeding kregen voor de 

schade die zij hadden geleden als gevolg van het seksueel misbruik. Over de hoogte van de 

schadevergoeding lieten de advocaten en het bestuur zich niet uit. Er was een onderlinge regeling 

tot stand gekomen om de ex-pupillen verdere procedures te besparen.569 De schadevergoeding 

was nadrukkelijk voor zowel materiële als immateriële schade bedoeld.570 Met het uitkeren van de 

schadevergoedingen werd de aansprakelijkheid ook juridisch erkend door het bestuur van de 

Heldringstichtingen. Hiermee kwam de berichtgeving over de zaak Finkensieper in dit decennium 

ten einde. 

Grofweg een jaar later, op 3 september 1991, berichtte de Leeuwarder Courant over de 

mishandeling van pupillen in jeugdinrichting De Dreef in Wapenveld. De Dreef was een justitiële 

jeugdinrichting voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar. Zowel personeelsleden als jongeren 

klaagden over buitensporig geweld. Een aantal bewoners deed via het landelijk steunpunt Zetten 

aangifte. De directeur, Goorbergh, vermoedde dat de grens van het toelaatbare was overschreden 

en beloofde in dat geval passende maatregelen te nemen. Personeelsleden stelden dat het 
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mishandelen van pupillen beleid was in de inrichting. Voorzitter van het bestuur, H. Schaatsbergen, 

ontkende de aantijgingen.571 

R. de Vinke, een docent die kennis maakte met een ex-pupil van De Dreef, initieerde de 

aangifte van mishandeling en discriminatoire uitingen door medewerkers van De Dreef. De Vinke 

constateerde dat er altijd wat was met de kinderen, bijvoorbeeld een gebroken vinger of een 

striem over de hals. In het tv-programma AVRO Televizier over De Dreef, uitgezonden door de 

AVRO op 2 september 1991, lieten ex-bewoners en groepsleiders zich uit over de cultuur van 

geweld die zou heersen op De Dreef.572 Geweld gebruiken zou een maatstaf zijn op grond waarvan 

medewerkers beoordeeld werden. Een slachtoffer gaf aan kaalgeschoren te zijn en bewusteloos te 

zijn geslagen. Toen hij bijkwam moest hij meteen weer opstaan. Kritiek uiten tijdens het bewind 

van de voormalige adjunct-directeur, J. Ahlers, was niet mogelijk. Volgens de nieuwe adjunct-

directeur, H. Vos, waren de pupillen geschokt en verontwaardigd over het beeld dat groepsleiders 

schetsten van de inrichting. Vos stelde dat mishandeling niet voorkwam en niet voorkomt en 

derhalve dat de beeldvorming niet zou kloppen. Hij zag het justitiële onderzoek met vertrouwen 

tegemoet.573 Ook andere medewerkers konden zich niet vinden in de beschuldigingen die geuit 

werden in de AVRO uitzending. Zij weigerden de kritische groepsleiders nog als collega’s te 

accepteren. Het ging om zes medewerkers die niet meer terug mochten komen. Ze werden van 

grote onwaarachtigheid beschuldigd door de andere medewerkers en staf. Volgens deze 

medewerkers was er sprake van een machtsstrijd.574 

Circa een maand later werd duidelijk dat staatssecretaris A. Kosto van Justitie eind 1990 al op 

de hoogte was van incidentele mishandelingen in De Dreef. Begin 1991 maakte Kosto het bestuur 

van De Dreef zijn afkeuring duidelijk door middel van een brief. Ambtenaren van Justitie drongen 

toen ook aan op een heroriëntering van de behandelmethodiek. Medio 1991 begon vervolgens een 

proces dat moest leiden tot verandering in de cultuur en structuur van de instelling. Verschillende 

Kamerleden vroegen zich af waarom niet eerder de ernst van de misstanden was ingeschat. NRC 

Handelsblad schreef dat het Kosto na de uitzending van de AVRO duidelijk werd in welke omvang 

de excessen plaatsvonden.575 Naar aanleiding van de ophef werd een strafrechtelijk onderzoek 

ingesteld door hoofdofficier van justitie in het arrondissement Zwolle, mr. H. Holthuis.576 De 

kwestie leidde ook tot de nodige maatschappelijke reacties. Op 7 februari 1992 bezetten vijf 

vrouwen en vier mannen de inrichting om aandacht te vragen voor de misstanden. De politie was 

snel ter plaatse en voerde de bezetters één voor één af.577 

Een maand later deden zich twee andere gevallen voor. Het Limburgsch Dagblad berichtte over 

een incident op het Maria Magdalena Brose-instituut in Munstergeleen. Een Heerlens echtpaar 

haalde hun negenjarige zoon van het instituut omdat hij zou zijn mishandeld door een medepupil. 

Volgens de vader van de jongen was hij meermalen geslagen en waren hem in de loop van zijn 
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verblijf, gedurende anderhalf jaar, talrijke spullen ontnomen. Er was aangifte gedaan bij de politie. 

Het instituut stelde ook een intern onderzoek in waaruit volgens directeur drs. J. Dieteren blijkt dat 

de klacht ongegrond is.578 Het Nieuwsblad van het Noorden besteedde aandacht aan Huize 

Alexandra, een orthopedagogisch behandelingsinstituut voor meisjes in Almelo. Volgens twee 

pupillen, Thea en Deborah, heerste er in het instituut een sfeer van geweld en (seksuele) 

intimidatie. Eenzame opsluiting zou dagelijks voorkomen. Volgens de twee pupillen zouden er veel 

meer meisjes zijn weggelopen. Nog maar achttien meisjes van de circa veertig meisjes verbleven 

volgens hen nog in het tehuis.579 

De berichtgeving over de mishandelingen in De Dreef kreeg een nieuwe wending in oktober 

1993. De Telegraaf berichtte dat de voormalige adjunct-directeur J.A. wegens mishandeling van 

pupillen veroordeeld was tot acht weken gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk. Voor 

hetzelfde feit werden ook drie andere groepsleiders veroordeeld van vier tot acht weken 

gevangenisstraf.580 

Ruwweg een jaar later, 7 september 1994 bericht het Nederlands Dagblad over een 

groepsleider, K.H., van kindertehuis De Sonnenburgh te Wassenaar die had bekend acht jongens 

van zes tot dertien seksueel te hebben misbruikt. In zeven gevallen ging het om justitieel 

geplaatste kinderen in De Sonnenburgh en in één geval om een zesjarige jongen in een tehuis in 

Hoek van Holland. De man werd ontslagen en gearresteerd. Hij moest 16 september 1994 

terechtstaan.581 Tijdens de rechtszaak blijkt dat de 36-jarige man niet zes maar zestien kinderen 

seksueel had misbruikt. Echter, slechts zes van de zestien gevallen werden hem ten laste gelegd 

omdat alleen in deze zaken aangifte was gedaan. De officier van justitie, J. de Moor, eiste vijf jaar 

gevangenisstraf.582 De groepsleider werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Het OM ging 

echter in hoger beroep tegen deze uitspraak. De eis in hoger beroep luidde vijf jaar 

gevangenisstraf.583 

Op 1 oktober 1994 besteedde de Leeuwarder Courant uitgebreid aandacht aan misstanden in 

jeugdtehuizen. Er werd geschreven over de aard van de misstanden en mogelijke oorzaken en 

beleidsombuigingen werden verkend. Het artikel illustreert het klimaat in de jeugdtehuizen. Theo, 

een groepsleider, vertelde dat hij in één geval een pupil met zijn hoofd op de wasbak had gedrukt 

zo hard dat de tanden van de pupil eruit vielen. De pupil had daarvoor een collega met een stuk 

glas bedreigd. Theo ging daarna naar de directie en ontving daar geen uitbrander maar 

complimenten voor zijn optreden. Dezelfde directie gaf groepsleiders een vrijbrief als een pupil iets 

gestolen had. Andersom moesten groepsleiders niet zeuren als ze een klap opliepen. Er heerste 

kortom een agressieve sfeer die werd verklaard door de steeds moeilijkere gevallen die in 

kindertehuizen wonen.584 

Negen dagen later, 10 oktober 1994, is er berichtgeving over een brief van de Raad voor het 

Jeugdbeleid aan het kabinet. De Raad wilde dat er binnen de jeugdhulpverlening meer zou worden 
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gedaan om mishandeling en seksueel misbruik te voorkomen. Volgens de Raad zou er een 

voorschrift voor instellingen ontworpen moeten worden hoe te handelen bij mishandeling van 

pupillen door hulpverleners. De Raad wilde dat de instellingen binnen een jaar met nieuwe 

voorschriften zouden werken. Een verklaring voor mishandelingen is een soms stevig pedagogisch 

regime in de instellingen. Echter, dit is geen legitimatie voor mishandeling.585 

Op 23 december 1995 schreef De Volkskrant dat twee groepsleiders van de instituten Veldheim 

en Stenia in Zeist zijn veroordeeld tot celstraffen wegens ontucht met en verkrachting van pupillen. 

De 45-jarige M.v.Z. pleegde ontucht gedurende een periode van twintig jaar met minstens zeven 

minderjarige jongens en kreeg daarvoor drieënhalf jaar gevangenisstraf en mocht zijn beroep 8,5 

jaar niet meer uitoefenen. De andere groepsleider, de 35-jarige W.H., verkrachtte tussen 1988 en 

1994 meerdere malen dezelfde jongen en werd tot drie jaar cel veroordeeld en mocht gedurende 

acht jaar zijn beroep niet meer uitoefenen.586 

 

7.3. Conclusie 

Wanneer het in de berichtgeving over seksueel misbruik ging, werd vrijwel altijd aan de zaak 

Finkensieper bij de Heldringstichtingen gerefereerd. Daarmee werd zowel aandacht besteed aan de 

inhoud van de zaak als het beleid van de Heldringstichtingen. Naast de zaak Finkensieper was er 

tevens sprake van media-aandacht voor andere gevallen van ontucht bij residentiële en justitiële 

instellingen. Verder kan worden geconstateerd dat fysieke mishandeling een terugkerend 

onderwerp was in de berichtgeving tijdens deze periode. Hierbij ging het om mishandeling van 

pupillen door groepsleiders bij zowel residentiele als justitiële instellingen, soms als onderdeel van 

instellingsmethodiek. Daarnaast was er sprake van mishandeling tussen pupillen onderling. Ook 

emotionele mishandeling kwam terug in de berichtgeving. Dit blijkt uit berichten over discriminatie 

van pupillen bij een JJI. Daar komt bij dat het isoleren van pupillen wederom een thema was in de 

berichtgeving. In het bijzonder DCI stelde isolatiemaatregelen in de residentiële en justitiële 

jeugdzorg aan de kaak.  
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8. Besluit 1945-1995 

De berichtgeving over geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg in de landelijke en regionale 

geschreven pers nam in de periode 1945-1995, met uitzondering van het decennium 1975-1985, 

toe. De periode 1945-1955 kende 27 relevante treffers. Tussen 1955-1965 bleken 46 

krantenartikelen relevant. Het decennium 1965-1975 telde 73 relevante krantenpublicaties. In de 

periode 1975-1985 zien we een afname naar 54 relevante krantenberichten. In het laatste 

decennium, 1985-1995, zien we de berichtgeving sterk stijgen: 141 artikelen zijn relevant. In de 

periode 1945-1995 zijn er in totaal 341 krantenberichten gevonden waarin geschreven werd over 

vormen van intentioneel of niet-intentioneel psychisch of fysiek geweld in de residentiële of 

justitiële jeugdzorg. Er is een verschil in relevante terminologie door de decennia. De meest 

relevante trefwoordencombinatie in het decennium 1945-1955 was bijvoorbeeld ‘misdrijf OR 

misdrijven’. Het meest relevante trefwoord tussen 1985-1995 was ‘ontucht’. De grafiek aan het 

einde van dit hoofdstuk visualiseert deze terminologische verandering. De kwantitatieve 

ontwikkeling in de periode 1945-1995 laat een afname in het aantal kranten zien dat is opgenomen 

in Delpher. Niettemin nam het aantal algemene en relevante treffers toe, met uitzondering van het 

decennium 1975-1985. Het contrast tussen 1945-1955 en 1985-1995 is groot. Tijdens het eerste 

decennium zijn bijna twee keer zoveel kranten in de database opgenomen. In het decennium 

1985-1995 zijn in vergelijking met het eerste decennium vijf keer zo veel relevante berichten 

gevonden terwijl de database is gehalveerd. 

 

 

Tabel 3 Aantal kranten, treffers en relevante treffers 

 
 

 
De media-aandacht voor geweld gedurende de periode 1945-1955 was in vergelijking met de 

volgende decennia gering. Tijdens dit decennium werd er voornamelijk aandacht besteed aan 

strafvormen in de jeugdzorginstellingen. Maatregelen die ter discussie stonden in de berichtgeving 

waren onder andere zwijgplicht, pupillen bij wijze van straf een koude douche geven en in het 

bijzonder het isoleren van pupillen. In andere gevallen werden pupillen procedureel opgesloten als 
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ze voor het eerst bij een instelling arriveerden. In het decennium 1955-1965 werd in de 

berichtgeving gediscussieerd over de toelaatbaarheid van tuchtmaatregelen in de justitiële en 

residentiële jeugdzorg. De vraag of fysiek geweld van medewerkers tegen pupillen, zoals slaan, te 

ver gaat of onder opvoeding valt en door de beugel kan is een terugkerend thema in de kranten. 

Geweldsvormen die gedurende deze periode voorkwamen in de berichtgeving behelzen 

voornamelijk mishandeling van pupillen door jeugdzorgmedewerkers. In sommige gevallen zijn er 

aanwijzingen dat dit binnen het instellingsbeleid paste, zoals bij het Amersfoortse ROG waar 

pupillen koste wat kost tot gehoorzaamheid moesten worden gedwongen. Er werd in de media 

kritiek geuit op deze zogenoemde tuchtmaatregelen. Aan het einde van deze periode werd 

uitgebreid aandacht besteed aan ontucht bij het internaat Leevliet in Warmond. 

De aandacht voor de toelaatbaarheid van tuchtmaatregelen nam in de periode 1965-1975 een 

wending. Naast tuchtmaatregelen waren nu steeds meer opvoedmaatregelen in algemene zin 

onderwerp van discussie in de berichtgeving. Met name het isoleren van pupillen werd bekritiseerd 

in de media. De Belangenvereniging Minderjarigen, de politiek en jeugdzorgprofessionals mengden 

zich in het debat over isolatiemaatregelen die regelmatig plaatsvonden in de residentiële en 

justitiële instellingen. De politiek besteedde daarnaast ook aandacht aan andere al of niet 

misstanden in de sector. Tegelijkertijd weerklonken er ook geluiden in de berichtgeving die juist 

voor indringendere opvoedmethoden pleitten. In de berichtgeving bleef niettemin een beeld 

bestaan van een instellingscultuur waarin maatregelen zoals lijfstraffen, koude douches en isolatie 

regelmatig voorkwamen. 

In de berichtgeving tijdens de periode 1975-1985 werd wederom veelvuldig aandacht besteed 

aan pedagogische methoden in residentiële en justitiële instellingen. In dit decennium kregen 

isolatiemaatregelen stelselmatig aandacht in de pers. De verslaggeving tijdens deze periode 

weerspiegelde een verandering in de opvattingen over eenzame opsluiting van pupillen. 

Afkeurende geluiden ten aanzien van isolement domineerden de krantenpagina’s. Deze 

opvoedmethode werd minder normaal gevonden dan tijdens de voorgaande decennia. De 

berichtgeving getuigde verder van een toenemende maatschappelijke responsiviteit, als reactie op 

misstanden in de residentiële en justitiële jeugdzorg, bijvoorbeeld in de vorm van het activisme 

van de Belangenvereniging Minderjarigen. 

Het laatste decennium 1985-1995 werd gedomineerd door berichtgeving over de zaak 

Finkensieper. De media-aandacht richtte zich zowel op de inhoud van het seksuele geweld als op 

het beleid van de Heldringstichtingen. Los van deze specifieke casus speelde ontucht in het 

algemeen een grote rol in de kranten tijdens deze periode. Incidenten met betrekking tot seksueel 

misbruik kregen veel aandacht. Daarnaast vormde mishandeling een terugkerend thema. Het ging 

dan met name over agressie van medewerkers tegen pupillen. Dit zou in voorkomende gevallen 

een integraal onderdeel van het instellingsbeleid zijn. Personeelsleden van De Dreef stelden 

bijvoorbeeld dat buitensporig geweld beleid was. Het gebruiken van fysiek geweld als 

tuchtmaatregel kwam herhaaldelijk terug en werd in sommige gevallen toegelaten door het 

bestuur van een instelling. 

Concluderend kan gesteld worden dat in de berichtgeving gedurende de periode 1945-1995 

een grote variëteit aan onderwerpen werd besproken. De media-aandacht richtte zich op 

geweldscases, de cultuur in de instellingen en maatschappelijke opvattingen over vormen van 

geweld. Het geweld dat zich voordeed in de residentiële en justitiële jeugdzorg betrof volgens deze 
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krantenberichten hoofdzakelijk geweld van groepsleider jegens pupil. Geweld tussen pupillen 

onderling werd nauwelijks aan het licht gebracht in de berichtgeving. We kunnen uit het 

voorgaande opmaken dat er in de landelijke en regionale mediaberichtgeving tussen 1945 en 1995 

enkele ontwikkelingen toonaangevend waren. De media als spreekbuis van maatschappelijke 

opvattingen uitte toenemende kritiek op eenzame opsluiting van pupillen. Deze veel voorkomende 

maatregel werd naar aanleiding van het maatschappelijke debat steeds meer moreel veroordeeld 

en later ook juridisch ingeperkt. Daarnaast zien we dat in de eerste decennia ontucht geen 

beduidende rol speelde in de berichtgeving. In de latere decennia veranderde dit en nam 

berichtgeving over ontucht toe. Ten slotte is mishandeling van pupillen door 

instellingsmedewerkers een terugkerend thema in de mediaberichtgeving.   
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9. Periode 1995-2005 

In de periode 1995-2005 stijgt het aantal zoektreffers significant naar 81.787. Van deze treffers 

blijken 140 artikelen relevant. In vergelijking met het vorige decennium is er derhalve sprake van 

een stabilisering van relevante treffers. Ten opzichte van de vorig periode is er echter een toename 

van 13 onderwerpen naar 23 unieke zaken in de berichtgeving tijdens dit decennium. Gedurende 

het vorige decennium verklaarde de grote aandacht voor de zaak Finkensieper de omvang van de 

berichtgeving. De omvang van de berichtgeving in dit decennium kan worden geduid door grote 

media-aandacht voor het debat over het samen plaatsen van pupillen.  

 



 

260 

 

9.1. Kwantitatief overzicht  
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De Hunnerberg door een groep Nijmeegse jongens. Eén van de pupillen werd bespuugd waarop 

een massale vechtpartij ontstond. De pupillen verloren en werden achtergelaten met de 

mededeling: ‘Kanker op naar je kut-inrichting’, zo maakte De Gelderlander op uit de aangifte.587 

Het Parool besteedde eveneens aandacht aan De Hunnerberg. De buurtbewoners stelden dat 

de inrichting de waarde van hun woningen aantastte, bijvoorbeeld vanwege al het prikkeldraad 

rondom de inrichting. Niettemin waren het de buurtbewoners die om het prikkeldraad hadden 

gevraagd. Er zou namelijk gevaar huizen in De Hunnerberg. Jongens die veroordeeld waren voor 

geweld en moord ontsnapten en kwamen daardoor langs de buurt waar kinderen buitenspeelden. 

Adjunct-directeur Jan Koole reageerde en gaf aan dat hij de klachten van de buren niet wilde 

bagatelliseren, maar meende dat de klachten vooral waren ontstaan door de grotere zichtbaarheid 

van de inrichting met nieuwe grote hekken en prikkeldraad. Ook stelde hij dat een maand geleden 

een pupil door een buurtbewoner was uitgescholden: ‘Flikker op naar je gesticht.’ Hierna ontstond 

er een handgemeen en liep de pupil rake klappen op.588 

De Volkskrant berichtte op 12 januari 1996 over seksueel misbruik door een groepsleider 

werkzaam bij De Rijnhove, een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Alphen aan den Rijn. 

H. (32) werkte nog geen dag bij de instelling of er werd, naar aanleiding van het feit dat een pupil 

drie keer bij hem thuis was geweest, aangekondigd dat er een onderzoek naar hem zou worden 

ingesteld. Volgens de gedragscode van de instelling was dat verboden. H. werd ontslagen omdat 

zijn baas weinig zin had in een affaire. Het tehuis, toen onder de naam De Koperwiek, had tussen 

1986 en 1988 te maken gehad met een groepsleider die zich aan een zesjarige jongen had 

vergrepen. Het onderzoek naar de ontucht van H. kwam echter nooit van de grond. Zijn naam 

raakte daarentegen wel in opspraak door de kwestie, waardoor hij niet meer aan het werk kwam in 

de hulpverlening. Directeur van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening, I. Meijerick, 

pretendeerde dat deze striktheid onder andere het gevolg was van de zaak Finkensieper die grote 

media-aandacht genereerde voor seksueel misbruik in de jeugdzorg.589 

Meer dan een maand later, op 24 februari 1996, presenteerde De Volkskrant een willekeurige 

greep uit de ontuchtzaken in 1995, waaronder ontucht in de residentiële en justitiële jeugdzorg. 

Zaken die genoemd werden waren ontucht bij de kindertehuizen De Sonnenburgh en De Koperwiek 

door een zesendertigjarige man. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de man in februari 1995. 

Daarnaast werd melding gemaakt van de vrijspraak van seksueel misbruik in maart 1995 door het 

gerechtshof in Arnhem van de ex-directeur van justitieel jongensinternaat De Dreef. En ten slotte 

de zaak waarbij twee groepsleiders van de instituten Veldheim en Stenia in Zeist werden 

veroordeeld tot respectievelijk drie-en-een-half en drie jaar wegens ontucht en verkrachting van 

pupillen.590   

Circa een maand later, op 27 maart 1996, berichtte het Eindhovens Dagblad over seksueel 

misbruik in jeugdinternaat De Sprankel in Veldhoven. Twee jongens (tien en elf jaar) werden 

tussen november 1994 en juli 1995 door groepsgenoten gedwongen tot seks. Een van de jongens 

gaf aan op zijn kamer regelmatig tot seks te zijn gedwongen door drie groepsgenoten in de leeftijd 

                                                
587 ‘Jongeren mishandelden pupillen Hunnerberg’, De Gelderlander 5 januari 1996, p. 1. 
588 ‘Inrichting gestrafte jongens niet welkom’, Het Parool 6 januari 1996, p. 4. 
589 ‘Geruchten over seksueel misbruik maken einde aan carrière groepsleider’, De Volkskrant 12 
januari 1996, p. 6. 
590 ‘Een willekeurige greep uit de ontuchtzaken van het afgelopen jaar’, De Volkskrant 24 februari 
1996, p. 33.  
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van dertien tot vijftien jaar. Ook zijn broer zou slachtoffers zijn geworden van het drietal, op 

andere plekken, waaronder de speelplaats. De ouders van de slachtoffers gaven in het Eindhovens 

Dagblad aan dat ze vonden dat het personeel van De Sprankel eerder had moeten ingrijpen. 

