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DANKWOORD
Het is net alsof het gisteren was…
Donderdag 5 december 2013 ging ik met enkele collega’s van mijn vorige job naar de studiedag
“De wet op de jeugdbescherming in hervorming” van het NICC, toen ik daar plots mijn
vroegere professor Jenneke Christiaens tegenkwam. Het was een aangenaam weerzien en na
even aan de praat te zijn, zei ze me dat er een vacature was om te doctoreren binnen het
onderzoeksgebied jeugd. Ik was al een tijdje van plan om van job te veranderen, omdat ik in
mijn vorige job wat intellectuele uitdaging miste en laat dat nu net zijn wat deze vacature me
wel kon bieden. Diezelfde avond kwam ik thuis en vertelde ik dit aan mijn mama. Onzeker
zoals ik ben, twijfelde ik. Een hele resem aan vragen spookten door mijn hoofd: Is dit wel iets
voor mij? Kan ik dit wel aan? Ben ik daar wel slim genoeg voor? Ik besloot er even over na te
denken. Mijn mama was pro, zoals gewoonlijk mijn trouwste supporter op de eerste rij. Zij was
ervan overtuigd dat ik het moest doen en zei me: ‘Esje dat moet je doen, echt’. Twee dagen
later, op 7 december 2013 sloeg het noodlot toe. Heel plots en totaal onverwacht verloor ik mijn
mama, mijn beste vriendin, mijn alles. De periode hierna was bijzonder zwaar, maar mama’s
woorden galmden door mijn hoofd en ik ging akkoord om op sollicitatiegesprek te komen bij
professor Christiaens en professor Dumortier. Ik werd tijdens die periode gedreven door een
kracht die ik bijna niet kan verklaren. Achteraf gezien begrijp ik nog altijd niet hoe ik dat
allemaal gedaan heb. Buiten al mijn verwachtingen heen, werd ik nog aangenomen ook. En zo
begon ik dus aan dit vierjarig avontuur, totaal uit mijn lood geslagen door alles wat zich had
afgespeeld in mijn privéleven, maar vol goede moed om dit avontuur tot een goed einde te
brengen.
Daarom wil ik in de eerste plaats mijn promotoren Jenneke Christiaens en Els Dumortier
bedanken om mij in de moeilijkste periode van mijn leven, deze mooie kans aan te bieden. Het
is immers geen evidente keuze om iemand op zo’n moment in zijn leven aan te werven. Ik wil
jullie bedanken om in mij te geloven en mij gedurende deze vier jaar te begeleiden en te
ondersteunen om te komen tot het werk dat er vandaag ligt. Ik dank ook professor Ton Liefaard,
voor zijn interessante bemerkingen en aanbeveilingen tijdens de begeleidingscomités. Ik ben
ervan overtuigd dat het werk zich op een hoger niveau bevindt dankzij uw interesante inzichten.
Ook mijn lieve collega’s van de vakgroep Crime & Society (CRIS) verdienen een dankwoordje.
Bedankt aan alle collega’s voor de toffe babbels, de leuke congressen en het uitwisselen van
ervaringen met betrekking tot het doctoraat. In het bijzonder bedank ik mijn bureaugenoten
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doorheen deze vier jaar: Camille, Ilse, Yana, Anneke, Sofie De Bus en Dani. Lieve Dani nog
een speciaal bedankwoordje voor jou, want jou kan ik niet genoeg bedanken. Niet alleen op het
werk, maar ook privé stond je er altijd. Zalig om jou ook tot één van mijn collega’s te mogen
rekenen, maar je bent en blijft in de eerste plaats mijn lieve vriendin.
Dit doctoraat was er niet geweest, zonder al mijn respondenten. Ik wil jullie daarom allemaal
hartelijk bedanken voor jullie medewerking en jullie open houding zowel tijdens de interviews
als de observaties. Ondanks het feit dat we moeite hadden om toelating te krijgen tot de
jeugdinstellingen in Vlaanderen en Nederland, wil ik toch diegene bedanken die er mede voor
gezorgd hebben dat dit wel gelukt is. Alsook hebben een aantal personen in het bijzonder ervoor
gezorgd dat het onderzoek op een aangename manier heeft kunnen plaatsvinden. Ik kan geen
namen noemen, want daar breng ik de anonimeit mee in het gedrang. Maar diegene die hierbij
geholpen hebben, zullen wel weten dat het om hen gaat.
Het schrijven van een doctoraat brengt heel wat met zich mee en dat zullen ook de mensen in
mijn naaste omgeving kunnen beamen. Ik wil daarom mijn lieve familieleden en vrienden
bedanken om mij hier door dun en dik in te steunen en me steeds te blijven aanmoedigen. Ik
wil een paar personen in het bijzonder bedanken. Mijn nonkel Gerard, bedankt om steeds te
blijven luisteren naar mijn twijfels, bedankt voor al je goede raad en je aanmoedigende woorden
telkens opnieuw. Mijn tante, Caroline, mijn nonkel Rudi en mijn nicht Yasmine, bedankt voor
de toffe en ontspannende lunchpauzes tijdens het thuiswerken en bedankt om er altijd no matter
what voor mij te zijn. Mijn schoonouders, Nicole en Robin, bedankt om er altijd voor ons te
zijn. Mijn goede vrienden, Ellen en Manu, bedankt voor de leuke afleiding en de hulp waar
nodig. Lin, mijn beste vriendin, ook jou wil ik bedanken voor je steun en om steeds in mij te
blijven geloven. Tim, mijn steun en toeverlaat, ook jij hoort een dankwoord te krijgen. Bedankt
om te zijn wie je bent, bedankt voor je realistische kijk op het leven en bedankt om naast me te
staan en me altijd onvoorwaardelijk te steunen in alles wat ik doe. En allerliefste Fenna, mijn
kleine meid, ook al ben je nog te klein, ook jou wil ik bedanken. Jij bracht mij de nodige
afleiding en dankzij jou kon ik alles beter in perspectief plaatsen.
En last but not least, lieve mama ik draag dit werk op aan jou. Wat zou je bijzonder trots zijn
moest je weten dat ik niet alleen aan dit avontuur ben begonnen, maar dat ik het ook heb
afgemaakt.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Bjj

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

Beijing Rules

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration
of Juvenile Justice Adopted by General Assembly resolution
40/33 of 29 November 1985

Commissie van toezicht

Commissie van toezicht inzake de vrijheidsberovende opvang
van kinderen en jongeren (Vlaanderen)

Conceptnota

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over extern toezicht en
externe klachtenbehandeling inzake hulp en dienstverlening aan
kinderen en jongeren en hun gezinnen

CF

Criminogene factoren (methodiek waarop wordt ingezet in de
jeugdinstelling)

CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment - (Europees Comité voor
de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende
Behandeling of Bestraffing)

CV

Campusverantwoordelijke

CvT

Commissie van Toezicht (Nederland)

Decreet klachtrecht

Decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van
bestuursinstellingen

Decreet Rechtspositie
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INTRODUCTIE
Het plaatsen van jongeren is ondertussen een eeuwenoude reactie op jeugddelinquent gedrag
(Christiaens, 1999). Ook in dit doctoraal onderzoek staat dit centraal. In tegenstelling tot
vroegere onderzoekstradities, staan in dit onderzoek de hoofdactoren centraal: aan de ene kant
de jongeren en aan de andere kant de professionals. We onderzoeken hoe deze hoofdactoren de
plaatsing en de conflicten aldaar beleven en welke rol het klachtrecht daarbij stelt.
Waarom we deze actoren en het thema van de conflicten en het klachtrecht centraal stellen
behandelen we in het eerste hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt namelijk het
onderzoeksvraagstuk geëxploreerd. We gaan van start met het duiden van de scène waar deze
jongens geplaatst worden, alsook bespreken we de voornaamste onderzoeken over jongeren in
detentie. Vervolgens hebben we de hiaten in bestaande onderzoeken verduidelijkt om tot slot
dit hoofdstuk af te sluiten met het overlopen van het onderzoekopzet en de relevantie van dit
onderzoek.
We vatten het tweede hoofdstuk aan met een bespreking van het klachtrecht, wat een
belangrijke focus betreft doorheen dit onderzoek. We nemen eerst de internationale standaarden
en richtlijnen in rekening, om daarna specifieker te gaan kijken naar de situatie van het
klachtrecht in Vlaanderen en Nederland. Op het einde van dit hoofdstuk bespreken we de
verschillende functies en doelen van het klachtrecht om vervolgens nog even stil te staan bij de
soorten klachten die jongeren indienen.
In het derde hoofdstuk bespreken we uitvoerig de gehanteerde methodologie van dit onderzoek.
We lichten eerst de drie gebruikte dataverzamelingstechnieken toe, het gaat hierbij om
observaties, interviews en dossieranalyse. Aansluitend gaan we wat dieper in op het verloop
van het veldwerk. Zo bespreken we de dataverzameling meer in detail en gaan we ook even in
op de selectie en het aantal respondenten. Daaropvolgend buigen we ons over de specifieke
setting die een jeugdinstelling uitmaakt om kwalitatief onderzoek te verrichten. De
moeilijkheden die we tijdens het uitvoeren van ons onderzoek hebben ervaren komen hier aan
bod. Verder expliciteren we de methode van analyse en sluiten we dit hoofdstuk af met enkele
methodologisch reflecties over de kwaliteit van dit onderzoek.
Vervolgens presenteren we in hoofdstuk vier de resultaten van het empirisch onderzoek in
Vlaanderen op een beschrijvende manier. Het dagelijks leven in de jeugdinstelling in al zijn
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facetten wordt besproken, waarbij we de nodige aandacht schenken aan de beleving van de
jongens die er verblijven. Daarna nemen we de strategieën die de jongens gebruiken om zich
aan te passen alsook diegene die ze gebruiken om het instellingsleven te overleven onder de
loep. Aansluitend bespreken we de relatie tussen de jongens onderling en tussen de jongens en
het personeel. Het feit dat de jongens met andere jongens en met verschillende professionals
moeten samenleven, maakt dat er zich soms wel eens conflicten voordoen. We gaan hier dieper
op in en bespreken de conflicten die zich al dan niet voordoen in de instelling. Tot slot sluiten
we dit hoofdstuk af met het thema klachten. We bespreken de klachtmogelijkheden, het aantal
klachten, de opvolging en terugkoppeling van klachten, de soorten klachten, de mening over
het klachtrecht. Om af te ronden werpen we de vraag op of er nood is aan een extern uitgebouwd
wettelijk klachtrecht.
Na het uitvoerig bespreken van de beschrijvende empirische resultaten voor Vlaanderen vormt
discussie en reflectie de basis voor hoofdstuk vijf. De eigenheid van het klimaat en de context
van de jeugdinstelling, het idee dat het om een conflictloze omgeving lijkt te gaan en het feit
dat het klachtrecht plaatsvindt in deze specifieke context en wat dit dan juist betekent komen
hier als voornaamste thema’s aan bod.
Nadien zal hoofdstuk zes zich toespitsen op de situatie in Nederland, waar ze in vergelijking
met Vlaanderen al gedurende lange tijd kunnen rekenen op een formeel klachtrecht. Om een
idee te krijgen van deze praktijk, bespreken we ook hier de voornaamste empirische resultaten
op een beschrijvende manier. Dit hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd als het hoofdstuk
over Vlaanderen. Omdat Vlaanderen de focus vormt van dit onderzoek, zullen we dit hoofdstuk
afsluiten met een korte reflectie over de resultaten.
In de conclusie worden de belangrijkste bevindingen gesynthetiseerd en formuleren we een
antwoord op de onderzoeksvragen van dit onderzoek. We sluiten dit werk af met enkele pistes
voor toekomstig onderzoek alsook formuleren we een aantal aanbevelingen naar de praktijk
toe.
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HOOFDSTUK 1 - HET ONDERZOEKSVRAAGSTUK 1

1. Inleiding
Opsluiting of vrijheidsberoving is vaak de klassieke reactie wanneer jongeren2 misdrijven
plegen. Terwijl dit eigenlijk, wanneer we het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind (IVRK, 1989) in acht nemen, een ultimum remedium behoort te zijn. Art. 37(b) zegt
immers dat een gevangenisstraf van een kind slechts gehanteerd mag worden als uiterste
maatregel en voor de kortst mogelijke duur. Wanneer kinderen dan toch van hun vrijheid
beroofd worden zijn er naast het IVRK nog verschillende internationale regels en richtlijnen
die aangeven hoe jeugddetentie er moet uitzien (The Beijing Rules, 1985; The Riyadh
Guidelines, 1990; The Havana Rules, 1990).
Ondanks het feit dat opsluiting een uiterst redmiddel zou moeten zijn, komt het dus wereldwijd
erg veel voor. Unicef (2009) schat dat er wereldwijd meer dan één miljoen kinderen van hun
vrijheid beroofd zijn. Deze cijfers zijn redelijk gedateerd en niet alleen om die reden moeten
we met deze cijfergegevens voorzichtig omgaan. Overal ter wereld worden kinderen immers in
verschillende soorten instanties opgesloten, alsook bestaan er grote verschillen tussen landen
in hoe men jeugdcriminaliteit definieert en op welke manier men met deze vorm van
criminaliteit omgaat. Tevens houden niet alle landen consequent cijfergegevens bij, wat maakt
dat een foutloze inschatting van het aantal kinderen in detentie wereldwijd eerder een illusie
blijft. Toch laat dit cijfer duidelijk zien dat het opsluiten van kinderen een veelvoorkomende
maatregel is.
Jongeren kunnen op verschillende manieren van hun vrijheid worden beroofd. Volgens art.
11(b) van de Havana Rules (1990) kunnen we onder vrijheidsberoving het volgende verstaan:
“The deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a

1

Dit hoofdstuk werd voor een eerste maal uitgewerkt en gepresenteerd op de internationale
Conferentie ‘25 years CRC’ te Leiden in 2015. Dit resulteerde in 2016 in het
volgende artikel: de Graaf, E., Christiaens, J., & Dumortier, E. (2016). Children behind
Belgian Bars: Rights and Resistance against the Pains of Imprisonment. In T. Liefaard, J.
Sloth- Nielsen (eds.), The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking
Stock after 25 Years and Looking Ahead (pp. 611-632). Leiden: Koninklijke Brill NV. Het
huidige hoofdstuk betreft een verdere uitwerking van het bovenvermelde artikel.
2
Onder jongeren verstaan we kinderen die strafbaar zijn volgens nationale regelgeving, wat in
België onder het jeugdbeschermingsrecht wil zeggen jongeren onder 18 jaar en (voor de
meeste maatregelen zoals plaatsing) boven 12 jaar.
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person in a public or private custodial setting, from which this person is not permitted to leave
at will, by order of any judicial, administrative or other public authority.”
Wanneer jongeren van hun vrijheid worden beroofd, bevinden ze zich in een zeer kwetsbare
positie, waarbij ze onttrokken zijn aan het zicht van de samenleving en van hun familie
(Liefaard, 2009). Kinderen in het bijzonder lopen namelijk het risico om slachtoffer te worden
van geweld (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014). Zo hebben ze een verhoogd risico op geweld,
maar ook op misbruik en marteling, wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing (Méndez, 2015). Kinderrechten kunnen in deze context een belangrijke rol spelen.
Het IVRK (1989) en heel wat andere internationale instrumenten trachten bij te dragen tot de
bescherming van kinderen in detentie. Desondanks worden deze rechten in de praktijk
regelmatig geschonden. Zo schrijven Goldson en Muncie (2015) dat we zelfs mogen spreken
van een regressieve beweging.
Een mogelijke strategie/kinderrecht waarop jongeren beroep kunnen doen om schendingen van
hun rechten tegen te gaan, is het klachtrecht. Het bestaan van effectieve klachtenmechanismen
voor jongeren die van hun vrijheid zijn beroofd, vormen een belangrijke beveiliging tegen
marteling en andere vormen van mishandeling (Méndez, 2015). Het klachtrecht kan dus
enerzijds jongeren beschermen tegen schendingen van hun rechten, maar anderzijds kan het
ook een belangrijk instrument zijn om inzicht te krijgen in de manier waarop jongeren omgaan
met detentie en hoe ze hun tijd in detentie beleven. Het is echter nog onduidelijk hoe deze
implementaties van kinderrechten functioneren en welke rol kinderrechten spelen in de manier
waarop jongeren detentie elke dag beleven. Onderzoek waardoor we zicht krijgen op hoe het
klachtrecht functioneert in de praktijk en wat dit dan concreet betekent is dus aan de orde. Ook
Liefaard (2017) bevestigt dat er nood is aan meer onderzoek hieromtrent. Ondanks de vele
sterktes van kinderrechten, bestaat er nog steeds een grote kloof tussen internationale
standaarden en de praktijk van jeugddetentie (Kilkelly U. , 2017). Goldson en Muncie (2012)
stellen dat internationale consensus niets betekent zonder nationale implementatie. Het is
daarom van belang om onderzoek te doen naar praktijken (Françoise & Christiaens, 2015) en
in het bijzonder naar jeugdrechtpraktijken van of (beter) met kinderrechten (Bernuz Beneitez
& Dumortier, 2018). Het zijn net deze praktijken waar we zicht op trachten te krijgen door
middel van dit onderzoek.
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In dit eerste hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de bestaande onderzoeken die zich
buigen over jongeren in detentie alsook om het onderzoeksopzet van het onderzoek toe te
lichten. We vatten het hoofdstuk aan met een korte schets van de scène waarin dit onderzoek
zich afspeelt. Vervolgens geven we een synthese weer van de bestaande onderzoeken die
handelen over jongeren in detentie. Hieruit kunnen we opmaken dat heel wat onderzoeken
aandacht hebben besteed aan kinderrechten in het licht van de opsluiting van kinderen. Andere
onderzoeken hebben zich dan weer eerder gefocust op de beleving van jongeren in detentie.
Ondanks dat er met betrekking tot deze onderwerpen wel wat onderzoek aanwezig is, zijn er
niet veel studies die de nadruk leggen op zowel de ervaringen/beleving als de rechten van
kinderen in detentie. Het zijn dan ook net deze hiaten die in een tweede deel van dit hoofdstuk
aan bod zullen komen. De tekortkomingen van de bestaande onderzoeken brengen ons tot het
derde en laatste deel van dit hoofdstuk. Het huidige onderzoek zal in dit laatste deel toegelicht
worden alsook zal er de nodige aandacht besteed worden aan de relevantie van dit onderzoek.