Volgens hen waren de signalen er en hadden de medewerkers daar eerder op moeten 

anticiperen.591 

In het najaar van 1996 besteedde het Eindhovens Dagblad aandacht aan het katholieke 

jongensinternaat Gastenhof in Urmond, dat in opspraak was geraakt naar aanleiding van berichten 

over mishandeling, seksueel misbruik en fysiek geweld door pupillen tegenover medebewoners. De 

meldingen kwamen onder meer van ouders van pupillen. De directie van het internaat gaf aan dat 

er nog geen officiële klacht van ouders was binnengekomen. Binnen de muren van het internaat 

zouden zich soms dingen afspelen die de buitenwereld vreemd zijn omdat het een internaat met 

veel problematische kinderen is, aldus de directie.592   

De laatste berichtgeving in 1996 vond plaats op 31 december. NRC Handelsblad berichtte over 

een onderzoek in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie, 

gepubliceerd door de stichting Lindenhout in Nijmegen, waarin werd geconcludeerd dat de meeste 

pupillen zich op hun plaats voelden in de kindertehuizen, maar hun problemen zouden toch niet 

volledig worden weggenomen. Niettemin constateerde NRC Handelsblad in voorkomende gevallen 

wel moeilijkheden. De pupil Rudy (15, observatie- en behandelcentrum Neerbosch) vertelde 

bijvoorbeeld dat hij gepest werd door twee groepsgenoten. Ze zouden onder andere zout in zijn 

bed strooien en vervelende opmerkingen maken.593 

In het jaar daarna berichtte Trouw op 2 april 1997 over een onderzoek uitgevoerd door Buro 

Wesp en tien instellingen. Het onderzoek verklaarde dat kinderen in instellingen voor 

jeugdhulpverlening vaak niet beseffen waarom ze daar zijn geplaatst. Uit dit zogenoemde Wesp-

onderzoek kwam naar voren dat kinderen vaak geen idee hebben van hun hulpverleningsplan. 

Kinderen in een internaat zouden bijvoorbeeld liever stil huilen in hun bed dan met hun problemen 

naar de groepsleider gaan. Die zouden volgens veel ondervraagde kinderen toch niet luisteren.594  

Op 3 oktober 1997 besteedde ook Trouw net als De Volkskrant op 12 januari 1996, aandacht 

aan de implicaties van de grote aandacht voor seksueel misbruik binnen de jeugdzorg, zoals bij de 

zaak Finkensieper. Hulpverleners zouden risicomijdend handelen. Vroeger mocht een kind als het ’s 

nachts niet kon slapen nog in bed bij een groepsleider, maar dat zou niet meer kunnen. Een 

groepsleider zou zelfs niet meer alleen in een kamer met een pupil mogen zijn, aldus jongeren in 

jeugdinstellingen. Daarnaast werd lichamelijke aanraking tot het uiterste vermeden. Deze 

terughoudendheid constateerden pupillen bijvoorbeeld met stoeien of met troosten. Groepsleiders 

stelden vast dat de omgangsnormen in de jeugdzorg waren veranderd. Alleen zijn met pupillen was 

er niet meer bij. Trouw noemde het een taboe op intimiteit die op dat moment zou heersen in 

Nederland.595 

                                                
591 ‘Seksueel misbruik in Veldhovens jeugdinternaat’, Eindhovens Dagblad 26 maart 1996, p. 1, 17. 
592 ‘Internaat in opspraak wegens ontucht Urmond’, Eindhovens Dagblad, 12 september 1996; 
‘Seksueel misbruik door pupillen internaat Urmond’, De Stem, 12 september 1996, p. 3. 
593 ‘Jongeren nemen hun problemen mee van tehuis naar tehuis’, NRC Handelsblad 31 december 
1996, p. 3. 
594 ‘Kinderen weten vaak niet waarom ze op internaat zijn’, Trouw 2 april 1997, p. 9. 
595 ‘Die valse beschuldigingen hebben er goed ingehakt’, Trouw 3 oktober 1997, p. 16. 
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De Stem berichtte op 5 juli 1997 over een uitbreiding bij de rijksinrichting Den Hey-Acker te 

Breda. Er werd een nieuwe vleugel bijgebouwd. De directeur van Den Hey-Acker, J. van Huis, 

vertelde naar aanleiding van de uitbreiding over de gang van zaken bij de inrichting, waarbij hij 

aangaf dat als pupillen lastig zijn, ze naar hun kamer worden gestuurd die vervolgens op slot gaat. 

Als het er echt heftig aan toe ging, werden de pupillen in een isoleercel geplaatst, een kaal hok van 

drie bij drie meter. Van Huis gaf aan dat jongeren daar dan een paar uur afkoelden en dat er 

jaarlijks maar een dozijn keer zo ver werd gegaan.596  

Ruwweg twee jaar later, op 7 juni 1999, berichtte Trouw over jongeren van een jongerenraad 

in ’t Wezeveld, onderdeel van De Hoenderloo Groep, die bij het internationale kinderrechtencomité 

van de Verenigde Naties mochten spreken over hun inspraak in het tehuis. In het artikel werd ook 

aandacht besteed aan de specifieke situatie op de Nederlandse tehuizen. In sommige internaten, 

zoals ’t Wezeveld, werd goed omgegaan met inspraak volgens John (een van de jongeren die 

participeerde in de jongerenraad). Bij andere internaten zou het echt nog ‘de middeleeuwen’ zijn. 

Daar was geen sprake van inspraak. Pupillen reageerden bijvoorbeeld verbaasd op John als hij 

vertelde dat ze bij Wezeveld mochten meepraten over het eten.597  

Aan het begin van het opvolgende jaar besteedde Trouw aandacht aan een pupil, Marjolein 

(17), die vertelde over haar ervaringen in het jeugdinternaat Stichting Rijnhove in Alphen aan de 

Rijn. Haar ervaringen waren over het algemeen erg positief. Wel gaf ze aan dat ze zich 

bijvoorbeeld kon storen aan mensen die de douche niet netjes achterlieten. Ook zou er wel eens 

gestolen worden op het internaat. Op het moment dat Trouw het stuk publiceerde was Marjolein 

net vertrokken bij Stichting Rijnhove en woonde ze op kamers.598  

Op 30 maart 2000 berichtte de Leeuwarder Courant over ernstige misstanden bij een 

wooncomplex van Jeugdzorg Groningen in de wijk Helpman, welke bestemd was voor jongeren van 

twaalf tot achttien jaar met ernstige gedragsproblemen. Een deel van de pupillen was afkomstig uit 

de psychiatrie, anderen waren in aanraking met justitie geweest. De problemen die aan de kaak 

werden gesteld waren pupillen die elkaar slaan, pupillen die weglopen en/of zich onttrekken aan de 

dagbesteding en drugsdealers die hun ingang hadden gevonden in het internaat.599 De inspectie 

Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening concludeerde dat de behandelingsmethodiek onvolledig 

was.600 Er zou volgens het Dagblad van het Noorden sprake zijn van massaal softdrugsgebruik.601  

Op 13 mei 2000 besteedde NRC Handelsblad aandacht aan het leven op de jeugdinrichting ’t 

Nieuwe Lloyd in Amsterdam. Een paar voor dit onderzoek relevante voorbeelden die NRC 

Handelsblad besprak betrof het visiteren van pupillen, soms inclusief rectaal onderzoek. Ook zaten 

pupillen lang opgesloten, de pupillen noemen het ‘branden’. Dit kwam door personeelstekort, met 

name vanwege het grote ziekteverzuim onder personeel. In de zomermaanden, als sommige 

medewerkers op vakantie waren, kwam het voor dat pupillen soms permanent in hun cel zaten.602  

Het Rotterdams Dagblad berichtte op 6 december 2001 eveneens over het leven op een 

gesloten jeugdinrichting. In principe mochten pupillen onder de twaalf niet in jeugdgevangenissen 

                                                
596 ‘Uitbreiding jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda’, De Stem 5 juli 1997, p. 4.  
597 ‘Jongeren praten mee op internaat’, Trouw 7 juni 1999, p. 4. 
598 ‘Kinderen in internaat zijn niet zielig’, Trouw 1 februari 2000, p. 2. 
599 ‘Wantoestanden in Groninger internaat’, De Leeuwarder Courant 30 maart 2000. 
600 ‘Kinderen op internaat prooi van drugsdealers’, Dagblad van het Noorden 30 maart 2000. 
601 ‘Jongeren de dupe van falende hulpverlening’ Dagblad van het Noorden 1 april 2000. 
602 ‘Jong leven, lang branden. Het leven achter de poort van jeugdinrichting ’t Nieuwe Lloyd’, NRC 
Handelsblad 13 mei 2000, p. 33-34.  
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worden opgesloten, maar bij de tienjarige pupil Dicky (pseudoniem) gebeurde dat via een 

civielrechtelijke procedure toch. Hij werd op 27 februari 2001 geplaatst in de justitiële 

jeugdinrichting Het Poortje in Groningen. In het geval hij daar bezoek kreeg, moest Dicky na afloop 

worden gevisiteerd tot aan de bilnaad, met als doel te controleren of hij geen verboden objecten 

meesmokkelde. Een kennis van de familie van Dicky, Jan Theunissen (eveneens een pseudoniem), 

vertelde dat Dicky hem meedeelde dat hij via een medepupil (zestien jaar oud) nu precies wist hoe 

hij een moord moest plegen.603 

 Op 6 februari 2002 berichtte De Volkskrant over de zwakbegaafde Germy, een meisje van 

zeventien met het verstand van een meisje van elf. Germy had in maar liefst vijftien 

pleeggezinnen, tehuizen en inrichtingen gezeten en kwam uiteindelijk bij de jeugdgevangenis De 

Hartelborgt terecht. Germy was niet crimineel maar gedragsgestoord. Ze zat daar in De 

Hartelborgt in een cel. Ze werd gelucht in een kooi en bezoek ontvangen mocht alleen onder 

toezicht. Germy ondernam in de tijd dat ze in De Hartelborgt verbleef een zelfmoordpoging door de 

tv in haar cel kapot te slaan en het glas te gebruiken om zichzelf te snijden.604 Een ander 

voorbeeld van een zwakbegaafd meisje dat in een gesloten inrichting terecht kwam was Tessa. 

Tessa had niks op haar kerfstof maar kwam nadat ze werd verkracht door een groep van veertien 

minderjarige jongens toch terecht op bij de jeugdgevangenis Noorderzand in Heerhugowaard. Hier 

ondernam ze een zelfmoordpoging door haar polsen door te snijden.605 Er was grootschalige 

media-aandacht voor haar casus.606 

 Op 20 maart 2002 besteedde Trouw aandacht aan een plan van gevangenisdirecteur Jan 

Koolen van De Hunnerberg in Nijmegen om recidive van pupillen tot een minimum terug te 

dringen. Koolen wilde een test laten ontwerpen die uit moest wijzen welke criminele pupillen 

vatbaar waren voor therapie en welke hoe dan ook weer het slechte pad op zouden gaan. Koolen 

stelde dat in deze laatste groep niet meer geïnvesteerd zou moeten worden, maar dat ze 

simpelweg achter slot en grendel geplaatst moeten worden, desnoods voor jaren. Hij ging hierbij in 

op de pupillen die in de Hunnerberg verbleven. Volgens Koolen zie je op het eerste gezicht niets 

aan de pupillen, maar kunnen ze wel degelijk losgaan. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een pupil die 

zijn insluiting als een vernedering ervoer, de leiding te lijf wilde gaan en zijn hele kamer overhoop 

gooide. Hij werd een nacht in de isoleercel geplaatst. Koolen noemde dit voorbeeld in de context 

van jongeren die niet goed vatbaar zouden zijn voor therapie.607  

Op 12 oktober 2002 belichtte het Rotterdams Dagblad een casus over de ex-pupil Jeanette 

Nienhuis die een boek getiteld Het Verborgen Kind. Een zoektocht schreef over haar ervaringen 

binnen en buiten de inrichtingen. Jeanette liep vaak weg, zwierf rond en belandde bij verschillende 

inrichtingen, waaronder Huize Welkom waar ze in 1967 werd ondergebracht. In Huize Welkom 
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onderging Jeanette onder andere lijfstraffen, isoleercellen en chantage. Ook zag ze hoe meisjes in 

het huis zelfmoordpogingen deden om weg te kunnen komen.608  

Op 16 oktober 2003 stelde NRC Handelsblad de implicaties van bezuinigingen bij de 

jeugdinrichtingen aan de kaak. Particuliere jeugdinrichtingen moesten zeventien procent van hun 

budget inleveren maar het ministerie van Justitie wilde tegelijkertijd wel dat er in vier jaar 

zeshonderd plaatsen bij de instellingen bijkwamen. De sector reageerde in NRC Handelsblad. 

Directeur Vincent Maas van Harreveld noemde het bijvoorbeeld ‘volslagen waanzin’. Directeur 

Henny Lodewijks van Rentray vond dat de klok op deze manier jaren terug werd gezet, 

bijvoorbeeld door weer terug te gaan naar gezamenlijk op de slaapzaal te slapen met een 

begeleider die de tucht handhaaft. De instelling zagen door de bezuinigingen geen andere optie 

dan te snijden in het personeelbestand.609  

Op 17 januari 2004 werd wederom aandacht besteed aan het onterecht plaatsen van pupillen 

bij justitiële inrichtingen. NRC Handelsblad berichtte dat een pupil met een ernstige 

hechtingsstoornis onterecht bij justitiële jeugdinrichting De Doggershoek in Den Helder was 

geplaatst. De pupil werd daar geplaatst omdat er geen andere kliniek voor haar kon worden 

gevonden. In de berichtgeving werd duidelijk dat er wel plek kwam, maar dat de pupil toen niet 

meer weg mocht. Staatssecretaris van Welzijn Ross-van Dorp liet de zaak onderzoeken.610  

Ook Trouw berichtte op 8 maart 2004 over jongeren die eigenlijk niet in justitiële 

jeugdinrichtingen thuishoren maar daar wel werden geplaatst. In dit geval ging het om jongeren 

die voor crisisopvang in een jeugdinrichting terechtkwamen. Het ging volgens cijfers die minister 

Donner van Justitie in 2003 naar de Kamer had gestuurd om 800 jongens en meisjes die in een 

jeugdgevangenis verbleven zonder dat zij een misdrijf hadden gepleegd. De Kamer reageerde op 

deze kwestie. Het CDA, de PvdA en D66 vonden dat er sprake was van ‘misstanden’ in de 

jeugdzorg. D66-kamerlid Lambrechts vroeg Donner of er voor de niet-criminele kinderen een 

lichter regime kon komen, bijvoorbeeld zonder veelvuldige lichamelijke visitaties.611 Het Dagblad 

van het Noorden berichtte op 18 maart 2004 wederom over dit onderwerp en stelde dat het 

plaatsten van kinderen met gedragsproblemen met jeugdige criminelen regelmatig tot intimidaties 

leidde.612 

Voor de andere kant van het spectrum, de zogenoemde probleemgevallen, klonk volgens 

Trouw op 16 maart 2004 het geluid om de kosten van de justitiële jeugdinrichtingen te verlagen 

door sommige problematische jongeren, waarbij de situatie uitzichtloos leek, minder tot geen 

aandacht te geven. In de probleemgevallen zou dan niet meer worden geïnvesteerd. Concreet 

betekende dit de jongeren een sobere behandeling aan te bieden waarbij ze veel opgesloten zitten 

in hun cel en weinig tot geen behandeling krijgen. In Trouw werd gesteld dat dit een slechte zaak 

is omdat jongeren in de praktijk alleen maar gekwetster, harder en daardoor gevaarlijk(er) uit de 

jeugdinrichting zouden komen.613  
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Op 23 april 2004 berichtte de Leeuwarder Courant over geweldsincidenten in de justitiële 

jeugdinrichting Den Engh in Den Dolder en Ossendrecht. Volgens tientallen (ex-)medewerkers en 

betrokkenen zou de directie deze incidenten binnenskamers willen houden. Volgens hen was er 

veel mis in de inrichting, maar ze durfden uit angst voor represailles door directeur Arjen Jonker 

niet met hun naam in de krant. Personeel werd onder druk gezet de mistanden te verzwijgen, zelfs 

als pupillen elkaar aanrandden of verkrachtten. Ook De Stentor berichtte over de 

geweldsincidenten. Medewerkers van de inrichting vonden dat de eigen koers van de directie 

botste met wettelijke regels en ethische grenzen. Er werd een voorbeeld genoemd van een meisje 

dat was verkracht door een medepupil in Den Engh. Zij kreeg als reactie een brommer aangeboden 

van de directie. Deze (ex-)medewerkers maakten zich zorgen om de manier waarop de inrichting 

met veiligheid omging. Begin januari raakten opstandige pupillen bijvoorbeeld zo door het dolle 

heen dat ze een groepsopvoeder met een prullenmand de tanden uit zijn mond sloegen. Een 

andere collega kreeg een strijkijzer op zijn hoofd. Een maand daarvoor werd een groepsopvoeder 

neergeslagen met een ijzeren staaf, volgens de politie een zware mishandeling. De directie had dit 

geweld stilgehouden.614 Den Engh reageerde op de commotie door te stellen dat in de inrichting 

184 jongeren met ernstige gedragsproblemen verbleven en dat door die samenstelling incidenten 

of escalaties niet te voorkomen waren. Den Engh constateerde dat de voornoemde voorvallen over 

een periode van bijna tien jaar plaatsvonden. Volgens Den Engh waren deze voorvallen uitvergroot 

of hadden ze zelfs aantoonbaar nooit plaatsgevonden. Den Engh meldde dat niettemin zou worden 

gezocht naar een pedagogische oplossing voor de geweldsgevallen waarmee toekomstig geweld 

kon worden voorkomen.615  

Op 18 maart 2004 werd in de media wederom aandacht besteed aan de positie van kinderen 

die civielrechtelijk in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst. Het Dagblad van het Noorden 

berichtte dat circa de helft van elle cellen in de justitiële jeugdinrichtingen bezet werd door 

kinderen die daar niet strafrechtelijk waren geplaatst. Dit was mogelijk omdat in 2001 een 

crisisconvenant van kracht werd waarin was afgesproken dat als een kind in nood nergens anders 

terecht kon, er binnen een week een cel beschikbaar moest zijn. Dit zou volgens de Raad voor 

Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming leiden tot intimidaties. Incestslachtoffers van negen 

kwamen door middel van dit beleid in dezelfde instelling als verkrachters van negentien. Begin 

2004 reageerde minister van Justitie Donner door het pedagogische karakter van de 

jeugdinrichtingen te benadrukken. In het Dagblad van het Noorden werd echter gesteld dat de 

instellingen eruit zien als een gevangenis, luchten en bezoek ontvangen is alleen beperkt mogelijk, 

speelgoed mag om veiligheidsredenen soms niet worden ingevoerd en bij wangedrag worden 

pupillen in de isoleercel geplaatst, waar ze in sommige extreme gevallen werden vastgebonden.616  

De Amersfoortse Courant berichtte op 10 juni 2004 over een seksuele relatie tussen een 

medewerker (de drieënveertigjarige G. van E.) en een pupil bij de rijksinrichting voor meisjes De 

Lindenhorst te Zeist. Het meisje zou volgens eigen zeggen uit vrije wil seks met de medewerker 

hebben gehad. De ontucht had plaats toen het meisje zeventien was. Van E. verklaarde dat er 

geen protocollen waren over de omgang met de meisjes bij de instelling. Het was ‘learning on the 
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job’. Het OM eiste uiteindelijk maar een voorwaardelijke straf van een halfjaar omdat Van E. zelf 

psychische hulp had gezocht.617 

 Op 12 juni 2014 werd er opnieuw media-aandacht besteed aan Den Engh. De Leeuwarder 

Courant berichtte dat naar aanleiding van de media-aandacht de Inspectie Jeugdzorg de 

misstanden onderzocht. Den Engh zou een geïsoleerde sektarische club zijn. Volgens de directeur, 

Arjen Jonker, zouden die verhalen door wrokkige, ontslagen werknemers de wereld in zijn 

gebracht. Bij de instelling hadden ze wel middelen, zoals helmen, stokken, boeien, schilden en een 

isoleercel, om de pupillen gepast in het gareel te houden, maar geweld en macht an sich horen niet 

thuis op den Engh, aldus Jonker.618  

Het Dagblad van het Noorden besteedde op 12 juni aandacht aan het nieuwe opleidingsschip 

van Den Engh. Op het schip leerden de pupillen volgens directeur Jonker samenwerken door het 

uitvoeren van opdrachten. In het artikel werd aangegeven dat de pupillen mee moesten, ook in het 

geval dat zij zeeziek werden.619  

Op 23 juni 2004 werd weer teruggekomen op pupillen die niet via een strafrechtelijk proces bij 

een justitiële jeugdinrichting waren geplaatst. In het maatschappelijk debat over dit onderwerp 

verschenen verhalen in de krant, deden moeders hun beklag bij het programma van Andries 

Knevel en stelden politici Kamervragen. Uiteindelijk uitten zelfs kinderrechters zich in een manifest. 

Naar aanleiding van de aandacht werd door minister J.P.H. Donner van Justitie en staatssecretaris 

C.I.J.M. Ross-van Dorp (VWS) een werkgroep ingesteld die in haar eindrapportage verklaarde dat 

de pupillen niet in een jeugdgevangenis moesten worden geplaatst, maar op een andere plek 

binnen de jeugdzorg moesten worden opgevangen en behandeld. Alleen jongeren die een ernstig 

misdrijf hadden gepleegd of die ouder waren dan twaalf moesten volgens de werkgroep worden 

opgesloten in een justitiële jeugdinrichting. De directeuren van deze inrichtingen waren niet zo 

gelukkig met dit standpunt. Volgens hen was de ellendige situatie deels beeldvorming. Mensen 

zouden een onschuldig kind voor zich zien, maar ook de niet-criminele pupillen zijn vaak extreem 

gedragsgestoord, angstig en agressief, aldus de directeuren. Daarnaast werd het beeld geschetst 

dat de gedragsgestoorde pupillen in de inrichtingen crimineel werden wat klinkklare onzin zou zijn, 

aldus de directeuren van vijftien Nederlandse JJI’s.620 

 NRC Handelsblad besteedde op 11 september 2004 aandacht aan een voorstel van minister 

Donner van Justitie meer kinderen op een cel te plaatsen in de justitiële jeugdinrichtingen. De 

maatregel was bedoeld om geld te besparen want de jeugdgevangenissen kregen te maken met 

bezuinigingen van zestien procent op het totale budget van 270 miljoen per jaar. Vanuit 

verschillende hoeken was er weerstand tegen dit voorstel. Gedragsdeskundigen, pedagogen en 

kinderpsychiaters toonden zich sceptisch over het voorstel met name vanwege de kwetsbaarheid 

van de kinderen. Het experiment was in strijd met het internationaal verdrag inzake de rechten 

van het kind, aldus Jaap Doek, hoogleraar jeugdrecht. Met de plannen zou het laatste beetje 

privacy van de pupillen worden ontnomen. Om diezelfde reden was ook SP-Kamerlid De Wit 
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kritisch. Ruud Bullens, bijzonder hoogleraar forensische jeugdpsychologie, die twaalf jaar werkte in 

een instelling voor jongens voorspelde dat pesten, bedreigingen, agressie en seksueel geweld 

zouden toenemen. De zwakken zullen volgens Bullens het onderspit delven.621  

Begin 2005 kwam de Rijks jeugdinrichting Den Engh in Den Dolder wederom in de media-

aandacht. De Amersfoortse Courant berichtte dat Den Engh onacceptabele risico’s had genomen bij 

het terughalen van ontvluchte pupillen. De Inspectie Jeugdzorg publiceerde een rapport genaamd 

Grenzen aan Den Engh waarin een onthutsend beeld werd geschetst van Den Engh. In Den Engh 

werd sinds eind jaren negentig de nieuwe en strenge opvoedmethode, socio-groepsstrategie 

(SGS), gehandhaafd. Bij het implementeren van de SGS overtrad Den Engh echter wettelijke 

regels en voorschriften. De inrichting meldde bijvoorbeeld niet alle geweldsincidenten en 

vluchtpogingen van jongeren aan het ministerie van Justitie terwijl dit wel verplicht was. Den Engh 

wilde niet dat vrijgekomen plekken (door gevluchte pupillen) door nieuwe pupillen werden 

ingenomen omdat dit de SGS-methode zou verstoren. Dientengevolge gingen medewerkers van 

Den Engh zonder opsporingsbevoegdheid zelf achter weggelopen jongeren aan. Daarmee ontstond 

een onnodig risico op geweld omdat er geen voorschriften waren. De medewerkers brachten 

zichzelf, de pupillen en omwonenden in gevaar. Daarnaast waren de rechten van de pupillen, zoals 

het recht op verlof, kamerplaatsing en contacten met advocaten en (gezins)voogden nergens 

vastgelegd. Den Engh zou het groepsbelang belangrijker hebben gevonden dan het individu, aldus 

de Amersfoortse Courant. Ten slotte kwam verbale agressie vaker voor in de inrichting in 

tegenstelling tot fysiek geweld. Het ministerie van Justitie liet het voornoemde allemaal toe. 