2. Duiding van de scène: jongeren in detentie
Jongeren die geplaatst worden in instellingen omdat ze bepaalde criminele feiten hebben
gepleegd gaat al ver terug in de tijd. Doorheen de jaren is er wel wat veranderd om te komen
tot de hedendaagse opsluitingpraktijk van jongeren die we de dag van vandaag kennen.
Kinderen van hun vrijheid beroven door ze te plaatsen in een jeugdinstelling is een veel
voorkomende maatregel. Een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC) naar de beslissingen van jeugdrechters en jeugdrechtbanken in misdrijf
omschreven feiten (MOF) toont zelfs aan dat één op de tien beslissingen van de
Nederlandstalige jeugdrechters in België een plaatsing in een gemeenschapsinstelling betreft
(Ravier, Goedseels, Gilbert, & Mahieu, 2012).
Ons onderzoek heeft zich afgespeeld in twee landen, namelijk in België (Vlaanderen) en in
Nederland. We gaan daarom kort in op de historiek van beide landen. Waarom we voor deze
twee landen (en meer specifiek Vlaanderen) gekozen hebben en wat dit allemaal met zich heeft
meegebracht zal later in dit hoofdstuk alsook in het methodologisch hoofdstuk verder aan bod
komen. Door inzicht te krijgen op de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van jeugddetentie
in beide landen krijgen we een breder beeld en kunnen we vanuit dit breder kader trachten de
specifiekere zaken die van belang zijn doorheen dit doctoraat te begrijpen.
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2.1

Jeugddetentie in België

De plaatsing van kinderen in jeugdinstellingen zoals we ze de dag van vandaag kennen in
België, kent een lange voorgeschiedenis. Kinderen en volwassenen werden samen geplaatst tot
in het begin van de 19e eeuw in gevangenissen voor volwassenen. Het is pas sinds het midden
van de 19e eeuw dat deze samenplaatsing ter discussie werd gesteld en het als een belangrijk
probleem werd aangekaart in penologische debatten. Deze vernieuwde aandacht waarin men
voor het eerst oog had voor jongeren resulteerde in de eerste jeugdgevangenis voor jongens in
Saint-Hubert in 1844 (Vanlandschoot, 2008). Deze inzichten zorgde er sindsdien toe dat het
besef groeide dat het gevangeniswezen aan verandering toe was (Ackaert & Vanobbergen,
2010). Dit alles mondde uit in het ontstaan van een apart jeugdbeschermingssysteem voor
kinderen aan het begin van de 20ste eeuw.3 Het veranderende maatschappelijk en politiek
discours dat hieraan aan de basis lag, zorgde voor een verandering in focus, waarbij de klemtoon
op opvoeding en heropvoeding kwam te liggen (Christiaens, 1999). Tot op de dag van vandaag
vormen in het Belgische jeugdbeschermingssysteem heropvoeding, bescherming en in het
belang van de jeugdige dader drie belangrijke kernwoorden (Christiaens & Weijers, 2015).
We stellen vast dat we doorheen de jaren te maken hebben gekregen met een verandering in
terminologie. Jeugdgevangenissen werden ‘hervormingsscholen’ of ‘instituties’, een ‘cel’ werd
een ‘kamer’ en een ‘gevangene’ werd een ‘leerling’. Waar Saint-Hubert bij zijn ontstaan nog
als een ‘maison pénitentiaire pour jeunes délinquants’ werd benoemd, werden alle
jeugdgevangenissen in de 19e eeuw ‘écoles de bienfaissance’, om in de 20ste eeuw
geclassificeerd te worden als rijksopvoedingsgestichten (Christiaens, 1999). Vandaag spreken
we niet meer over het opsluiten van jongeren, maar hebben we het over jongeren die geplaatst
worden in een pedagogische setting. Echter zal de situatie in de nabije toekomst terug
veranderen, daar België tegen begin 2019 het jeugdbeschermingsmodel zal vervangen door een
nieuw jeugddelinquentierecht4. Van een model waarin het beschermen van het kind centraal
staat, kennen we in België een ommezwaai naar een model dat zich meer richt op herstel en
sanctie als constructieve reacties op jeugddelicten gepleegd door minderjarigen.
Wanneer jongeren in België criminele feiten plegen, worden ze zoals eerder aangehaald vaak
geplaatst. In België en meer specifiek in Vlaanderen zijn er verschillende mogelijkheden wat

3
4

Wet 15 mei 1912 op de kinderbescherming, B.S. 27 mei 1912.
Voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl.St. Vl. Parl. 2017, nr. 1457/2.
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betreft de plaats of instelling waar deze jongeren geplaatst kunnen worden. Ze kunnen
terechtkomen in publieke of private jeugdinrichtingen. Jongeren die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd, worden door de jeugdrechter veelal geplaatst in een publieke
jeugdinstelling, meer bepaald een gemeenschapsinstelling. De zesde staatshervorming5 heeft
echter voor enkele wijzigingen gezorgd. Alle gemeenschapsinstellingen, alsook de voordien
gekende federale detentiecentra, zijn een Vlaamse aangelegenheid geworden. Vandaag de dag
kunnen Vlaamse jongeren terechtkomen in drie gemeenschapsinstellingen en één Vlaams
detentiecentrum. We kennen gemeenschapsinstelling De Kempen, met zijn campus De Hutten
en De Markt te Mol. Vervolgens kennen we gemeenschapsinstelling De Zande, met een campus
te Beernem en een campus te Wingene. Daarnaast maakt het voormalige federaal centrum De
Grubbe in Everberg nu de derde gemeenschapsinstelling uit. Tenslotte, het vroege federale
detentiecentrum Tongeren is ook omwille van de staatshervorming omgedoopt tot het Vlaams
detentiecentrum De Wijngaard te Tongeren (Jongerenwelzijn, 2018).

2.2

Jeugddetentie in Nederland

In Nederland kent men in tegenstelling tot België al gedurende enige tijd een jeugdstrafrecht.
Waar bescherming lang de bovenhand hield in België, is het jeugdrechtsysteem in Nederland
al gedurende langere tijd op een meer strafrechtelijke leest gestoeld. Ook de plaatsingshistoriek
in Nederland kent een hobbelige weg doorheen de tijd.
De Code Pénal die in Nederland van 1813 tot 1886 van toepassing was, bevatte een zeer
beperkte regeling voor kinderen tot 16 jaar. Een belangrijk element uit de Code Pénal was om
uit te maken of de jongeren op het moment van het plegen van strafbare feiten over een ‘oordeel
des onderscheids’ beschikten. Jongeren waarover men oordeelde dat ze over dit oordeel
beschikten, kwamen terecht in volwassen gevangenissen. Jongeren waarvan men dacht dat ze
over dit oordeel niet beschikten, werden vrijgesproken en naar huis gestuurd of geplaatst in een
verbeterhuis ter opvoeding. Dit was een tehuis waar ze tot hun 20ste konden verblijven. Tijdens
de invoering van de Code Pénal bestonden deze verbeterhuizen nog niet en kwamen alle
jongeren, of ze nu veroordeeld waren of niet, terecht bij volwassen gevangenen. Het is pas
twintig jaar later, namelijk in 1834, dat er een eerste gevangenis voor jongens werd opgericht
in Rotterdam (Weijers & Liefaard, 2007). Twee jaar later in 1836 kwam er dan ook een

5

Algemene beleidsnota Staatshervorming, Parl.St. Vl. Kamer 2011-12, nr. 1964/016.
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gevangenis voor meisjes bij in Amsterdam. Zowel diegene die veroordeeld waren als diegene
die dat niet waren, werden samen geplaatst. Het is pas sinds de oprichting van deze twee
‘jeugdgevangenissen’ dat er einde kwam aan de samenplaatsing met volwassenen. Het is dan
weer twintig jaar later dat er ook een einde kwam aan de samenplaatsing van jongeren die
veroordeeld waren en diegene die vrijgesproken waren. In 1857 werd een verbeterhuis voor
jongens in Alkmaar opgericht en twee jaar later, in 1859, volgde er ook een verbeterhuis voor
meisjes in Montfoort (uit Beijerse, 2017).
Met de invoering van het nieuwe strafwetboek in 1886 werd de ondergrens voor strafrechtelijke
verantwoordelijkheid vastgelegd op 10 jaar. De periode die daarop volgde, zorgde voor een
ommezwaai in het denken. Men werd er steeds meer van overtuigd dat het oordeel des
onderscheids geschrapt moest worden. Het heeft uiteindelijk tot 1901 geduurd alvorens er een
eerste Kinderwet tot stand kwam, waarmee ook de norm ‘oordeel des onderscheids’ werd
geschrapt. De reeds bestaande rijksopvoedingsgestichten die voordien bedoeld waren voor de
vrijgesproken jongeren, kregen de terbeschikkinggestelde jongeren als pupillen. Voor de
jongeren die strafrechtelijke feiten hadden gepleegd, werden er aparte tuchtscholen gebouwd.
Deze tuchtscholen kwamen pas tot stand in 1905 en dat was tevens het jaar waarin de
Kinderwetten van kracht gingen. Aparte instellingen voor jongeren kenden hun oorsprong, wat
uiteindelijk ook resulteerde in het ontstaan van kinderrechters in 1922. Voordien werden de
straffen van jongeren immers bepaald door rechters die ook volwassenen berechten. Rond de
periode van 1965 zag men een verschuiving in het denken, men neigde meer naar een
jeugdbescherming, wat resulteerde in een herziening van het jeugdstrafrecht, waarbij men meer
aandacht had voor de bescherming van het kind (uit Beijerse, 2017). Deze kentering werd
enkele jaren later alweer teniet gedaan, in 1995 vond er opnieuw een wijziging van het
jeugdstrafrecht plaats, welke gesteld was op minder bevoogding en meer rechtswaarborgen.
Gedurende deze periode (jaren ’90) kwam de aanpak van jeugdcriminaliteit hoog op de
politieke agenda te staan. Waardoor in de jaren die volgde er nog heel wat wijzigingen werden
doorgevoerd om te komen tot het jeugdstrafrecht dat vandaag in Nederland van kracht is
(Weijers & Liefaard, 2007). De rijksopvoedingsgestichten en de tuchtscholen van toen zijn de
voorlopers van wat we vandaag kennen als de Justitiële Jeugdinrichtingen en de inrichtingen
van JeugdzorgPlus. Jongeren die een strafrechtelijke maatregel opgelegd kregen, komen terecht
in een publieke of private Justitiële Jeugdinrichting, terwijl jongeren die op civielrechtelijke
basis een maatregel opgelegd hebben gekregen terechtkomen in een instantie van gesloten
jeugdzorg. Tot 2008 zaten deze jongeren samen in de justitiële jeugdinrichtingen, maar omwille
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van besmettingsgevaar werd er geopteerd om ze van elkaar te scheiden en werden er daarvoor
aparte instellingen gebouwd, die gedoopt werden onder de naam JeugdzorgPlus (Bruning &
Liefaard , 2009).
Waar we in België vandaag met een te kort aan plaatsen kampen, kent Nederland een
omgekeerde evolutie. Zij hebben sinds enkele jaren te maken met leegstand in verschillende
Justitiële Jeugdinrichtingen wat ervoor heeft gezorgd dat heel wat van deze inrichtingen
doorheen de jaren hun deuren hebben moeten sluiten. Dit maakt dat het grote aanbod waar
Nederland gedurende lange tijd op kon rekenen, de laatste jaren aanzienlijk geslonken is.
Verschillende zaken kunnen aangehaald worden om de leegstand te verklaren. Het feit dat de
civielrechtelijke jongeren sinds 2008 in aparte instellingen worden geplaatst, heeft hier zeker
een rol gespeeld. Men had wel ingeschat dat dit een invloed zou kunnen hebben op de bezetting
van de justitiële jeugdinrichtingen, al waren er ook een aantal onvoorziene omstandigheden die
hiertoe bijgedragen hebben. Zo worden er sinds 2006 heel wat minder jongeren met een
strafrechtelijke titel in de Justitiële Jeugdinrichtingen geplaatst. Deze twee evoluties zorgde
voor een daling van het aantal plaatsen, terwijl enige tijd daarvoor juist werd ingezet op het
creëren van meer plaatsen omwille van de toenemende instroom. Dit alles heeft geleid tot de
gekende leegstand (Pleysier, Rom, & Put, 2011). Van 14 justitiële jeugdinrichtingen in 2010,
beschikken ze in Nederland de dag van vandaag nog maar over 7 justitiële jeugdinrichtingen.
Meer bepaald drie Rijks Justitiële Jeugdinrichting: De Hartelborgt te Spijkernisse, Den HeyAcker te Breda en De Hunnerberg te Nijmegen. Naast deze Rijksinrichtingen zijn er ook nog
vier Particuliere Jeugdinrichtingen, namelijk Het Keerpunt te Cadier en Keer, Juvaid te
Veenhuizen, Lelystad te Zutphen en Teylingereind te Sassenheim (Dienst Justitiële
Inrichtingen, 2017).

3. Onderzoek naar jongeren in detentie
3.1

‘Pains of imprisonment’ enkel voor volwassenen?

Wanneer volwassenen beroofd worden van hun vrijheid, worden ze volgens het concept van
Goffman onderworpen aan een ‘totale institutie’. Goffman definieert dit begrip als volgt: “A
total institution is a place of residence and work where a large number of like-situated
individuals cut off from the wider society for an appreciate period of time, together lead an
enclosed, formally administered round of life.” Vervolgens zegt hij dat “prisons can serve as a
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clear example, providing we appreciate that what is prison-like about prisons is found in
institutions whose members have broken no laws” (Goffman, 1961, p. 11).
Ook jongeren worden in de termen van Goffman geplaatst in een ‘totale institutie’, daar ook in
dergelijke instituties alles voor de jongeren wordt geregeld. De dagindeling ligt vast, er gelden
verschillende regels, maar ook alle beslissingen worden voor de jongeren genomen. Er is voor
de jongeren niet echt ruimte voor initiatief. Hierdoor heerst er een sterk gevoel van het verlies
aan autonomie. Jaspart (2011) toont in haar etnografisch onderzoek aan dat tijd en ruimte zelfs
meer gecontroleerd zijn in jeugdinstellingen dan in gevangenissen of ziekenhuizen. In
Belgische jeugdinstellingen zijn de dagelijkse routines en programma’s strikt gepland en
getimed. Dit heeft als gevolg dat er bijna geen ‘temps vide’ is voor jongeren die geplaatst zijn
in Belgische jeugdinstellingen.
Jongeren worden net zoals volwassenen opgesloten in ‘totale instituties’, maar bij jongeren is
één van de voornaamste doelen rehabilitatie. In het licht hiervan is het belangrijk om te
begrijpen hoe gedetineerden zich aanpassen aan de institutionele omgeving. Deze kwestie is
vooral van belang met betrekking tot jongeren, omdat men bij jongeren ervan uit gaat dat ze
nog kunnen rehabiliteren (Abrams & Hyun, 2009; Abrams, Anderson-Nathe, & Aguilar, 2008;
Cesaroni & Shadid, 2010; Gover, Mackenzie, & Amstrong, 2000; Jaspart, 2014; van der Helm,
2011). Journaliste Dumon Tak (2013) interviewde, voor haar boek over jeugddetentie,
verschillende jongeren die in een jeugdgevangenis verbleven. De jongeren gaven aan dat
wanneer je in een instelling verblijft, je onderdeel bent van een scenario waar je niet onderuit
kan. Jongeren kunnen op verschillende manieren omgaan met dit scenario. In de literatuur
komen er twee dominante theorieën aan bod die uitleggen hoe jongeren zich kunnen aanpassen
aan het institutionele leven: de deprivatie theorie en de importatie theorie (Delisi, et al., 2010;
Dhami, Ayton, & Loewenstein, 2007; Gover, Mackenzie, & Amstrong, 2000; Hochsteler &
Delisi, 2005; Tasca, Griffin, & Rodriguez, 2010; van der Laan & Eichelsheim, 2013). Volgens
de deprivatie theorie hangt de mate van aanpassing af van de karakteristieken van de
correctionele omgeving zelf. Bijvoorbeeld, de ontneming van fundamentele menselijke
behoeften in detentie kan de aanpassing aan het institutionele leven beïnvloeden. De importatie
theorie, daarentegen, gaat ervan uit dat het de karakteristieken van de gevangenen zelf zijn die
van invloed zijn op het aanpassingsniveau in de instelling. Zo kan de jongere bijvoorbeeld zijn
of haar straatattitudes mee nemen in de gevangenis, wat een invloed kan hebben op de
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gevangeniscultuur De mate van aanpassing aan het institutionele leven is dus afhankelijk van
verschillende factoren.
Uit het Amerikaans onderzoek van Inderbitzin (2006) blijkt dat de eerste les, die alle jongens
die in de instelling verblijven moeten leren, is dat ze moeten leren om de dagelijkse frustraties
en uitdagingen die inherent zijn aan de structuur van de instelling te overleven. Eén van de
jongeren in dit onderzoek gaf aan het verschrikkelijk te vinden dat hij moest bonken op de
afgesloten deur om naar de badkamer te kunnen gaan en hoe iedereen je leven controleert
wanneer je opgesloten bent. De gevoelens van deze jongere duiden op een verlies van
autonomie Opsluiting kent verschillende gevolgen en het bovenstaand voorbeeld, sluit aan bij
wat Sykes (1958) beschrijft als één van de ‘pains of imprisonment’. Gevangenen worden niet
alleen beroofd van hun vrijheid, maar ook van materiële bezittingen, interpersoonlijke relaties,
autonomie en veiligheid.
Onderzoek naar deze ‘pains of imprisonment’ focust zich voornamelijk op volwassen
gevangenen, bepaalde categorieën, zoals jonge daders, worden hierbij buiten beschouwing
gelaten (Liebling, 1999). Deze ‘pains’ kunnen we echter ook toepassen op jongeren die van hun
vrijheid worden beroofd. Cox (2011) toont immers aan dat er geen reden is om de ‘pains of
imprisonment’ niet te gaan onderzoeken bij jongeren die van hun vrijheid beroofd worden. Net
zoals volwassen gevangenen, worden ook jonge delinquenten sterk beïnvloed door deze ‘pains
of imprisonment’ (Cesaroni & Peterson-Badali, 2005). Ook Nurse (2010) bevestigt dit door te
stellen dat deze ‘pains’ ook nauwkeurig de ervaringen van jeugdige gedetineerden vandaag
weerspiegelen. Opgesloten jongeren zijn immers niet in staat om beslissingen voor zichzelf te
nemen en hebben angst voor hun veiligheid in de gevangenis. Hun verlies aan autonomie is zo
groot dat de jongeren toestemming moeten vragen voor alles wat buiten hun routine ligt zoals
het gebruik van het toilet tijdens een activiteit. Jongeren die opgesloten zijn kunnen ook uren
spenderen aan het praten over hun bezittingen buiten, al zijn ze onderling ook geïnteresseerd in
wat ze binnen de instelling allemaal hebben (Nurse A. M., 2010). Autonomie, veiligheid, verlies
van materiële bezittingen zijn drie voorbeelden van belangrijke ‘pains’ waar ook jongeren mee
geconfronteerd worden.

3.2

Weerstand bieden aan deze ‘pains’

Verschillende onderzoeken tonen aan dat jongeren strategieën ontwikkelen om hun tijd in
detentie te overleven. In het verkennen van deze strategieën, introduceerde Cox (2011) twee
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concepten: ‘doing programme’ en ‘doing me’. Bij de eerste strategie gaat het om het naleven
van de regels van de instelling en is er engagement en betrokkenheid met het discours. Jongeren
gaven aan dat wanneer ze zich deze strategie eigen maakte, er tijdens detentie al een hele last
van hun schouders viel. Door zich goed te gedragen en het programma te volgen, hoopten ze
vroeger vrij te komen of voelden ze zich al dichter bij de vrijheid. Door het programma te
volgen werd er een verlichting van de ‘pains of imprisonment’ waargenomen. De tweede
strategie ‘doing me’ gaat over het feit dat de jongeren zich engageren in een proces van
zelfverandering. Ze laten zich niet ontsporen door anderen, maar focussen zich op
zelfverandering.
Ook Abrams & Hyun (2009) spreken over twee aanpassingsstrategieën, zij hebben het over
‘smooth transition’ en ‘difficult transition’. De eerste strategie gaat ervan uit dat de jongeren
enig plezier lijken te vinden in het werken binnen een machtsstructuur. Ze voelden zich goed
bij hun leeftijdsgenoten en ze hadden meestal positieve contacten met het personeel. De
jongeren leken een weg te vinden tussen de regels uit hun verleden en deze van de correctionele
omgeving. De tweede strategie daarentegen, geeft aan dat de aanpassing van deze jongeren
gekarakteriseerd wordt door conflicten, boosheid en wrok. Ze hebben minachting ten opzichte
van de machtsstructuur en een sterke afkeer of zelfs haat ten opzichte van het personeel. Naast
de net aangehaalde strategieën zijn er verschillende onderzoeken die zich buigen over allerlei
verschillende strategieën die jongeren aannemen om zich aan te passen aan de institutionele
omgeving (Jewkes, 2005; Delens-Ravier & Thibaut, 2003; Thibaut & Delens-Ravier, 2002).
Hoewel een gevangenis een gecontroleerde omgeving is, is het toch tamelijk gemakkelijk om
een bepaalde ‘juiste houding’ te faken. Jongeren worden immers tijdens hun plaatsing niet
onderworpen aan echte gedragstesten. De meeste jongeren zijn slim genoeg en zoeken snel uit
wat de ‘juiste houding’ is om het verblijf in de instelling te overleven (Nurse, 2010). Jongeren
zoeken dus bepaalde manieren om hun vrijheidsberoving dragelijker te maken. Ook in het
onderzoek van Cox (2011) kwam dit naar voor. De jongeren gaven aan dat ze vaak doen alsof
(‘faking it’), enerzijds om te kunnen weerstaan aan wat ze voelden als absurditeit en
onwettigheid van het systeem en anderzijds om verandering te bekomen. Toneelspelen kon
volgens de jongeren in dit onderzoek namelijk tot verandering leiden. Naast het doen alsof als
overlevingsstrategie, geeft Inderbitzin (2006) aan dat ook het opbouwen van relaties met
mensen in de inrichting een belangrijke overlevingsstrategie vormt. Het opbouwen van relaties
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zorgt er ook voor dat jongeren het van elkaar leren hoe ze hun tijd in de instelling moeten
overleven (Inderbitzin, 2006).
Waar jongeren ook mee moeten leren omgaan gedurende hun vrijheidsberoving, is het hebben
van geduld. Tijdens hun detentie moeten ze immers veel tijd besteden aan wachten. Uit het
onderzoek van Inderbitzin (2006) blijkt dat er één ding is dat alle jongens geleerd hadden tijdens
hun verblijf in een jeugdinstelling, namelijk het vinden van een manier om het wachten te
doorstaan en om met hun eigen ongeduld om te gaan. In jeugdinstellingen zijn er veel
gestructureerde activiteiten maar ook veel momenten van isolatie en inactiviteit. Deze
inactiviteit kan bij jongeren mogelijks leiden tot verveling. Uit het onderzoek van Bengtsson
(2012) blijkt dat verveling eerder de kern van de beleving voor jongeren vormt, daar het één
van de aspecten is van het dagelijks leven in een jeugdinstelling. In dit onderzoek wordt dit als
volgt verwoord: “Boredom sits in the walls and manifests in numerous ways in the social
practices of those in confinement” (Bengtsson, 2012, p. 527).
Jaspart (2010) toont in haar onderzoek ook aan dat ondanks alles verveling altijd aanwezig is,
bijvoorbeeld tijdens hun tijd op kamer, in het weekend of tijdens de nachten. Ook DelensRavier & Thibaut (2003) wijzen op het feit dat de voorspelbaarheid en de repetitiviteit van het
dagelijks leven in een jeugdinstelling zorgen voor heel wat verveling. De verstikkende
verveling van hun claustrofobische dagelijkse leven leidt tot de afhankelijkheid van wat
Goffman (1961) ‘removal activities’ noemt, welke voor opluchting kunnen zorgen in het
monotone leven in een totale institutie. Enkele voorbeelden van deze ‘removal activities’ zijn
roken, gokken of het gebruik van illegale drugs en dit alles achter de rug van het personeel.
Dankzij deze ‘removal activities’ en een paar vriendschapsrelaties die ze opbouwen in de
instelling, overleven de meeste jongeren het dagelijks leven in de inrichting zonder grote
incidenten (Inderbitzin , 2005).

3.3

Kinderrechten om jongeren in detentie te beschermen?

Mensenrechten en kinderrechten moeten begrepen worden als een belangrijke speler in
eigentijdse detentie praktijken en in het bovenvermelde debat over de zogenaamde ‘pains of
imprisonment’ in jeugdinstellingen. Wanneer kinderen of jongeren van hun vrijheid beroofd
zijn, bevinden ze zich in een kwetsbare positie, kinderrechten kunnen een belangrijke rol spelen
in het beschermen van kinderen en jongeren tijdens hun opsluiting.
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Zowel op Europees als op internationaal niveau zijn er verschillende regels en standaarden die
een kader uittekenen om detentiepraktijken voor jongeren vorm te geven en jongeren te
beschermen tegen de ‘hardheid’ die deze detentiepraktijken kunnen uitmaken. Artikel 5 van de
European Convention on Human Rights (ECHR, 1950) en artikel 37 van het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) vormen twee belangrijke standaarden.
Artikel 5(1)(d) van het eerst vernoemde geeft aan dat: “the detention of a minor only is
acceptable for the purpose of educational supervision or for bringing him before a competent
legal authority (ECHR, 1950, p. 8).” Vervolgens stelt artikel 37(a) van IVRK (1989) dat, alle
lidstaten er moeten voor zorgen dat kinderen die in detentie verblijven niet onderworpen
worden aan marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing. In artikel 37 (b) vinden we terug dat detentie voor kinderen moet gebruikt worden
als een uiterst redmiddel en dit voor de korts mogelijke periode (IVRK, 1989). In aanvulling
van de bovenstaande conventies, kennen we ook talrijke andere richtlijnen en standaarden,
namelijk de UN Havana Rules (1990), de UN General Comment No. 10 on children’s rights in
juvenile justice (2007) en de European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or
measures (2008). In aanvulling hiervan, vormen de Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners (2015), de CPT (Committee for Prevention of Torture) standaarden (2015) en de
Child-friendly justice guidelines (2010) een belangrijke rol in het geven van aanbevelingen en
richtlijnen voor nationale detentiepraktijken.
We zouden echter kunnen stellen dat de detentie van kinderen niet in lijn ligt met de
mensenrechten en kinderrechten van kinderen en jongeren. Golson en Kilkelly (2013) tonen
aan, dat er een groot verschil is tussen internationale mensenrechten en de dagdagelijkse
ervaring van jongeren in detentie. Het beschermen van de rechten van kinderen en jongeren in
detentie, garandeert geen correcte behandeling in de praktijk of in de realiteit. Ratificatie van
het IVRK bijvoorbeeld betekent daarom nog niet dat deze rechten ook correct worden toegepast
in de praktijk. Verschillende landen die dit Verdrag geratificeerd hebben deden dit eerder om
morele en economische redenen. Deze landen doen alsof ze kinderrechten steunen, louter om
erkend te worden als een moderne ontwikkelde staat of om aanvaard te worden in de wereld
van monetaire systemen of om toegang te krijgen tot de Europese Unie (Muncie, 2013). Het
formele bestaan van kinderrechten is niet genoeg. Kilkelly (2008) toont aan dat het zelfs naïef
zou zijn om te stellen dat internationale kinderrechten een perfect kader bieden om met jongeren
in het jeugdrecht om te gaan. Het is daarom vooral van belang om te onderzoeken op welke
manier deze rechten geïmplementeerd zijn in de praktijk. Dit belang wordt ook bekrachtigd
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door Christiaens (2012). Zij stelt dat de formele erkenning van de rechten van kinderen één
ding is. De eigenlijke erkenning van kinderen als subjecten, de praktijk daarvan, is echter iets
totaal anders.
Maar toch zijn volgens Liefaard (2008) twee dingen van vitaal belang om de rechten van
kinderen die beroofd worden van hun vrijheid te beschermen. Ten eerste, moeten er effectieve
inspectie en supervisie mechanismen zijn om ervoor te zorgen dat het leven in de instituties
zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Ten tweede, zijn er effectieve mechanismen
noodzakelijk opdat kinderen en jongeren schendingen van hun rechten kunnen aankaarten. Hier
spreken we over het zogenaamde ‘klachtrecht’. Verschillende internationale instrumenten zoals
de Havana Rules (1990), de CPT-standaarden (2015) en het IVRK (1989), roepen op tot
effectieve inspectie-en supervisiemechanismen en wijzen op het belang van effectieve
klachtenmechanismen. Uit de United Nations Violence study (2006), komt ook naar voor dat
toezicht en klachtmechanismen essentieel zijn om geweld in instellingen te voorkomen. We
kunnen het klachtrecht dus aanzien als een belangrijk instrument om kinderrechten te
beschermen in detentie.
3.4

De beleving van een jeugdinstelling

Naast het feit dat het klachtrecht een belangrijke rol speelt in de bescherming van kinderen en
jongeren tegen schendingen van hun rechten of tegen onmenselijke of vernederende
behandeling, heeft het klachtrecht volgens ons nog een bijkomende waardevolle functie.
Wanneer jongeren geplaatst worden, komen ze terecht in een praktijk van plaatsing. Deze
praktijk kent de nodige eigenheid, waarbij het klachtrecht een belangrijk mechanisme kan
uitmaken om met onvrede van jongeren in deze praktijk om te gaan. Door het klachtrecht te
bestuderen, krijgen we een beter inzicht in hoe jongeren zich voelen, wat ons een beeld kan
geven over hoe jongeren hun plaatsing in de jeugdinstelling beleven.
Inderbitzin (2005) toont in haar onderzoek aan dat veel van de door haar bevraagde jongeren
aangaven hun straf te accepteren als een logisch gevolg van hun daden. Ze beschouwden hun
tijd in de instelling dan ook als iets dat ze moesten overleven. Eichelsheim en Van der Laan
(2011) schrijven dat de jongeren in hun onderzoek over het algemeen positief zijn over hun
welbevinden in de inrichting. Met welbevinden bedoelen ze dat de jongeren over het algemeen
tevreden zijn met de situatie waarin ze zich bevinden en dat stressgevoelens afwezig zijn. Ook
Sarah een respondent in het onderzoek van Myers (2015) toont aan dat het leven in de
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jeugdinstelling, ondanks het onsmakelijke eten, de verveling en de veelheid aan regels al bij al
wel meevalt. Dit is uiteraard niet de beleving van alle jongeren. Zo waren de meningen van de
jongeren in het onderzoek van Delens en Thibaut (2003) verdeeld. Sommige aanzagen hun
plaatsing als iets negatief, omdat ze het gevoel hadden niet thuis te horen in de jeugdinstelling.
Door er te verblijven hadden ze ook niet het gevoel dat hun situatie verbeterd was. Anderen
zagen de periode van plaatsing als een mogelijkheid om geholpen te worden, om gezinsbanden
te herstellen en om bij te leren op verschillende niveaus. Hoe jongeren zich voelen tijdens hun
plaatsing of hoe ze deze plaatsing beleven, lijkt uit bovenstaande onderzoeken verschillend te
zijn en afhankelijk van allerlei factoren. We kunnen inzicht krijgen in de beleving van deze
jongeren door hen er specifiek over te bevragen. We zijn echter van mening dat we dit inzicht
eveneens kunnen verkrijgen door het klachtrecht onder de loep te nemen.

4. Wat weten we nog niet?
4.1

Hiaten in bestaande onderzoeken

4.1.1 Nood aan jeugd penologisch onderzoek
Er is veel onderzoek voorhanden dat zich focust op gevangenen, hun perspectieven op het
gevangenisleven, de impact ervan en de ‘pains of imprisonment’ (Taylor, 1972; Sykes, 1958).
Deze onderzoeken focussen zich voornamelijk op volwassenen. Veel minder is geweten over
hoe jongeren hun detentie beleven en ervaren. Jaspart (2010) toont in haar etnografisch
onderzoek aan dat we in België te maken hebben met een belangrijke leemte over de kennis
omtrent de dagelijkse realiteit van jeugdinstellingen met een gesloten karakter. Ook Goldson
(2013) benadrukt het tekort aan hoogwaardig kwalitatief onderzoek dat de perspectieven van
kinderen en jongeren in kaart brengt in alle stadia van het jeugdrechtproces. Ook het Canadese
onderzoek van Cesaroni en Shadid (2010) bevestigt dit. Volgens deze onderzoekers hebben we
te maken met een tekort aan empirische gegevens over hoe jongeren opsluiting ervaren. Wilson
(2003) toont aan dat ook jongeren weerstand vertonen ten opzichte van hun detentie. Het is net
de weerstand van deze jongeren tegen het jeugdrechtsysteem dat men bijna volledig heeft
genegeerd. Inzichten in de ervaring, beleving, onderwerping en het verzet van jongeren in
detentie zijn belangrijke pijlers die iets kunnen zeggen over de dagdagelijkse realiteit van het
institutionele leven. Om inzicht te krijgen in deze materie, is het belangrijk om zowel de
dagelijkse realiteit van de instelling als de praktische uitdagingen van het heropvoeden van een
kind te begrijpen. Deze inzichten kunnen leiden tot aanpassing van het beleid, wat de terugkeer
naar de samenleving zou kunnen vergemakkelijken (Inderbitzin, 2005). Ook Myers (2015)
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benadrukt dat kwalitatieve analyses die zich richten op de inzichten van jongeren in
jeugdinstellingen van cruciaal belang zijn om een goed beleid hieromtrent te creëren.
Hoewel een aantal Belgische onderzoeken aandacht hebben besteed aan de beleving van
jongeren in detentie (Delens-Ravier & Thibaut, 2003; Jaspart, 2010), heeft geen enkel
onderzoek zich gefocust op strategieën van onderwerping of weerstand. Het begrijpen van deze
weerstand, kan ons in staat stellen om bepaalde inzichten te verkrijgen vanuit het perspectief
van de gevangenen. Het werpt licht op wat Scott (1990, p. 19) benoemt als ‘infrapolitics of the
weak’: kleine vormen van weerstand die uitdrukken hoe jongeren omgaan met hun opsluiting
op een actieve manier. Dominantie en weerstand moeten gezien worden als onderdeel van een
dynamische relatie die voortdurend wordt getest. Christiaens (2002) noemt dit ‘testing the
limits’. Dit historisch onderzoek weerklinkt ook in wat de jongeren in Wilson’s (2004)
onderzoek kwalificeren als ‘playing the game’, met twee strategieën om met detentie om te
gaan: ‘keeping quiet’ en ‘going nuts’.

4.1.2 Nood aan kwalitatief onderzoek
We willen begrijpen hoe kinderrechten en meer specifiek hoe het klachtrecht, een rol kan spelen
in de beleving van jongeren in detentie. In België is er nagenoeg geen empirisch onderzoek
over de praktische implementatie van het klachtrecht voor jongeren die van hun vrijheid
beroofd zijn. In Nederland, waar ze over een formeel klachtrecht beschikken, kunnen ze ook
niet rekenen op veel empirisch onderzoek (Liefaard, 2012). In België kunnen we sinds het
rapport van het Europees project ‘Children’s rights behind bars’ van 2014, wel terugvallen op
een overzicht van alle bestaande klacht-en toezicht mechanismen in België. Deze studie is
gebaseerd op literatuur, interviews en bezoeken aan instellingen waar minderjarigen van hun
vrijheid beroofd worden. Ondanks het feit dat er tijdens dit onderzoek jongeren werden
geïnterviewd, werden hun perspectieven en stemmen niet expliciet geïntegreerd in het rapport.
Het rapport duidt echter wel op mogelijke formele, procedurele en praktische problemen
(Grandfils , 2014).
Het rapport van de Engelse Children’s Commissioner (2012, p. 36) toont aan dat: “children and
young people’s views, including complaints, can offer valuable insight into how services can
be improved to meet their needs. Such evaluation and feedback are not threats but rather about
service improvement”. We hebben vandaag de dag geen inzicht in de dagelijkse werking van
deze klachtprocedures, alsook, meer belangrijk, hoe deze praktijken gerelateerd zijn of ingebed
17

zijn in hoe jongeren detentie beleven of ervaren. Het blijft bijgevolg onduidelijk hoe de
implementatie van kinderrechten een rol speelt in deze omgeving en hoe deze rechten
beschermd worden. Toekomstig onderzoek zou meer moeten kunnen ingaan op hoe jongeren,
in aanvulling op de professionals die de instellingen doen draaien, kinderrechten in detentie
ervaren en hoe ze daarmee omgaan. Jongeren in detentie een stem geven zou een manier zijn
om deze inzichten te verwerven. Myers (2015) geeft aan dat diegene die in jeugdinstellingen
verblijven eigenlijk, zonder dat ze het weten, experten zijn. Zonder deze jongeren aan het woord
te laten, zullen er belangrijke zaken verborgen blijven. Niet alleen het perspectief van de
jongeren is van belang, maar ook de professionals moeten aan het woord gelaten worden. Elke
medaille heeft een keerzijde, waarmee we willen zeggen dat het belangrijk is om iets van twee
kanten te bekijken. Wanneer macht wordt uitgeoefend, wordt er vaak enkel gekeken naar hoe
legitiem de macht ervaren wordt door diegene waarop men het uitoefent. Het perspectief van
de machtshouder, in dit geval de professionals werkzaam in de inrichting, wordt dan vaak
buiten beschouwing gelaten. Bottoms & Tankebe (2013) tonen aan dat het net belangrijk is om
het begrip legitimiteit te begrijpen in dialoog, tussen diegene die de macht uitoefenen en
diegene waarop de macht uitgeoefend wordt. Ook Bernuz Beneitez & Dumortier (2018)
benadrukken het belang van het in rekening brengen van beide perspectieven. Naast enerzijds
de stem van de jongeren, weten we anderzijds ook weinig over hoe de professionals dit alles
beleven. Wat is hun mening over de rechten van kinderen, hoe interpreteren de professionals
dat en hoe veruiterlijkt zich dat dan in de praktijk?
4.2

Het huidig onderzoek

In dit onderzoek willen we jongeren in detentie een stem geven, alsook de professionals in de
setting aan het woord laten. Dit onderzoek focust zich op de mogelijke rol van
klachtenprocedures in de beleving van gedetineerde jongeren en professionals. Om aan deze
doelstelling tegemoet te komen hebben we een onderzoek op poten gezet, waarbij we aan de
ene kant focussen op de beleving en ervaring van detentie door jongeren, door specifiek te gaan
kijken naar het klachtrecht. Terwijl we aan de andere kant ook het perspectief van professionals
ten aanzien van detentie en het klachtrecht trachten in kaart te brengen. We willen met andere
woorden met dit onderzoek ‘een stem’ geven aan beide partijen. De centrale onderzoeksvraag
luidt als volgt: hoe beleven en ervaren jongeren hun tijd in detentie? Deze onderzoeksvraag
wordt verder opgesplitst in drie specifieke deelvragen. Ten eerste: Hoe onderwerpen (of niet)
gedetineerde jongeren zich aan een regime van opsluiting, heropvoeding en/of bestraffing? Ten
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tweede: Hoe spelen kinder- (mensen) rechten en meer specifiek het klachtrecht een rol in de
dagdagelijkse ervaring van jongeren in detentie? En ten derde: Hoe spelen kinder- (mensen)
rechten en meer specifiek het klachtrecht een rol in de dagdagelijkse ervaring van professionals
werkzaam in die setting?
Het onderzoek werd uitgevoerd in een gesloten jeugdinstelling voor jongens in Vlaanderen. We
hebben ervoor gekozen om ons in dit onderzoek enkel te focussen op Vlaanderen en niet op
België. Dit onder andere omdat het beleid van de jeugdinstellingen in België een
aangelegenheid van de Vlaamse gemeenschappen is. In het kader van anonimiteit zullen er geen
linken worden gelegd naar de bestudeerde instellingen alsook niet naar de geïnterviewde
jongeren en/of personeelsleden. In Vlaanderen kenden jongeren in instellingen tot voor kort
voornamelijk informele wegen om te klagen. Deze situatie is recent aanzienlijk gewijzigd, maar
hier zullen we uitgebreid op terug komen in het volgende hoofdstuk. De situatie zoals we deze
bestudeerd hebben in Vlaanderen, staat in groot contrast tegenover de situatie in buurland
Nederland. De jongeren die daar in gesloten jeugdinstituties verbleven konden wel sinds vele
jaren rekenen op een formeel wettelijk uitgebouwd klachtrecht. Ook hoe het jeugdrecht en de
reactie op jeugddelinquentie in beide landen geregeld is, leek zich gedurende lange tijd van
elkaar te onderscheiden. In Nederland kent men in tegenstelling tot België een jeugdstrafrecht.
Echter sinds de communautarisering van het jeugdrecht in België, wil men een nieuw Vlaams
jeugddelinquentierecht6 invoeren, dat meer op verantwoordelijkheid en dus ‘strafrechtelijke
leest’ geschoold zal zijn. Kortom, op het vlak van het klachtrecht en in het licht van de
(evoluerende) sociale reactie op jeugddelinquent gedrag in Vlaanderen, blijkt Nederland een
bijzonder interessante casus te zijn. Een vergelijking leek ons initieel enorm interessant.
Omwille van verschillende methodologische hindernissen, dienen we het onderzoek over de
Nederlandse situatie eerder te begrijpen als een toetssteen, zonder te pretenderen dat we aan
comparatief onderzoek hebben gedaan. De gemaakte keuzes en de overwonnen hindernissen
zullen verder toegelicht worden in het methodologisch hoofdstuk.
We leggen voor Nederland de focus qua geslotenheid op de Justitiële jeugdinrichtingen. Al zijn
we ons er wel bewust van dat er in Nederland twee regimes zijn met elk hun eigen
rechtspositieregeling. Doorheen dit werk zal er gebruik gemaakt worden van literatuur dat
breder relevant is en dat zich naast de Justitiële jeugdinrichtingen ook op de JeugdzorgPlus

6

Voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl.St. Vl. Parl. 2017, nr. 1457/2.
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inrichtingen richt. Belangrijke kanttekening hierbij is dat we bij het gebruiken van deze
literatuur alleen aandacht besteden aan datgene dat gaat over de Jji’s en het daar geldende
regime.
4.2.1 Relevantie van dit onderzoek
Zowel op wetenschappelijk als op maatschappelijk niveau kan dit onderzoek een meerwaarde
betekenen. Zoals reeds aangegeven, is er weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden over
hoe jongeren hun vrijheidsberoving beleven en ervaren. We beschikken namelijk over weinig
kennis inzake het dagelijks leven van jongeren in instellingen met een gesloten regime (Jaspart,
2010). Niet alleen geven we een stem aan de jongeren, maar ook de professionals die werkzaam
zijn in deze setting, worden in dit onderzoek aan het woord gelaten. Dit maakt dat we zicht
krijgen op de totale setting, die voordien redelijk onderbelicht was. Het enkel bestuderen van
de formele organisatie van een jeugdinstelling zou interessant zijn, maar hierdoor krijgen we
slechts een beperkt beeld van het dagelijks leven van diegene die er verblijven (Nurse A. M.,
2010). Het verrichten van kwalitatief onderzoek, waarbij beide partijen aan het woord worden
gelaten, kan ons meer wetenschappelijke kennis geven omtrent het dagdagelijks leven in
jeugdinstellingen. Maar ook op het vlak van kinderrechten heeft dit onderzoek op
wetenschappelijk niveau een toegevoegde waarde. Dit onderzoek werpt namelijk licht op de
kloof tussen kinderrechten in theorie en in praktijk. Het kan ons helpen om de ambigue relatie
van kinderrechten in een pedagogische setting van opsluiting trachten te begrijpen. Alsook
krijgen we meer zicht op hoe een specifiek kinderrecht, namelijk het klachtrecht, werkt in de
praktijk. Liefaard (2012) stelt immers terecht dat er weinig onderzoek voorhanden is dat zich
buigt over de werking van het beklagrecht in justitiële jeugdinstellingen. Dit onderzoek kan
daarom gunstig zijn om meer kennis te vergaren omtrent hoe kinderrechten in de praktijk
functioneren.
Jeugdinstellingen, en dan vooral deze met een gesloten regime, maken omwille van hun
gesloten karakter een speciaal onderdeel van de samenleving uit. Als samenleving hebben we
niet veel zicht op wat er achter de gesloten muren van dergelijke instellingen plaatsvindt. Door
meer inzicht te krijgen op deze praktijk, kunnen we met het huidig onderzoek bijdragen tot
meer transparantie naar de maatschappij toe. De maatschappelijke relevantie is echter
tweeledig. We krijgen inzicht in hoe jongeren zich voelen in detentie en hoe ze hun
vrijheidsberoving beleven en ervaren, wat er zou toe kunnen leiden dat het beleid hieraan
aangepast wordt. Doordat we zicht krijgen op hoe de jongeren zelf alles ervaren, maakt dat
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bepaalde noden en pijnpunten op deze manier ook blootgelegd worden. Niet alleen vanuit het
oogpunt van de jongeren, maar ook structurele problemen die door het personeel ondervonden
worden kunnen op deze manier aangekaart worden. Daarnaast moeten we om kinderrechten en
meer bepaald het klachtrecht te kunnen begrijpen, inzicht krijgen in de visie van de
professionals op kinderrechten. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat er bepaalde zaken in
de toekomst worden aangepast, wat een meerwaarde voor zowel de jongeren als het personeel
kan betekenen. Ook het Engels onderzoek van de Children’s Commissioner (2012) toont aan
dat dergelijk onderzoek waarbij jongeren gehoord worden en waarbij men ook oog heeft voor
hun klachten, ons belangrijke inzichten kan geven in hoe diensten verbeterd moeten worden
om aan de noden van jongeren tegemoet te komen.
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HOOFDSTUK 2 - KLACHTRECHT: WHAT’S IN A NAME?