Doordat het ontbrak aan toezicht kreeg directeur Jonker onbeperkte beleidsvrijheid.622  

Op 25 januari 2005 was er politieke aandacht voor het samen plaatsen van pupillen met en 

zonder strafblad in de justitiële jeugdinrichtingen. NRC Handelsblad berichtte dat ruim de helft van 

de pupillen in de justitiële jeugdinrichtingen op dat moment geen strafblad had. Niettemin zaten ze 

wel opgesloten achter grote hekken met kinderen die wel een (ernstig) misdrijf hebben gepleegd. 

Ze vielen onder hetzelfde regime waarbij kinderen en ouders werden gefouilleerd voordat ze elkaar 

mochten zien. Ook was een weekend naar huis er niet bij. Minister Donner en staatssecretaris Ross 

vonden dit onacceptabel. Ook ouders die hun verhaal deden in televisieprogramma’s, verschillende 

kranten en andere politici stelde dit probleem aan de kaak. Jongeren gaven aan dat zij soms bang 

zijn voor jongeren die een ernstig delict hadden gepleegd of dat zij soms gedrag van de jongeren 

die strafrechtelijk geplaats zijn overnemen. Het kabinet kwam met een plan om het samen 

plaatsen terug te dringen. Er werd beoogd kinderen onder de dertien jaar zoveel mogelijk elders 

binnen de jeugdzorg op te vangen en te behandelen.623  

Dit debat continueerde op provinciaal niveau. BN De Stem berichtte op 19 februari dat de 

provincies de discussie in de Tweede Kamer over wetswijzigingen die probleemjongeren uit de 

buurt van criminelen moest houden een handje vooruit wilde helpen met het voornemen 

jeugdinrichtingen te sluiten. Het Rijk had de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan de 
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provincie overgedragen met de invoering van de Wet op de jeugdzorg die begin 2005 van kracht 

werd. In het artikel werd aangegeven dat de provincies een lange strijd voerden met het ministerie 

van Justitie over financiering van jeugdzorg en jeugdgevangenissen. Justitie betaalde voor de 

kinderen die door de rechter veroordeeld waren. Binnen de inrichtingen kwamen echter steeds 

meer pupillen terecht buiten het strafrechtelijk circuit. Omdat er te weinig opvangplaatsen zouden 

zijn in de jeugdzorg, kwamen kinderen uiteindelijk in de jeugdgevangenis terecht. Brabants CDA-

gedeputeerde Roel Augusteijn suggereerde dat kinderen met een gedragsstoornis na bijvoorbeeld 

twee jaar opsluiting achter de tralies zo’n grote maatschappelijke achterstand hadden dat de kans 

op een normaal leven was verwoest.624 

Op 16 april 2005 berichtte Trouw over de beslissing van het kabinet met betrekking tot het 

samen plaatsen van pupillen. In dit besluit werd vastgelegd dat jongeren met probleemgedrag 

vanaf 2007 niet meer in de jeugdgevangenis terechtkomen, maar in een besloten inrichting van 

jeugdzorg. De provincies vonden dit besluit een ‘stap in de goede richting’. Volgens de provincies 

moest de behandeling centraal komen te staan, maar tevens voor strafrechtelijk veroordeelde 

kinderen. Directeur Eric Bouwsma van de justitiële jeugdinrichting Den Heij-Acker in Brabant vond 

het een onlogisch besluit. Hij verklaarde dat het onzin is dat het om twee heel verschillende 

groepen jongeren gaat terwijl dit wel werd gepretendeerd. Directeur Joh. Krist van de justitiële 

jeugdinrichting De Sprengen in Zutphen noemde het besluit onontkoombaar omdat burgers en 

politiek de scheiding nu eenmaal willen. Als professional zag hij wel de overlap tussen de twee 

groepen, maar niettemin vond Krist het wel een goed idee dat kinderen die ernstige delicten plegen 

en kinderen die extreem moeilijk gedrag vertonen uit elkaar werden gehaald.625  

Er werden in de berichtgeving ook specifieke gevallen in het verband van samenplaatsing 

aangehaald. De Telegraaf berichtte op 5 november 2005 over de pupil Daniël waarbij de rechter 

bepaalde dat hij vanwege zijn onhandelbare gedrag naar een gesloten jeugdinstelling moest. De 

voor hem geschikte instelling, Horizon in Zuid-Holland, had echter een wachtlijst van een half jaar. 

Daarom werd hij uit nood in de jeugdgevangenis Teylingereind geplaatst. Moeder Freide Oebeles 

zag een week voordat het artikel in De Telegraaf werd gepubliceerd nog hoe Daniel door vier 

politieagenten geboeid werd afgevoerd terwijl hij geen misdadiger was maar een gedragsstoornis 

had.626 

Dagblad Tubantia reflecteerde op 28 november 2005 naar aanleiding van het honderdjarige 

jubileum op de kinderbeschermingswetten die de staat het recht hadden gegeven de band tussen 

ouder en kind te verbreken en in te grijpen. De Groningse hoogleraar pedagogiek Jeroen Dekker 

verklaarde dat de wetten daarom van revolutionaire betekenis waren. De staat droeg vanaf dat 

moment verantwoordelijkheid voor kinderen. Directeur Bouwsma van Den Hey-Acker beweerde in 

het artikel dat de meest uiteenlopende gevallen in de jeugdinrichting verbleven, van meisjes die 

beschermd moesten worden tegen loverboys tot jongens die gelieerd waren aan een terreurgroep. 

Volgens Bouwsma was er buiten de justitiële jeugdinrichtingen een groot gebrek aan goede 

zorgplekken. Er kwam ook een pupil aan het woord in Dagblad Tubantia. Zij schreef dat ze elke 

dag huilde in de jeugdinrichting waar ze verbleef terwijl ze wachtte op een goede behandelplek. 

Volgens de pupil huilde iedereen die in de inrichting verbleef elke dag in zijn cel als de deuren op 
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626 ‘Gestald in de gevangenis’, De Telegraaf 5 november 2005, p. 21. 
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slot werden gedaan.627 Het Parool ging eveneens in op de stand van zaken van de jeugdzorg. 

Nergens zouden zoveel gesloten instellingen voorkomen als in Nederland.628  

De laatste berichtgeving van dit decennium had betrekking op de seksuele contacten tussen 

pupillen in internaat Harreveld. Twee jongens werden het slachtoffer van gedwongen seksuele 

handelingen. Volgens Directeur Maas zou ook vrijwillige seks niet zondermeer onschadelijk zijn 

binnen de instelling omdat het gedrag van de pupillen zo verstoord is dat bij ‘vrijwillig’ 

kanttekeningen geplaatst moeten worden. Harreveld was op dat moment de landelijk specialist 

voor de behandeling van jeugdige zedendelinquenten waardoor het de grootste probleemgevallen 

kreeg. Derhalve waren seksuele contacten verboden. Jongens en meisjes werden strikt gescheiden 

gehouden. In een voorkomend geval werd een vrouwelijke groepsleider van Harreveld door een 

jongen beschuldigd van seksueel getint contact. Na kort onderzoek bleek echter dat de feiten niet 

klopten en de groepsleider onschuldig was. Dit illustreerde de kwetsbaarheid van het personeel, 

aldus Maas. Op Harreveld werkten groepsleiders in principe nooit alleen en gingen zij zeker nooit 

alleen met een pupil naar de kamer. In het geval dat een pupil bijvoorbeeld een vervelend bericht 

kreeg en huilend naar zijn kamer ging, werd op een dergelijke richtlijn wel eens een uitzondering 

gemaakt. Directeur Maas benadrukte dat de menselijke maat er wel moet zijn.629 

 

9.3. Conclusie 

De periode 1995-2005 kenmerkte zich hoofdzakelijk door berichtgeving over fysieke mishandeling, 

seksueel geweld en emotioneel geweld in de vorm van isolatie van pupillen in residentiële en 

justitiële instellingen, en visitatie bij justitiële instellingen. In de berichtgeving was er aandacht 

voor de mishandeling van pupillen door groepsleiders, van groepsleiders door pupillen en in het 

bijzonder voor geweld tussen pupillen onderling, zowel in de residentiële als in de justitiële 

jeugdzorg. Daarnaast is er in de berichtgeving een duidelijk onderscheid tussen geweldincidenten 

en geweld als onderdeel van de instellingsmethodiek. Deze eerste, vaak intentionele geweldsvorm 

betrof in veel gevallen seksueel geweld, bijvoorbeeld verkrachting. De tweede, vaak niet-

intentionele beleidsmatige geweldsvorm, betrof in voorkomende gevallen het tot aan de bilnaad toe 

visiteren van pupillen en het isoleren van pupillen. Het maatschappelijk debat ging in dit 

decennium nadrukkelijk over de (mis)plaatsing van kinderen bij JJI’s. Er vond discussie plaats over 

de civielrechtelijke plaatsing van kinderen bij een justitiële jeugdinrichting. Dit gebeurde vaak naar 

aanleiding van een incident met een civielrechtelijk geplaatste pupil op een JJI of doordat de 

Tweede Kamer aandacht vroeg voor de kwestie. Civielrechtelijk geplaatste pupillen leefden in deze 

inrichtingen samen met strafrechtelijk geplaatste, criminele kinderen. De uiteindelijke uitkomst van 

het debat was dat het kabinet besloot dat jongeren met gedragsproblemen vanaf 2007 niet meer 

in een jeugdgevangenis terecht mochten komen. Er was tijdens dit decennium voor het eerst 

expliciet aandacht voor een vorm van emotionele verwaarlozing. Als gevolg van de grote 

maatschappelijke commotie over het seksueel misbruik van pupillen in de vorige periode zouden 

groepsleiders lichamelijk contact met pupillen uit de weg gaan. 

 

                                                
627 ‘De Staat als heropvoeder’, Dagblad Tubantie 28 november 2005. 
628 ‘Nog veel leed ondanks Kinderwetten. De afschaffing van internaten pakte minder goed uit’, Het 

Parool 29 november 2005, p. 9. 
629 ‘Seks is taboe in Harreveld’, Dagblad Tubantia 1 december 2005, p. 4. 
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10. Periode 2005–2015 

De media-aandacht voor geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg nam toe in het 

decennium 2005-2015. Het aantal algemene treffers telt maar liefst 156.209. Na de 

relevantiescreening blijven er 219 krantenartikelen over, een stijging van 79 artikelen ten opzichte 

van de periode 1995-2005. Belangrijk om in ogenschouw te nemen, is dat er veel berichtgeving 

werd gegenereerd naar aanleiding van het onderzoek van de Commissies Deetman en Samson. Er 

werd in dit decennium bericht over 39 unieke zaken. De media besteedde veelvuldig aandacht aan 

de bevindingen die voortkwamen uit de onderzoeksrapporten, wat de significante toename van 

media-aandacht in dit decennium mede verklaart. Deze berichtgeving is meegenomen in het 

kwantitatieve deel en de reacties in de berichtgeving op de rapporten zijn meegenomen in de 

descriptie. 
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10.1. Kwantitatief overzicht  
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10.2. Chronologische descriptie  

Het debat over het samen plaatsen van pupillen die via het civielrechtelijke of strafrechtelijke 

circuit in een JJI geplaatst werden continueerde zich in de periode 2005-2015. NRC Handelsblad 

berichtte op 25 maart 2006 over een door minister Donner en staatsecretaris Ross ingestelde 

taskforce Gesloten Jeugdvoorzieningen, die met het plan kwam tien van de vijfentwintig locaties 

van de justitiële jeugdinrichtingen om te vormen tot jeugdzorginstellingen waar alleen OTS-

kinderen (onder toezicht gestelde) zouden worden opgevangen. Het artikel benadrukte de 

standpunten van de verschillende actoren, zoals directeuren van de JJI’s, die stelden dat de 

problemen van de pupillen niet veel verschillen, ouders die klaagden in de media over het samen 

plaatsen van pupillen en politici die naar aanleiding van de commotie Kamervragen formuleerden. 

Directeur van jongerenhuis Harreveld, Vincent Maast, gaf aan dat van de JJI’s teveel bajesen zijn 

gemaakt. Hij zag daarom de veranderingen die teweeg werden gebracht door de discussie over het 

samen plaatsen als een positieve ontwikkeling.630 

Ruwweg twee maanden later kwam Harreveld (vestigingen Harreveld en Almelo) op een andere 

manier in de media. Het Parool berichtte over een onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg naar 

mogelijk misstanden in de JJI op grond van een uitzending van Netwerk. Er zouden in Harreveld 

kinderen mishandeld, bedreigd en verkracht worden door groepsgenoten. Daarnaast zouden 

pupillen seks hebben gehad met hun begeleider en werden veel pupillen met ernstige 

gedragsproblemen niet of nauwelijks behandeld. Tom Hof, een voormalig afdelingshoofd, gaf 

bijvoorbeeld aan dat hij alleen bezig was met “puinruimen.” Hof constateerde een mishandeling en 

verkrachting van een pupil door groepsgenoten. Hij stelde tevens vast dat de inrichting niet veilig 

was voor het personeel en een personeelslid werd aangerand zonder dat collega’s ingrepen. 

Daarnaast deed personeel niet altijd aangifte bij ernstige geweldsdelicten.631 De PvdA wilde in 

uitbreiding op het al lopende onderzoek een diepgaander onderzoek naar de misstanden, waarbij 

meer naar de systeemkenmerken van de problematiek zou worden gekeken, bijvoorbeeld de 

condities waarin de groepsleiders moesten werken.632  

Het Reformatorisch Dagblad besteedde 12 mei 2006 eveneens aandacht aan de misstanden. 

Harreveld reageerde na de commotie ad hoc en nam geen pupillen meer aan zodat groepsleiders 

meer ruimte kregen voor het aanpakken van de problemen binnen de instelling, aldus 

bestuursvoorzitter F. de Wuffel.633 De Leeuwarder Courant berichtte over de uitkomsten van het 

onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie concludeerde onder andere dat pupillen 

onderling pestten, er seksuele incidenten waren, een groot deel van het personeel onvoldoende 

geschoold was, de groepsleiding intuïtief in tegenstelling tot methodisch werkte (zonder heldere 

visie op het thema seksualiteit) en dat er afstand was tussen de werkvloer en directie, waardoor er 

weinig draagvlak was voor veranderingen.634 Op 23 mei stapte directeur Maas vanwege alle tumult 

op. Hij erkende dat de incidenten plaats hadden gevonden en verklaarde dit doordat er vaak maar 

één groepsleider op de groep stond. Hierdoor kon geweld tegen pupillen en groepsleiders 

                                                
630 ‘Probleemkind niet meer in “bajes”’, NRC Handelsblad 25 maart 2006, p. 3. 
631 ‘Mishandeling en verkrachting in Harreveld’, Het Parool 10 mei 2006, p. 6. 
632 ‘PvdA wil diepgaander onderzoek naar Harreveld’, De Stentor 11 mei 2006, p. 1. 
633 ‘Harreveld neemt geen pupillen meer aan’, Reformatorisch Dagblad 12 mei 2006, p. 9. 
634 ‘Pesterijen en seksuele incidenten in jeugdinrichting’, Leeuwarder Courant 24 mei 2006; 

‘Vernietigend rapport over Harreveld. Grote problemen in jeugdinrichting leiden tot vertrek 
directeur’, Reformatorisch Dagblad 24 mei, p. 5. 
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plaatsvinden.635 De publieke commotie omtrent de misstanden bij Harreveld resulteerde in politieke 

reactie. Minister Donner (Justitie) vroeg naar aanleiding van de kwestie de Inspectie Jeugdzorg een 

grootschalig onderzoek te verrichten naar alle JJI’s. Hij wilde weten of daar vergelijkbare risico’s 

bestonden.636 De Stentor berichtte op 30 september 2006 dat de Inspectie Jeugdzorg Harreveld 

opnieuw en voor het laatst had gewaarschuwd. De instelling moest van de Inspectie concrete 

stappen tegen mishandelingen, afpersingen en verkrachtingen ondernemen anders zou ze het 

ministerie van Justitie vragen in te grijpen.637 

Op 9 juni 2006 berichtte NRC Handelsblad over de conferentie ‘De toekomst van de justitiële 

jeugdinrichtingen’ in Zwolle. Onderzoekster Leonieke Boendermaker van het Nederlands Instituut 

voor Zorg en Welzijn (NIZW) gaf aan dat jongeren in JJI’s vaak geweld tegen groepsgenoten 

gebruiken of zelf slachtoffer worden van geweld. Er zou op de groepen vaak een sfeer van 

bedreiging en angst heersen volgens Boendermaker. Op de conferentie werd verwezen naar 

Harreveld. Deze casus was volgens ex-collega’s van Harreveld’s directeur Maas niet uitzonderlijk. 

Op alle JJI’s zouden dergelijke incidenten plaatsvinden. Maas had de pech dat de incidenten naar 

buiten kwamen, aldus de ex-collega’s. Op de conferentie waren behandelaars, medewerkers en 

directeuren aanwezig. Zij bevestigden dat geweld en seks tussen pupillen onderling regelmatig 

plaatsvindt bij JJI’s. Ook seks tussen begeleiders en pupillen kwam voor, maar mocht absoluut niet 

volgens de aanwezigen.638 

Diezelfde dag besteedde NRC Handelsblad aandacht aan het leven in gesloten 

jeugdinrichtingen. Gedragsgestoorde pupillen, structuurloos, gewelddadig en ongeremd zaten in 

groepen van twaalf, met twee groepsleiders die niet altijd voldoende waren opgeleid, aldus Dia 

Flinterman, kinderrechter en vice-president van de rechtbank in Groningen. Deze combinatie zou 

geregeld tot een negatieve sfeer, onderling geweld en incidenten leiden, volgens Boendermaker.639 

Dit thema kwam tevens terug in NRC.next, waarin op 12 juni werd bericht over de vraag of 

opsluiten of re-integreren centraal moet staan in JJI’s. De maatschappij zou roepen om repressie 

en vergelding.640 

Op 5 juli 2006 berichtte Trouw over Jeugdzorg die met gesloten inrichtingen voor niet-criminele 

jongeren experimenteerde. Trouw beschreef een incident waarbij in het Oosterhoutse internaat 

tijdens een zogenoemde ‘time out’ een jongen door het lint ging en daarbij een wasbak uit de muur 

rukte. Een time out was tot eind 2005 in een instelling van jeugdzorg verboden. Isoleren kon 

alleen bij JJI’s. In het kader van het experiment konden pupillen die door het lint gingen maximaal 

tien minuten worden opgesloten met kans op verlenging van nog eens tien minuten. De besloten 

behandelgroepen waren een experiment van Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Tender en kan 

worden beschouwd als een tussenvorm van een gesloten gevangenis en een open internaat.641 

Het Algemeen Dagblad berichtte 31 juli 2006 over een ander experiment waarbij meerdere 

minderjarigen in één cel werden opgesloten. Justitie wilde meermanscellen introduceren bij de 

                                                
635 ‘Directeur inrichting Harreveld stapt op’, NRC Handelsblad 23 mei 2006, p. 3. 
636 ‘Donner wil onderzoek alle jeugdgevangenissen. Vernietigend rapport over situatie in 
jeugdgevangenis Harreveld. Directeur stapt op’, Eindhovens Dagblad 24 mei 2006.  
637 ‘Laatste waarschuwing voor Harreveld’, De Stentor 30 september 2006. 
638 ‘Geweld komt vaak voor bij jeugddetentie’, NRC Handelsblad 9 juni 2006, p. 3. 
639 ‘Kinderen achter hekken van zeven meter hoog’, NRC Handelsblad 9 juni 2006, p.3. 
640 ‘Opsluiten of opvoeden? De toekomst van justitiële jeugdinrichtingen staat ter discussie’, 

NRC.next 12 juni, p. 8. 
641 ‘Hekken zonder prikkeldraad. Probleemjongeren’, Trouw 5 juli 2006, p. 1. 
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jeugdinrichtingen omwille van bezuinigingen. De proef vond plaats in drie JJI’s. Volgens de 

instellingen was het echter geen geslaagd experiment met name omdat de doorstroom van 

jongeren te groot is in tegenstelling tot gevangenissen voor volwassenen.642 

In het najaar van 2006 was er berichtgeving over het visiteren van pupillen bij JJI’s nadat zij 

bezoek hadden ontvangen. Het Reformatorisch Dagblad berichtte dat slachtoffers van seksueel 

misbruik die door gebrek aan plaatsen in de jeugdzorg, in de jeugdgevangenis belanden na elk 

bezoek werden onderzocht. Tijdens zo’n visitatie moesten kinderen zich uitkleden en werden ze op 

en soms in het lichaam onderzocht. De Stichting Misplaatst vond dat er onmiddellijk een eind aan 

deze praktijken moest komen omdat het belastend en vernederend zou zijn. Ook de politiek 

besteedde aandacht aan de kwestie. De SP stelde dat het kabinet had beloofd het aantal 

behandelplaats voor 2007 op te lossen. In 2006 bleek dat dit niet lukte. Dit vond de SP 

“schandalig.”643 

Op 30 november 2006 werd in BN door de directeur Bouwsma van Den Hey-Acker gereageerd 

op de doelstelling OTS-kinderen te scheiden van strafrechtelijk geplaatste kinderen op JJI’s. Deze 

eerste groep zou dan niet meer onder Justitie vallen maar onder het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Den Hey-Acker bestond op dat moment uit tweehonderd 

strafrechtelijk geplaatste pupillen en honderd via een onder toezicht stelling geplaatste kinderen. 