1. Inleiding
Het klachtrecht vormt in dit tweede hoofdstuk het centrale thema. We geven op basis van de
bestaande literatuur een overzicht van wat we onder de term klachtrecht mogen verstaan. We
bespreken eerst de internationale regelgeving, om daarna specifieker te focussen op hoe het
klachtrecht geregeld is in Vlaanderen en Nederland. Voor beide landen overlopen we de
geschiedenis, om zicht te krijgen op hoe het klachtrecht in beide landen ontstaan en ontwikkeld
is. Nadat we het klachtrecht in theorie hebben bekeken, gaan we daarna kort ook in op wat we
al weten over het klachtrecht in de praktijk. Deze onderdelen ronden we af met een korte blik
op het aantal klachten. We sluiten dit hoofdstuk tenslotte af met enkele reflecties over de
betekenis en het doel van het klachtrecht. De functies, de doelen en de waaromvraag worden
hier onder de loep genomen.

2. Internationaal regelgevend kader
Kinderen en jongeren die opgesloten zijn en dus van hun vrijheid beroofd zijn bevinden zich in
een kwetsbare positie. Deze kwetsbaarheid is erkend door wetgeving op internationaal niveau
over mensen-en kinderrechten, meer specifiek door het Internationale Verdrag voor de Rechten
van het Kind (1989). Dit Verdrag verplicht de partijen die het Verdrag geratificeerd hebben,
ervoor te zorgen dat elk kind dat van zijn vrijheid beroofd wordt, in de eerste plaats te erkennen
als rechthebbende. Een belangrijk begrip hierbij is volgens Liefaard (2017) dat kinderen en
jongeren ‘access to justice’ hebben, wat wil zeggen dat ze in de mogelijkheid zijn om te zoeken
naar effectieve rechtsmiddelen in geval van onwettige of willekeurige behandeling.
Internationaal is er dan ook consensus dat kinderen en jongeren die beroofd zijn van hun
vrijheid, toegang moeten hebben tot effectieve rechtsmiddelen, zoals klachtrechtmechanismen.
De klachtrechtmechanismen zijn essentieel om de rechten van deze kinderen en jongeren te
kunnen beschermen.
“Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint, without censorship as to
substance but in proper form, to the central prison administration, the judicial authority or
other proper authorities through approved channels” (Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners , 1977).
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Bovenstaand citaat is een voorbeeld van een internationale standaard die zich buigt over het
klachtrecht. Internationaal bestaat er heel wat regelgeving met betrekking tot deze materie,
zoals ook bijvoorbeeld the Bangkok Rules (2010). Echter niet al deze richtlijnen zijn specifiek
van toepassing op minderjarigen. Heel wat van deze standaarden richten zich op volwassen
gevangenen, of meer algemeen op personen die van hun vrijheid beroofd worden. De Body of
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
(1988) is hier een voorbeeld van. Toch kunnen deze standaarden ook betrekking hebben op
minderjarige gevangenen. Art. 27.1 van de Beijing Rules (1985) haalt immers aan dat meer
algemene richtlijnen van toepassing kunnen zijn op minderjarigen voor zover ze relevant zijn
voor de behandeling van jeugdige delinquenten in instellingen.
Naast de meer algemenere regelgeving over het klachtrecht voor volwassenen of gevangenen
in het algemeen, bestaat er ook heel wat regelgeving die zich specifiek focust op jongeren
(Guidelines for the Alternative Care of Children, 2010; Recommendation Rec (2005)5 of the
Committee of Ministers to Member States on the Rights of Children Living in Residential
Institutions, 2005; The European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures,
2008). Deze richtlijnen zijn van toepassing op jongeren, maar ze zijn voor onze thematiek nog
niet kenmerkend genoeg. De Havana Rules (1990) zijn dat echter wel, zij beschikken over een
aantal artikelen die handelen over het klachtrecht en deze zijn specifiek van toepassing op
jongeren in detentie. Bijgevolg zullen we dan ook doorheen dit proefschrift de richtlijnen van
de Havana Rules omtrent het klachtrecht als leidraad gebruiken. De Havana Rules, brengen een
aantal belangrijke zaken naar voor omtrent het recht tot klagen. Volgens artikel 75 en 76 van
de Havana Rules (1990) moet elke jongere in staat zijn om zonder censuur een klacht in te
dienen bij verschillende instanties, zoals bij de directeur, de centrale administratie, de
rechterlijke autoriteiten en andere instanties die daartoe gemachtigd zijn. Jongeren moeten
vervolgens geïnformeerd worden over de beslissing van de klacht en dat moet gebeuren zonder
enige vertraging. Artikel 77 van de Havana Rules (1990) geeft verder aan dat elk land
inspanningen zou moeten leveren om een onafhankelijk orgaan te ontwikkelen dat in staat is
om klachten te ontvangen en te onderzoeken. Tenslotte stelt artikel 78 dat deze jongeren hulp
moeten krijgen bij het indienen van hun klachten (Havana Rules, 1990).
Naast het feit dat jongeren (met hulp) in staat moeten zijn om klachten in te dienen, lijkt het
bestaan van een onafhankelijk orgaan waarbij ze dit kunnen doen ook voor andere
internationale instrumenten een belangrijke kwestie te zijn. Zo duidt de Recommendation of
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the Committee of Ministers to Member States on the Rights of Children Living in Residential
Institutions (2005), op het belang dat het recht om te klagen bij een onafhankelijk en onpartijdig
orgaan gebeurt opdat de fundamentele rechten van kinderen worden verzekerd. In navolging
van het IVRK (1989), bevestigen ook General Comment No. 10 (2007) en 12 (2009) het belang
van het bestaan van een onafhankelijk orgaan waarbij jongeren klachten kunnen indienen.
General Comment No. 10 (2007) haalt aan dat: “Every child should have the right to make
requests or complaints, without censorship as to the substance, to the central administration,
the judicial authority or other proper independent authority, and to be informed of the response
without delay; children need to know about and have easy access to these mechanisms”. Alsook
General Comment No. 12 (2009) stelt dat: “Children should have the possibility of addressing
an ombudsman or a person of a comparable role in all children’s institutions, (…) in order to
voice their complaints”.
Er blijkt echter nog steeds een grote kloof te bestaan tussen theorie en praktijk, wat maakt dat
de echte test van internationale kinderrechten bestaat in de implementatie op nationaal niveau
(Kilkelly, 2017). In het volgende onderdeel gaan we daarom dieper in op hoe het klachtrecht
voor jongeren in detentie geregeld is in Vlaanderen en Nederland. We focussen ons op de
situatie in Vlaanderen, daar het empirisch onderzoek in dit onderzoek zich enkel richt op een
Vlaamse jeugdinstelling.

3. Klachtrecht in Vlaanderen
3.1

Naar een meer ‘formelere’ klachtenprocedure?

Met het bestaan van de JO-lijn en het Kinderrechtencommissariaat kwam België in theorie
tegemoet aan het bestaan van een externe klachtendienst. Door de toenemende aandacht voor
de ontwikkeling van een uitgebreider klachtrecht voor minderjarigen door verschillende
instanties zijn er initiatieven ondernomen om tot een onafhankelijk extern klachtenorgaan te
komen. Zoals eerder aangegeven werd ook internationaal het bestaan van een onafhankelijk
extern klachtenorgaan sterk benadrukt. Bij de onafhankelijkheid van de JO-lijn kunnen we
echter enkele vraagtekens plaatsen. De JO-lijn fungeert onder het agentschap Jongerenwelzijn,
waaronder ook de gemeenschapsinstellingen zich situeren. Het kinderrechtencommissariaat
functioneert onder het Vlaams Parlement, wat dan weer wel de onafhankelijkheid van dit
orgaan ten goede komt. De conceptnota voor nieuwe regelgeving over extern toezicht en
externe klachtenbehandeling inzake hulp en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun
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gezinnen (hierna conceptnota genoemd), legt in 2013 de eerst krijtlijnen vast om tegemoet te
komen aan de internationale vereisten om te beschikken over een extern onafhankelijk orgaan.7
Verschillende voorgaande onderzoeken hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan van deze
conceptnota. De aandacht naar de rechtspositie van minderjarigen in detentie nam doorheen de
jaren steeds aan belang toe. In 2009 werd in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat een
rapport over de rechtspositie van jongeren in detentie in een (inter)nationaal perspectief
uitgebracht (Rom, Herbots, & Put, 2009). In 2010 ging het kinderrechtencommissariaat met dit
rapport aan de slag en onderzocht men de feitelijke situatie van minderjarigen in de Vlaamse
gemeenschapsinstellingen en de federale gesloten centra. Dit onderzoek resulteerde in het
ontstaan van het dossier ‘Binnen(ste)buiten: rechtswaarborgen voor minderjarigen in detentie
doorgelicht’ (Ackaert & Rom, 2010). In 2011 werd door het agentschap Jongerenwelzijn de
nota betreffende de ‘Differentiatie van het aanbod in de gemeenschapsinstellingen’ voorgesteld
(Jongerenwelzijn, 2011). In april en mei 2012 vond er een inspectie plaats door de
Zorginspectie van de gemeenschapsinstellingen en De Grubbe (Zorginspectie, 2012). Dit was
tevens de eerste maal dat deze jeugdinstellingen geïnspecteerd werden. Ook in 2013 kwam het
feit dat deze inspecties voor het eerst plaatsvonden naar voor toen Jongerenwelzijn zijn
jaarverslag van 2012 voorstelde (Jongerenwelzijn, 2013). Tot slot kwam de Zorginspectie in
2015 voor de tweede keer langs in de gemeenschapsinstellingen om na te gaan of er ten opzichte
van hun voorgaande bezoek enige verbetering was op te merken. Er werd heel wat vooruitgang
geboekt op het vlak van de rechtspositie van jongeren, maar het was nog niet hoe het zou moeten
zijn. Ook uit deze inspectieronde kwam naar boven dat er wat het klachtrecht betreft nog werk
aan de winkel was (Zorginspectie, 2015). Alle onderzoeken duiden dus op hetzelfde, namelijk
dat er nood was aan de uitbouw van een klachtrecht.
De conceptnota8 beoogde de oprichting van de ‘Commissie van toezicht inzake de
vrijheidsberovende opvang van kinderen en jongeren’ en het ‘klachtenbureau inzake de
vrijheidsberovende opvang van kinderen en jongeren’. Beide instanties werden geïnspireerd
door de Nederlandse Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen, alsook door de Belgische

7

Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
8
Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
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Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. De
Commissie van toezicht inzake de vrijheidsberovende opvang van kinderen en jongeren, hierna
vermeld als Commissie van toezicht die men met de conceptnota beoogt, zal toezien op welke
wijze de vrijheidsberoving uitgevoerd wordt, aan klachtenbehandeling doen, rapporteren over
het uitgeoefende toezicht en tenslotte beleidsaanbevelingen formuleren. Het Klachtenbureau
inzake de vrijheidsberovende opvang van kinderen en jongeren, hierna vermeld als
Klachtenbureau, zal instaan voor de externe klachtenbehandeling.
In 2014 werd door het Kinderrechtencommissariaat een advies geformuleerd op de
conceptnota. Het Kinderrechtencommissariaat is voorstander van de uitbouw van een beter
klachtenkader. In hun advies geven ze aan dat ze akkoord zijn met de wijze waarop de
conceptnota het toezicht- en klachtenmechanisme voor jongeren in gesloten opvang uittekent.
Ze

pleiten

voor

eenduidige

toegankelijke klachtenmechanismen

die

een

interne

klachtenregeling en een onafhankelijk Klachtenbureau hebben. Ze doelen hierbij op interne
klachtenmechanismen op voorzieningsniveau, niet op sector- of agentschapsniveau. We
concluderen bijgevolg dat de JO-lijn, die zich situeert op agentschapsniveau en dus een externe
klachtenregeling uitmaakt, nood heeft aan een aanvullende interne klachtenregeling. De
conceptnota kadert vooral binnen een bestuurslogica. We kunnen het klachtrecht als een
waardevol feedbackinstrument voor de overheid beschouwen. Het Kinderrechtencommissariaat
vindt dat er te weinig aandacht gaat naar het idee dat het klachtrecht een instrument is om de
rechtsbescherming van jongeren te beschermen. Zo lezen we in hun advies: “klachtrecht voor
jongeren is daarom een ‘kracht-recht’: een instrument om zelf voor hun rechten op te kunnen
komen” (Kinderrechtencommissariaat, 2014).
Eind 2013 werd de conceptnota ingediend, maar pas begin 2016 werd er een voorstel van
decreet ingediend.9 Het heeft nog enige tijd geduurd, maar begin 2017 werd dit goedgekeurd
op de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.10 Kort daarna werd het decreet
bekrachtigd en afgekondigd, wat resulteerde in het ontstaan van een Commissie van toezicht
die ondergebracht werd bij het huidige Kinderrechtencommissariaat. De Commissie van

9

Voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij
voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, Parl.St. Vl. Parl. 2015-15 nr.
633/1.
10
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende
het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van
kinderen en jongeren, Parl. St. Vl. Parl. 2015-16, 633 nr. 6.
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toezicht kreeg een aantal opdrachten. Zo moet ze toezien op de bejegening van kinderen en
jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn in ruime zin. Wanneer er grieven zijn, moeten ze
hier kennis van nemen. Indien nodig moeten ze deze grieven bemiddelen, of ze moeten deze
personen naar het Kinderrechtencommissariaat doorverwijzen om hun klachtrecht uit te
oefenen. Over dit alles moeten de Commissie van toezicht rapporteren en aanbevelingen
formuleren met het oog op verbetering. Jaarlijks brengen ze over de uitgevoerde werken verslag
uit

bij

het

Vlaams

Parlement.

Het

kinderrechtencommissariaat

heeft

tenslotte

maandcommissarissen, die maandelijks de instellingen bezoeken om toezicht te houden, alsook
om mogelijk klachten te ontvangen en te onderzoeken.11
België komt dus pas in 2017 tegemoet aan de internationale vereisten om een onafhankelijk
extern klachtenorgaan voor minderjarigen die beroofd zijn van hun vrijheid op te richten. De
oprichting voor de volwassen tegenhanger ging echter ook niet over één nacht ijs. Voor het
ontbreken van een onafhankelijk toezicht, alsook een klachtenrecht, werd België voor wat de
volwassen gedetineerden betreft in de jaren ’90 verschillende malen op de vingers getikt door
de CPT (1994; 1998). De Basiswet met daarin aandacht voor deze vereisten werd naar
aanleiding van deze bezoeken voorbereid, maar de praktijk bleef in de daaropvolgende jaren
nagenoeg onveranderd. In 2003 werden uiteindelijk bij Koninklijk Besluit de Commissies van
Toezicht bij de gevangenissen opgericht.12 Ondanks het feit dat het beklagrecht opgenomen is
in de Basiswet, blijft ze tot op de dag van vandaag dode letter.13 Ook deze situatie werd door
het CPT (2010) aangeklaagd. De Belgische overheid reageerde hierop dat om redenen van
coherentie de implementatie van het klachtrecht pas zou geschieden na de invoering van andere
bepalingen (CPT, 2011). De inwerkingtreding van het klachtrecht heeft heel lang op zich laten
wachten (Daems, 2012; Vanquekelberghe, et al., 2017). Meer dan tien jaar na de aanneming
van de basiswet zijn er hele secties van deze wet nog niet inwerking getreden, omdat er geen
uitvoeringsbesluit is (Nederlandt, 2017). Het is pas sinds de invoering van Potpourri IV14 dat
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Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een
Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van het Kinderrechtencommissaris, van het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet
van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht
en de externe klachtrenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en
jongeren, BS 10 maart 2017.
12
KB 4 april 2003 tot wijziging van het KB van 21 mei 1965 houdende Algemeen Regelement van de
strafinrichtingen, BS 16 mei 2003.
13
Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1 februari 2005.
14
Wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op
de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Kamer 2015-16, nr. 1986/54.
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het klachtrecht met het bijhorende toezicht van de commissies van toezicht een wettelijke basis
kent. De uiteindelijke oprichting van de klachtencommissies is gepland voor april 2019
(Nederlandt, 2017). Het is dus pas 25 jaar na de eerste terechtwijzing door het CPT dat het
klachtrecht uiteindelijk inwerking zal treden. Ondanks het feit dat volwassen gedetineerden al
gedurende enige tijd beschikken over commissies van toezicht, blijft het dus noodzakelijk een
wettelijke basis te voorzien. Hoewel er al lang sprake was van het beklagrecht voor volwassen
gedetineerden, zal het pas zijn intrede kennen dankzij deze nieuwe Potpourri wetgeving. Niet
alleen volwassen gedetineerden zullen in de toekomst kunnen rekenen op een klachtrecht. Ook
minderjarigen kunnen vanaf 2017 rekenen op een nieuw klachtrecht in Vlaamse
jeugdinstellingen. Volgens dit nieuwe klachtrecht zal de figuur van de maandcommissaris een
belangrijke rol spelen in het behandelen en afhandelen van klachten.
Daar dit empirisch onderzoek heeft plaatsgevonden voor het ontstaan van de nieuwe
Commissies van toezicht, zal dit onderzoek zich dan ook focussen op hoe de situatie voordien
was. We gaan daarom in het volgende onderdeel kijken hoe de praktijk van het klachtrecht voor
de invoering van deze nieuwe Commissies van toezicht eruitzag.
3.2