Bouwsma stond niet achter dit nieuwe beleid, bijvoorbeeld omdat er daarmee behandelexpertise bij 

zijn instelling verloren gaat. Hij suggereerde verder dat deze nieuwe vorm met problemen gepaard 

gaat. De civielrechtelijk geplaatste pupillen en strafrechtelijk geplaatste pupillen verschillen volgens 

Bouwsma niet veel van elkaar. Hierdoor vraagt hij zich af of de toekomstige VWS-instellingen de 

veiligheid wel adequaat kunnen waarborgen.644 

De eerste berichtgeving van 2007 stond aan de andere kant van het spectrum van de discussie 

over het samen plaatsen van pupillen bij JJI’s. Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan het 

perspectief van een pupil, Laila (tien). Omdat Laila bij haar laatste tehuis drugs handelde, belandde 

ze in een jeugdgevangenis met hoge muren en tralies waar ze alleen mocht eten in de cel en twee 

keer per dag mocht luchten in een kooi. Ze werd vervolgens in de eerst gesloten jeugdzorgafdeling 

‘Horizon’ in Rotterdam geplaatst waar geen sprake was van een kale cel en ze meer vrijheden 

genoot.645 Dit decennium was er veelvuldig aandacht voor De Horizon als voorbeeld voor een 

gesloten jeugdzorginstelling waar wel een relatief strikt regime gold, maar waar gedragsgestoorde 

pupillen daarnaast passende behandeling kregen.646 

Op 30 januari was er opnieuw media-aandacht voor de misstanden op Harreveld. De 

Gelderlander berichtte dat advocaat Rogier Hoerchner de misstanden strafbaar vond. Hij doelde 

hiermee op het mishandelen en afpersen van een pupil door medebewoners (waarvoor de pupil 

aangifte deed). Ook was er sprake van een verkrachting van een negenjarige jongen en was een 

begeleidster op non-actief gesteld wegens seksuele relaties met enkele pupillen. Hoerchner stelde 

                                                
642 ‘Meer jongeren op één cel flopt. Proef in jeugdinrichtingen wijst uit’, Algemeen Dagblad 31 juli 

2006, p. 6.  
643 ‘Misbruikte kinderen vernederd in gevangenis’, Reformatorisch Dagblad 26 oktober 2006, p. 5; 
‘Jeugdgevangenis. Misbruikte kinderen vernederd’, De Gelderlander 26 oktober 2006, p. 1; 
‘Misbruikt kind in gevangenis vernederd’, Eindhovens Dagblad 26 oktober 2006.  
644 ‘Kritiek op nieuwe aanpak probleemjeugd’, BN/De Stem 30 november 2006.  
645 ‘Nauwelijks hulp voor opgesloten kinderen’, Leeuwarder Courant 24 januari 2007. 
646 ‘Onder de twaalf en al opgesloten’, Dagblad van het Noorden 8 augustus 2009, p. 2; ‘Straffen en 
opsluiten levert kind niets op’, Brabants dagblad 8 augustus 2009;. 
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het personeel verantwoordelijk voor deze misstanden. De raadsman verweet Justitie niets te doen 

met de zaak en diende een klacht in tegen de Zutphense hoofdofficier van justitie mr. L. Van 

Zanten-Renders.647 

Circa een half jaar later besteedde De Gelderlander opnieuw aandacht aan de JJI Harreveld. 

Interim-directeur constateerde onder andere seksuele misstanden, pupillen die elkaar 

mishandelden en personeel dat bang naar het werk ging. Hij gaf aan dat de instellingen een 

robuuste professionaliseringslag heeft gemaakt, maar dat er nog steeds incidenten plaatsvinden. 

Bijvoorbeeld in het geval waarbij een pupil op onbegeleid verlof ging, werd opgepakt omdat hij een 

vrouw in het verderop gelegen dorp Vragender zou hebben aangerand.648 

Op 28 juni komt de stichting Misplaatst wederom in de media. Misplaatst constateerde 

misstanden bij de JJI Het Keerpunt in de vorm van kleine intimidaties, pesterijen en bedreigingen. 

Er zou bijvoorbeeld een pupil door een groepsleider met een biljartkeu zijn geslagen. Misplaatst 

achtte het personeel onvoldoende opgeleid om met de gedragsstoornissen van de pupillen om te 

gaan. Monique Hulsebos, aanspreekpunt van Misplaats, gaf aan dat ouders van pupillen zelden 

overgingen tot het doen van aangifte of het indienen van een klacht omdat ze bang zouden zijn dat 

dit effect had op de behandeling van hun kinderen.649 

Twee dagen later stelde het Leidsch Dagblad een aantal misstanden bij de Helderse JJI De 

Doggershoek aan de kaak. De inrichting bestond twee jaar, maar ouders en personeelsleden 

“zagen geen reden voor een feestje.” Groepsleiders zouden drank en drugs binnensmokkelen. 

Daarnaast zouden medewerkers klappen uitdelen. Volgens een pupil zou een medebewoner zo hard 

zijn aangepakt dat hij een gebroken kaak opliep. Voorts gaf de pupil aan dat pupillen regelmatig 

worden gekleineerd, uitgescholden en geslagen door het personeel.650 Ook De Gelderlander 

besteedde aandacht aan de misstanden bij De Doggershoek. Er werden in 2006 151 

geweldsincidenten tegen werknemers geregistreerd, in zevenenveertig gevallen ging het om 

ernstige incidenten. Het gevolg van het geweld was dat medewerkers pupillen gunsten (waaronder 

drank en drugs binnensmokkelen) verleenden in ruil voor bescherming en het handhaven van de 

rust op de groep.651 

Op 11 september 2007 berichtte Dagblad van het Noorden over de conclusies van het 

onderzoek naar de veiligheid binnen JJI’s uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie voor de Sanctietoepassing. In zes 

van de veertien JJI’s zouden ernstige risico’s op een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat 

bestaan voor pupillen en medewerkers. De instellingen faalden volgens de inspecties voornamelijk 

als het aankwam op opvoeding en behandeling. De voornoemde risico’s waren ernstig bij De 

Doggershoek (Den Helder), De Hartelborgt (Spijkenisse), de Heuvelrug (Zeist), Den Engh (Den 

Dolder), Harreveld en het Jongeren Opvang Centrum (Amsterdam).652 BN berichtte over de reactie 

van Eric Bouwsma, de directeur van Den Hey-Acker, naar aanleiding van de media-aandacht 

rondom de inspectierapporten. Bouwsma kon zich vinden in de conclusies van de inspecties, waarin 

                                                
647 ‘Harreveld. OM neemt zaak Harreveld niet serieus’, De Gelderlander 30 januari. 
648 ‘Gekneusde jongeren: nu kind, dan tuig’, De Gelderlander 2 juni 2007. 
649 ‘Meer signalen, geen formele klachten’, De Limburger 28 juni 2007, p. 33.  
650 ‘Jongeren baas in jeugdbajes. Smokkel, geweld, en intimidatie in De Doggershoek’, Leidsch 
Dagblad 30 juni 2007, p. 501. 
651 ‘Geweld en drugssmokkel in jeugdgevangenis Den Helder’, De Gelderlander 30 juni 2007. 
652 ‘Jeugdgevangenissen onder de maat. Van behandeling en heropvoeding komt weinig terecht’, 
Dagblad van het Noorden 11 september 2007. 
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stond dat er te weinig overkoepelend beleid was en te weinig geëvalueerd werd. Ook sprak 

Bouwsma zijn lof uit voor de reactie van staatssecretaris Albayrak die aangaf dat de sector enorm 

onder druk stond, vanwege de taak de capaciteit meer dan te verdubbelen en tegelijkertijd voor 

zeventien procent te bezuinigen.653  

Het Parool berichtte op 6 oktober 2007 over de Algemene Rekenkamer die constateerde dat 

jeugdinrichtingen nauwelijks slaagden in het opvoeden van criminele jongeren.654 De Gelderlander 

borduurde hier op voort en besteedde in het bijzonder aandacht aan de gesloten jeugdinrichting De 

Koppeling in Amsterdam omdat daar een nieuwe behandelvorm was geïmplementeerd. In het 

kader van deze nieuwe behandelvorm gingen de jongeren vijf uur per dag naar school om te leren 

hoe dat is. Onderdeel van de nieuwe behandeling was negatief gedrag, zoals agressief, brutaal en 

losgeslagen gedrag, zo min mogelijk aandacht geven. In De Gelderlander werd een beeld geschetst 

van een lastige uitdaging voor de medewerkers van De Koppeling. Een drietal voorbeelden die 

werden gegeven van incidenten in de instelling zijn: twee jongens die door het brandalarm te 

activeren bij de vrouwenvleugel wisten te komen en de meidengroep aanvielen, een pupil die een 

medewerker (beveiliger) uitschold toen zij het klaslokaal binnen stapte en drugssmokkel.655 

NRC Handelsblad berichtte op 21 juni 2008 over het verhaal van pupil Stefano Boston die vier 

jaar civielrechtelijk in de JJI Harreveld was geplaatst. Hij deelde zijn ervaringen in de krant, ook 

met betrekking tot geweld op de instelling. Stefano zag in Harreveld twee verkrachtingen waarbij 

oudere jongens een jonger jongetje pakten. Eén was op de jongens-wc. Stefano kwam binnen en 

zag een grote jongen achter een kleine jongen met een doek in zijn mond staan (om hem stil te 

houden). Stefano vloog de grote jongen naar eigen zeggen vervolgens aan en liet hem “zeep 

eten.” Daarnaast zag Stefano in een geval een pupil die het hoofd van een groepsleider dreigend 

boven een frituurpan hield.656 

In het Algemeen Dagblad werd op 24 juni 2008 ook aandacht besteed aan de ervaringen van 

een civielrechtelijk geplaatste pupil, de veertienjarige J. in een JJI, ’t Poortje in Groningen. J. 

werd na elk bezoek gevisiteerd. Al haar lichaamsholtes werden gecontroleerd tijdens zo’n 

visitatie. J. mocht voorts twee keer per week op eigen kosten bellen en ze werd niet behandeld 

in de inrichting.657 

Op 19 juli 2008 kwam de JJI De Doggershoek wederom in het nieuws. Noordhollands Dagblad 

berichtte over het jaarverslag van de instelling waaruit bleek dat het aantal geweldsincidenten fors 

toe was genomen. Agressie ten aanzien van het personeel was in 2007 bijna verdrievoudigd (442 

incidenten). Geweldsplegingen tussen pupillen vonden ongeveer dubbel zo vaak plaats in datzelfde 

jaar (177 incidenten). Directeur Taco Keulen deelde 619 disciplinaire straffen uit na 

geweldsuitbarstingen. In 262 gevallen was er sprake van fysiek geweld en in 356 was er sprake 

van scheldpartijen en (doods)bedreigingen. Keulen verklaarde de toename met het feit dat ze bij 

De Doggershoek strikter zijn gaan registreren.658 

653 ‘Opsluiten van kinderen geeft dubbel gevoel’, BN/De Stem 15 september, p. 11. 
654 ‘Jeugdinrichting wil losgeslagen agressieve straatjongeren helpen’, Het Parool 6 oktober 2007, 
p. 22.
655 ‘Losgeslagen en agressief, maar nog niet opgegeven’, De Gelderlander 6 oktober 2007.
656 ‘”Ik kwam er slechter uit”. Het verhaal van Stefano Boston (18) die vier jaar in een
jeugdgevangenis zat hoewel hij niets misdaan had’, NRC Handelsblad 21 juni 2008, p. 12-13.
657 ‘Probleemkind dupe van wachtlijst. Veertien en bajesklant’, Algemeen Dagblad 24 juni 2008, p.

4.
658 ‘Meer geweld in jeugdbajes’, Noordhollands Dagblad 19 juli 2008.
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Het samen plaatsen van pupillen uit het civielrechtelijke en strafrechtelijke circuit (sinds begin 

2008 verboden) bleef een belangrijk thema in de berichtgeving. Op 23 december 2008 berichtte 

NRC Handelsblad over de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer die de noodklok luidde over 

het opsluiten van kinderen met zware problemen in een JJI. Dit gebeurde nog omdat er 

onvoldoende alternatieve opvang was. Brenninkmeijer gaf aan dat het samen plaatsen niet alleen 

juridisch verkeerd was, maar ook pedagogisch omdat het volgens onderzoekers van het Verwey-

Jonker Instituut gevoelens van onrechtvaardigheid bij de pupillen zou oproepen. De problemen 

zouden volgens de Ombudsman tot zeker 2010 blijven bestaan. Hij stelde daarom voor om 

spoediger naar alternatieven te kijken.659 Brenninkmeijer liet weten dat 832 kinderen met 

gedragsproblemen in een jeugdgevangenis verbleven.660 

Het Algemeen Dagblad besteedde 28 februari 2009 aandacht aan het isoleren van pupillen in 

open en gesloten jeugdzorginstellingen. De VVD-Statenfractie in de provincie Zuid-Holland vond 

het gebruik van isoleercellen in de instelling “schokkend.” Volgens Statenlid Ank van Ginkel zou er 

uiterst terughoudend moeten worden omgegaan met het separeren van pupillen. Alleen bij acuut 

gevaar is het geoorloofd, aldus Van Ginkel. Het leek er volgens haar op dat het separeren van 

pupillen te gemakkelijk plaatsvond. Rutger Jan van der Graag, hoogleraar kinder- en 

jeugdpsychiatrie in Nijmegen en voorzitten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

onderschreef de standpunten van Van Ginkel. Van der Graag gaf echter wel aan dat de isolatiecel 

alleen in beeld komt bij extreme agressie, verwardheid of suïcidaal gedrag. Hij constateerde wel 

een ander probleem, namelijk een tekort aan (ervaren) personeel. Hierdoor kwam het volgens Van 

der Gaag voor dat uit machteloosheid en paniek (van groepsleiders) pupillen werden 

gesepareerd.661 

Op 8 juli 2009 kwam NRC Handelsblad terug op de plaatsing van pupillen via het 

civielrechtelijke circuit. Vanaf 2010 zouden kinderen met gedragsproblemen niet meer in 

jeugdgevangenissen worden geplaatst. Er bleek echter te weinig plek in de gesloten jeugdzorg - 

een instellingsvorm tussen een jeugdgevangenis en internaat – wat deze ambitie dreigde te 

torpederen. Het aantal pupillen met civielrechtelijke titel steeg in 2008 met dertig procent tot bijna 

1500 bleek uit documenten van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dit genereerde een wachtlijst 

met als resultaat dat kinderen met civielrechtelijke titel toch in de jeugdgevangenis geplaatst 

werden.662 Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin bevestigde begin juli 2009 dat pupillen met een 

civielrechtelijke titel in 2010 alsnog in een jeugdgevangenis terecht konden komen door middel van 

een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de noodzaak vanwege het plaatsgebrek uitlegde.663 

De aandacht voor het samen plaatsten van pupillen bleef terugkomen. Trouw ging 1 augustus 

2009 in op het visitatiebeleid bij JJI’s. Directeur van de gesloten JJI Teylingereind in Sassenheim 

Roel de Bruijn gaf aan dat het visiteren van pupillen na bezoek structureel gebeurde. Het ging dan 

volgens hem om onderzoek aan het lichaam (toegestaan binnen de wettelijke kaders van de 

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen) en niet ín het lichaam. De Bruijn beschreef in het artikel 
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Het Parool 22 januari 2009, p. 99. 
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Dagblad 28 februari 2009, p. 2. 
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doel niet’, NRC Handelsblad 8 juli 2009, p. 2. 
663 ‘Als kind al crimineel. Reportage jeugdmisdaad’, NRC Handelsblad 11 juli 2009, p. 10. 
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dat dit wel met de grootste integriteit gebeurde, bijvoorbeeld door meisjes door vrouwelijke 

medewerkers te laten onderzoeken. Ook de zogenaamde misplaatste meisjes (civielrechtelijk 

geplaatst) werden onderzocht. Dit werd door De Bruijn verantwoord met de veronderstelling dat 

indien dit niet gebeurde medepupillen de misplaatste meisjes konden dwingen drugs binnen te 

smokellen. Alleen voor pupillen die met seksueel misbruik te maken hadden gehad kon een 

uitzondering gemaakt worden op grond van het uitsluitsel van een gedragswetenschapper, aldus 

De Bruijn.664 

De berichtgeving over specifieke casuïstiek, pupillen met civielrechtelijk titel die verbleven in 

een jeugdgevangenis kreeg ook in 2009 media-aandacht. De Gooi- en Eemlander berichtte over de 

zeventienjarige Sjanna uit Almere die sinds juni 2009 in een JJI, Eikenstein in Zeist, verbleef 

omdat er plaatsgebrek was in de gesloten jeugdinrichting te Hoenderloo. Volgens de moeder van 

Sjanna, Sianne Willemsen, was het gevolg dat Sjanna weg kwijnde tussen de “boefjes.” Ze kreeg 

niet de benodigde behandeling wat haar angstig maakte omdat ze bijna achttien werd en dan niet 

meer onder de jeugdzorg zou vallen.665 

De laatste berichtgeving van 2009 ging over vermissingen van pupillen uit instellingen voor 

gesloten jeugdzorg. Trouw berichtte dat van januari tot november 2009 393 vermissingen 

plaatsvonden. De gevolgen voor een weggelopen pupil konden soms ernstig zijn. Ze konden buiten 

de poort bijvoorbeeld in handen van loverboys vallen. De meeste jongeren, 85 procent, was echter 

binnen veertien dagen weer terug in de instelling.666 

Begin 2010 komt berichtgeving over gesloten jeugdzorginstellingen verder van de grond. De 

Provinciaalse Zeeuwse Courant berichtte over de nieuwe gesloten jeugdzorginstelling (ook wel 

jeugdzorg-plus genoemd) De Vliethoeve in Zeeland. In het artikel werden de verschillen tussen een 

JJI en jeugdzorg-plus benadrukt. Zo viel naar ervaring van de pupillen de zogenaamde ‘time-out’ 

erg mee in vergelijking met de isoleercel.667 

Op 27 januari 2010 is er media-aandacht voor de gesloten jeugdinrichting De Koppeling in 

Amsterdam. Het Parool berichtte dat de problemen, waaronder personeel dat werd uitgescholden, 

bedreigd en te maken kreeg met geweld, erger zijn geworden. Sociotherapeut Jorike Smit maakte 

bijvoorbeeld mee dat een meisje in haar schouder beet. Een collega van Jorike, Sanne Kleeven, 

stond tegenover een jongen die een stoel naar haar wilde gooien. Een andere jongen maakte van 

zijn riem een bolletje en wilde haar daarmee te lijf gaan. Verder werd Sanne veel voor kankerwijf 

uitgescholden. Volgens manager Laurent-Jan van den Boogaard waren de echt heftige incidenten, 

waarbij pupillen suïcidaal gedrag vertonen, zeldzaam. Deze problematieken vragen om geschoold 

personeel, aldus Van den Boogaard. Het fundamentele probleem volgens hem is dat bij de meeste 

instellingen een tekort aan geschoold personeel is.668 

Vanaf het voorjaar van 2010 kwam de berichtgeving naar aanleiding van het onderzoek van de 

Commissie-Deetman op gang. Seksueel misbruik in katholieke kindertehuizen werd gemeld en 

onder de loep genomen. Hierbij werd media-aandacht besteed aan de ervaringen van de pupillen 
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die bij deze instellingen verbleven.669 Daarbij kondigde minister Balin (Justitie) aan dat hij en 

wetsvoorstel in de maak heeft om de verjaringstermijn bij ernstige zedenmisdrijven wil verlengen 

zodat daders tot aan hun dood kunnen worden aangeklaagd en vervolgd.670 Er kwam veelvuldig 

media-aandacht voor de aard en omvang van het seksueel misbruik in room-katholieke 

instellingen.671 

Op 8 april 2010 berichtte De Gelderlander over de uitkomsten van een intern onderzoek bij de 

Heldringstichting. Een moeder van een twaalf jarig pupil had aangifte gedaan van mishandeling en 

bedreiging van haar zoon door medebewoners. De adjunct-directeur Jean Pau de Rijk stelde dat in 

zijn onderzoek andere pupillen, begeleiders en therapeuten zijn gehoord en dat uit niets bleek dat 

er sprake was van mishandeling of bedreiging. Niettemin verschenen op de website van De 

Gelderlander anonieme reacties van mensen die beweerden dat er in Zetten wel degelijk sprake 

was van stelselmatige mishandeling van pupillen.672 

Het Parool berichtte op 15 juni 2010 over de aankondiging van minister Balin (Justitie) een 

strikter drugs- en alcoholbeleid te gaan voeren op JJI’s. Hierbij dacht de minister aan 

speekseltesten, blaastesten, grootschalige controles en wellicht drugshonden. Uit onderzoek van de 

Universiteit Utrecht onder 155 jongens die in JJI’s verbleven bleek dat zesentwintig procent binnen 

de muren dronk en vijfenzestig procent cannabis rookte. Zes procent had wel eens harddrugs 

binnen de muren gebruikt. In de JJI Doggershoek in Den Helder smokkelde enkele jaren geleden 

een groepsleider drugs voor jongeren naar binnen.673 Uit verschillende onderzoeken in aanloop 

naar dit specifieke onderzoek bleek dat medewerkers van JJI’s niet altijd waren opgewassen tegen 

agressie en intimidatie door pupillen waardoor onveilige situaties konden ontstaan, drugssmokkel 

en -gebruik vielen hier onder.674 De Inspectie Jeugdzorg constateerde dat deze smokkel vrij 

gemakkelijk kon plaatsvinden, bijvoorbeeld doordat pupillen eenvoudig over het hek konden 

klimmen.675 

Circa twee maanden later berichtte Algemeen Dagblad over een twaalf jarige pupil die half juli 

was weggelopen bij de gesloten jeugdzorginstelling Heldringstichting in Zetten, waarna ze in 

Rotterdam slachtoffer werd van een groepsverkrachting. Het meisje verklaarde dat meerdere 

mannen zich aan haar vergrepen hadden in een woning aan de 1e IJzerstraat. Een van de daders, 

een vijfentwintig jarige man, werd gepakt en bekende de verkrachting.676 Pupillen die bij de 

instelling weglopen kwam vaker voor verklaarde de jeugdinrichting.677 

Op 6 oktober 2010 berichtte NRC Handelsblad over seksueel misbruik in katholieke 

jongensinternaten. NRC Handelsblad ontving tot aan een half jaar voor de publicatie van dit artikel 

423 getuigenissen van ex-pupillen. Derhalve concludeerde de krant dat seksueel misbruik een 
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structureel probleem was bij de instellingen. NRC Handelsblad ontving over internaten op 

algemene of protestantse grondslag nauwelijks meldingen. In het artikel werd dit verklaard door 

het strikt gesloten karakter van de katholieke internaten.678 

Op 4 april berichtte De Gelderlander over een onderzoek van RTL Nieuws gebaseerd op 

vertrouwelijke stukken van de Inspectie Jeugdzorg waaruit bleek dat steeds meer jongeren 

wegliepen uit gesloten instellingen 786 in 2010 in vergelijking met 490 in 2009. Het plaatsten van 

pupillen in zogenoemd jeugdzorgplus instellingen in plaats van jeugdgevangenissen werd als 

verklaring voor deze toename gezien.679 Uit deze stukken kwam ook naar voren dat personeel van 

instellingen steeds vaker slachtoffer was van agressie. In 2010 waren er 108 incidenten met fysiek 

geweld in vergelijking met tweeënzestig incidenten in 2009. Personeel gaf aan zich soms niet 

deskundig genoeg te voelen voor adequate omgang met agressieve pupillen. De VVD reageerde in 

het artikel op het onderzoek van RTL door aan te geven het onacceptabel te vinden dat kinderen 

en medewerkers moeten leven en werken in een omgeving met fysiek geweld.680 

De gesloten jeugdzorg instelling Horizon kwam 8 november 2011 in het nieuws vanwege een 

medewerker die ontucht zou hebben gepleegd met twee meisjes. De Telegraaf berichtte dat een 

achtendertigjarige pedagogisch medewerker van Horizon op 7 november 2011 door de politie werd 

aangehouden op verdenking van het betasten van twee meisjes van dertien en veertien jaar. De 

moeder van een van de twee meisjes verklaarde dat haar dochter aangaf dat de ontucht meerdere 

keren had plaatsgevonden. Het meisje durfde in eerste instantie niets te zeggen omdat ze bang 

was dat ze niet zou worden geloofd.681 

In december 2011 presenteerde de Commissie-Deetman haar conclusies over seksueel 

misbruik binnen de Katholieke Kerk. Verschillende kranten berichtten over de reacties vanuit de 

kerk op het eindrapport van de Commissie. Zo schreven bisschoppen in een brief die op zondag 18 

december 2011 werd voorgelezen in de parochies dat ze de slachtoffers moedig vinden. Daarnaast 

werd in de brief gesteld dat kerkelijke leiders en bestuurders de plicht hebben naar de verhalen 

van de slachtoffers te luisteren omdat zij moeten weten wat er gebeurd was.682 Bisschop De Korte 

van Groningen zei dat er verkeerde keuzes waren gemaakt met het besluit daders te verplaatsten 

en zaken in de doofpot te stoppen. De Korte van Groningen sprak ook van “een zeer donkere 

bladzijde uit onze kerkelijke geschiedenis.”683 

De eerste berichtgeving in 2012 werd gedomineerd door de bevindingen van de Commissie-

Samson.684 De Telegraaf berichtte op 2 mei 2012 dat de Inspectie Jeugdzorg pleitte voor een 

landelijk actieplan, naar aanleiding van de conclusies van de Commissie met betrekking tot 

veelvuldig seksueel misbruik binnen de jeugdzorg, om seksueel misbruik de kop in te drukken. 