Ontstaansgeschiedenis van het klachtrecht

In België wordt er pas expliciet in 2004 aandacht besteed aan het klachtrecht op wetgevend
vlak met het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
(hierna Decreet Rechtspositie). In artikel 29 van het Decreet Rechtspositie lezen we dat de
minderjarige het recht heeft om bij een jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort of het
ondersteuningscentrum Jeugdzorg, klachten te formuleren. Deze klachten moeten gaan over de
inhoud van de jeugdhulp, de leefomstandigheden en/of de niet naleving van de rechten die
opgesomd zijn in het decreet.15
De Maatschappelijke beleidsnota Bijzondere jeugdzorg, die aanleiding heeft gegeven tot het
Decreet, heeft de nood aan het ontstaan van een klachtrecht aangekaart en wees op het feit dat
er voor de gebruikers een klachtrecht moest ontwikkeld worden. In de beleidsnota stond ook te
lezen dat de JO-lijn beter bekend moest gemaakt worden bij het cliënteel en dat het tevens vrij
toegankelijk moet zijn. Er werd gesproken over de ontwikkeling van een bevoorrecht regionaal
en intersectoraal aanspreekpunt dat zich bezig houdt met klachten in de jeugdzorg, dit in
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Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 7 mei 2004.
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samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat.16 De nodige pijnpunten die door de
maatschappelijke beleidsnota werden blootgelegd, krijgen echter niet allemaal gehoor. In het
Decreet Rechtspositie17 staat er namelijk niets vermeld over de JO-lijn, alsook niet over een
aanspreekpunt dat zich zal bezighouden met klachten in de jeugdzorg.
Het is pas in 2004 dat er specifieke aandacht is gekomen voor het klachtrecht van jongeren in
de jeugdzorg, dankzij het Decreet Rechtspositie. Echter kennen we sinds 2001 al een Decreet
dat handelt over het klachtrecht meer in het algemeen, namelijk het Decreet houdende
toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen (hierna Decreet
klachtrecht). Dit Decreet is ook van toepassing op de gemeenschapsinstellingen en de
pedagogische equipe van het centrum in Everberg. Het Decreet geeft weer dat iedereen het
recht heeft om gratis een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over de handelingen en
de werking van die bestuursinstelling. Een handeling van een persoon, die daar werkzaam is,
wordt beschouwd als een handeling van die bestuursinstelling. De bestuursinstelling zorgt voor
een behoorlijke behandeling van de mondelinge en schriftelijke klachten en zet daartoe een
klachtenvoorziening op.18 De oprichting van een aanspreekpunt zoals aangegeven in de
maatschappelijke beleidsnota krijgt hier vorm onder de noemer ‘klachtenvoorziening’. Sinds
2004 hebben we dus te maken met een formalisering, wat echter niet wil zeggen dat jongeren
daarvoor geen mogelijkheden hadden om te klagen. De pijnpunten die door de
maatschappelijke beleidsnota werden blootgelegd, tonen aan dat er daarvoor ook al een praktijk
van klagen bestond.
In Vlaanderen beschikken we gedurende lange tijd over zeer weinig wetgevend materiaal met
betrekking tot het klachtrecht voor jongeren die van hun vrijheid beroofd worden. We baseren
ons daarom om wat meer inzicht te krijgen in het klachtrecht op een aantal documenten die van
toepassing zijn op de te bestuderen setting en die publiekelijk voorhanden zijn. Twee
belangrijke documenten moeten hierbij in acht genomen worden. Het gaat om de huisregels
Gemeenschapsinstellingen (z.d.) en het huishoudelijk reglement van Everberg (2007). Deze
twee documenten specificeren het klachtrecht nog iets meer dan de informatie die we kunnen
halen uit de eerdergenoemde decreten. De huisregels van de Gemeenschapsinstellingen stellen
dat wanneer een minderjarige vindt dat zijn/haar vraag niet naar wens is behandeld of wanneer
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zij/hij vindt dat ze onheus behandeld is, klacht kan neerleggen. De minderjarige kan hiervoor
terecht bij de JO-lijn of het Kinderrechtencommissariaat. In de huisregels wordt beschreven
hoe minderjarigen met beide instanties contact kunnen opnemen. Ze kunnen een klacht
neerleggen per telefoon of per brief. Naast het indienen van een ‘formele’ klacht, bestaan er
ook meer informele/interne mogelijkheden om met problemen die aanleiding kunnen geven tot
het indienen van klachten om te gaan. Ten eerste bestaat de mogelijkheid om te bemiddelen.
Bemiddeling wordt gezien als het vinden van een oplossing in conflictsituaties, zonder dat dit
tot het indienen van een klacht moet leiden. Naast de bemiddeling, bestaat er tevens ook de
mogelijkheid om een brief te schrijven naar de directeur. In de huisregels wordt er gewezen op
het feit dat leven in een groep problemen kan opleveren en dat het daarom belangrijk is om
eerst te praten met de individuele begeleider, opvoeder of andere hulpverlener alvorens over te
gaan tot het indienen van een klacht. Bemiddelen en het schrijven van een brief zijn twee
mogelijkheden die hieraan kunnen bijdragen, het gaat hier met andere woorden om meer interne
manieren om met klachten om te gaan (Huisregels Gemeenschapsinstellingen, z.d.).
Naast de huisregels die van toepassing zijn op de Gemeenschapsinstellingen, vinden we ook
belangrijke informatie terug in het huishoudelijk reglement van het voormalig Federaal gesloten
detentiecentrum De Grubbe te Everberg. Door de zesde staatshervorming werden de
bevoegdheden van het federaal gesloten detentiecentrum echter overgeheveld naar de
gemeenschappen, waardoor we vandaag niet meer spreken over het federaal gesloten centrum
De Grubbe, maar over de Gemeenschapsinstelling De Grubbe.19 Deze informatie uit het
huishoudelijk reglement van Everberg is bijgevolg niet meer up to date is. Toch vinden we het
belangrijk om deze achterhaalde informatie met betrekking tot het klachtrecht kort aan te halen,
daar gedurende lange tijd enkel op deze documenten kon gerekend worden. Het huishoudelijk
reglement van Everberg stelt dat de jongere steeds in de mogelijkheid dient te zijn om zich,
inzake aangelegenheden die hem aanbelangen, te beklagen bij verschillende instanties. De
jongere kan zich hiervoor richten tot de federale directeur of zijn gemachtigde of de
pedagogische directeur of zijn gemachtigde. De jongere heeft daarbij recht op een gemotiveerd
antwoord binnen een redelijke termijn. De jongere kan zich tevens wenden tot het
directiecomité, waarbij hij recht heeft op een gemotiveerd antwoord binnen een redelijke
termijn. Daarnaast mag de jongere ten alle tijden corresponderen en dus ook klachten indienen
bij andere partijen zoals de Koning, voorzitters van de parlementen, ministers en
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staatssecretarissen, diplomaten, advocaten, jeugdrechters, het Comité ter Preventie van
Foltering (CPT), de ombudsman en de leden van het directiecomité van het centrum.20
In 2008 heeft het agentschap Jongerenwelzijn voor het eerst een klachtenprocedure uitgewerkt.
Hierin wordt een concreter en duidelijker beeld geschetst dan dat we in de voorgaande
documenten hebben kunnen lezen. Het belang van het bestaan van de JO-lijn werd reeds in de
maatschappelijke beleidsnota aangekaart. In de huisregels Gemeenschapsinstellingen (z.d.)
werd de JO-lijn op een summiere wijze omschreven. Het is pas met dit document, waarin de
klachtenprocedure uitvoerig wordt beschreven, dat we hieromtrent meer duidelijkheid krijgen.
“De JO-lijn is het centraal aanspreekpunt voor klanten, gebruikers die ontevreden zijn over
een verrichte handeling, prestatie of dienstverlening van het agentschap zelf of van een
voorziening gereglementeerd door het agentschap. Naast klachtenbehandeling is de JO-lijn
tevens een luisterlijn voor iedereen die betrokken is bij de hulpverlening georganiseerd door
de bijzondere jeugdbijstand. Op basis hiervan kan de JO-lijn advies geven. Deze
dienstverlening is organisatorisch ondergebracht bij JO-lijn. De JO-lijn werkt onafhankelijk
van de afdelingen van het agentschap en legt verantwoording af bij de administrateur-generaal
van Jongerenwelzijn” (Debecker, De Craecker, Gheysen, & Standaert, 2008)
In deze klachtenprocedure beschrijft men dat de JO-lijn bij de behandeling van een klacht,
telkens dezelfde stappen hanteert. De medewerker van de JO-lijn belast met de klacht, stelt zich
telkens eerst de vraag of het gaat om een klacht, een melding of een informatievraag. Indien het
om

een

klacht

gaat,

zal

er

een

ontvankelijkheidsonderzoek

gebeuren.

In

dit

ontvankelijkheidsonderzoek zal men nagaan of de klacht al dan niet gegrond is. Vervolgens zal
de betrokkene belast met de klacht bekijken wat hij/zij al weet over de ontvankelijke klacht en
bepalen wat het plan van aanpak zal zijn. Het klachtenonderzoek kan dan plaats vinden.
Wanneer het klachtenonderzoek gebeurd is, zal de betrokkene een eindbevinding formuleren
en dit overbrengen aan de klager, alsook aan de betrokken afdeling voor gepaste opvolging.
Wanneer de JO-lijn een klacht heeft ontvangen, moet hij dit binnen de 10 dagen bevestigen per
brief aan de klager. Binnen de 45 dagen na ontvangst van de klacht, moet de JO-lijn de klacht
afgehandeld hebben en moet de klager bericht krijgen over het resultaat hiervan. Wanneer de
klager niet tevreden is over de klachtenbehandeling, kan hij/zij zich nog wenden tot de Vlaamse
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Ministerieel besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het centrum voor voorlopige
plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd « De Grubbe » te
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Ombudsdienst (Debecker, De Craecker, Gheysen, & Standaert, 2008). Samenvattend zal de
JO-lijn bij het ontvangen van klachten of meldingen advies geven en/of trachten te bemiddelen
om tot een oplossing met betrekking tot de klacht te komen tussen de betrokken partijen.
In 2009 werd deze informatie aangevuld met een ‘leidraad klachtenbehandeling’
(Jongerenwelzijn, 2009), waarin het begrip ‘klacht’ voor het eerst werd gedefinieerd. Onder
een klacht verstaat men een manifeste uiting. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als
elektronisch zijn. De klacht moet gaan over een door de gemeenschapsinstelling (al dan niet)
verrichte handeling of prestatie. De klachten moeten betrekking hebben op een concrete
handelswijze of een concrete toepassing van de regelgeving. Het kan gebeuren dat het niet altijd
even duidelijk is of het om een klacht of een melding gaat. Wanneer er twijfel is, dient men
steeds van de ruime interpretatie van het begrip ‘klacht’ uit te gaan.
Naast de JO-lijn betreft het Kinderrechtencommissariaat de tweede instantie waarbij
minderjarigen een klacht kunnen indienen. In geen van voorgaande documenten wordt echter
een duidelijk beeld geschetst van hun werking. Daarom geven we op basis van een infosessie
van de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat (2014) weer wat hun bevoegdheid en
takenpakket is. Het Kinderrechtencommissariaat is een ombudsdienst, gevestigd in het Vlaams
Parlement. De taak van het Kinderrechtencommissariaat is tweevoudig. Ze behandelen klachten
over schendingen van kinderrechten en formuleren op basis hiervan beleidsadviezen voor het
Vlaams Parlement. Het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat naar klachten gaat pas
van start als alle andere middelen zijn uitgeput of het niet tot oplossingen heeft geleid. Bij de
behandeling van klachten zal men steeds het Kinderrechtenverdrag als toetssteen gebruiken.
Ook andere nationale wetgeving en regelgeving wordt hierbij in beschouwing genomen. Indien
het Kinderrechtencommissariaat op basis van de klachten in de praktijk signalen ontvangen die
onrustwekkend zijn, kunnen zit dit aankaarten bij het Vlaams Parlement, waardoor het beleid
hierop aangepast zou kunnen worden.
3.3

Klachtrecht in de praktijk

Zoals eerder aangegeven kwam de nodige aandacht voor de rechtspositie van minderjarigen die
van hun vrijheid beroofd zijn er pas met het gelijknamig genoemde Decreet Rechtspositie.21
Het klachtrecht dat onder dit Decreet fungeert, won sindsdien steeds meer aan belang. Er zijn
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echter ook een aantal andere rechten die geregeld zijn in het Decreet Rechtspositie die van
invloed kunnen zijn op het aantal klachten. Meer bepaald spreken we hier ten eerste over het
recht op inspraak en participatie. Het recht op inspraak houdt in dat elke minderjarige zijn
mening mag geven over alle aspecten die de jeugdhulp aanbelangen en de jeugdhulpaanbieder
dient hier een passend gevolg aan te geven. Indien er geen passend gevolg aan de mening van
de minderjarige wordt gegeven, moet dit gemotiveerd worden. Een minderjarige kan beroep
doen op de klachtenprocedure wanneer hij/zij vindt dat er geen passend gevolg werd gegeven
aan zijn/haar mening (Werkgroep RPMJ van de groep Ivo Cornelis, 2006). Hieruit kunnen we
opmaken dat wanneer er op een correcte manier gevolg wordt gegeven aan de mening van een
minderjarige, er een aantal klachten zouden kunnen vermeden worden. Wanneer minderjarigen
het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat ze inspraak hebben in hun leefwereld, gaan
we ervan uit dat dit constructiever werkt en dat minderjarigen hierdoor minder snel geneigd
zullen zijn om te klagen. Het recht tot vergaderen kan ook een invloed hebben op het beperken
van het aantal klachten. Artikel 18 van het Decreet Rechtspositie22 stelt dat minderjarigen het
recht hebben om met hun medebewoners te vergaderen over de jeugdhulpverlening. Concreet
gaat het hier om een bewonersraad waarin minderjarigen hun bezorgdheden en vragen kunnen
uiten (Ackaert & Rom, 2010). Deze bewonersraad schept de mogelijkheid voor minderjarigen
om eventuele aanwezige frustraties aan te kaarten. Door middel van deze vergadering kunnen
er mogelijke oplossingen gevonden worden, zodat het indienen van klachten niet noodzakelijk
is om verandering te bekomen.
Een tweede belangrijk recht dat ook van invloed kan zijn op het klachtrecht, is het recht op
informatie. Om het klachtrecht op een goede manier te hanteren, is het belangrijk dat de
minderjarigen de nodige informatie hieromtrent krijgen. In het Decreet Rechtspositie wordt het
recht op informatie in artikel 11 als volgt omschreven: “jongeren hebben recht op begrijpelijke
informatie over de jeugdhulp en de afspraken en leefregels die er gelden.”23 Zowel het
huishoudelijk reglement van Everberg als de huisregels van de Gemeenschapsinstellingen
geven aan dat elke jongere bij aankomst een onthaalbrochure ontvangt met de nodige informatie
omtrent het verblijf in de instelling (Ackaert & Rom, 2010). Een belangrijk gegeven is dat
minderjarigen die opgesloten zijn, op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden om klachten
in te dienen. Indien jongeren niet weten hoe ze klachten moeten indienen, zullen ze hier ook
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geen gebruik van maken. Dit kan bijgevolg tot een vertekend beeld van het concreet aantal
klachten leiden. In theorie wordt het recht op informatie dus ingeburgerd in de inrichtingen
door middel van de informatiebrochures die de minderjarigen krijgen bij aankomst. Toch weten
we niet hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Voor het ontstaan van de Commissie van toezicht,
bleek dat niet alle instellingen informatie over het specifieke recht om een klacht in te dienen
ter beschikking stelden. De inrichtingen die wel over relevante informatie omtrent het
klachtrecht beschikten, bleken niet altijd de volledige informatie te verschaffen. Zo was er geen
informatie voorhanden wat de definitie van een klacht betreft, over hoe en wie een klacht
behandelt en binnen welke termijn en onder welke vorm men feedback mag verwachten
(Zorginspectie, 2012).
Veel onderzoek over hoe het klachtrecht in de praktijk wordt toegepast of vorm krijgt is er niet.
Het enige onderzoek waar we ons in Vlaanderen op kunnen baseren, betreft het reeds eerder
aangehaalde dossier ‘binnen(ste) buiten’ van het Kinderrechtencommissariaat (Ackaert & Rom,
2010). Uit dit onderzoek bleek dat de minderjarigen de JO-lijn wel van naam kennen, maar dat
ze er geen gebruik van maken omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de concrete werking
van de JO-lijn. Naast het indienen van een klacht bij de JO-lijn, is het schrijven van een brief
naar de directie om een klacht te uiten een tweede mogelijkheid. De meningen hierover bleken
bij de jongeren heel verdeeld te zijn. Sommige jongeren gaven aan over de mogelijkheid
tevreden te zijn, terwijl andere aangaven nog geen directie te hebben gezien of aangaven geen
vertrouwen te hebben in de directie. Een gebrek aan vertrouwen in de klachtenprocedure in het
algemeen is ook iets wat we terug zien komen in het onderzoek van de Engelse
kindercommissaris (2012). Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren weinig vertrouwen hebben in
het klachtsysteem in het algemeen. Ze hebben het gevoel dat het indienen van klachten niet veel
gaat opleveren. Ook hebben ze weinig vertrouwen in de correctheid van het systeem. Ze vrezen
immers dat wanneer ze klachten indienen, over bijvoorbeeld personeelsleden, dat het woord
van het personeel boven dat van hen geloofd zal worden.
3.4

Aantal klachten?

Concreet cijfermateriaal omtrent het aantal klachten van jongeren die opgesloten zijn in
jeugdinstellingen is niet voorhanden. Toch kunnen we een aantal cijfergegevens genereren uit
de jaarverslagen van het agentschap Jongerenwelzijn, het Kinderrechtencommissariaat en de
Vlaamse Ombudsdienst. Om een goed beeld te krijgen van de cijfers op basis van de
verschillende jaarverslagen werkten we een schematische weergave van de cijfers uit. Zicht
34

krijgen op het aantal klachten kan eventueel nuttig zijn voor de uitbouw van nieuwe
klachtenmechanismen.
We gaan eerst kijken naar de cijfers van de JO-lijn. De JO-lijn functioneert onder het
Agentschap Jongerenwelzijn. De cijfergegevens van de JO-lijn zijn terug te vinden in de
jaarverslagen van het Agentschap. Cijfers met betrekking tot de JO-lijn zijn in deze
jaarverslagen beschikbaar van 2007 t.e.m. 2014. Vanaf 2015 maakt het Agentschap
Jongerenwelzijn geen apart jaarverslag meer op, maar vormt dit een onderdeel van het grotere
jaarverslag van de jeugdhulp. In deze jaarverslagen kunnen we echter geen cijfers meer met
betrekking tot de JO-lijn terugvinden. Belangrijk om te vermelden is dat we steeds moeten
onthouden dat de taak van de JO-lijn tweeledig is. De JO-lijn bestaat namelijk uit een
informatielijn en een klachtenlijn. Hieronder geven we de evolutie van de JO-lijn weer over de
beschikbare jaren.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

540 meldingen:
-

514 informatie/adviesvragen (waarvan 32 bemiddelingen)

-

26 klachten

504 meldingen:
-

452 informatie/adviesvragen (waarvan 15 bemiddelingen)

-

52 klachten

580 meldingen:
-

516 informatie/adviesvragen (waarvan 18 bemiddelingen)

-

64 klachten

583 meldingen:
-

509 informatie/adviesvragen (waarvan 13 bemiddelingen)

-

74 klachten

607 meldingen:
-

535 informatie/adviesvragen (waarvan 44 bemiddelingen)

-

72 klachten

625 meldingen:
-

539 informatie/adviesvragen (waarvan 35 bemiddelingen)

-

86 klachten

702 meldingen:
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2014

-

631 informatie/adviesvragen (waarvan 47 bemiddelingen)

-

71 klachten

724 meldingen:
-

654 informatie/adviesvragen (waarvan 66 bemiddelingen)

-

70 klachten

Tabel 1: Aantal klachten bij de JO-lijn. 24
Uit deze tabel kunnen we afleiden dat in 2007 reeds een groot aantal meldingen bij de JO-lijn
binnenkwamen, om vervolgens na een kleine afname, stelselmatig opnieuw een stijging op te
merken. Dezelfde trend is waar te nemen bij het aantal bemiddelingen. Echter zien we een klein
verschil met de hiervoor beschreven trend, namelijk in 2010 neemt het aantal bemiddelingen af
om het jaar erop terug sterk te gaan stijgen. Het aantal klachten is door de jaren heen gestegen.
Als we de verschillende jaren vergelijken, kunnen we zowel stabiele als forse stijgingen
bemerken. Tussen 2007 en 2008 zien we een verdubbeling van het aantal klachten. Dit kan te
maken hebben met de introductie van de informele klachtenbehandeling (Debecker, De
Craecker, Gheysen, & Standaert, 2008). Dit zijn klachten die direct oplosbaar zijn. Een
ongenoegen over communicatie of informatie wordt dan snel opgelost d.m.v. een gesprek
tussen de teamverantwoordelijke, de consulent en de melder. De grootste stijging van het aantal
meldingen en het aantal klachten is op te merken tussen 2008 en 2009. Nadien observeren we
een meer gestage toename. De stijging van het aantal meldingen tussen 2010 en 2011 is
voornamelijk toe te wijzen aan een toename in het aantal informatie-en adviesvragen in 2010.
In 2013 gaat de stijging verder, al zien we wel een kleine afname van het aantal klachten ten
opzichte van 2012. In 2014 stijgt het aantal meldingen lichtjes verder, terwijl het aantal
klachten relatief stabiel is gebleven.
Omdat we wat de werking van de JO-lijn betreft, vooral geïnteresseerd zijn in het aantal
klachten, zullen we kort even toelichten om welke klachten het meestal gaat. De klachten
handelen meestal over het verwijzersbeleid, de private voorzieningen, de werking van de dienst
en de hulpverlening van het agentschap jongerenwelzijn, de informele klachtenbehandeling, de
gemeenschapsinstellingen

en

de

diensten

van

de

directeur.

De

klachten

over

gemeenschapsinstellingen en de diensten van de directeur kwamen relatief minder voor
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(Jaarverslagen Agentschap Jongerenwelzijn 2007-2014). Zoals blijkt uit de meest
voorkomende klachten, heeft de JO-lijn een groot toepassingsgebied. De JO-lijn bestaat niet
alleen voor de gemeenschapsinstellingen, maar ook voor andere diensten binnen de Bijzondere
jeugdzorg, wat maakt dat het moeilijk is om op basis van bovenstaande gegevens een beeld te
krijgen van het aantal klachten bij de JO-lijn specifiek van jongeren die beroofd zijn van hun
vrijheid.
In de jaarverslagen van het Kinderrechtencommissariaat kunnen we cijfers omtrent het aantal
klachten dat bij hen worden ingediend terugvinden. De jaarverslagen dateren van 1998 t.e.m.
2017. In de jaarverslagen worden cijfers weergegeven over de gehele jeugdhulpverlening, we
moeten ons er dus bewust van zijn dat dit meer omkadert dan de Bijzondere Jeugdbijstand
alleen. Bij het Kinderrechtencommissariaat kan men terecht met vragen, klachten of suggesties
in

verband

met

kinderrechten

of

mogelijke

schendingen

ervan.

Het

Kinderrechtencommissariaat kan klachten over de Bijzondere Jeugdbijstand doorverwijzen
naar andere instanties, na akkoord van de jongere. Wanneer de jongere dit niet wenst of wanneer
een

doorverwijzing

onnodige

vertragingen

zou

veroorzaken,

behandelt

het

Kinderrechtencommissariaat de klacht zelf. Het Kinderrechtencommissariaat ziet altijd toe op
de afhandeling van de klacht. Het doel van het Kinderrechtencommissariaat wil mogelijke
structurele tekorten in de wetgeving en het beleid blootleggen. Hieronder geven we een schema
weer met het aantal aanmeldingen bij het Kinderrechtencommissariaat van de afgelopen jaren.
1998 – 1999

79 aanmeldingen jeugdhulpverlening

1999 – 2000

54 aanmeldingen jeugdhulpverlening

2000 – 2001

80 aanmeldingen jeugdhulpverlening

2001 – 2002

83 aanmeldingen jeugdhulpverlening

2002 – 2003

77 aanmeldingen jeugdhulpverlening

2003 – 2004

38 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2004 – 2005

72 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2005 – 2006

87 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2006 – 2007

102 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2007 – 2008

104 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2008 – 2009

126 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2009 – 2010

135 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg
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2010 – 2011

139 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2011 – 2012

112 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2012 – 2013

150 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2013 – 2014

157 aanmeldingen bijzondere jeugdzorg

2014 – 2015

144 aanmeldingen jeugdhulp

2015 – 2016

161 aanmeldingen jeugdhulp

2016 – 2017

163 aanmeldingen jeugdhulp

Tabel 2: Aantal aanmeldingen bij het Kinderrechtencommissariaat. 25
In deze tabel valt er een breuklijn op te merken. Sinds het jaarverslag van 2003 - 2004 registreert
men de aanmeldingen van de bijzondere jeugdzorg apart en maken ze geen deel meer uit van
het overkoepelende geheel jeugdhulpverlening. Deze wijziging kan mogelijks te maken hebben
met de toegenomen aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige in de bijzondere
jeugdzorg. Met name 2004 is het jaar waarop het Decreet Rechtspositie in werking is getreden.
Een vergelijking maken tussen deze twee soorten van registraties, is niet mogelijk. We kunnen
wel opmerken dat er een constante stijging is sinds 2003 – 2004 t.e.m. 2016 – 2017. Dit met
uitzondering van de jaren 2011 – 2012. Deze stijging kunnen we mogelijks verklaren door de
betere bekendwording van de rechten van minderjarigen in detentie. Wanneer minderjarigen
zich bewust zijn van hun recht tot klagen, kan dit aanleiding geven tot meer klagen. Dit zijn
echter louter veronderstellingen en die niet mogen geïnterpreteerd worden als wezenlijke
evoluties. De inhoud van de klachten handelt in het algemeen over dezelfde thema’s. Het
merendeel van de klachten gaat over de betwisting van een maatregel of het gehanteerde
pedagogische regime in de voorziening. Klachten over de betwisting van de maatregel komen
vaak voor. Het gaat hier immers om een setting van gedwongen hulpverlening, waar ouders en
kinderen weinig of geen inspraak in hebben. Klachten die gaan over het gehanteerde
pedagogisch regime slaan vaak op een gebrek aan inspraak in de dagdagelijkse bezigheden,
opgelegde sancties en bepalingen uit het huishoudelijk reglement. Andere maar minder
voorkomende klachten gaan over de bejegening van de consulenten, de reglementen in de
voorziening en inspraak in het verdere verloop van de maatregel, enzovoort (Jaarverslagen
Kinderrechtencommissariaat 1998 - 2017).

25

De cijfers in de opgemaakte tabel werden gegenereerd uit de jaarverslagen van het
Kinderrechtencommissariaat van 1999 t.e.m. 2017.
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Wie klachten heeft over de JO-lijn kan zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst. Waar de
JO-lijn als eerstelijns klachtenbehandeling optreedt, functioneert de Vlaamse Ombudsdienst in
de tweede lijn. Ieder jaar rapporteert de JO-lijn in theorie voor 10 februari aan de Vlaamse
Ombudsdienst (Debecker, De Craecker, Gheysen, & Standaert, 2008). In het rapport van de
Zorginspectie kunnen we echter opmerken dat dit in de praktijk niet gebeurt, ondanks het feit
dat dit in het Klachtdecreet vermeldt staat (Zorginpectie, 2012). De cijfers van de eerstelijns
klachtenbehandeling van de JO-lijn in de jaarverslagen van de Vlaamse Ombudsdienst, komen
overeen met de cijfers van de JO-lijn in de jaarverslagen van het Agentschap Jongerenwelzijn.
Concrete cijfers over de tweedelijns klachtenbehandeling van de Vlaamse Ombudsdienst zijn
echter niet terug te vinden. De cijfers over de JO-lijn zijn ook beschikbaar in de jaarverslagen
van de Vlaamse Ombudsdienst vanaf 2002, terwijl de jaarverslagen van het Agentschap
Jongerenwelzijn pas vanaf 2007 beschikbaar zijn. In het jaarverslag van 2002 zijn er 73
klachten betreffende de Bijzondere Jeugdbijstand. In dit cijfer werden ook informatie en
adviesvragen opgenomen. In 2003 zijn er 17 klachten over de Bijzondere Jeugdbijstand, wat
een opmerkelijk lager aantal is ten opzichte van 2002. Dit komt omdat direct oplosbare
meldingen, informatievragen en gevallen waarbij personen hun ongenoegen ventileren maar
verder geen actie van de JO-lijn aanvaarden niet meer in de klachtenregistratie worden
opgenomen. In 2004 worden de klachten over de Bijzondere Jeugdbijstand onderverdeeld in
een categorie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. Het gaat hier om 66 klachten in totaal,
waarvan er 54 werden behandeld door de JO-lijn. In 2005 heeft de JO-lijn 50 klachten over de
Bijzondere Jeugdzorg ontvangen. Tenslotte in 2006 gaat het om 44 klachten met betrekking tot
de Bijzondere Jeugdzorg. Vanaf de jaarverslagen vanaf 2007 wordt de categorie Bijzondere
jeugdbijstand/jeugdzorg niet meer apart opgenomen. Vanaf 2007 tot 2010 worden de cijfers op
een andere manier in de jaarverslagen opgenomen, namelijk onder de noemer klachtenbeeld
van het Agentschap Jongerenwelzijn. Deze cijfers stemmen overeen met het aantal klachten
zoals we deze gedistilleerd hebben uit de jaarverslagen van het Agentschap Jongerenwelzijn.
(Jaarverslagen Vlaamse Ombudsdienst 2001-2010). Vanaf 2010 vinden we geen cijfers meer
terug die we in verband kunnen brengen met het aantal klachten bij de JO-lijn. Ook cijfers van
de jaren 2015 en 2016 die we niet konden terugvinden in de jaarverslagen van het Agentschap
Jongerenwelzijn (zoals aangehaald sinds 2015 gaat het om het jaarverslag van de jeugdhulp),
ontbreken ook eveneens in de jaarverslagen van de Vlaamse ombudsdienst. Voor deze jaren
kunnen we daarom geen cijfers weergeven.
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Uit het rapport van de Gemeenschapsinstellingen en de Grubbe van de zorginspectie blijkt dat
het aantal schriftelijke klachten gericht aan de directie zeer klein is. Hier gaat het meer om de
interne klachtenafhandeling, terwijl het voorgaande, de JO-lijn meer een extern orgaan is. Op
drie jaar tijd kan de directie een 10-tal brieven voorleggen, op 5 jaar tijd een 15-tal brieven en
op 10 jaar tijd een 2-tal brieven. Wat er effectief met deze klachten gebeurd is en wat de
opvolging hieromtrent betreft kan men niet aantonen (Zorginspectie, 2012). Over het aantal
klachten die intern worden geregeld bestaan er dus weinig of geen gegevens. Een registratie
van het aantal klachten dat intern werd opgelost, zou aangewezen zijn. Het feit dat die niet
bestaat, zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat men niet over een interne uitgeschreven
klachtenprocedure beschikt. Deze kwantitatieve gegevens geven ons een eerste idee van het
aantal klachten, maar over het inhoudelijke zeggen deze cijfers weinig. Het is net daarom dat
we in dit onderzoek focussen op de kwalitatieve kant van het verhaal, om het indienen van
klachten en alles wat daarbij komt kijken beter te kunnen begrijpen en te kunnen kaderen.

4. Beklagrecht in Nederland
4.1

Ontstaansgeschiedenis van het beklagrecht

In tegenstelling tot Vlaanderen, is het klachtrecht voor minderjarigen die van hun vrijheid
beroofd zijn in Nederland al meer dan 30 jaar formeel geregeld. Ook volwassen gedetineerden
kunnen al gedurende meer dan 40 jaar op een formeel kader om te klagen rekenen. Dit in
tegenstelling tot Vlaanderen, waar het beklagrecht voor volwassenen gedurende lange tijd dode
letter is gebleven. Het beklagrecht voor volwassen gedetineerden in Nederland kent zijn
oorsprong in 1977, toen opgenomen in de Beginselenwet gevangeniswezen.26 Voordien konden
evenwel gedetineerden ook klagen, echter was het niet als zodanig wettelijk geregeld. Sinds
1977 is er in Nederland sprake van een beklagcommissie die verbonden is aan de commissie
van toezicht van de desbetreffende inrichting. De beklagcommissies werden de jaren die daarop
volgden behouden door de Penitentiaire beginselwet27 die tot op de dag van vandaag nog van
kracht is (Bleichrodt & van Leeuwen, 2011).

26
27

Beginselenwet gevangeniswezen, Stb. 1 mei 1977.
Penitentiaire beginselwet, Stb. 18 juni 1998.
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Iets later dan de volwassenen, op 1 april 1984, werd het klachtrecht ingevoerd voor jeugdigen
in Rijksinrichtingen, op basis van de Beginselenwet voor de kinderbescherming.28 In de jaren
die daarop volgden, werd het klachtrecht verder uitgewerkt in verschillende wetten en besluiten.
Ook de Nederlandse beklagregeling is, net zoals het klachtrecht in Vlaanderen, geïnspireerd
door het gevangeniswezen voor volwassenen. Zoals aangegeven, werd het beklagrecht voor
volwassen gedetineerden in 1977 opgenomen in de Beginselenwet gevangeniswezen. Twintig
jaar later, in 1997, kwam er uiteindelijk een regeling tot klagen voor zowel rijks als particuliere
jeugdinrichtingen, welke reeds enkele jaren eerder opgenomen werd in de Wet op de
jeugdhulpverlening (Wjhv).29 Tot slot werd het klachtrecht verder herzien en uitgewerkt in de
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) die in 2001 in werking trad.30 Het doel van de
Bjj was immers om een einde te maken aan de versnippering van alle regelgeving ten aanzien
van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Met de Bjj werd tevens meer aandacht besteed aan
de rechtspositie van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen, waar het klachtrecht zeker een
belangrijk onderdeel van uitmaakt (Liefaard, 2004). Het oorspronkelijke klachtrecht, dat alleen
voor jongeren in rijksinrichtingen van toepassing was, ontstond in 1984 en werd vijf jaar later
bijna onveranderd overgenomen in de Wet op de jeugdhulpverlening. De Wjhv regelde voor de
particuliere inrichtingen een afgeslankte vorm van het klachtrecht. Zoals hierboven
aangegeven, kregen de jongeren in particuliere inrichtingen pas in 1997 hetzelfde klachtrecht
als jongeren in een rijksinrichting. We zouden dus kunnen stellen dat jongeren in particuliere
inrichtingen in 1989 al hetzelfde of een vergelijkbaar klachtrecht als jongeren in
rijksinrichtingen zouden moeten hebben gehad (Diepstraten, 2008).

4.2

Een formele procedure

4.2.1 De beklagprocedure
In de Bjj vormt het klachtrecht een uitvoerig beschreven onderdeel. Elke justitiële
jeugdinrichting in Nederland moet namelijk volgens art. 7 van de Bjj31 beschikken over een
commissie van toezicht (CvT). Sommige jeugdinrichtingen beschikken over meerdere

28

Beginselenwet voor de kinderbescherming, Stb. 1 april 1984.
Wet op de jeugdhulpverlening, Stb. 8 augustus 1989.
30
Wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee
verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet
op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 september 2001.
31
Art. 7 wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee
verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de
jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 september 2001.
29
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commissies, daar sommige afdelingen een eigen commissie van toezicht hebben. De commissie
van toezicht heeft een toezichthoudende, juridische, klachten behandelende en adviserende
taak. Door zijn/haar persoonlijk contact met de jongeren, weet de CvT wat er onder de jongeren
leeft. Om de beurt treedt daarom één van de leden van de CvT op als maandcommissaris. De
maandcommissaris vervult eveneens de taken van de vertrouwenspersoon.32 De CvT moet
samengesteld zijn uit ten minste zes leden en op zijn minst beschikken over een rechter, een
advocaat, een gedragswetenschapper en een pedagoog. De leden van de CvT hebben op alle
tijdstippen toegang tot de jeugdinrichtingen en zijn bevoegd om alle informatie die nodig is
voor hun onderzoek te verkrijgen. De leden van de CvT werken op vrijwillige basis en
ontvangen dus geen loon van de Minister van Justitie of de inrichting. De maandcommissaris
moet in de jeugdinrichtingen ten minste twee spreekuren per maand houden en deze spreekuren
moeten bekend gemaakt worden bij de jongeren in de inrichting (Liefaard, 2008).
Om uitspraken te doen over het klachtrecht is het belangrijk om op de hoogte te zijn hoe de
jongeren over hun rechten worden geïnformeerd. De jongeren worden in principe allemaal bij
binnenkomst schriftelijk en in een voor hen begrijpbare taal op de hoogte gesteld van hun
rechten en plichten. Ze worden in het bijzonder gewezen op hun recht tot het indienen van een
bezwaar of een klacht en ze worden eveneens op de hoogte gesteld van het feit dat ze zich
kunnen wenden tot de maandcommissaris van de CvT.33 Een jongere kan een klacht indienen
bij de CvT over een over hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.
Verzuim of een weigering om te beslissen wordt hier eveneens onder verstaan.34 Een jongere
kan dus enkel klagen over een individuele beslissing en niet over een algemene regel (zoals het
rookverbod) of tegen feitelijk handelen (zoals schreeuwen door het personeel) (Liefaard, 2012).
De jongere kan een klacht indienen via de directeur, die zorgt draagt voor het klachtschrift, of
indien de klacht in een gesloten enveloppe zit, deze te voorzien van een dagtekening, welke dan
geldt als dag van indiening. De beklagcommissie die verantwoordelijk is voor het behandelen
van klachten, stelt de maandcommissaris onmiddellijk op de hoogte wanneer er een klacht is
binnen gekomen. Wanneer de klacht bij de directeur werd ingediend, zal deze ook onmiddellijk
de maandcommissaris op de hoogte brengen. De maandcommissaris zal na het ontvangen van
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Art. 7 wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het wetboek van Strafvordering en
de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 september 2001.
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Ibid., art. 60.
34
Ibid., art. 65.
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de klacht altijd eerst onderzoeken of er tussen de jongere en de directeur bemiddeld kan
worden.35
De door de CvT benoemde beklagcommissie zal het klaagschrift behandelen. De
beklagcommissie bestaat uit drie leden en een secretaris. Een lid van de CvT mag niet
deelnemen aan de behandeling van de klacht indien hij terzake bemiddeld heeft of op enige
andere wijze bemoeienis heeft gehad met het klaagschrift. De behandeling van de klacht vindt
in principe niet plaats in het openbaar, behalve wanneer de beklagcommissie van oordeel is dat
de niet openbare behandeling niet verenigbaar is met enige eenieder verbindende bepaling van
een in Nederland geldend verdrag.36 Een klacht kan enkelvoudig of meervoudig worden
afgehandeld. Een klacht wordt enkelvoudig afgehandeld, wanneer de beklagcommissie de
klacht van eenvoudige aard acht. Complexere zaken worden altijd door een meervoudige
beklagcommissie behandeld. Een voordeel van een enkelvoudige afhandeling is dat er direct
uitspraak wordt gedaan. Zo weet de klager relatief snel waar hij aan toe is. Enerzijds zijn er
beklagcommissies die het beter vinden om zaken meervoudig af te handelen, omdat deze
behandeling zorgvuldiger is, wat zwaarder doorweegt dan het belang van een snelle rechtsgang.
Anderzijds zijn er ook beklagcommissies die zelden zaken meervoudig afhandelen omdat ze
een snelle rechtsgang prevaleren. Van diegene die een enkelvoudige afhandeling prefereren,
gaan er stemmen op om de wet aan te passen zodat een enkelvoudige afhandeling de norm
wordt en enkel wanneer de complexiteit van de zaak hiertoe aanleiding geeft, een zaak
meervoudig afgehandeld dient te worden. Het themaonderzoek van de Inspectie voor
sanctietoepassing, toont aan dat de beklagcommissies bij justitiële jeugdinrichtingen veel
gebruik maken van een enkelvoudige afhandeling. Van de acht bevraagde beklagcommissies,
geven vijf commissies aan een klachtschrift altijd enkelvoudig af te handelen, twee commissies
geven aan dit te doen bij driekwart van de zaken en één commissie geeft aan dit bij een kwart
van de zaken te doen (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2009).
De secretaris van de beklagcommissie zendt na ontvangst van een klacht een afschrift van het
klaagschrift naar de directeur toe. De directeur geeft zo spoedig mogelijk inlichtingen en
eventuele opmerkingen over het klaagschrift. De jongere wordt van deze inlichtingen en
opmerkingen op de hoogte gebracht.37 De beklagcommissie laat aan de jongere en de directie
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Ibid., art. 68.
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toe om mondeling opmerkingen te formuleren. Beide partijen worden gehoord, hetzij tezamen
of apart. In geval van het afzonderlijk horen, kunnen beide partijen te stellen vragen opgeven.
De beklagcommissie kan ook bij andere partijen mondeling of schriftelijk inlichtingen
inwinnen.38 De jongere kan zich gedurende deze procedure laten bijstaan door een
rechtsbijstandverlener of een andere vertrouwenspersoon. Indien de jongere de Nederlandse
taal niet voldoende beheerst, moet de voorzitter van de CvT voorzien in de bijstand van een
tolk.39
De beklagcommissie kan op verzoek van de jongere de tenuitvoerlegging van de beslissing
waarop het klaagschrift van toepassing is, geheel of gedeeltelijk schorsen. Dit wordt onverwijld
door de voorzitter aan beide partijen medegedeeld.40 De beklagcommissie tracht zo spoedig
mogelijk uitspraak te doen over het klaagschrift. Het gaat hier om een termijn van vier weken,
te rekenen vanaf de dag waarop het klaagschrift is ontvangen. In uitzonderlijke omstandigheden
kan dit verlengd worden met een termijn van maximum vier weken. De uitspraak van de
beklagcommissie wordt mondeling of schriftelijk aan beide partijen overgemaakt. Deze worden
daarbij op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de beroepscommissie.
Van alle uitspraken van de beklagcommissie zendt de secretaris een afschrift naar de Minister.41
Uit de praktijk blijkt echter dat er raar of zelden aan de termijn van vier weken wordt
tegemoetgekomen. De meeste uitspraken van de beklagcommissie worden binnen de acht
weken afgerond. Deze vertraging kan te wijten zijn aan het feit dat een dergelijke procedure
gauw een aantal weken in beslag neemt Zo heeft bijvoorbeeld de directie de tijd nodig om op
een klacht te reageren. Tevens dienen we niet te vergeten dat de beklagcommissie steunt op
vrijwilligers, die hun taak buiten hun reguliere werkzaamheden dienen uit voeren (Liefaard,
2012).
De beklagcommissie doet

uitspraak

over de klacht

in

termen

van

een

niet-

ontvankelijkverklaring, een ongegrondverklaring of een gegrondverklaring. Indien de
rechtsgevolgen niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat het beklag
een disciplinaire maatregel betreft die al voorbij is, kan de beklagcommissie een
tegemoetkoming vaststellen.42 Bij deze tegemoetkoming moeten er een aantal zaken in
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rekening worden genomen. Zo moet het pedagogisch aspect zoveel mogelijk gewaarborgd
worden, de voorkeur dient gegeven te worden aan een tegemoetkoming ‘in natura’ en er moet
zoveel mogelijk aan de wensen van de individuele jongere voldaan worden (Boendermaker &
uit Beijerse, 2008). De tegemoetkoming kan zowel financieel als in natura plaatsvinden,
bijvoorbeeld door extra telefoontegoed. In het licht van het pedagogisch karakter van een
instelling, geeft men de voorkeur aan een tegemoetkoming in natura. In een instelling tracht
men ook grote financiële verschillen tussen jongeren te vermijden, waardoor in het geval van
een financiële tegemoetkoming, de gelden vaak pas uitbetaald worden bij het verlaten van de
inrichting (Liefaard & Bruning, 2008).