                                                
678 ‘Altijd onder één dak met kinderen. Controle op internaten werd geheel aan de Rooms-
Katholieke Kerk overgelaten. België beraadt zich op verder onderzoek’, NRC Handelblad 6 oktober, 
p. 4.  
679 ‘Meer incidenten bij jeugdzorg’, Trouw 4 april 2011, p. 4; ‘Toename weglopers geen verrassing. 
Analyse Kamervragen over weglopers uit gesloten jeugdzorginstellingen, p. 12. 
680 ‘Jeugd loopt vaker weg uit gesloten inrichting’, De Gelderlander 4 april 2011.  
681 ‘Ontuchtverdachte in instelling jeugdzorg. Medewerker (38) zou aan twee meisjes hebben 
gezeten’, De Telegraaf 8 november 2011, p. 11. 
682 ‘De commissie-Deetman heeft indrukwekkend werk geleverd. God is duizenden keren betast en 
verkracht’, Brabants Dagblad 21 december 2011. 
683 ‘Het was en specifiek katholiek probleem. De commissie-Deetman is ruit: de omvang van het 
misbruik loopt in de “enkele tienduizenden”’, NRC.next 16 december 2011. 
684 ‘Seksueel misbruik in kindertehuis komt schokkend vaak voor’, Algemeen Dagblad 2 mei 2012, 
p. 13; ‘Misbruik in tehuizen groter dan gedacht’, Trouw 2 mei 2012, p. 9.  



 

284 

 

Volgens de Inspectie schortte het aan verplichte protocollen ter preventie en signalering van 

misbruik. Er bestonden volgens Marijke Lammers, adviseur bij kennisinstituut Movisie, richtlijnen 

voor het melden van misbruik, maar nauwelijks richtlijnen voor de preventie van misbruik. 

Jeugdzorg wilde onmiddellijk mee doen aan het realiseren van deze protocollen. Daarnaast gaf ook 

een Kamermeerderheid van PvdA, VVD en PVV aan dat er en meldplicht bij jeugdzorginstellingen 

moest komen waarbij vermoedens van misbruik direct de Inspectie en de politie ingeschakeld 

moeten worden.685  

Ook Jeugdzorg Nederland reageerde op de bevindingen van de Commissie-Samson. Jeugdzorg 

Nederland liet weten dat ze het betreurde dat kinderen die aan de organisatie zijn toevertrouwd, 

slachtoffer werden van seksueel misbruik. Er werd door de organisatie een oproep gedaan aan 

slachtoffers om zich te melden zodat indien nodig hulp kan worden geboden. Daarnaast gaf 

Jeugdzorg Nederland aan dat ze extra ging opletten dat kinderen die zich onveilig voelen, dat ook 

kenbaar maken.686 

Op 9 mei 2012 berichtte Trouw over seksueel misbruik in de leefgroepen van 

jeugdzorginstelling Commujon in Almelo. Het ging daarbij om seks tussen pupillen onderling wat 

de leiding onvoldoende wist te voorkomen. Dit werd beweerd door advocaat Bert Oude Middendorp 

die namens een meisje van elf (dat zou worden misbruikt) en enkele ouders procedures tegen de 

instelling en de overkoepelende organisatie LSG-Rentray voerde. Commujon werd in 2009 onder 

verscherpt toezicht van de Inspectie Jeugdzorg geplaatst na gevallen van seksueel wangedrag in 

de leefgroepen waarbij vijftien kinderen in de leeftijd van zeven tot elf jaar een half jaar lang 

ongemerkt seksspelletjes speelden, van zoenen tot penetratie. De seksuele gedragsproblematiek 

van de pupillen zou soms te zwaar zijn voor de medewerkers van de instelling.687 

Het Reformatorisch Dagblad gaf op 6 oktober 2012 de discussie in Binnenlands Bestuur, het 

blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, weer naar aanleiding van de bevindingen van 

de Commissie-Samson. Deze discussie richtte zich op de schuldvraag. De woordvoerster Speelman 

van Inspectie Jeugdzorg stelde dat de Inspectie bestuurders aanspoorde om niet bij protocollen te 

blijven, maar ook preventief actie te ondernemen om seksueel misbruik te voorkomen. Hierbij 

verwees Speelman naar het inspectierapport Ruimte en grenzen rond seksualiteit uit 2008 waarin 

het beleid van tweeënvijftig grote instellingen omtrent seksualiteit werd bekritiseerd. Daarnaast 

berichtte Reformatorisch Dagblad over de reactie van juridisch medewerker jeugdrecht bij de 

kinderrechtenorganisatie Defence for Children, C. van der Kooi, die verwachtte dat ook na de 

Commissie-Samson de praktijk zal uitwijzen dat het voorkomen van seksueel misbruik in de 

jeugdzorg ingewikkeld is. Volgens Van der Kooi lag alles al vast in wetten, richtlijnen en 

protocollen. Hij pleitte voor een klimaat bij jeugdzorginstellingen waarin medewerkers vermoedens 

van misbruik door een collega veilig konden melden.688  

Het eindrapport van de Commissie-Samson bleef onder de aandacht in oktober 2012. NRC.next 

berichtte over de reactie van wetenschappers van de Universiteit Leiden die hadden geparticipeerd 

in het onderzoek. De wetenschappers spraken hun verontwaardiging uit over een ingreep van de 

Commissie in hun deelrapport. Ze moesten twee hoofdstukken met kritische opmerkingen 

                                                
685 ‘Misbruik landelijk aanpakken. Verplicht protocol ter preventie en signalering’, De Telegraaf 2 
mei 2012, p. 8. 
686 ‘Veelvuldig seksueel misbruik jeugdzorg’, Almere Vandaag 2 mei 2012.  
687 ‘Kinderen in Almelose leefgroep jeugdzorg nog steeds niet veilig’, Trouw 9 mei 2012, p. 9. 
688 ‘Van protocol tot protocol’, Reformatorisch Dagblad 6 oktober 2012, p. 11. 
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schrappen, de conclusies en de samenvatting. In de hoofdstukken stond scherpe kritiek op het 

management van Jeugdzorg Nederland. Het management zou het onderzoek hebben vertraagd en 

voor een tijd hebben geblokkeerd. Daarnaast bevatten de hoofdstukken hardere conclusies over 

het seksueel misbruik dan de Commissie wilde trekken. De onderzoekers van de Universiteit Leiden 

vonden dat in het eindrapport te weinig benadrukt werd dat opvang in tehuizen slechts in 

noodgevallen gebruikt moet worden. Hoogleraar pedagogische wetenschappen Rien van IJzendoorn 

gaf aan dat “Een drastische verschuiving naar pleegzorg en andere vormen van kleinschalige, 

gezinsgerichte opvang dringend nodig [is].”689 Samson reageerde op de kritiek door inderdaad toe 

te geven dat de Commissie de Universiteit Leiden had gemaand de hoofdstukken te verwijderen 

omdat ze niet bij hun opdracht paste. Daarbij gaf Samson aan dat het de onderzoekers vrij stond 

de conclusies zelf te publiceren.690 Er was ook kritiek vanuit de Hogeschool Leiden. Peer van der 

Helm vond de conclusies van de Commissie niet wetenschappelijk onderbouwd. Volgens Van der 

Helm was een te beperkte hoeveelheid vragenlijsten veralgemeniseerd.691 

Op 9 oktober 2012 berichtte Nederland Dagblad over de reacties naar aanleiding van de 

presentatie van het eindrapport van de Commissie-Samson. Jeugdzorg Nederland bood haar 

excuses aan. Ook op lokaal niveau, onder andere directeur Dirksen van Jeugdzorg Overijssel bood 

zijn excuses aan en was ook bereid persoonlijke excuses aan te bieden aan (ex-)pupillen die hij 

kende.692 Jeugdzorg ging daarmee verder dan de aanwezige politieke verantwoordelijken, 

demissionair minister Ivo Opstelten (Veiligheid) en demissionair staatssecretaris Marlies 

Veldhuijzen van Zanten (Zorg). Zij erkenden het leed van de slachtoffers en noemden het 

“verschrikkelijk”, maar boden geen excuses aan terwijl daar vanuit de zaal wel expliciet naar werd 

gevraagd.693  

De eerste berichtgeving van 2013 vond plaats op 4 maart en ging over een fusie van twee 

Utrechtse jeugdzorginstellingen. Nederlands Dagblad berichtte dat hierdoor de laatste gesloten 

jeugdzorginstelling voor meisjes in Nederland verdween. Meisjes werden vaak uit 

veiligheidsoverwegingen naar de instelling De Lindehorst in Zeist verplaatst. Er kwamen nu 

jongens van de gesloten jeugdzorginstelling Almata uit Den Dolder bij. Volgens Rien van 

IJzendoorn werd in de jeugdzorg therapeutische en educatieve waarde van gemengde groepen 

overschat. Zijn onderzoek wees uit dat groepsleiding lang niet altijd in staat is meisjes te 

beschermen tegen seksueel geweld van jongens in een groep of instelling. Een anonieme 

medewerker van de instelling voorzag grote risico’s. De meiden in de instelling waren volgens hem 

heel kwetsbaar en vatbaar voor manipulatie, bijvoorbeeld door de nieuwe groep jongens. Interim-

directeur van de instelling, Van Egmond, zei dat hij niet kan garanderen dat de meisjes op De 

Lindenhorst geen jongens ontmoeten. Hij kon wel garanderen dat een zo goed mogelijke 

behandeling werd neergezet en dat er hoge eisen gesteld werden aan het personeel.694  

                                                
689 ‘Misbruik in een zwijgcultuur. Onze kinderen hebben levenslang. Voor de familie De Jong staat 
er niets nieuws in het gisteren verschenen rapport over seksueel misbruik in de jeugdzorg’, 

NRC.next 9 oktober 2012, p. 1. 
690 ‘”Jeugdzorg hard om de oren slaan is zinloos”. Interview Rieke Samson, voorzitter 
onderzoekscommissie kindermisbruik’, NRC Handelsblad 9 oktober 2012. 
691 ‘Seksueel misbruik raakt jeugdzorg ‘diep in het hart’, De Volkskrant 9 oktober 2012, p. 6. 
692 ‘Excuses aanbieden aan slachtoffers. Schrijnende verhalen ‘Samson’ uit Twenten’, De Twentsche 
Courant Tubantia 9 oktober 2012. 
693 ‘Jeugdzorg bidet excuses aan’, Nederlands Dagblad 9 oktober 2012. 
694 ‘Loverboyslachtoffers verliezen hun veiligste haven’, Nederlands Dagblad 4 maart 2013. 
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Op 11 juni 2013 berichtte Trouw dat de Inspectie Jeugdzorg meer meldingen van calamiteiten 

kreeg, van vierennegentig in 2011 naar 130 in 2012. De stijging betrof vooral meldingen van 

verkrachtingen, aanrandingen, ongewenste intimiteiten of vermoedens van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Dergelijke meldingen stegen van drieëndertig in 2011 naar 

zevenenzestig in 2012. Volgens hoofdinspecteur Gemma Tielen was die verdubbeling het effect van 

de Commissie-Samson. Staatsecretaris Martin van Rijn vond het goed nieuws dat vermoedens van 

overschrijding eerder gesignaleerd en gemeld werden.695 

In De Volkskrant werd op 2 oktober 2013 door onderzoeker forensische orthopedagogiek Peer 

van der Helm gereflecteerd op het instellingsbeleid bij JJI’s. Hierbij ging hij onder andere in op de 

nieuwe omgang met visiteren. In tegenstelling tot vijf jaar geleden werden pupillen in 2013 alleen 

gevisiteerd als er een verdenking bestond, aldus Van der Helm. Vijf jaar geleden werd iedereen na 

bezoek gevisiteerd waardoor sommige moeders hun dochters niet meer bezochten. De nieuwe 

aanpak zou tegen de tijdsgeest, waarbij de teneur uit een streng regime bestond, ingaan. Een 

voorbeeld hiervan is de mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen waar de 

maatschappij vroeg om levenslange opsluiting. Een opvallend gegeven is dat een van de zes 

veroordeelde minderjarigen in de jeugdinrichting Eikenstein in Zeist een groepsleider mishandelde. 

Die groepsleider hield er een hersenschudding aan over. Sommige anonieme groepsleiders van 

jeugdinrichtingen klaagden over het in hun ogen te soepele beleid. De nieuwe manier van visiteren 

zou er volgens hen voor zorgen dat er meer drugs de inrichting binnenkomen.696  

Op 21 november 2013 besteedde NRC Handelsblad aandacht aan een rapport van het Verwey-

Jonker Instituut in opdracht van de Stichting Lindenhout, waarin geconcludeerd werd dat tussen 

1953 en 1987 zich vermoedelijk tientallen gevallen van seksueel misbruik bij de residentiële 

instelling Neerbosch hadden voorgedaan. Het Verwey-Jonker instituut ontving vierendertig 

meldingen van seksueel misbruik, waarvan drie over de directeur die tussen 1975-1986 de 

instelling bestuurde. Andere meldingen gingen over groepsleiders, overig personeel of 

groepsgenoten. De oud-directeur betuigde schriftelijk spijt over zijn handelingen.697  

De Volkskrant berichtte op 22 april 2014 naar aanleiding van een uitzending van Zembla over 

loverboys en een reportage in Vrij Nederland over falende opvang van misbruikte meisjes in 

gesloten jeugdzorginstellingen naast kwetsbare meisjes ook loverboys worden geplaatst. Achter de 

deuren van deze zogenoemde jeugdzorgplus instellingen zou het seksueel misbruik derhalve 

gewoon doorgaan. In de rapportage in Vrij Nederland werd gesteld dat er in de instellingen sprake 

zou zijn van het faciliteren en misschien wel uitlokken van ernstig misbruik van jarenlang seksueel 

misbruikte meisjes.698  

Op 8 mei 2014 meldde Dagblad van het Noorden dat een negentienjarige Groninger door de 

politierechter werd veroordeeld tot vier maanden cel voor de mishandeling van een groepsleider in 

jeugdgevangenis ’t Poortje in Veenhuizen. De groepsleider hield verwondingen in zijn gezicht en op 

zijn hand over aan de mishandeling. Daarnaast waren enkele tanden losgeraakt.699  

                                                
695 ‘Vaker seksueel misbruik in jeugdzorg gemeld, mede door openheid’, Trouw 11 juni 2013, p. 1. 
696 ‘Zware jongens, zachte hand’, De Volkskrant 2 oktober 2013. 
697 ‘Tientallen gevallen van misbruik bij jeugdinstelling in Nijmegen’, NRC Handelsblad 21 november 
2013. 
698 ‘Jeugdzorg, bescherm misbruikte meisjes!’, De Volkskrant 22 april 2014, p. 27. 
699 ‘Straf voor mishandelen groepsleider ‘t Poortje’, Dagblad van het Noorden 8 mei 2014, p. 16. 
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De nasleep van de onderzoeksbevindingen van de Commissie-Samson kwam op 9 juli 2015 

wederom in het nieuws. NRC Handelsblad berichtte dat er weinig schadeclaims werden ingediend. 

Uit cijfers van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, waar slachtoffers van seksueel misbruik sinds 

2013 gebruik van mochten maken, bleek dat vijfhonderd slachtoffers een aanvraag hadden 

ingediend. Monique de Groot, directeur van het Schadefonds, gaf twee redenen voor dit tegen 

verwachting lage aantal. Ten eerste zou het Schadefonds niet bekend genoeg zijn bij de 

slachtoffers. Ten tweede zouden niet alle slachtoffers zitten te wachten op schadevergoeding, 

bijvoorbeeld omdat ze geen behoefte hebben alles weer op te rakelen. Slachtoffers die wel 

financiële genoegdoening wilden, ontvingen tot dusver bijna 4 miljoen euro opgedeeld in 276 

gevallen. Zevenenzestig claims werden afgewezen. Sommige slachtoffers namen genoegen met 

een relatief kleine soms geld van gemiddeld 10.000 euro. Anderen gingen voor een hogeren 

schadevergoeding van gemiddeld 40.000 euro. Daarbij werd dan een specifieke instelling of 

persoon verantwoordelijk gesteld en was meer bewijsvoering nodig. De Groot gaf aan dat veel 

slachtoffers het moeilijk vinden om verklaringen over het misbruik af te leggen. Concreet worden 

was voor hen lastig vanwege de traumatische associaties. Daarbij moet gedacht worden aan de 

beschrijving van seksuele handelingen wat wel van invloed was op de financiële 

tegemoetkoming.700  

De Limburger berichtte op 24 oktober 2015 over ex-pupil Willem Knaap die een boek schreef 

over zijn tijd die hij doorbracht in tehuizen en bij pleeggezinnen. Hij gaf aan dat er een 

gevangenisachtig regime gold in de tehuizen. Ook werd Knaap door een medepupil eenmalig 

misbruikt in een van de tehuizen. Knaap nam wraak op de jongen door hem met een hark te slaan. 

Tegelijkertijd liep de leiding nerveus door het tehuis omdat een meisje van zestien zich had 

opgehangen, aldus Knaap. Hij gaf aan dat door het werk van de Commissie-Samson het mogelijk 

werd een vergoeding aan te vragen die Knaap vervolgens ook kreeg. Hij zag dit als een vorm van 

erkenning.701  

Op 4 november 2015 berichtte De Volkskrant dat de termijn van de schadevergoedingsregeling 

voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg door minister Van der Steur (Justitie) en 

staatsecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) werd verlengd tot eind februari 2017. Oud-

kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings van het Schadefonds kostte het sommige slachtoffers zoveel 

moeite het formulier in te vullen dat er meer tijd nodig was. Zij ontving signalen dat sinds de 

publicatie van de rapporten van de Commissies Deetman en Samson sommige slachtoffers 

“compleet van de kaart zijn.”702  

 

10.3. Conclusie 

Wanneer in de periode 2005-2015 aan geweld in de justitiële jeugdzorg werd gerefereerd, werd in 

de berichtgeving stelselmatig geappelleerd aan het samen plaatsen van pupillen. Er werd debat 

gevoerd over de gevolgen van de samenplaatsing van pupillen met een civielrechtelijke en 

strafrechtelijke titel in JJI’s. Civielrechtelijk geplaatste pupillen werden in JJI’s bijvoorbeeld ook 

                                                
700 ‘Goedmaken wat nooit had mogen gebeuren. Aantal schadeclaims wegens seksueel misbruik 
blijft achter bij verwachting’, NRC Handelsblad 9 juli 2015.  
701 ‘Als een kind niet veilig is in vreemde handen’, De Limburger 24 oktober 2015, p. 6. 
702 ‘Misbruikslachtoffers krijgen meer tijd voor indienen claim’, De Volkskrant 4 november 2015, p. 
2. 
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vaak gevisiteerd. Daarnaast was er dit decennium wederom discussie over de toelaatbaarheid van 

het isoleren van pupillen in residentiële en justitiële instellingen. De zogenoemde ‘time-out’ als 

nieuwe vorm van separeren stond evenzeer ter discussie. Er was in deze periode sprake van zowel 

fysiek als emotioneel geweld. Ten eerste was er berichtgeving over mishandeling van pupillen door 

groepsleiding of door andere pupillen. Daarnaast werden ook groepsleiders door pupillen 

mishandeld tijdens deze periode. Er was ten tweede sprake van seksueel misbruik door ofwel 

groepsleiders of medebewoners. Ten derde was er sprake van scheldpartijen, bedreigingen en 

pesterijen tussen pupillen onderling en richting de groepsleiding. Belangrijk om op te merken is dat 

in de berichtgeving capaciteitsproblemen bij de instellingen (te weinig groepsleiding) als verklaring 

voor (seksueel) geweld werd genoemd.  
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11. Besluit 1995-2015 

Gedurende de periode 1995-2005 nam de berichtgeving over geweld in de residentiële en justitiële 

jeugdzorg toe. Het aantal algemene treffers steeg van 81.787 in de periode 1995-2005 naar 

156.209 in het decennium 2005-2015. Daarnaast steeg het aantal relevante treffers van 141 naar 

219. De kwantitatieve overzichten tonen een verandering in relevante terminologie. In het 

decennium 1995-2005 was het meest relevante trefwoord ‘geweld’ met negentien treffers. De 

meest relevante trefwoordencombinatie in 2005-2015 was ‘misbruik OR misbruikt’ met eenendertig 

treffers. De grafiek aan het einde van dit hoofdstuk toont deze verandering over het geheel van 

trefwoorden.  

De media-aandacht voor geweld richtte zich in 1995-2005 voor een groot deel op de plaatsing 

in JJI’s van pupillen met een civielrechtelijke titel tussen pupillen met een strafrechtelijke titel. Het 

gevolg was dat de kinderen die via het civielrechtelijke circuit in de instelling waren beland 

hetzelfde werden behandeld als de pupillen met een strafrechtelijke titel. Het visiteren van pupillen 

dat plaatsvond nadat zij bezoek hadden ontvangen en als zeer vernederend werd ervaren, stond 

symbool voor het maatschappelijk debat rond het samen plaatsen van pupillen Het uiteindelijke 

besluit van het kabinet luidde dat de civielrechtelijk geplaatste pupillen vanaf 2007 niet meer in 

een JJI zouden mogen worden geplaatst. Daarnaast bleef het isoleren van pupillen in de 

residentiële en justitiële jeugdzorg een toonaangevend onderwerp in de berichtgeving. Daarmee 

ging de berichtgeving vaak over geweld als onderdeel van de instellingsmethodiek. Er was in de 

media ook sprake van fysieke mishandeling. De krantenartikelen laten zien dat groepsleiders 

pupillen mishandelden, maar eveneens dat pupillen elkaar mishandelden of dat pupillen de 

groepsleiding te lijf gingen. Daarnaast werd er in de media-aandacht besteed aan seksueel geweld 

van groepsleiders jegens pupillen, en tussen pupillen onderling. De berichtgeving leverde dit 

decennium voor het eerst kennis op over een vorm van emotionele verwaarlozing. Naar aanleiding 

van de grote maatschappelijke commotie omtrent het seksueel misbruik van pupillen in het vorige 

decennium zouden groepsleiders lichamelijk contact met pupillen vermijden. In de periode 1995-

2005 was er voornamelijk sprake van berichtgeving over fysieke, seksuele en emotionele 

mishandeling. Geweld vond niet alleen plaats tussen groepsleiders en pupillen, maar ook tussen 

pupillen en hun medebewoners.  

In de periode 2005-2015 intensiveerde berichtgeving over het samen plaatsen van pupillen 

met civielrechtelijke en strafrechtelijke titel in JJI’s. Daarnaast was er opnieuw media-aandacht 

voor het isoleren van pupillen bij residentiële en justitiële instellingen. Ook de zogenoemde ‘time 

out’ als nieuwe vorm van isoleren stond ter discussie dit decennium. Naast deze methodische 

geweldsvormen ging de berichtgeving ook over geweldsincidenten. De krantenartikelen tonen 

incidenten waarbij pupillen door groepsleiders of medebewoners fysiek werden mishandeld. Daar 

komt bij dat groepsleiders ook door pupillen werden mishandeld. Er was verder sprake van 

emotionele mishandeling in de residentiële en justitiële sectoren. In voorkomende gevallen werd 

melding gedaan van pupillen die werden bedreigd door medebewoners, maar er werd eveneens 

bericht over pupillen die de groepsleiding uitscholden c.q. bedreigden. Ten slotte was er veelvuldig 

aandacht voor seksuele mishandeling. In de berichtgeving werd aandacht besteed aan seksuele 

mishandeling van pupillen door groepsleiders, alsmede tussen pupillen en hun medebewoners.  
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Kortom, in de periode 1995-2015 was er in tegenstelling tot de periode 1945-1995 meer 

aandacht voor geweld tussen pupillen onderling. De aanleiding voor de berichtgeving was vaak een 

incident, een onderzoek (bijvoorbeeld door de Inspectie Jeugdzorg) of politieke aandacht voor 

misstanden in de residentiële en justitiële sector. Uit de berichtgeving wordt een beeld geschetst 

waarin discussie over de toelaatbaarheid van het isoleren van pupillen ook deze decennia een 

belangrijk onderwerp blijft. Daarnaast komt het samen plaatsen van pupillen op als nieuw 

toonaangevend thema in de berichtgeving. Geweldsincidenten die veelvuldig in de media kwamen 

gedurende de periode 1995-2015 betroffen fysieke mishandeling en seksuele mishandeling van 

pupillen door groepsleiders of medebewoners.  
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Tabel 4 De kleur blauw staat voor de periode 1995-2005 en rood refereert aan de periode 2005-

2015 

1 

1 

3 

9 

0 

0 

5 

1 

19 

3 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

9 

1 

5 

0 

2 

0 

6 

8 

0 

2 

1 

0 

4 

16 

3 

1 

0 

1 

3 

8 

0 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

3 

4 

3 

0 

0 

5 

13 

15 

7 

1 

0 

0 

10 

5 

1 

0 

0 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

6 

31 

7 

7 

0 

2 

1 

1 

8 

0 

30 

1 

0 

3 

7 

8 

0 

0 

1 

5 

13 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

1 

Aanraken OR aangeraakt 

Aanranding OR aangerand 

Agressie 

Bang OR angstig 

Bedreiging OR bedreigend  

Depressief OR depressie  

Exces OR excessen  

Gekwetst OR kwetsend  

Geweld 

Geweldsdelict OR geweldsdelicten  

Geweldsincident  

Geweldsmisdrijf  

Inspraak 

Integriteit 

Isolatie OR isolement  

Kindermisbruik 

Kinderseks 

Krenking OR gekrenkt  

Lijfstraf OR lijfstraffen  

Macht OR onmacht 

Misbruik OR misbruikt 

Misdrijf OR misdrijven  

Mishandeling OR mishandelingen 

Negeren OR genegeerd 

Ontucht  

Onzedelijk 

Opsluiting OR opsluitingen  

Pesten OR gepest 

Rantsoen OR rantsoenering  

Seksueel misbruik  

Seksuele intimidatie 

Seksuele mishandeling  

Slaan 

Slachtoffer OR slachtoffers  

Time out 

Treiteren OR getreiterd 

Uitgejouwd  

Uitgescholden 

Vergrijp OR vergrijpen 

Verkrachting OR verkrachtingen  

Vernederd OR vernederend  

Vernederen OR vernedering 

Verwaarlozen OR verwaarloosd 

Verwaarlozing 

Voedselonthouding  

Vrijheid AND inperking 

Zedelijkheid 

Zedendelict OR zedendelicten 

Zedenmisdrijf OR zedenmisdrijven 

Zedenzaak OR zedenzaken 

Zwijgplicht 

Terminologie 1995-2015 
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12. Besluit  

De analyse van de berichtgeving laat zien welke vormen van geweld voorkwamen in de periode 

tussen 1945 en 2015. Daarnaast weerspiegelt de berichtgeving de maatschappelijke opvattingen 

over het geweld. De krantenartikelen legde niet alleen de vinger op de zere plek gelegd, maar 

gaven ook vaak een koers aan over hoe men veranderingen in de residentiële en justitiële 

jeugdzorg wilde vormgeven. In dit rapport is zowel de omvang als de aard van het geweld in kaart 

gebracht. De ontwikkeling van de omvang en de aard van het geweld in de residentiële en justitiële 

jeugdzorg over de gehele periode zal in deze slotparagraaf worden beschreven.  

 

 

12.1. Historische ontwikkeling geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg  

Er kan ten eerste worden vastgesteld dat de media-aandacht voor geweld in de residentiële en 

justitiële jeugdzorg toenam in de periode 1945-2015. Het aantal algemene treffers en het aantal 

relevante treffers per zoekterm nam met uitzondering van het decennium 1975-1985 steeds toe 

terwijl de database van de krantenbank Delpher in omvang en aantal titels afnam. De exacte 

omvang van de database van LexisNexis is onbekend, maar ook daar is een toename van treffers 

geconstateerd. In cijfers ziet de ontwikkeling van relevante treffers er per decennium als volgt uit: 

27, 46, 73, 54, 141, 140 en 219 treffers. In totaal werden in dit onderzoek 700 relevante treffers 

gegenereerd. Er zijn twee piekmomenten in de kwantitatieve ontwikkeling, namelijk het decennium 

1985-1995 met 141 treffers en 2005-2015 met 219 treffers. Belangrijk om in ogenschouw te 

nemen, is dat in de periode 1985-1995 er uitvoerig media-aandacht werd besteed aan de zaak 

Finkensieper en dat gedurende de periode 2005-2015 de rapporten van de commissies Deetman 

en Samson werden gepubliceerd, die veel aandacht in de berichtgeving kregen. Daarnaast is er in 

toenemende mate media-aandacht voor unieke zaken, met uitzondering van de periode 1985-1995 

(Finkensieper). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van de 

media-aandacht voor geweld in de residentiële en justitiële jeugdzorg. Zaken die veel media-

aandacht kregen zitten vooral in de JJI-sfeer.  
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Tabel 5 media-aandacht geweld 

 
De exploratie van de berichtgeving toont veranderingen en patronen door de decennia heen. Een 

toonaangevend onderwerp dat structureel terugkwam in de pers betrof het isoleren van pupillen in 

zowel residentiële als justitiële instellingen. In de publieke ruimte werd door organisaties als de 

Belangenvereniging Minderjarigen en de DCI, de politiek en professionals en experts uit de 

jeugdzorg debat gevoerd over de toelaatbaarheid van isolatiemaatregelen en het vormgeven van 

een nieuwe beleidskoers. Oftewel: er werd debat gevoerd over wat er mis ging en hoe men vond 

dat er in de toekomst om moest worden gegaan met het isoleren van pupillen. Uit de berichtgeving 

komt een beeld op waarin het isoleren steeds meer als moreel verwerpelijk werd beschouwd en als 

gevolg ook juridisch aan banden werd gelegd. De media schetst een beeld dat de duur van isolatie 

steeds korter werd. Verder kwamen berichten over extreme omstandigheden, zoals op water en 

brood in een isolatiecel verblijven minder voor in de latere decennia. Niettemin blijft het isoleren 

van pupillen plaatsvinden. In sommige gevallen simpelweg omdat er personeelstekort was 

waardoor pupillen in hun kamer werden opgesloten. Het isolatiedebat continueerde en wordt nog 

steeds gevoerd.  

Daarnaast was de fysieke mishandeling van pupillen een terugkerend thema in de 

berichtgeving. Het exploreren van de berichtgeving leverde grofweg twee vormen van fysieke 

mishandeling op. Ten eerste geweld als onderdeel van de instellingsmethodiek (i.e. systemisch 

geweld). Hierbij moet gedacht worden aan tuchtmaatregelen, bijvoorbeeld lijfstraffen die door de 
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groepsleiding werden uitgedeeld aan pupillen. Ten tweede was er sprake van geweldsincidenten. 

Dat wil zeggen geweld dat groepsleiders pleegden tegen pupillen. De berichtgeving toont ook 

gevallen van geweld tussen pupillen, maar dan nadrukkelijk tijdens de laatste twee decennia. Deze 

gevallen kwamen bijvoorbeeld aan het licht doordat een pupil een boekje open deed over zijn 

ervaring in de instelling, er aangifte was gedaan of omdat het geweld was terug te vinden in het 

jaarverslag van een instelling. Capaciteitsproblemen bij de instellingen werden in de periode 2005-

2015 genoemd als verklaring voor (seksueel) geweld. Verder zou er onvoldoende deskundig 

personeel zijn dat adequaat kon omgaan met de gedragsproblematiek van sommige pupillen.  

De analyse van de berichtgeving leverde ook kennis op over veranderingen van de thema’s die 

aandacht in de pers kregen. Er was bijvoorbeeld op één geval na nauwelijks media-aandacht voor 

seksueel geweld in de periode 1945-1965. Aandacht voor seksueel misbruik of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de residentiële en justitiële jeugdzorg kwam op in de jaren zestig en 

intensiveerde met de zaak Finkensieper in de jaren ’80. Het bleef daarna een belangrijk onderwerp. 

Daar komt bij dat seksueel misbruik tussen pupillen – in tegenstelling tot seksueel misbruik van 

pupillen door groepsleiders – pas tijdens de laatste decennia werd benoemd in de media. De 

berichtgeving geeft aanwijzingen dat ook daarbij capaciteitsproblemen bij de instellingen en 

ondeskundigheid van het personeel een rol speelden. Tevens komt uit de berichtgeving een beeld 

naar voren waarin groepsleiders naar aanleiding van de commotie omtrent seksueel misbruik 

lichamelijk contact met pupillen gaan vermijden. 

Ook met betrekking tot emotioneel geweld (i.e. schelden en bedreigen) is er een verandering 

zichtbaar in het karakter van de berichtgeving. In de eerdere decennia werd er überhaupt minder 

bericht over deze geweldsvorm en betrof die met name groepsleiders die pupillen uitscholden. Dit 

veranderde in de loop der tijd. In de latere decennia werd vooral bericht over pupillen, 

voornamelijk in de justitiële sector, die groepsleiders uitscholden of bedreigden, alsmede pupillen 

die elkaar bedreigden. Deze gevallen kwamen vaak in de media op grond van jaarverslagen van de 

instellingen, onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, een melding van Stichting Misplaatst of via de 

journalistiek zelf.  

Ten slotte ontstond er aan het begin van deze eeuw aandacht voor het samen plaatsen van 

pupillen met een civielrechtelijke of strafrechtelijke titel in een JJI. Samen plaatsen is op zichzelf 

geen geweld, maar er zit wel een laag van geweld achter, zoals het visiteren wat als zeer 

vernederend werd ervaren door pupillen. Visiteren is als zodanig niet te beschouwen als geweld, 

maar had wel samenhang daarmee. De problematiek rond het samen plaatsten werd onder andere 

door de Stichting Misplaatst, ouders van pupillen, de politiek of journalistiek geagendeerd. Deze 

samenplaatsing had tot gevolg dat pupillen met gedragsproblemen die via een civielrechtelijk 

circuit in een JJI werden geplaatst met criminele pupillen in aanraking kwamen. Daarnaast werden 

de pupillen gevisiteerd als zij bezoek hadden ontvangen, soms inclusief een rectaal onderzoek. Dit 

werd als vernederend ervaren door pupillen. Het publieke debat over het samen plaatsen van 

pupillen was dominant in de laatste decennia. Er waren verschillende, soms tegengestelde, visies 

op dit probleem. Directeuren van JJI’s waren het oneens met de scheiding van deze twee groepen. 

Zij stelden dat de twee groepen niet veel van elkaar verschilden in hun gedrag. Daar tegenover 

staat dat er wel geluiden uit de hoek van de JJI-directeuren kwamen die pleitten voor het 

afschrijven van sommige criminele pupillen die geen potentie toonden voor behandeling. De 

consensus binnen de politiek en bij de ouders van deze kinderen was dat deze twee groepen van 
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elkaar moesten worden gescheiden, bijvoorbeeld omdat de gedragsgestoorde kinderen crimineel 

gedrag van de criminele pupillen zouden overnemen en omwille van het visiteren. Uiteindelijk werd 

door het toenmalige Kabinet besloten dat pupillen met een civielrechtelijke titel vanaf 2007 niet 

meer mochten worden samen geplaatst met criminele pupillen. Achteraf gezien blijkt dat deze 

doelstelling niet haalbaar was omdat er niet genoeg ruimte was bij andere instellingen voor deze 

pupillen.  

 

 

12.2. Discussie 

Het media-onderzoek laat zien dat maatschappelijke opvattingen over geweld in de residentiële en 

justitiële jeugdzorg afhankelijk zijn van de historische context (i.e. opvattingen over geweld 

veranderen door de tijd heen). De berichtgeving toont een debat dat vanuit verschillende 

invalshoeken werd gevoerd. Daarmee leverde de exploratie van de berichtgeving kennis op over 

verschillen in de opvattingen over het isoleren, visiteren of andere vormen van 

instellingsmethodiek die door pupillen als gewelddadig kan worden ervaren. Het analyseren van 

debatten daarover kan bestanddelen voor het vormgeven van een (nieuwe) consistente 

beleidskoers identificeren. Er wordt immers verhelderd wat verschillende maatschappelijke partijen 

verstaan onder een behoorlijk beleid binnen de residentiële en justitiële instellingen.  

Opgemerkt moet worden dat berichtgeving die werd gepubliceerd na het jaar 2015 niet is 

meegenomen in het onderzoek. Berichtgeving hield echter niet op. Het meest recente voorbeeld 

betreft misstanden bij de residentiële instellingen van de Goede Herder. NRC Handelsblad berichtte 

op 22 mei 2018 over meisjes die dwangarbeid moesten verrichten in de zogenoemde 

‘liefdesgestichten’ van de Zusters van de Goede Herder. Het gaat om 15.000 meisjes die verplicht 

werkten in onder andere industriële wasserijen.703  

  

                                                
703 ’15.000 vrouwen werkten onder dwang’, NRC Handelsblad 22 mei 2018.  
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13. Appendix 

13.1. Overzicht instellingen 

 

Instelling Locatie 

’T Wezeveld Twello 

Burgerweeshuis Amsterdam 

Christina Den Haag 

Commujon Almelo 

De Doggershoek Den Helder 

De Dreef Wapenveld  

De Driehoek Ede 

De Harscamp Baarn 

De Hartelborgt Spijkenisse  

De Helper Haven Groningen 

De Heuvelrug Zeist 

De Horizon  

De Hunnerberg Nijmegen  

De Koperwiek Hoek van Holland 

De koppeling Amsterdam 

De Kuil Beekbergen 

De Lindenhorst Zeist 

De Rijnhove Alphen aan den Rijn 

De Sonnenburgh Wassenaar 

De Sprankel Veldhoven 

De Tol Hummelo 

De Trintel Enkhuizen 

De Vliethoeve Zeeland 

De Vluchthaven Amsterdam 

Den Engh Den Dolder 

Den Hey-Acker  Breda 

Don Bosco Scheveningen 

Eikenstijn Zeist 

Gastenhof Urmond 

Groenestein Den Haag 

Harreveld Harreveld 

Heldringstichtingen  Zetten 

Het Poortje Veenhuizen 

Het Treekerbergje Amersfoort 

Huize Alexandra Almelo 

Huize in den Nieuwenhof Maastricht  

Huize Welkom  Arnhem 

Internaat Abshoven Munstergeleen 

Jongeren Opvang Centrum  Amsterdam 

Kralingen Rotterdam 

Kranenbrug Dordrecht  

Leeuwarder Internaat Leeuwarden 

Leevliet Warmond 

Lindenhorst Nijmegen 

Lloyd-hotel Amsterdam 

Maria Magdalena Brose-

instituut 

Munstergeleen 

Op den Berg Amersfoort 

Overberg Overberg 

Prinses Marijke Groningen 
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Rekkense inrichtingen Rekken 

Rijksopvoedingsgesticht 

Amersfoort 

Amersfoort 

Rijkstuchtschool Ginniken  Ginniken  

St. Joseph Rijsbergen 

Stenia Zeist 

Teylingereind Sassenheim 

Valkenheide Maarsbergen 

Veldheim Zeist 

Vredestein Rotterdam 
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13.2. Terminologie 1945-1995 

 

Zoekterm 

(lichamelijke) Kastijding OR kastijdingen  

Aanraken OR aangeraakt 

Aanranding OR aangerand OR aanrandingen OR aanranden 

Agressie 

Bang OR angstig 

Bedreiging OR bedreigend  

Depressief OR depressie  

Exces OR excessen  

Gekwetst OR kwetsend  

Geweld 

Geweldincident OR geweldsincidenten  

Geweldsdelict OR geweldsdelicten  

Geweldsmisdrijf OR geweldsmisdrijven  

Inspraak 

Integriteit 

Isolatie OR isolement  

Kindermisbruik 

Kinderseks 

Krenking OR gekrenkt  

Lijfstraf OR lijfstraffen  

Macht OR onmacht 

Misbruik OR misbruikt 

Misdrijf OR misdrijven  

Mishandeling OR mishandelingen 

Negeren OR genegeerd 

Ontucht  

Onzedelijk 

Opsluiting OR opsluitingen  

Pesten OR gepest 

Rantsoen OR rantsoenering  

Seksueel misbruik OR seksueel misbruikt 

Seksuele intimidatie 

Seksuele mishandeling OR seksueel mishandelen OR seksueel mishandeld 

Slaan 

Slachtoffer OR slachtoffers  

Time out 

Treiteren OR getreiterd 

Uitgejouwd  

Uitgescholden 

Vergrijp OR vergrijpen 

Verkrachting OR verkrachtingen OR verkrachten OR verkracht 

Vernederd OR vernederend OR vernedering 

Vernederen OR vernedering 

Verwaarlozen OR verwaarloosd 

Verwaarlozing 

Voedselonthouding OR voedselonthoudingen 

Vrijheid AND inperking 

Zedelijkheid 

Zedendelict OR zedendelicten 

Zedenmisdrijf OR zedenmisdrijven 

Zedenzaak OR zedenzaken 

Zwijgplicht 
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De primaire zoektermen zijn met de volgende combinatie verfijningen uitgevoerd: AND (jeugd OR 

jongere OR jongeren OR kind OR kinderen OR minderjarige OR minderjarigen OR puber OR pubers 

OR pupil OR pupillen) AND (hulpverlening OR instelling OR instellingen OR institutie OR instituties 

OR instituut OR instituten OR jeugdzorg OR kindertehuis OR kindertehuizen OR leefgroep OR 

leefgroepen OR tehuis OR tehuizen OR gesticht OR gestichten OR weeshuis OR weeshuizen OR 

jongenshuis OR jongenshuizen OR meisjeshuis OR meisjeshuizen OR kinderhuis OR kinderhuizen 

OR meisjespaviljoen OR meisjespaviljoenen OR jongenspaviljoen OR jongenspaviljoenen OR 

schooljongenspaviljoen OR schooljongenspaviljoenen OR voogdij-instelling OR voogdij-instellingen 

OR inrichtingen OR inrichting OR internaat OR slaapzaal OR gestichtspedagogiek OR (justitiële 

jeugdinrichting) OR (justitiële jeugdinrichtingen) OR jeugdzorgplus OR rijksopvoedingsgesticht OR 

tuchtschool OR tuchthuis OR rijksobservatiehuis OR rijksinrichting OR jeugdgevangenis OR 

(gesloten jeugdhulp) OR (gesloten jeugdzorg) OR zib OR (zeer intensieve behandelinrichting))  

 

 

13.3. Terminologie 1995-2015 

 

Zoekterm 

(lichamelijke) Kastijding OR kastijdingen  

Aanraken OR aangeraakt 

Aanranding OR aangerand 

Agressie 

Bang OR angstig 

Bedreiging OR bedreigend  

Depressief OR depressie  

Exces OR excessen  

Gekwetst OR kwetsend  

Geweld 

Geweldsdelict OR geweldsdelicten  

Geweldsincident OR geweldsincidenten  

Geweldsmisdrijf OR geweldsmisdrijven  

Inspraak 

Integriteit 

Isolatie OR isolement  

Kindermisbruik 

Kinderseks 

Krenking OR gekrenkt  

Lijfstraf OR lijfstraffen  

Macht OR onmacht 

Misbruik OR misbruikt 

Misdrijf OR misdrijven  

Mishandeling OR mishandelingen 

Negeren OR genegeerd 

Ontucht  

Onzedelijk 

Opsluiting OR opsluitingen  

Pesten OR gepest 

Rantsoen OR rantsoenering  

Seksueel misbruik  

Seksuele intimidatie 

Seksuele mishandeling  

Slaan 

Slachtoffer OR slachtoffers  

Time out 
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Treiteren OR getreiterd 

Uitgejouwd  

Uitgescholden 

Vergrijp OR vergrijpen 

Verkrachting OR verkrachtingen  

Vernederd OR vernederend OR vernedering 

Vernederen OR vernedering 

Verwaarlozen OR verwaarloosd 

Verwaarlozing 

Voedselonthouding OR voedselonthoudingen 

Vrijheid AND inperking 

Zedelijkheid 

Zedendelict OR zedendelicten 

Zedenmisdrijf OR zedenmisdrijven 

Zedenzaak OR zedenzaken 

Zwijgplicht 

 
De primaire zoektermen zijn met de volgende combinatie verfijningen uitgevoerd: AND (jeugd OR 

jongere OR jongeren OR kind OR kinderen OR minderjarige OR minderjarigen OR puber OR pubers 

OR pupil OR pupillen) AND (hulpverlening OR instelling OR instellingen OR institutie OR instituties 

OR instituut OR instituten OR jeugdzorg OR kindertehuis OR kindertehuizen OR leefgroep OR 

leefgroepen OR tehuis OR tehuizen OR gesticht OR gestichten OR weeshuis OR weeshuizen OR 

jongenshuis OR jongenshuizen OR meisjeshuis OR meisjeshuizen OR kinderhuis OR kinderhuizen 

OR meisjespaviljoen OR meisjespaviljoenen OR jongenspaviljoen OR jongenspaviljoenen OR 

schooljongenspaviljoen OR schooljongenspaviljoenen OR voogdij-instelling OR voogdij-instellingen 

OR inrichtingen OR inrichting OR internaat OR slaapzaal OR gestichtspedagogiek OR justitiële 

jeugdinrichting OR (justitiële jeugdinrichtingen) OR jeugdzorgplus OR rijksopvoedingsgesticht OR 

tuchtschool OR tuchthuis OR rijksobservatiehuis OR rijksinrichting OR jeugdgevangenis OR gesloten 

jeugdhulp OR gesloten jeugdzorg OR zib) 
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1 Inleiding 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg doet onderzoek naar fysiek, psychisch en 

seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid 

van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. De sectorstudie gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen (JJI) betrekt in haar onderzoek alle instellingen met een gesloten karakter. In het 

onderzoek van de commissie staan drie hoofdvragen centraal: 

1. Wat is er gebeurd sinds 1945? 

2. Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? 

3. Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere leven? 

De eerste vraag heeft betrekking op de aard van het geweld. De tweede vraag richt zich op de 

context waarbinnen het geweld heeft plaatsgevonden en de mechanismen die bij dit geweld een rol 

speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het geweld. Daarnaast onderzoekt 

de commissie de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld en de 

wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd. 

De commissie heeft geweld als volgt gedefinieerd: Geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor 

een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of 

psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer.  

In het Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg704 dat de commissie liet uitvoeren werd een 

overzicht gepresenteerd van mogelijk relevant beeld- en geluidsmateriaal voor de sectorstudie JJI. 

Dat overzicht, destijds voortvloeiend uit een zoektocht in verschillende databases, dient als basis 

voor deze aanvullende bronstudie.   

Voor zover mogelijk is het desbetreffende beeld- en geluidsmateriaal opgezocht en vervolgens 

bekeken of beluisterd, met als doel informatie te verkrijgen als aanvulling op de overige 

bronstudies over aanwijzingen van geweld in justitiële jeugdinrichtingen. Waar in het media-

onderzoek (zie Bronstudie 4.7) de berichtgeving in de schrijvende pers centraal stond, geeft een 

analyse van beeld- en geluidsmateriaal hierop een waardevolle aanvulling, niet in de laatste plaats 

omdat in beeld- en geluidsfragmenten vaak ex-pupillen of ex-medewerkers uitgebreid aan het 

woord komen. Het verkregen materiaal kan voornamelijk gebruikt worden om vraag 1 en 2, en in 

mindere mate ook vraag 3 van aanvullende gegevens te voorzien. 

 

2 Methode 

2.1.1 Zoektermen 

In het onderhavige onderzoek is het vooronderzoek als basis gebruikt. Aan de hand van de tabel 

met zoektermen uit Bijlage 3 Search documentaires en filmmateriaal705 zijn aanvullende 

zoektermen opgesteld. Deze aanvullende termen waren in het vooronderzoek nog niet gebruikt, 

                                                
704 Boendermaker, L., Beijerse, J. uit, Ruitenberg, I., Awad, S. & Bektesevic, D. (2016). Commissie Vooronderzoek 
naar Geweld in de Jeugdzorg Bijlage 8: Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in de Justitiële Jeugdinrichtingen. Bijlage 
3. Search documentaires en filmmateriaal, pp. 312-329. 
705 Idem 
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zoals namen van instellingen die gaandeweg dit sectoronderzoek van belang zijn gebleken. Een 

overzicht van alle zoektermen is te vinden in Tabel 8.2, waarin de aanvullende zoektermen cursief 

zijn aangeduid.  

De zoektermen zijn gebruikt om te zoeken in de onlinedatabase van het Nederlands Instituut 

voor Beeld en Geluid (hierna Beeld en Geluid). Dit instituut beheert een audiovisueel archief waarin 

onder andere radio- en televisieprogramma’s van de Nederlandse publieke omroep worden 

bewaard. Het grootste gedeelte van de collectie is gedigitaliseerd en uitsluitend te bekijken op de 

locatie in Hilversum. 

2.1.2 Keuze voor beeld- en geluidsfragmenten 

Conform het vooronderzoek is een ordening aangebracht in de zoekresultaten, waarbij de minst 

relevant geachte resultaten zijn bestempeld met een 1 en de meest relevante resultaten met een 5 

(zie Tabel 8.1). Omdat het bekijken of beluisteren van dergelijk materiaal tijdrovend is, is ervoor 

gekozen alleen de fragmenten geclassificeerd met een 4 of 5 aan nadere te bekijken/te 

beluisteren.  

Tabel 8.1 Relevantieschaal resultaten 1 t/m 5 

 Relevantieschaal 1 t/m 5 

5 Het materiaal gaat over geweld/incidenten en het is bekend in welke instelling 

4 Het materiaal gaat over geweld/incidenten maar onduidelijk in welke instelling 

3 Onduidelijk of/in hoeverre in het programma gesproken wordt over geweld/incidenten 

2 Het materiaal gaat wel over een JJI of JZP, maar niet over geweld/incidenten 

1 Het materiaal gaat niet over een JJI of JZP 
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Tabel 8.2 Zoektermen 

Databanken Zoektermen In combinatie met 

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/ 

Jeugdzorgplus 

Gesloten jeugdzorg 

ZIB-status 

Zeer intensieve behandeling 

Geweld 

Incidenten 

Misstanden 

Verwaarlozing 

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/ 

Tuchtschool, 

Justitiële Jeugdinrichting(en) 

(Gesloten)Jeugdinrichting(en) 

Rijksopvoedingsgesticht(en) 

Opvoedingsgesticht(en) 

Opvoedingsinternaat 

Opvangtehuis voor criminele 

jongeren 

Jeugdgevangenis 

Penitentiaire inrichting + 

jeugd/jongeren 

(Rijks)instellingen 

(Rijks)inrichting 

Justitiële jeugdzorg 

(Rijks)inrichting voor opvoeding 

(Rijks)inrichting voor 

buitengewone behandeling 

(Rijks)opvangtehuis 

(Rijks)observatiehuis 

(Ex)(Kinderbeschermings)pupillen 

Verwaarlozing 

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/ 

Harreveld 

Glen Mills 

Amal 

Gelders End 

Deeskensveld 

De Sprint 

Kolkemate 

Almata 

Intermetzo 

Overloon 

Rekken 

Rentray 

Huize Welkom 

Woodbrookers 

Zetten 

Icarus 

Horizon 

De Sprengen 

Geweld 

Incidenten 

Misstanden 

Verwaarlozing 
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Databanken Zoektermen In combinatie met 

De Koppeling 

JJI Lelystad 

Het Keerpunt 

Juzt 

http://in.beeldengeluid.nl/collectie/ 

Den Hey-Acker 

De Hunnerberg 

Kralingen 

Eikenstein 

De Lindenhorst 

’t Nieuwe Lloyd 

Den Engh 

Overberg 

’t Poortje 

JOC 

Het Nederlandsche Mettray 

De Marke 

O.G. Heldring Stichting 

De Dreef 

Alexandra 

Het Keerpunt 

Doggershoek 

Hartelborgt 

Lloyd-hotel 

Op den Berg 

Montfoort 

Veldzicht 

De Kruisberg 

De Heuvelrug 

Teylingereind 

Amsterbaken 

Avenier 

Verwaarlozing 
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De selectie van relevant materiaal is gebaseerd op de korte toelichting die in de database van 

Beeld en Geluid bij elk zoekresultaat gegeven wordt. Fragmenten die bij nader inzien toch niet 

relevant bleken, zijn alsnog van de lijst verwijderd. De definitieve lijst is opgenomen in Tabel 8.3 

en bevat dus zowel zoekresultaten uit het vooronderzoek, als zoekresultaten die gevonden zijn met 

de nieuwe zoektermen. 

Tijdens twee bezoeken aan Beeld en Geluid zijn 26 radio- en televisieprogramma’s beluisterd 

en bekeken. Het materiaal had betrekking op de periode 1976 -  2012; het merendeel komt uit de 

jaren 90 en daarna. Twee relevante zoekresultaten zijn niet bekeken. De aflevering van Villa VPRO 

uit 1976 over misstanden in de Rekkense Inrichtingen kon niet worden bekeken, omdat deze niet 

gedigitaliseerd was. Het Radio 1 Journaal uit 2009 bleek betrekking te hebben op niet gesloten 

residentiële instellingen. 

Tabel 8.3 Relevante zoekresultaten 

Jaartal Bron Inhoud Bekeke

n 

1976 NOS: Het kind van de 

rekening 

Serie van vier documentaires over 

kinderbescherming. 

 De afleveringen over de Rekkense 

Inrichtingen en Lloyd Hotel worden als relevant 

beschouwd 

 

1979 Villa VPRO Reportage over misstanden in Rijksinrichtingen 

(Rekkense Inrichtingen).  
 

1979 VOO: Info Special 

Kindertehuizen 

Reportage over de misstanden in diverse 

kindertehuizen. 
 

1980 KRO: Het leven van een 

misdadiger 

Over het zware regime in de tehuizen waar Joop 

Crouwels zijn jeugd-tbr uitzat.  
 

1991 VARA: Achter het nieuws Reportage over misstanden in Huize Alexandra.  

1991 NOS: Jeugdjournaal JJI De Dreef in Wapenveld, Nederland in 

opspraak wegens mishandeling van jongeren. 
 

1993 AVRO: Televizier Reportage over de misstanden in justitiële 

inrichting De Dreef. 
 

1993 Journaal Oprichting Amal, vierjarig experiment voor 

Marokkaanse probleemjongeren. 
 

1994 Argos Reportage over misstanden in Amal.   

1995 NPS: Bijlage Reconstructie van de aanklacht wegens seksueel 

misbruik van drie jongens van internaat De 

Dreef. 

 

1997 NPS/VPRO/VARA: 

Middageditie 

Discussie over misstanden in JJI ’t Poortje. 
 

2004 NOS: Vragenuur Rechtstreekse uitzending politiek vragenuur 

over misstanden in JJI Den Engh.  
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Jaartal Bron Inhoud Bekeke

n 

2004 Netwerk Reportage over wantoestanden bij Horizon.  

2005 NCRV: Dokument 

Opsluiten of Opvoeden? 

Documentaire over JJI Den Engh. 
 

2005 Netwerk Reportage geheel gewijd aan zedendelicten 

onder jongeren binnen Harreveld.  
 

2005 Radio 1 Journaal  Kritiek over misstanden in JJI Den Engh.   

2005 Nova Over misstanden Den Engh. Conflict ministerie 

van Justitie over werkwijze.  
 

2006 Netwerk (9 en 11 mei 2006) Tweedelige reportage over 

zedendelicten onder jongeren JJI Harreveld.  
 

2006 Netwerk Rapport over veiligheid in JJI Harreveld is niet 

gegarandeerd. Jongens worden mishandeld, 

bedreigd, verkracht. Directeur opgestapt.  

 

2006 Netwerk Casus 11-jarige jongen die is misbruikt en 

verkracht door groepsgenoten in Harreveld.  
 

2008 Netwerk Reportage over misstanden Glen-Mills 

heropvoedingsschool. 
 

2009 Radio 1 Journaal 16 jongeren weggehaald wegens gebrek aan 

zorg en begeleiding in twee particuliere 

instellingen.  

 

2011 Vragenuur Kamervragen CDA over misstanden in 

Teylingereind.  
 

2012 Nieuwsuur Reportage over misstanden op de gesloten 

meisjesafdeling in Huize Alexandra.  
 

2012 Uit de bak, aan de bak Documentaire over de ervaringen van de 17-

jarige Diego die als achtjarige door jeugdzorg in 

de jeugdgevangenis Harreveld seksueel is 

misbruikt door groepsgenoten.  

 

2012 Vragenuur 

 

CDA maakt zich zorgen om ernstige 

geweldsincidenten in Den Hey-Acker. 
 

2013 Holland Doc Documentaire over misstanden in Huize 

Alexandra.  
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3 Resultaten 

3.1.1 Wat is er gebeurd vanaf 1945 tot op heden? 

Vier items gaan over de misstanden in Harreveld, waar naast lichamelijke mishandeling ook sprake 

was van seksueel misbruik. Het seksuele geweld betreft verkrachtingen tussen jongeren onderling, 

seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers naar jongeren, maar ook seksuele 

incidenten van jongeren naar medewerkers. Zo komt er in de documentaire van Netwerk een 

medewerker aan het woord die vertelt dat zij tijdens een uit de hand gelopen sneeuwballen 

gevecht is betast op haar borsten, billen en kruis en dat de jongen zijn geslachtsdeel uit zijn broek 

haalde. 

Andere instellingen die veelvuldig voorkomen in het materiaal zijn: Amal, Den Engh, Glen Mills 

en De Dreef. De directeur van De Dreef zou meerdere jongens seksueel misbruikt hebben en de 

harde aanpak in de instelling werd betwist. Fysiek geweld van medewerkers naar pupillen kwam 

ook in de items over Amal, Den Engh en Glen Mills aan bod. 

“Je moet de jongeren afbreken tot de bodem en dan gaan opbouwen.” (De 

Dreef, AVRO: Televizier, 1993). 

 

“Ze sleuren je over de grond, op het tapijt. Alles schuurt dan kapot. Ze gooien 

je tegen de muur aan en pakken je hard vast. Veel mensen zeggen ‘Kwaad met 

kwaad bestrijden is niet goed’, maar dat is wel precies wat daar gebeurt.” (Glen 

Mills, Netwerk, 2008) 

Het materiaal bevestigt deels de bevindingen uit de casestudies (zie Bronstudie 4.6 Casestudies). 

Aangezien de informatie uit het materiaal van Beeld en Geluid heeft bevestigd wat reeds in andere 

bronstudies is gevonden, worden deze hier niet besproken. 

Naast de bovengenoemde instellingen komen ook andere instellingen naar voren in het 

bekeken materiaal. In 1979 verscheen er een documentaireserie over wantoestanden in de 

Rekkense Inrichtingen. Pupillen van Gelders End, een meisjespaviljoen van de inrichting, vertellen 

hierin openlijk over hun emoties, onderlinge spanningen, de isoleercel, weglopen en 

zelfmoordpogingen. In de documentaire wordt het groepsleven in beeld gebracht. Onderling 

verbaal geweld is op de achtergrond regelmatig te horen: “godverdomme teringhoer, ik stomp je 

hersens in” (Vila VPRO, 1979). Ook wordt er meerdere malen met deuren gesmeten. 

Daarnaast kwam Huize Alexandra terug in het beeldmateriaal. In een nieuwsuitzending uit 

1991 werd aandacht besteed aan misstanden in deze instelling. Een aantal ex-pupillen vertelt dat 

ze seksueel zijn misbruikt door begeleiders. Huize Alexandra was een instelling voor meisjes, met 

veel mannelijke medewerkers. Dit zorgde voor (seksuele) spanningen. 

“Een meisje… vastgebonden op bed, helemaal ontbloot. Er waren kreten op haar 

lichaam geschreven en met scherpe voorwerpen was er in haar vagina geweest. 

Dit heb ik aangekaart met teamgenoten, maar er is niets gebeurd.” 

(Medewerker van Huize Alexandra, Uitzending VARA Achter het nieuws, 1991). 
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Als laatste werd beeldmateriaal ingezien van Kamervragen, die betrekking hadden op (mogelijke) 

misstanden in verschillende JJI’s. In 1997 volgde er in de Middageditie NPS/VPRO/VARA een 

discussie naar aanleiding van Kamervragen die eerder dat jaar waren gesteld. De discussie ging 

over wanbeleid, misstanden en een verziekte werksfeer in Het Poortje. In 2011 werden er door het 

CDA vragen gesteld over schijnbare vluchtpogingen, brandstichtingen en een groepsopstand in 

Teylingereind en in 2012 over mogelijke ernstige geweldsdelicten in Den Hey-Acker. In korte tijd 

zou personeel daar een bijtwond hebben opgelopen, bekogeld zijn met biljartballen, bij de keel zijn 

gegrepen en zouden jongeren elkaar hebben bedreigd met een broodmes. 

3.1.2 Hoe heeft het kunnen gebeuren? 

Individuele kenmerken 

In de documentaires gaat het soms over onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van 

incidenten, of worden directeuren, deskundigen, medewerkers en pupillen geïnterviewd en geven 

zij een reactie op misstanden, incidenten en andere problemen die in de documentaires aan bod 

komen. In verschillende items komt naar voren dat bij jongeren die in JJI’s verblijven vaak sprake 

is van een aaneenschakeling van overplaatsingen en verhuizingen. Er wordt gesproken over ‘De 

carrière van de kinderbeschermingskinderen’. Vaak hebben ze eerder in pleeggezinnen gewoond, 

bij ooms en tantes en daarna nog in een aantal instituten en inrichtingen. 

In reactie op vragen in de Kamer zoekt de staatsecretaris ook vaak een verklaring voor het 

voorkomen van incidenten op het individuele niveau: ‘Het zijn ontspoorde jongeren met ernstige 

gedragsproblemen’ en ‘het zijn de moeilijkste jongeren’, aldus de staatsecretaris. 

Instellingskenmerken 

Op instellingsniveau worden risicofactoren voor geweld met betrekking tot het personeel genoemd. 

Er is vaak sprake van personeelstekort in instellingen en een gebrek aan opleiding voor het 

personeel: 

“We hebben een duidelijk gebrek aan deskundige inbreng en een tekort aan 

scholing voor groepsleiders. Het werken in een instelling met zo’n doelgroep is 

niet aantrekkelijk en het brengt psychische spanningen met zich mee… en als je 

dan gediplomeerd bent, kan je veel prettiger ergens anders werken.” (Directeur 

van Ameide over de Rekkense Inrichtingen; Uitzending Het kind van de 

rekening, 1976). 

Ook blijkt dat er soms tegengestelde opvattingen zijn tussen uitvoerend personeel en de directie 

van een instelling. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de discussie die in de jaren 70 speelde over 

het gebruik van isoleercellen. In een documentaire wordt gevraagd om een reactie te geven op 

bekende gevallen waarin kinderen soms wel weken in een isoleercel verbleven: 

“Nou daar kijk ik gewoon van op als dat zo is, dan zal men wel heel gemotiveerd 

moeten zijn om dat te doen. Ik kan alleen bedenken dat dat kan gebeuren op 

een medisch behandelingsaspect. Maar op pedagogische gronden en 
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correctionele gronden, dacht ik niet dat het mogelijk mocht zijn.” (Hoofd van de 

Directie Kinderbescherming; Uitzending Het kind van de rekening, 1976). 

 

“Een kind is wekenlang bezig geweest met gevoelens die ze niet geuit hebben. 

Problemen in de groep of problemen van buiten die ze niet alleen verwerken 

kan. Als de groepsleiding dat niet kan ontdekken en zo’n kind gaat zich dan 

bijzonder agressief gedragen wat niemand dan begrijpt… Ik vind dan dat een 

kind dan wel 1 of 2 weken nodig heeft om zijn weg terug te vinden.”  

(Medewerker van paviljoen Malienoord, Rekkense Inrichtingen; Uitzending Het 

kind van de rekening, 1976). 

3.1.3 Hoe hebben pupillen dit ervaren en welke invloed heeft dit gehad op hun latere 

leven? 

Uit de onderstaande fragmenten uit de documentaire over de Rekkense Inrichtingen wordt duidelijk 

dat het leven op een groep met kinderen met gedragsproblematiek een ingrijpende ervaring kan 

zijn. Een meisje maakt plannen om weg te lopen uit de instelling en de ander slikt medicijnen om 

haar spanningen onder controle te houden. 

“Ik kan er niet meer tegen potverdomme, eerst een wegloop plan, toen kreeg ik 

een fles tegen m’n harses en nu gaat er weer een ruit aan. […] Verdomme, 

vinden ze het gek dat we hier zenuwen patiënten worden! […] Ik zit hier nu 9 

maanden, maar als ze zo doorgaan, moet ik weer weg gaan lopen.” (De 

Rekkense Inrichtingen; Uitzending Het kind van de rekening, 1976). 

 

“Ik begrijp de meisjes niet hier, de ene die steelt en ik ben altijd het pispaaltje. 

Ik ben zwak. Ik slik drie keer per dag medicijnen om kalm te blijven. Het lijkt 

wel alsof ik er verslaafd aan raak, ik kan echt niet meer zonder.” (De Rekkense 

Inrichtingen; Uitzending Het kind van de rekening, 1976). 

In de documentaire Uit de bak, aan de bak wordt aan een jongen gevraagd in hoeveel bedden hij 

ooit wakker is geworden en wat al dat overplaatsen met hem doet: 

“Tussen de 35, 40 zo. Niks. Het is voor mij net verhuizen. Het maakt mij vrij 

weinig uit. Het is een kamer, ik heb ze erger gehad. Het is normaal voor mij, ik 

ben het gewend sinds kleins af aan om een keer in de twee weken te verhuizen. 

Ik heb de stabiliteit van een beschermde woonomgeving nooit gehad, dus ik 

weet niet echt heel anders hè. Dat is ook een van de dingen die ze bij mij 

gehospitaliseerd noemen. Niet meer weten hoe het anders moet.” (Diego; Uit de 

bak, aan de bak (1/2), 2012). 

Filmmaker Sarah Harkink maakte een documentaire over Alexandra waar zij zelf heeft verbleven. 

Ze beschrijft daarin de machteloosheid die ze voelde als ze werd gesepareerd of geïsoleerd: 
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“Er zat altijd bloed aan de muren van de kooi, waar meisjes hun vuisten op 

kapot hadden geslagen, en dan had je isoleercel. Iets wat ik alleen in films had 

gezien en niet had verwacht dat ik er ooit in terecht zou komen. De muren 

kwamen steeds meer op me af, naarmate de tijd verstreek. Ik wilde gered 

worden, iemand moest me daar weg halen en tegen me zeggen dat het maar 

een droom was.” (Alexandra, Holland Doc, 2013).  

Ook zoekt ze oude vriendinnen op die samen met haar in de instelling zaten. Het blijkt met hen 

beduidend minder goed te gaan dan met Sarah. Een meisje is indertijd uit de instelling ontsnapt en 

in België terechtgekomen. Het is duidelijk dat de tijd die zij in de instelling doorbracht diepe 

wonden heeft achtergelaten. 

“Ze hebben daar geen idee wat ze daar allemaal gezegd hebben en gedaan 

hebben. Wat dat voor een invloed heeft gehad op de rest van mijn leven en de 

rest van mijn gedrag en de rest van… om die problemen eigenlijk op te lossen 

moet je iemand niet nog… ja… hoe zeg je dat… niet onzekerder maken. Je zit 

daar tussen vier muren en je kan nergens heen en je moet het doen met de 

begeleiding die daar rondlopen. Je zit daar maar gewoon de hele dag.” 

(Alexandra, Holland Doc, 2013). 

Een tweede vriendin leefde na Alexandra jaren op straat en woonde daarna in een beschermde 

woonvorm. Een derde belandde in de prostitutie en dreigt haar kind te moeten afstaan aan 

Jeugdzorg. 