4.2.2 De beroepsmogelijkheden
De jongere en of de directeur kunnen binnen een termijn van zeven dagen na het ontvangen van
het afschrift van de uitspraak of de mondelinge mededeling van de uitspraak, een beroep
instellen bij de beroepscommissie (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,
hierna RSJ genoemd). De beroepscommissie bestaat uit drie leden en wordt bijgestaan door een
secretaris.43 Het indienen van een beroepsschrift schorst de uitspraak van de beklagcommissie
niet. Net zoals bij de beklagcommissie, kan een uitspraak op verzoek van de jongere geheel of
gedeeltelijk geschorst worden. Beide partijen worden hiervan op de hoogte gesteld.44 Ook de
beroepscommissie doet zo snel mogelijk uitspraak in termen van niet-ontvankelijkverklaring
van het beroep, bevestiging van de uitspraak van de beklagcommissie of vernietiging van de
uitspraak van de beklagcommissie.45 De procedure van de beroepscommissie is nagenoeg gelijk
met de procedure van de beklagprocedure, met dit verschil dat de wetgever geen
maximumtermijn stelt waarbinnen de beroepscommissie een beslissing dient te nemen. De
wetgever stelt enkel dat het ‘zo spoedig mogelijk’ moet gebeuren (Liefaard, 2012).

4.2.3 De bemiddelingsprocedure
Naast de beklagprocedure en de beroepsprocedure, kent de Bjj ook een bemiddelingsprocedure.
De wet stelt immers de verplichting om in elke beklagzaak de mogelijkheid tot bemiddeling te
onderzoeken. Een verzoek tot bemiddeling verloopt eveneens via de maandcommissaris van de
CvT, op mondelinge of schriftelijke wijze. Het verzoek tot bemiddeling moet gaan over een
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grief over de wijze waarop de directeur zich in een bepaalde situatie ten opzichte van de jongere
gedragen heeft. Een gedraging van een personeelslid of een medewerker van de inrichting
wordt hier eveneens onder verstaan. Als tegen de grief een beslissing van een klacht openstaat,
moet dit verzoek tot bemiddeling uiterlijk op de zevende dag na de dag waarop de jongere
kennis heeft gekregen van die beslissing worden ingediend. De maandcommissaris streeft
ernaar om binnen de zes weken een oplossing te bereiken. Beide partijen worden in staat gesteld
om hetzij tezamen, hetzij in afzondering, mondeling hun standpunt toe te lichten. Zoals ook bij
de beklagprocedure, zal de maandcommissaris voorzien in een tolk indien de jongere de
Nederlandse taal niet voldoende machtig is. De maandcommissaris schrijft het resultaat van de
bemiddeling neer in een schriftelijk mededeling, waarvan beide partijen een afschrift krijgen.
Vier weken na het ontvangen van de mededeling, deelt de directeur zijn standpunten mee. De
directeur laat weten of hij het standpunt van de maandcommissaris over de grief deelt en of hij
naar aanleiding hiervan maatregelen zal nemen en zo ja, de welke. Ouders, voogd, stiefouders
of peetouders kunnen ook een verzoek tot bemiddeling indienen, wanneer het over gedragingen
jegens hem of henzelf gaat.46
De grieven die aanleiding kunnen geven tot een verzoek tot bemiddeling zijn dus veel
uitgebreider dan de oorzaken die aanleidingen kunnen geven tot een klacht. Bij een bemiddeling
worden namelijk ook gedragingen van het personeel opgenomen, wat bij de beklagprocedure
echter niet het geval is. Liefaard (2012) toont in zijn artikel aan dat jongeren zich niet altijd
bewust zijn van het onderscheid tussen beklag en bemiddeling. Verder onderzoek hieromtrent
is volgens Liefaard aan de orde is om deze hypothese te toetsen.
De mogelijkheid tot bemiddeling werd nieuw ingevoerd met de Bjj in 2001. De wetgever
introduceerde deze procedure om tegemoet te komen aan de vraag naar informele afhandeling
van conflicten. De bemiddeling werd gezien als een alternatieve manier om met klachten om te
gaan. Ondanks deze vooropgestelde doelstelling, moeten we vaststellen dat de wetgever een
procedure heeft ontwikkeld die enige flexibiliteit uitsluit. De goed bedoelde alternatieve
mogelijkheid, kunnen we volgens Liefaard (2008) niet als dusdanig opmerken, daar de
procedure tot bemiddeling ook van complexe aard is.
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4.2.4 De Commissie van Toezicht de dag van vandaag
Met de wijziging van de Bjj in 2011 werd de procedure van bemiddeling, beklag en beroep
herzien. Pas sinds 2011 werd een lijst opgenomen in de Bjj met beslissingen waartegen jongeren
kunnen klagen of een beroep tegen kunnen indienen.47 Er werd ook voorzien in een algemene
restcategorie om te vermijden dat jongeren niet kunnen klagen tegen een schending van overige
rechten en belangen (el Hessaini, 2013). De lijst met mogelijkheden waartegen jongeren kunnen
klagen werd opgenomen, omdat men na de invoering van de Bjj in 2001 opmerkte dat er veel
meer door de jongeren geklaagd werd. De lijst zou ervoor moeten zorgen dat jongeren niet voor
het minste zouden gaan klagen, wat onwenselijk zou kunnen zijn voor het opvoedkundig
klimaat (Liefaard, 2012).
Met een Commissie van Toezicht als onafhankelijk orgaan komt Nederland tegemoet aan de
internationale vereisten. Een interessant citaat uit het artikel van Sonja Wurzer kan hier
aangehaald worden: “De CvT moet de luis in de pels zijn, maar kan zelf niet zoveel” (2010, p.
30). Dit citaat toont aan, dat de CvT niet altijd evenveel kan bereiken dan het zou willen. Wurzer
geeft in haar artikel aan dat ze als maandcommissaris vaak veel zaken tegen komen die niet
goed lopen of onduidelijk zijn, maar ze kunnen dit slechts doorgeven aan de directie,
meedenken aan een oplossing of in de gaten houden of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.
De CvT kan er alleen via het beklagrecht voor zorgen dat de directie bepaalde beslissingen
neemt en moet dus constant een evenwichtsoefening maken. Enerzijds is de medewerking van
personeel en directie onontbeerlijk. Het bereiken van bepaalde doelen is immers evidenter bij
een goede verstandhouding. Anderzijds moet de CvT voldoende afstand bewaren om de
onafhankelijkheid te kunnen garanderen. De directeuren hebben in de justitiële
jeugdinrichtingen een bepalende invloed. De CvT kan bepaalde problemen aankaarten, maar er
zal enkel iets mee gedaan worden als de directeur zich mee inzet. De leden van de CvT hebben
tact nodig om zowel met de jongeren, de groepsleiding, de afdelingshoofden, als met de directie
om te gaan. Anders bestaat de kans dat de jongeren gaan proberen om de maandcommissaris
voor zich te winnen. De leden van de CvT leren de taken van de CvT voornamelijk in de praktijk
(Wurzer, 2010).
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Om te besluiten, kunnen we stellen dat de essentie van het klachtrecht is, dat jongeren burgers
zijn die de mogelijkheid moeten hebben om aan een onafhankelijke instantie klachten in te
dienen over ingrijpende beslissingen en beslissingen die hen raken. Het uitgangspunt van het
klachtrecht is dat zaken zo snel mogelijk en op een zo laag mogelijk niveau moeten worden
afgedaan (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004; van Nijnatten, Elbers, & van den Bogaard, 2006;
Liefaard, 2008). Dit wil zeggen dat zowel de inrichtingsmedewerkers als de jongeren moeten
proberen om conflicten onderling op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen de
jongeren een klacht indienen bij de beklagcommissie van de CvT. Met de invoering van de Bjj
werd bemiddeling geïntroduceerd.48 Deze vernieuwing uit 2001 kunnen we kaderen bij het
uitgangspunt van het beklagrecht. De maandcommissaris van de CvT neemt deze taak op zich
en probeert om een oplossing te vinden voor beide partijen, alvorens de stap wordt gezet naar
de beklagcommissie. Belangrijk om te onthouden is dat er verschil bestaat tussen een grief en
een klacht. Volgens Volf (2003) gaat het bij een grief om de wijze waarop de directeur zich in
een bepaalde aangelegenheid tegenover de jongere heeft gedragen of een bij of krachtens de
Bjj gestelde zorgplicht heeft betracht. Een gedraging van een personeelslid of een medewerker
van de instelling worden eveneens aangemerkt als een gedraging van de directeur. Bij een
klacht kan het echter alleen gaan om een beslissing door of namens de directeur die de jongere
betreft. Hiermee wordt ook een verzuim of weigering tot beslissing bedoeld. Er is dus een
verschil in reikwijdte tussen een grief of een klacht. Tevens wordt een grief via bemiddeling
behandeld door de maandcommissaris via bemiddeling, terwijl een klacht wordt behandeld
door de beklagcommissie van de CvT. Een jongere kan zelf een verzoek tot bemiddeling
indienen bij de maandcommissaris, maar de beklagcommissie kan ook beslissen om een reeds
ingediende klacht over te dragen aan de maandcommissaris met als verzoek hierover te
bemiddelen.
4.3

Te formeel een nadeel?

Nederland beschikt zoals hierboven geschetst, over een uitgebouwd, wettelijk geregeld en
duidelijk klachtrecht. Uiteraard is er ook op een dergelijk wettelijk geregeld kader kritiek te
formuleren. Zo haalt Liefaard (2012) aan dat er een spanningsveld is op te merken tussen het
beklagrecht en het opvoedingsklimaat in de inrichtingen. Het is echter niet zo dat het
beklagrecht geen ruimte meer laat om zaken op een pedagogische wijze op te lossen. Maar in
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het licht hiervan dient het beklagrecht wel als laatste redmiddel te worden gebruikt. De
wetgever gaat ervan uit dat jongeren een verantwoordelijkheid hebben in het oplossen van
conflicten. Hierbij werd echter niet stilgestaan bij het feit of alle jongeren hier wel toe in staat
zijn. Tevens mag het als een opvoedingsdoelstelling worden aangenomen dat de inrichting de
verantwoordelijkheid heeft om de jongeren te begeleiden en te ondersteunen bij het nemen van
deze

verantwoordelijkheid.

We

kunnen

hier

dus

spreken

van

een

gedeelde

verantwoordelijkheid. Het gaat niet alleen om de bescherming van de individuele belangen van
de jongeren, maar tevens over een toezichthoudende taak van de overheid. Het beklagrecht kan
dus in essentie pas goed functioneren mits adequate voorlichting, begeleiding en ondersteuning
van jongeren, zonder het pedagogisch klimaat van de inrichtingen uit het oog te verliezen. Dit
spanningsveld werd ook door Jolande uit Beijerse (2011) opgemerkt tijdens haar rol als
maandcommissaris. Ze ondervond dat groepsleiders het bestaan van een klachtenprocedure wel
gemakkelijk vonden, omdat ze zo discussies konden afkappen door te zeggen dat de jongeren
dan maar een klacht moesten indienen. Dit staat echter vanzelfsprekend haaks op het idee dat
het klachtrecht een uiterst middel moet zijn en onenigheden, vanuit pedagogisch oogpunt, het
beste onderling dienen opgelost te worden.
Naast het zonet aangekaarte spanningsveld, kende het klachtrecht doorheen de tijd ook nog
andere kritieken. Liefaard (2004) kaart aan dat het beklagrecht in de loop der jaren wat uit de
hand dreigde te lopen. Jongeren gingen namelijk over allerlei zaken klagen, bijvoorbeeld over
het feit dat een zakje chips één dag vervallen was. De jongeren misbruikten hun recht op beklag
om hun verblijf en/of behandeling te verstoren. Naar aanleiding van dergelijke situaties werd
het beklagrecht ter discussie gesteld door Tweede Kamerlid Eerdmans, die het klachtrecht
binnen het kader van de Beginselenwet wilde aanpassen. Door deze discussie dreigt er een
ridiculisering van het klachtrecht voor jongeren te ontstaan. We moeten ons ervan bewust zijn
dat alhoewel niet alle beklagzaken altijd even relevant zullen zijn en het feit dat sommige
jongeren misbruik maken van hun recht op beklag, het klachtrecht voor jongeren in justitiële
jeugdinrichtingen nog steeds van belang is. Klachtrecht zorgt immers voor rechtsbescherming
van de jongeren, maar het zorgt ook voor transparantie, wat het signaleren van wantoestanden
in inrichtingen mogelijk maakt. Om gedeeltelijk aan deze kritiek tegemoet te komen, werd zoals
we hierboven reeds hebben aangegeven in 2011 in de Bjj een lijst opgenomen met
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mogelijkheden waartegen jongeren kunnen klagen, alsook werd er voorzien in een
restcategorie.49
Een meer algemene kritiek die bij de Bjj geformuleerd kan worden is dat alles nu heel formeel
geregeld wordt, waardoor er weinig ruimte wordt gelaten om in de praktijk om te gaan met
bepaalde voorvallen. Alles dient te gebeuren volgens de daarvoor uitgestippelde regeltjes. De
Bjj werd als duidelijk regelgevend kader ontvangen, maar in de praktijk wordt het vaak ervaren
als een tamelijk juridisch en daardoor lastig werkbaar kader (Liefaard, 2012). De invoering van
de Bjj heeft ervoor gezorgd dat er van de groepsleiders verwacht wordt dat ze meer als jurist
denken, terwijl ze hier helemaal niet voor zijn opgeleid. We kunnen hier dus terug te maken
met een soort van spanningsveld. Enerzijds is er de wil om duidelijke regels te hebben en
anderzijds moet de groepsleiding voldoende ruimte hebben om hun pedagogische taken uit te
voeren (Liefaard, 2010).
Vlak na de invoering van de Bjj in 2001 werd er een opmerkelijke stijging van het aantal
klachten waargenomen. Echter in de jaren nadien kon men een stagnering van het aantal
klachten waarnemen, om daarna zelf terug af te nemen. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het
feit dat door de wetswijzigingen er zogenaamde voorgesprekken werden ingevoerd. Deze
voorgesprekken hadden als doel om eerst met de jongeren in gesprek te gaan, om te vermijden
dat jongeren te snel klachten zouden gaan indienen. Iets wat niet mag beletten, dat wanneer een
jongere een klacht wenst in te dienen, zonder in gesprek te gaan, dit altijd mogelijk moet zijn
(Liefaard, 2012). Deze voorgesprekken bestaan uit een actief beleid, waarbij een personeelslid
eerst met de jongere gaat praten over de klacht. Het idee is namelijk dat het voor beide partijen
beter is, wanneer er onmiddellijk gevolg kan gegeven worden aan de klachten. In de justitiële
jeugdinrichtingen hanteren ze een zogenaamde ‘afkoelperiode’, waarna de jongere alsnog kan
aangeven dat hij een klacht wil indienen. De jongere komt vaak na enige tijd tot inkeer en via
het gesprek met het personeel wordt er vaak al tot een oplossing gekomen voor de grief
(Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2009). Het feit dat het aantal klachten na de stijging terug
leek af te nemen, zou ook weleens te maken kunnen hebben met de invoering van de Bjj zelf
en de daarbij horende aandacht voor de verschillende regelingen, wat de eerst vermelde stijging
zou kunnen verklaren. Tot slot een reden tot afname kan ook verklaard worden door het feit dat
er heel wat klachten gingen over het te veel op kamer zitten, vanwege het personeelstekort.
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Wanneer dit werd aangepakt, zorgde dit eveneens voor een daling van het aantal klachten
(Liefaard, 2012). De ‘klachtgevoeligheid’ van de Bjj kwam ook naar voor tijdens de enquêtes
die afgenomen werden bij het personeel naar aanleiding van de evaluatie van de Bjj. Uit deze
enquêtes kwam naar voor dat sinds de Bjj het aantal klachten dat door jongeren wordt
ingediend, duidelijk is toegenomen (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004).
Verder komt uit het onderzoek van Liefaard, Bruning en Volf (2004) naar voor dat directeuren
en teamleiders aangeven dat de beroepsprocedure bij RSJ veel tijd en geld kost. Ze geven aan
dat er een financiële drempel zou moeten zijn voor het instellen van beroep. Uit ditzelfde
onderzoek blijkt dat jongeren niet echt op de hoogte zijn van hun mogelijkheden wanneer zij
het niet eens zijn met een bepaalde beslissing van de directeur, teamleider of groepsleider. Op
basis van deze bedenking, kunnen we ons afvragen of dit systeem wel optimaal kan werken als
de jongeren slechts een beperkte kennis en ervaring hebben met betrekking tot het systeem.
Hierbij moeten we echter wel bewust zijn van het feit dat gebrekkige ervaring ook kan
betekenen dat jongeren niet meer nodig hebben dan de mogelijkheid om hun beklag te doen.
Tot slot geven sommige jongeren ook aan geen klacht in te dienen, omdat ze denken dat ze
hierdoor een negatieve reactie gaan uitlokken bij de groepsleiding, iets wat ze nadien gaan
bekopen (Liefaard, Bruning, & Volf, 2005).
Het feit dat de procedure van het beklagrecht heel complex en formeel is, maakt ook een
belangrijke kritiek uit. Dit maakt het voor jongeren vaak moeilijk om te begrijpen. Hierdoor
hebben jongeren tevens regelmatig nood aan (legale) bijstand. De procedures duren vaak ook
langer dan wat wettelijk toegestaan is, zo’n vijf tot zes weken i.p.v. vier weken. Tot slot blijkt
ook uit de evaluatie van de Bjj dat directie en groepsleiders de indruk hebben dat na de
invoering van de Bjj het aantal klachten is toegenomen. Jongeren maken sinds de invoering te
snel gebruik van hun recht tot beklag. Wanneer jongeren aanspraak maken op een bemiddeling,
kan de reactie van de directie vaak lang uitblijven (vier weken), wat ertoe kan leiden dat de
jongeren hun klachten terug intrekken. Jongeren kunnen namelijk vaak niet zo lang wachten
om een antwoord te krijgen op hun ‘probleem’ (Liefaard, 2008).