 

4 Conclusie 

Het materiaal dat is bekeken en beluisterd geeft met name inzicht in de manier waarop de 

misstanden werden weergegeven door de media en hoe over de misstanden werd gedacht door 

zowel pupillen als medewerkers, en de politiek. Het bevestigt de verhalen die uit de interviews naar 

voren zijn gekomen (zie Bronstudie 4.2 Interviews) en de bevindingen uit de archieven (zie 

Bronstudie 4.1 Archief) en de casestudies (zie Bronstudie 4.6 Casestudies). De verscheidenheid 

aan documentaires en ander beeld- en geluidsmateriaal laat zien dat er vanaf de jaren 70 

regelmatig maatschappelijke aandacht is voor misstanden en geweld in JJI’s. Deze aandacht is 

terug te vinden in de media: de eerste documentaires dateren van 1976. Daarnaast blijkt uit 

materiaal afkomstig uit bijvoorbeeld nieuwsuitzendingen dat in de Tweede Kamer met enige 

regelmaat Kamervragen zijn gesteld over diverse misstanden. Naast maatschappelijke aandacht is 

er dus ook politieke aandacht voor de gang van zaken in JJI’s. 

Media-aandacht komt deels voort uit, maar kleuren en beïnvloeden mogelijk ook, het 

maatschappelijk en politiek debat. Dat gebeurt op verschillende wijzen. Het is een platform voor 

verschillende meningen; de uitkomsten van journalistiek onderzoek kunnen bepaalde problemen 

aan het licht brengen. De uitingen van geweld zoals gevonden in het in deze bronstudie 

geanalyseerde beeld- en geluidsmateriaal, moeten in dit licht worden bezien. 
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Bronstudie 9 Overzicht van relevante wetgeving en 

ontwikkelingen in de sector gesloten (justitiële) 

jeugdinrichtingen 
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Periode Relevante ontwikkeling/wetgeving 

1811 Het Wetboek van Strafregt was oorspronkelijk een Franse strafwet (De Code 

Pénal) die in 1811 in Nederland werd ingevoerd. Er werd onderscheid gemaakt 

tussen volwassenen en jeugd. De leeftijdsgrens lag bij 16 jaar. 

1833 De eerste Nederlandse jeugdgevangenis werd geopend in Rotterdam. De 

jeugdgevangenis kwam tot stand op initiatief van de Nederlandsch Genootschap 

tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen (voorloper van de huidige 

Reclassering). 

1836 Er kwam een eerste aparte meisjes gevangenis in Amsterdam. 

1878 Het lager onderwijs werd in de Rijksopvoedingsgestichten (ROG) bij de Wet op 

het Lager Onderwijs uit 1878 geregeld. De jeugdige diende les te krijgen in lezen, 

schrijven, rekenen, beginselen der Nederlandsche taal, vaderlandse geschiedenis, 

aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen, beginselen van handtekenen, vrije en 

ordeoefeningen en gymnastiek. Godsdienstonderwijs was een belangrijke pijler 

van de heropvoeding.  

1886 In 1886, met inwerkingtreding van de Gestichtenwet, werden alle penitentiaire 

jeugdgestichten tot Rijksopvoedingsgesticht omgevormd.706 

1901 – 1905 Invoering van de Kinderwetten. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht kende 

sinds 1905 een apart jeugdstrafrecht met bijzondere sanctiebepalingen voor 

kinderen. De wetten bestonden uit drie delen: de burgerlijke kinderwet, de 

kinderstrafwet en de kinderbeginselenwet.  

1. Burgerlijke Kinderwet, waarin werd bepaald dat ouders in geval van ernstige 

verwaarlozing uit de ouderlijke macht konden worden ontzet of van hun 

ouderlijke plichten konden worden ontheven. 

2. De Strafrechtelijke Kinderwet, die bepalingen bevatte voor de behandeling van 

kinderen en jeugdigen die wegen het plegen van een strafbaar feit voor de 

rechter moesten verschijnen. 

3. de Kinderbeginselenwet, ook wel penitentiaire kinderwet genoemd, die de 

organisatie van de gehele overheidsbemoeienis nader regelde.  

 

De leeftijdsgrens ging naar 18 jaar. De rechter kon kiezen tussen berisping, een 

korte straf in een tuchtschool of jarenlange heropvoeding in een ROG of 

particulier heropvoedingstehuis. Nieuw was ‘het belang van het kind’. Vergelding 

was niet meer het primaire doel. Straf had een opvoedende kracht.  

Er kwamen vier soorten disciplinaire straffen in ROG’s: 

1. Sluiting in boeien 

2. Cachot (afzonderingsgelegenheid) 

3. Water en brood 

4. Onthouding van voorrechten 

1913 In de kinderwetten werd uitgegaan van het bestaan van een observatie inrichting 

die kinderen moest verdelen over de ROG’s. De observatieafdeling had twee 

doelen:  

1. Bepalen in welke ROG de pupil het beste opgevoed kon worden; 

2. Pupillen nader onderzoeken die zich tijden het gestichtsverblijf misdroegen. 

Vanaf 1913 werd de centrale observatieinrichting gehuisvest in De Kruisberg.707  

1922 Invoering van ondertoezichtstelling (OTS). Het kwam erop neer dat de rechter 

een jongere onder voogdij stelde van een (gezins)voogd, die hem en zijn familie 

(regelmatig) bezocht. De doelgroep van de OTS was ‘het in zijn ontwikkeling 

                                                
706 Leonards, C., (1995). De ontdekking van het onschuldige criminele kind. Bestraffing en opvoeding van criminele 
kinderen in jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht 1833-1886. Uitgeverij Verloren: Hilversum. 
707 Delicat (2001). Van ijzeren vuist naar zachte hand. Idee en praktijk in de ROG’s 1901-1961).  
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bedreigde kind’. Er werden speciale kinderrechters aangesteld, die de OTS 

konden uitspreken. Zij kregen ook leiding over de uitvoering van de maatregel. 

1940 – 1945 Periode van de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse leger maakte in toenemende 

mate gebruik van het gestichtswezen. Vanzelfsprekend kon vanaf het midden van 

1943 van een geregelde uitvoering van de kinderwetten in het merendeel van de 

Rijks gestichten geen sprake meer zijn.  

1946 Commissie-Fick werd in het leven werd geroepen om een hervorming van het 

gevangeniswezen voor te bereiden. In zijn rapport van 1947 benadrukte deze 

commissie het grote belang van goed (opgeleid) personeel.708 

1947 Invoering van de gedwongen ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht. 

1947 Invoering van het Diploma voor Kinderbescherming A en B. Het examen bestond 

uit twee onderdelen. Een gesprek met de examencommissie en een schriftelijke 

toets. 

1947 Oprichting Nationaal Bureau voor de Kinderbescherming 

1948 Het Europese verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM). Het is een 

Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de 

verdragsluitende staten zijn geregeld. Het toezicht op de naleving van het EVRM 

ligt bij het Europees Hof voor de Rechter van de Mens (EHRM).  

 

In de jurisprudentie wordt duidelijk dat de overheid een positieve verplichting 

heeft om kinderen te beschermen tegen onmenselijke of vernederende 

behandelingen, gepleegd door overheidsorganen, maar ook door ouders thuis of 

onderwijzers op particuliere scholen. Het verbieden van lijfstraffen op publieke 

scholen, geldt derhalve ook voor particuliere scholen.709 

1949 Invoering Kinderbescherming-B. (tweejarige vervolgcursus) 

1950 Afschaffing van het kaalscheren, de verplichte hoofddeksels en uniformen.710 

1950 Opening eerste Rijksobservatiehuis in Zeist. Doel was om jongeren 

wetenschappelijk te observeren en hun persoonlijkheid te onderzoeken.  

1951 – 1953 Invoering van de Beginselenwet Gevangeniswezen, die als één van de 

belangrijkste elementen het resocialisatiebeginsel bevatte, maar ook andere 

aspecten van het regime die een humane en een correcte bejegening bevorderen. 

Het vergrootte de rechtspositie van gedetineerden.  

1951 Rapport van Commissie-Overwater. De commissie werd belast met de vraag ‘in 

welke richting het Rijkstucht- en Opvoedingswezen’ zich moet door ontwikkelen. 

Het rapport werd het fundament voor een nieuw jeugdstrafrecht dat twee grote 

veranderingen voor de praktijk bevatte: de herinvoering van de onderste 

leeftijdsgrens en een sterke externe differentiatie.  

1952 Orthopedagogiek werd een afstudeermogelijkheid in de opvoedkunde. 

1954 Jaarverslag 1954 minister justitie Donker: ouders moeten meer bij de opvoeding 

betrokken worden. 

1955 In 1955 wordt het fundament gelegd voor de Wet op de justitiële documentatie 

en de Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOHG). Het is de burgemeester die 

                                                
708 https://www.rsj.nl/Over-de-Raad/Goedebejegening/Goedebejegeninginhistorischperspectief.aspx. 
709 Liefaard, T., Doek, J.E, & Bolscher, A. (2016). Vooronderzoek jurisich kader in situaties van geweld tegen kinderen. 
Bijlagen 3. Commissie Vooronderzoek naar geweld in de Jeugdzorg.  
710 Weijers, I., & Liefaard, T. (2007). Jong vast – 1905 tot 1995. Vrijheidsbeneming in het Nederlandse jeugdstrafrecht. 
Proces 2007/4. Blz 173 – 181.  
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gebruik ma maken van de justitiële gegevens. Dit is degene die de aanvraag 

beoordeelt en afgeeft. Er is nog geen centraal vertrekkende instantie.  

1956 De Voogdijraden gaan op in de Raden voor de Kinderbescherming. Elk 

arrondissement had zijn eigen Raad. Zij adviseerden het Ministerie van Justitie bij 

plaatsing.  

1965 Invoering Beginselenwet voor de Kinderbescherming. De wet regelde een aantal 

elementen van de rechtspositie van jeugdigen in rijksinrichtingen.  

1965 Invoering Nieuw Jeugdstrafrecht  nieuwe ‘penitentiair jeugdrecht’.  

Ondergrens van 12 jaar ingevoerd. De arreststraf werd ingevoerd en een nieuw 

maatregel van plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (pibb). 

Sterk gedifferentieerde catalogus van straffen en maatregelen.  

1. Opvangtehuizen 

2. Observatiehuizen 

3. Tuchtscholen 

4. Inrichtingen voor opvoeding 

5. Inrichtingen voor buitengewone behandeling (pibb) 

1965 In 1965 starten de voorbereidingen voor een parttime hogere beroepsopleiding 

inrichtingswerk ter vervanging van de opleidingen Kinderbescherming A en B. 

Naast de opleiding inrichtingswerk ontstond ook de opleiding Jeugdwelzijnswerk 

(hbo-J). Deze kwam voort uit de opleiding Kinderverzorging en Opvoeding (K&O). 

Hbo-J was meer gericht op opvoeden in het algemeen en daarbij was er wel 

aandacht voor werken met groepen jeugdigen (denk aan het leiden van 

groepsactiviteiten voor jeugdigen). Het ging minder om leefgroepen in 

residentiële voorzieningen. 

1971 Ontstaan van de Belangenvereniging Minderjarigen (BM). De BM werd opgericht 

vanuit Den Haag en Amsterdam als een vakbond voor kinderen die afhankelijk 

waren van de kinderbescherming. De BM was een mengeling van ex-pupillen en 

kritische jongeren. Zij eisten inspraak, totale openheid in instellingen en betere 

materiële voorzieningen voor de kinderen. 

1973 Het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (W.I.J.N) werd 

opgericht en was een landelijke koepel van regionale en plaatselijke organisaties 

op het gebied van kinderbescherming. In 1989 hield het op te bestaan.  

1977 Beklagregeling voor ingeslotenen werd ingevoerd. 

1979 Nieuwe Commissie Anneveldt. Rapport Sanctierecht voor jeugdigen, vormde de 

opmaat voor ingrijpende aanpassingen in het Jeugdstrafrecht. 

- meer conformiteit van het jeugdstrafrecht met het commune strafrecht 

- Jeugddetentie en geldboete 

- PIJ in plaats van tbr & pibb 

- invoering adolescenten strafrecht 

1982 De mogelijkheid tot oplegging van disciplinaire straffen, waaronder afzondering, 

werd in Rijksinrichtingen volledig opgeheven. Sindsdien konden afzonderingen 

(bij wijze van pedagogische maatregel) slechts worden uitgevoerd in de kamer 

van de jongere of in een daartoe bestemde kamer buiten de groep.  

1982 Volledige beklagregeling ingevoerd. Elke rijksinrichting moest nu een Commissie 

van Toezicht hebben. Nog steeds kende de Beginselenwet overigens geen 

rechtspositionele regels ten aanzien van particuliere inrichtingen. 

1984 Onder artikel 24 van de Beginselenwet voor de Kinderbescherming werd op 1 

april 1984 het Reglement betreffende de rechtspositie van hen die in een 
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rijksinrichting voor kinderbescherming zijn opgenomen, ingevoerd.

 

Hoewel dit 

slechts een ministeriële regeling betrof en geen formele wet, werd in dit 

reglement voor het eerst en tamelijk gedetailleerd de (voornamelijk materiële) 

rechtspositie van jeugdigen in rijksinrichtingen uiteengezet.  

1988 Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) werd opgericht en was een 

onafhankelijke organisatie die zich samen met instellingen, professionals, 

beleidsmakers en burgers inzette om de kwaliteit en doelmatigheid van de sector 

zorg en welzijn op een hoger niveau te brengen.  

1989 Inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdhulpverlening (Wjhv). Beoogd werd om 

de samenhang op het terrein van de jeugdhulpverlening te vergroten en de 

verzuiling binnen de overheid tegen te gaan. Ook werd het klachtrecht 

opgenomen voor belanghebbenden.  

1989 Vanaf 1989 werden de justitiële jeugdinrichtingen gevormd. 

1990 Besluit regels inrichtingen voor Justitiële Kinderbescherming. Het besluit legde 

vast dat jongeren in een afzonderingsruimte konden worden geplaatst wanneer 

de directeur dit gelet op de orde of veiligheid en een goede gang van zaken 

noodzakelijk achtte. Ten aanzien van jongeren onder de veertien jaar mocht een 

dergelijk verblijf maximaal een dag duren, maar was tweemaal een verlenging 

van telkens een dag mogelijk. Bij oudere jeugdigen kon een afzondering 

maximaal twee dagen duren met een verlengingsmogelijkheid van eenmaal 

maximaal twee dagen. 

1991 Hbo-inrichtingswerk en hbo-jeugdwelzijnswerk gaan op in de opleiding Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlenen (SPH). Samen met de richtingen Maatschappelijk Werk 

& Dienstverlening (MWD), culturele en maatschappelijke vorming, pedagogiek, 

creatieve therapie en godsdienstpastoraal werk vormt sph het hoger sociaal-

agogisch onderwijs, meestal als onderdeel van een grotere hogeschool. Nadat er 

opnieuw een wildgroei aan studievarianten ontstond, werken de opleidingen nu, 

na onderzoeken en rapporten van de HBO-Raad en in het kader van het Actieplan 

Professionalisering Jeugdzorg, aan een overzichtelijk curriculum en een 

‘uitstroomprofiel’, gebaseerd op een landelijk ontwikkeld Competentieprofiel 

Jeugdzorgwerker. 

1993 – 1996 Capaciteitsuitbreiding (Ministerie van Justitie, 1995).  

1995 Jeugdstrafrecht vereenvoudigd. Arrest en tuchtschoolstraf zijn vervangen door 

jeugddetentie. De plaatsing in de inrichting voor bijzondere behandeling en de 

jeugd-tbr zijn vervangen door één maatregel: de plaatsing in een inrichting voor 

jeugdigen (PIJ). Binnen het strafprocesrecht werd de Halt-afdoening van een 

wettelijke basis voorzien en de rechtsprekende functie van de kinderrechter werd 

gescheiden van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de OTS. De 

kinderrechter behield zijn rechtsprekende taken. De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de OTS kwam bij de gezinsvoogdijinstelling te liggen. De 

beslissingsbevoegdheid van de instellingen werd daardoor verruimd.  

1996 Reorganisatie Raden voor de Kinderbescherming 

1997 Herziening voorlopige maatregelen van kinderbescherming 

2001 Invoering Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen (Bjj). Het doel van de Bjj is 

om de rechtspositie van jeugdigen te versterken. 

In de Bjj wordt de basis gelegd voor tal van onderwerpen met betrekking tot de 

tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen voor 

jeugdigen in de justitiële jeugdinrichtingen. Dit raamwerk is aangevuld met het 

Reglement justitiële jeugdinrichtingen (Rjj) en een aantal ministeriële regelingen, 
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onder andere met betrekking tot de huisregels van een jeugdinrichting, het STP, 

de plaatsing en overplaatsing van jeugdigen en het toepassen van geweld. 

2001 Invoering Reglement Justitiële Jeugdinrichtingen (Rjji). 

2002 De Wet op de justitiële documentatie wordt gewijzigd in de Wet Justitiële en 

strafvorderlijke gegevens. De regeling voor de Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) is opgenomen in deze wetgeving. Vanaf 2004 is de beoordeling en de 

afgifte ervan centraal geregeld bij het Ministerie van Justitie.  

2005 Invoering van de Wet op Jeugdzorg (Wjz) en vervangt de Wet op 

Jeugdhulpverlening. De toegang tot de jeugdzorg verliep sindsdien via één 

centraal loket per regio: Bureau Jeugdzorg.  

2007 Kritisch rapport van de inspecties Jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs en 

sanctietoepassing. Volgens dit rapport slagen de jeugdinrichtingen er niet in om 

het verblijf aldaar aan te wenden voor de (her)opvoeding en behandeling van 

jongeren op basis van hun individuele behoeften en problematiek. Daarnaast 

beschikken de jeugdinrichtingen over onvoldoende (specialistische) kennis en 

professionaliteit om een veilig leef-, behandel- en werkklimaat te waarborgen. 

Tevens doen zich risico’s voor in de omgang met agressie en geweld  

2007 Ontstaan Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Het instituut verzamelt betrouwbare 

kennis over de jeugd en het jeugdveld en zorgen dat die kennis vindbaar en 

bruikbaar is voor alle partijen in het jeugdveld.   

2007 - 2010 Actieplan professionalisering Jeugdzorg. 

Met het actieplan is eerst gewerkt aan een overzichtelijke beroepenstructuur, een 

betere aansluiting tussen opleiding en werkveld, het stimuleren van de 

beroepsregistratie, een doordachte beroepsethiek en actuele bij- en 

nascholingsmogelijkheden.  

2008 Scheiding tussen civiel- en strafrechtelijk geplaatste jeugdigen. In deze gesloten 

jeugdzorg is niet langer de Bjj, maar de Wjz van kracht. 

2010 JJI’s werken vanaf 2010 met de basismethodiek YOUTURN. Deze methodiek is 

een integratie en uitbreiding van twee methodieken: het Sociaal Competentie 

Model (SCM) en EQUIP. In YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen 

verantwoordelijkheid. Met deze methodiek kunnen de pedagogisch professionals 

en docenten in alle JJI’s de jongeren op een eenduidige en duidelijke manier 

bejegenen en behandelen.  

2010 Het Capaciteitsplan JJI van de sectordirectie JJI uit november 2010 schrijft de 

maatregelen voor die de sector nodig achtte om de grootschalige onderbezetting 

in JJI’s aan te pakken.   

2011 – 2014  Implementatieplan Professionalisering jeugdzorg. Vervolg op actieplan (2007 – 

2010). Het ging om de feitelijke beroepsregistratie van jeugdzorgprofessionals, 

het neerzetten van een helder kwaliteitskader en het ontwikkelen van 

beroepscodes en tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers. 

2012 De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) zette een 

tuchtrechtprocedure op voor jeugdzorgwerkers. 

2013 Invoering Regeling geweldsinstructie Justitiële Jeugdinrichtingen.  

In deze instructie wordt geweld als volgt gedefinieerd: ‘elke dwangmatige kracht 

van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken’. Onder het 

aanwenden wordt verstaan het gebruiken van geweld, maar ook het dreigen met 

geweld.  
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2014 Ontstaan Kwaliteitskader Jeugd. 

De branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties en gemeenten hebben gezamenlijk 

in het Kwaliteitskader Jeugd een aanzet gegeven voor de toepassing van de norm 

van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk. De kennisinstituten 

(Nederlands Jeugdinstituut en Movisie) hebben hieraan bijgedragen. Het 

Kwaliteitskader Jeugd beschrijft in welke situaties, omstandigheden en/of voor 

welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden een geregistreerde professional 

moet worden ingezet (of een beroepsbeoefenaar die werkt in combinatie met, of 

onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional), én het bakent 

af in welke gevallen en/of voor welke werkzaamheden een niet-geregistreerde 

professional kan worden ingezet. 

2015 Invoering Regeling model huisregels Justitiële Jeugdinrichtingen  

2015 Invoering Jeugdwet. Deze wet vervangt de Wjz. De jeugdzorg is daarmee 

overgeheveld naar de gemeenten. In de Jeugdwet is specifiek een meldplicht 

opgenomen voor de jeugdhulpaanbieder en de gecertifieerde instelling ten 

aanzien van ‘iedere calamiteit’ en ‘geweld’ die bij verlening van jeugdhulp of bij 

de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft 

plaatsgevonden.   

2015 De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde 

zorg, en verwijst daarbij naar twee leidende registers. Het Kwaliteitsregister 

Jeugd is onafhankelijk en wordt beheerd door de Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd (SKJeugd). De RJJI verplicht haar medewerkers daarom – overeenkomstig 

met de Jeugdwet – tot registratie als professional in het Kwaliteitsregister Jeugd 

(of het BIG-register, geldend voor de beroepen arts, verpleegkundige, 

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut). 

2018 Vanaf 1 januari 2018 moeten meer professionals in de jeugdhulp of 

jeugdbescherming zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). 

 

Conclusie 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw waren het de rijksinstellingen die onder nationale wet- en 

regelgeving vielen. Een uitdrukkelijk verbod op geweld was hierin niet opgenomen. In de 

rijksinstellingen werden lijfstraffen niet aanvaardbaar geacht, maar disciplinering werd tot aan het 

begin van de jaren 80 gezien als een gerechtvaardigd opvoedingsinstrument. Vanaf de jaren 80 

werden de disciplinaire straffen afgeschaft. Voor de particuliere instellingen bestond er tot op de 

komst van de Wjhv uit 1989, afgezien van het algemeen strafrechtelijke kader dat gold voor 

iedereen, geen specifieke nationale wet- en regelgeving ten aanzien van minderjarigen die het 

gebruik van geweld reguleerden. Buiten de gestelde subsidievoorwaarden (die geen betrekking 

hadden op de regulering van geweld) om waren de particuliere instellingen redelijk vrij om eigen 

regelgeving en beleid te bepalen. De invoering van de Wjhv in 1989 kan worden gezien als een 

belangrijk kantelpunt. Naast dat zowel de particuliere als de rijksinstellingen sindsdien onder 

nationale wetgeving vielen, werd geweld tegen kinderen voor het eerst uitdrukkelijk in wetgeving 

gedefinieerd. Voor de JJI’s geldt dat de beperkende- en dwangmaatregelen in detail worden 

geregeld (geweldsinstructie, beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen en Regelement justitiële 
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jeugdinrichtingen) in tegenstelling tot de gesloten jeugdzorg, waar deze slechts beperkt worden 

gereguleerd (in huisregels, werkinstructies en protocollen).711  

 

                                                
711 Liefaard, T., Doek, J. & Bolscher, A. (2016). Vooronderzoek juridisch kader in situaties van geweld tegen kinderen. 
In opdracht van Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg. 