4.4

Beklagrecht in de praktijk

Uit de evaluatie van de Beginselenwet (2004) blijkt dat jongeren op verschillende manieren
geïnformeerd worden over hun rechten. Soms krijgen ze informatie over hun rechten bij het
intakegesprek. Jongeren krijgen de huisregels en soms de groepsregels van de inrichting. De
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jongeren kunnen met vragen over hun rechtspositie overigens ook altijd terecht bij de
groepsleiders. Soms verzorgt een Kinder- en Jongerenrechtswinkel een juridisch spreekuur in
de inrichting.
Tussen de wijze van informeren tussen de verschillende jeugdinrichtingen onderling zijn er
volgens Bruning, Liefaard en Volf (2004) ook verschillen op te merken. Zo laat één
jeugdinrichting de jongeren ondertekenen wanneer ze de huisregels ontvangen. Een andere
jeugdinrichting geeft aan de jongeren niet zo expliciet op hun rechten wijzen, om ‘misbruik’ te
voorkomen. De jongeren lijken op de hoogte te zijn van de beklag en beroepsprocedure. Over
de regels omtrent bezwaar- en verzoekschriftprocedure worden ze niet altijd geïnformeerd.
Jongeren zijn dus over het algemeen op de hoogte over hun recht om beklag te doen. De meeste
jongeren hebben hier al weleens gebruik van gemaakt. De beroepsprocedure leeft echter minder
onder jongeren en ook de bemiddelingsprocedure is minder bekend. De jongeren geven aan
eerst te gaan praten met een groepsleider of een mentor wanneer ze ergens niet mee eens zijn.
De groepsleiding wordt dus aanzien als een belangrijke vraagbaak over de rechtspositie van
jongeren. We moeten ons bewust zijn van het feit dat dit een spanningsveld is, waarbij de
verschillende functies van de groepsleiding in het gedrang kunnen komen. Tevens moeten we
ons de vraag stellen of de groepsleiding wel voldoende opgeleid en gekwalificeerd is om op
vragen over de rechtspositie van jongeren te antwoorden. Bij de dossieranalyse van deze
evaluatie is gebleken dat slechts in een klein aantal dossiers (namelijk twee dossiers)
aantekeningen zijn terug gevonden met betrekking tot beklag, beroep of bemiddeling. In een
derde dossier werd slechts een klachtenformulier teruggevonden. We moeten ons hier dus
afvragen of de resultaten van de beklag-, beroep- en bemiddelingsprocedures wel in de dossiers
terecht komen. Verder onderzoek is hier aangewezen. Ook het onderzoek van een jaar later van
Bruning, Liefaard & Volf (2005) toont aan dat jongeren vooral van elkaar leren welke rechten
zij hebben. De informatievoorziening wordt door hen als te beperkt ervaren. Het feit dat
jongeren goed op de hoogte zijn van hun recht om te kunnen klagen, komt ook terug in het
onderzoek van de Engelse kindercommissaris. Maar hier geven sommige jongeren aan dat ze
prefereren om een klacht mondeling te uiten in plaats van zich te moeten buigen over de
schriftelijke procedure (Children's Commissioner, 2012).
Het onderzoek, dat door verschillende inspecties (2007) gedaan werd op verzoek van de
minister van Justitie, naar de veiligheid binnen de justitiële jeugdinrichtingen, draagt een stukje
bij tot onze kennis over hoe het er in de jeugdinrichtingen in de praktijk aan toe gaat. Daar het
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onderzoek van 2007 is, zijn de gegevens gedateerd. Toch lijkt het ons interessant om deze kort
te bespreken, aangezien we niet over recentere empirische gegevens beschikken die een blik
werpen op de praktijk. Een deel van de inrichtingen die toen bestudeerd werden, bestaan
vandaag niet meer. Nederland heeft namelijk sinds enkele jaren te maken met een leegstand in
de justitiële jeugdinrichtingen, wat ervoor heeft gezorgd dat er heel wat inrichtingen doorheen
de jaren gesloten zijn (Pleysier, Rom, & Put, 2011). De inrichtingen die vandaag nog bestaan
en die toen ook bestudeerd werden zijn de Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen De Hartelborgt,
De Hunnerberg, Den Hey-Acker en de particuliere jeugdinrichtingen Het Keerpunt en
Teylingereind. In de bestudeerde inrichtingen was er overal een klachtrecht aanwezig, enkel in
Den Hey-Acker situeerde het klachtrecht zich eerder nog op operationeel niveau. Daar dit
onderzoek een belangrijke blik werpt op de praktijk, zullen we per inrichting hieronder kort
bespreken hoe het klachtrecht eruitziet en hoe de jongeren hierover geïnformeerd worden.
In Rijks jeugdinrichting De Hartelborgt krijgen jongeren informatie over hun rechten en
plichten door middel van huisregels die op de kamer liggen. Het staat echter niet vast dat de
jongeren hiervan ook daadwerkelijk kennisnemen. Tijdens de intakegesprekken wordt er niet
stelselmatig iets over het klachtrecht vermeld. In De Hartelborgt is er omtrent het klachtrecht
een vastgelegd beleid conform de wetgeving. Desondanks verwachten jongeren weinig van de
klachtenprocedure. Het indienen van klachten zien de jongeren niet als een vanzelfsprekend
en/of geaccepteerd middel om op te komen voor hun rechten. Niet alle jongeren zijn bekend
met de Commissie van Toezicht. Jongeren kunnen zich tijdens de klachtenprocedure laten
bijstaan door een raadsman of een andere derde. Het is echter wel zo dat de jongeren hierin niet
ondersteund worden, ze dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen (Inspectie jeugdzorg,
Inspectie van het Onderwijs, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie voor de
Sanctietoepassing , 2007).
In Rijks jeugdinrichting De Hunnerberg zijn jongeren op de hoogte van hun rechten en plichten.
De huisregels en de groepsregels bevinden zich op hun kamer en de groepsleiding maakt hen
bewust van het feit dat het belangrijk is dat de jongeren hiervan kennisnemen. Tijdens de eerste
dagen van het verblijf is er tijdens het dagprogramma voldoende tijd voorzien om kennis te
nemen van de regels en om eventuele vragen te stellen aan een mentor. De jongeren zijn bekend
met de klachtenprocedures, al maken ze er niet al te vaak gebruik van. Diverse redenen voor
het niet indienen van klachten worden aangewend. Sommige jongeren geven aan angst te
hebben voor de gevolgen wanneer ze een klacht indienen of zijn onwetend over hoe ze de klacht
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moeten aanpakken. Het personeel wordt door de directie aangemoedigd om op een
pedagogische manier om te gaan met klachten. Het komt daarom regelmatig voor dat jongeren
na een goed gesprek met iemand van het personeel hun klacht weer intrekken. Heel wat klachten
leken overigens te worden ingetrokken. De maandcommissaris besloot daarom in 2007 een
navraag te doen bij de jongeren, om na te gaan waarom ze hun klachten intrekken. Jongeren
laten hun zich tijdens de klachtenprocedure nooit bijstaan door een rechtsbijstandverlener of
een andere vertrouwenspersoon. In de huisregels staat er tevens niets over de mogelijkheid om
zich te laten bijstaan (Inspectie jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie voor de
Gezondheidszorg, Inspectie voor de Sanctietoepassing , 2007).
In de Rijks jeugdinrichting Den Hey-Acker zijn de jongeren goed op de hoogte van hun rechten
en plichten. De huisregels bevinden zich op hun kamer. Op de groep hangt er een lijst waarop
jongeren kunnen intekenen om een gesprek te hebben met de maandcommissaris. De
maandcommissaris bezoekt tweemaal per maand de inrichting. De klachtenprocedures in Den
Hey-Acker zijn duidelijk voor de jongeren. Er heerst een open klachtenklimaat. Wanneer
jongeren een klacht willen indienen, krijgen ze hiervoor een daartoe bestemd klachtenformulier
van de groepsleiding. De jongeren worden hierin niet in tegen gewerkt. De klachtenafhandeling
vindt binnen een afzienbare tijd plaats. De huisregels voorzien niet in bijstand voor de jongeren
wanneer ze een klacht willen indienen (Inspectie jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs,
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie voor de Sanctietoepassing , 2007).
In de particuliere jeugdinrichting Het Keerpunt zijn jongeren op de hoogte van hun rechten en
plichten. De huisregels en de groepsregels bevinden zich op hun kamer en de groepsleiding
wijst de jongeren op het belang om hiervan kennis te nemen. Jongeren informeren elkaar, ze
kunnen met vragen over hun rechtspositie terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon
(maandcommissaris) en elke twee weken wordt de leefgroep bezocht door een
vertegenwoordiger van de Kinderrechtswinkel, waarbij de jongeren terecht kunnen met vragen.
De jongeren kennen de mogelijkheid om klachten in te dienen, maar ze zien het niet als een
vanzelfsprekend en geaccepteerd middel om op te komen voor hun rechten. De groepsleiding
zendt immers dubbele signalen uit over het indienen van klachten. De ene keer wordt het
aangemoedigd, terwijl het de volgende keer wordt afgeraden. De jongeren hebben hierdoor de
indruk dat ze zich eerst bij de groepsleiding moeten verantwoorden alvorens ze een klacht
kunnen of mogen indienen. Heel wat klachten worden op de werkvloer reeds opgelost, vaak is
dit door tussenkomst van de maandcommissaris die bemiddelt tussen beide partijen. Jongeren
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kunnen qua bijstand contact opnemen met hun voogd of advocaat of ze kunnen beroep doen op
ondersteuning door de Kinderrechtswinkel. Tijdens de klachtenprocedure worden ze echter
zelden bijgestaan door een raadsman of een andere derde (Inspectie jeugdzorg, Inspectie van
het Onderwijs, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie voor de Sanctietoepassing , 2007).
Tot slot in de particuliere jeugdinstelling Teylingereind ontvangen de jongeren bij binnenkomst
een informatieboekje met onder andere informatie over hun rechten en plichten. Uiteraard
wordt dit boekje niet door alle jongeren gelezen. De maandcommissaris komt tweemaal per
maand langs, hij/zij spreekt dan met de jongeren en ontvangt eventuele klachten. De
bemiddelingsprocedure zoals we die kennen vanuit de wetgeving is vastgelegd in de
klachtrenregeling van de inrichting. In Teylingereind worden jongeren actief gestimuleerd zich
eerst te wenden tot de groepsleiding, wanneer ze een klacht hebben. Zo leren ze hun problemen
bespreekbaar te maken en via de weg van overleg een oplossing te vinden. Dit heeft echter als
mogelijk effect, dat jongeren ontmoedigd worden om een klacht in te dienen en hun recht niet
als vanzelfsprekend te ervaren. In het informatieboekje dat de jongeren bij binnenkomst
ontvangen, staat er niets in over bijstand tijdens de klachtenprocedure. De kinderrechtswinkel
heeft wel een spreekuur in de inrichting (Inspectie jeugdzorg, Inspectie van het Onderwijs,
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie voor de Sanctietoepassing , 2007).
Uit de gegevens van deze rapporten van 2007 blijkt dat het er in de praktijk vaak anders aan toe
gaat dan hoe het op wetgevend vlak voorgeschreven wordt. Dit toont aan dat empirische
gegevens uitermate belangrijk zijn om een concreet inzicht te krijgen op hoe het klachtrecht in
realiteit functioneert. In het licht van de invoering van de Bjj, stellen we zes jaar na invoering
vast dat de praktijk nog niet op hetzelfde niveau zit als wat de wetgeving beoogt. Enkele jaren
later, benadrukt Liefaard (2010) het belang van de bekendheid van het spreekuur van de
maandcommissaris. Zoals ook in de wetgeving vermeldt staat, dient de maandcommissaris en
zijn spreekuur bekend gemaakt te worden bij de kinderen en jongeren die van hun vrijheid
beroofd zijn. Dit sluit dan ook aan bij de informatieplicht naar jongeren toe. Jongeren moeten
bij binnenkomst in een jeugdinrichting op de hoogte worden gebracht van hun rechten en
plichten. Dit is van cruciaal belang voor de rechtspositie van de jongeren. Het afgeven van de
huisregels en/of een kopie van de Bjj blijkt onvoldoende.
Inzichten uit de praktijk zijn uitermate belangrijk. Sinds 2016 kunnen we beroep doen op een
onderzoek van de Kinderombudsman (2016). Uit dit onderzoek blijkt dat de klachtenprocedure
over het algemeen bekend is bij de jongeren en dat de procedure begrijpelijk is. De meeste
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jongeren gaven aan dat ze toen ze in de inrichtingen aankwamen, ze een boekje of een
informatiemapje kregen waarin informatie over het klachtrecht stond. Ze geven echter ook aan
dat de informatie louter aan hen werd overhandigd, het effectief bespreken van de informatie
kwam niet aan bod. Dit leidde ertoe dat niet alle jongeren de informatie lazen. Ook hier weer
gaven de jongeren aan dat ze de meeste informatie over het klachtrecht eerder van elkaar dan
van de instelling kennen. Net zoals in het eerder besproken inspectierapport (2007) komt hier
ook weer de stem naar voor dat jongeren bang zijn voor de negatieve consequenties na het
indienen van een klacht. De jongeren hechten veel belang aan de onpartijdigheid,
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de maandcommissaris. Het allerbelangrijkste voor
de jongeren is dat ze serieus genomen worden als ze een klacht indienen. Jongeren die van hun
vrijheid beroofd zijn, hebben vaak weinig vertrouwen in alles en iedereen om hen heen en
bijgevolg zijn ze argwanend over het indienen van een klacht. Het is daarom belangrijk om elke
klacht serieus te nemen, om zo hun vertrouwen stelselmatig wat terug te winnen
(Kinderombudsman, 2016). De angst dat het indienen van klachten achteraf tegen hen gebruikt
zal worden komt ook weer naar voor in het Engelstalig onderzoek van de Kindercommissaris
(Children's Commissioner, 2012). Ook Penal Reform International (2013) benadrukt dat dit een
uitdaging voor het klachtrecht kan uitmaken.

4.5

Aantal klachten?

4.5.1 De jaarverslagen van de CvT
Een duidelijk overzicht van het aantal ingediende klachten in Nederlandse justitiële
jeugdinrichtingen is niet voorhanden. We kunnen ons wel baseren op de jaarverslagen van de
CvT. Deze jaarverslagen worden slechts sinds 2012 openbaar gepubliceerd op de site van de
Dienst justitiële jeugdinrichtingen (Dji). Per inrichting wordt er door de CvT een jaarverslag
opgemaakt. Voor de beschikbare jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 proberen we aan
de hand van de verschillende jaarverslagen een schematisch overzicht weer te geven van het
aantal klachten. Belangrijk om hierbij op te merken is dat niet van alle justitiële
jeugdinrichtingen een jaarverslag openbaar werd gemaakt. We moeten dus voorzichtig
omspringen met de resultaten. Tevens verschilt dit ook per jaar. Het is niet zo dat wanneer een
jaarverslag van een inrichting in 2012 beschikbaar is, dat dit ook beschikbaar is voor dezelfde
inrichting voor 2013 of 2016. We hebben online toegang tot vijf jaarverslagen van 2012, vijf
jaarverslagen van 2013, zes jaarverslagen van 2014, zes jaarverslagen van 2015, vijf
jaarverslagen van 2016 en drie jaarverslagen van 2017. Voor 2012 beschikken we over de
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jaarverslagen van Den Hey-Acker, De Hunnerberg, De Heuvelrug, Teylingereind en De
Hartelborgt. Voor 2013 hebben we toegang tot de jaarverslagen van De Hartelborgt, De
Heuvelrug, Amsterbaken, Het Keerpunt en Teylingereind. Voor 2014 hebben we toegang tot
de jaarverslagen van Den Hey-Acker, De Hunnerberg, Het Keerpunt, De Heuvelrug,
Teylingereind en Lelystad. Voor 2015 kunnen we terugvallen op de jaarverslagen van De
Heuvelrug, Intermetzo, Den Hey-Acker, De Hartelborgt, De Hunnerberg en Teylingereind.
Voor 2016 kunnen we rekenen op de jaarverslagen van Juvaid, De Hunnerberg, Den HeyAcker, Intermetzo en Teylingereind. Voor 2017 hebben we zicht op de jaarverslagen van Den
Hey-Acker, De Hunnerberg en Teylingereind. We beschikken dus slechts van één
jeugdinstelling, namelijk Teylingereind consequent over de jaarverslagen van 2012 t.e.m. 2017.
Hiervan op de hoogte zijnde, is het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden wanneer we
de cijfergegevens bekijken. In het onderstaand schema zullen enkel de jeugdinrichtingen
opgenomen worden die vandaag nog bestaan. Diegene die door de jaren heen gesloten werden,
zullen niet weergegeven worden in de onderstaande tabel.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Den Hey-Acker

124

215

161

160

191

De Hunnerberg

58

214

159

238

135

De Hartelborgt

290

442

Teylingereind

244

141

299

Het Keerpunt
Lelystad

278
206

264

406

149

236

160

68

Juvaid

164

Tabel 3: Aantal klachten per jeugdinrichting per jaar. 50
Uit de jaarverslagen blijkt (zie samenvatting in bijlage), dat van het totaal aantal ingediende en
behandelde klachten, heel wat klachten worden ingetrokken. We kunnen stellen dat er vaak de
helft of zelfs meer dan de helft van de klachten wordt ingetrokken. Het gaat hier om
intrekkingen van klachten na bemiddeling, intrekkingen om andere redenen of intrekkingen op
zitting. We zouden op basis hiervan voorzichtig kunnen besluiten dat bemiddeling een
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De cijfers in de opgemaakte tabel werden gegenereerd uit de jaarverslagen van de Commissie van Toezicht
van 2012 t.e.m. 2017 die openbaar werden gemaakt.
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constructief middel is om klachten aan te pakken. Er kan zo immers op een adequate en snelle
manier opgetreden worden. De maandcommissaris vervult de rol van bemiddelaar en tracht op
een snelle wijze een oplossing te bieden voor beide partijen. Andere redenen om klachten in te
trekken, kunnen verschillende oorzaken hebben. Een jongere kan bijvoorbeeld heel impulsief
een klacht indienen en nadien tot inzicht komen. Ze komen misschien na het indienen van hun
klacht tot inzicht dat ze misschien op het moment van het conflict iets te hard hebben
gereageerd. Jongeren kunnen ook na het indienen van hun klacht beseffen dat er weinig met het
indienen van hun klacht te winnen valt of dat er alternatieven zijn die positiever kunnen
uitvallen dan het indienen van een klacht. Intrekkingen kunnen misschien ook het gevolg zijn
van, zoals we eerder in de literatuur gezien hebben, de angst om na het indienen van een klacht
anders behandeld te worden door het personeel.
4.5.2 Het inspectierapport over de werkwijze van de CvT
Het inspectierapport (2009) dat zich heeft gebogen over de werkwijze van de Commissies van
Toezicht bevat ook een aantal cijfergegevens omtrent het beklagrecht. In dit rapport wordt er
gekeken naar de werkwijze van de verschillende Commissies van Toezicht. Dit onderzoek
beperkt zich dus niet enkel tot de sector jeugd, maar werpt ook een blik op andere sectoren waar
andere Commissies van Toezicht werkzaam zijn. Het is echter wel mogelijk om enkel de cijfers
van de Commissie van Toezicht die specifiek van toepassing zijn op de sector jeugd eruit te
filteren. De cijfers uit dit onderzoek dateren van 2007. Deze cijfers zijn redelijk gedateerd, maar
omwille van het feit dat ze ons zicht geven op andere cijfers, dan diegene waarover we al
beschikken dankzij de jaarverslagen, lijkt het ons toch interessant om deze kort even te
bespreken.
Uit dit onderzoek blijkt dat er in 2007 bij een gemiddelde capaciteit van 184 plaatsen,
gemiddeld 182 beklagzaken waren. In 11% van deze beklagzaken werd de klacht gegrond
verklaard. Slechts tegen 2% van de uitspraken werd beroep ingesteld. Het secretariaat van de
beklagcommissie moet altijd een afschrift sturen naar de directie en naar de klager. Er werd
nagegaan of dit afschrift altijd naar de directie werd gestuurd. Acht justitiële jeugdinrichtingen
hebben meegedaan aan dit onderzoek. Van de acht jeugdinrichtingen, gaven er zeven aan dit
altijd te doen. Eén jeugdinrichting gaf aan dit slechts bij de helft van de klachten te doen. Nadat
de directie een klacht heeft ontvangen, moeten ze hierover inlichtingen geven. De gemiddelde
doorlooptijd tussen het verzoek tot inlichtingen en de ontvangst van inlichtingen is 16 dagen
(Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2009). Wanneer we specifiek gaan kijken naar de
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bemiddeling, kunnen we zien dat de gemiddelde doorlooptijd 18 dagen bedraagt. De wettelijke
termijn waarbinnen de bemiddeling tot een oplossing moet komen bedraagt zes weken. In 19%
van de gevallen verloopt de bemiddeling buiten de wettelijke termijn (Inspectie voor de
Sanctietoepassing, 2009).
Uit dit onderzoek (Inspectie voor de Sanctietoepassing, 2009) komt naar voor dat de frequentie
van de beklagzittingen verschilt per inrichting. Van de acht jeugdinrichtingen, gaven er twee
aan één keer per week een beklagzitting te houden. Vier inrichtingen gaven aan dit één keer per
maand te doen en twee inrichtingen gaven aan dit slechts te doen wanneer nodig. De
meerderheid van de jeugdinrichtingen gaf aan de beklagzittingen volgens een vaste frequentie
te houden, één inrichting gaf aan dit niet te doen. Het aantal leden van de beklagcommissies
verschilt ook per inrichting. Gemiddeld bestaat een beklagcommissie uit vier leden, met een
minimum van één lid en een maximum van elf leden. Zoals de wetgeving ook aangeeft, kan
een beklagzaak zowel enkelvoudig als meervoudig worden afgedaan. Vijf jeugdinrichtingen
geven aan een beklagzaak altijd eenvoudig af te doen, twee jeugdinrichtingen geven aan dit bij
drie kwart van de zaken te doen en één jeugdinrichting geeft aan dit bij een kwart van de zaken
te doen. Wanneer een klacht enkelvoudig wordt afgedaan, kan deze nog altijd doorverwezen
worden om deze meervoudig af te handelen. Twee jeugdinrichtingen geven aan dit bij een kwart
van de zaken te doen en zes inrichtingen geven aan dit nooit te doen.
Zoals ook eerder al aangegeven, moeten beide partijen (directie en klager) in de mogelijkheid
gesteld worden om mondelinge opmerkingen te geven over het klaagschrift. Zeven
jeugdinrichtingen geven aan deze mogelijkheid altijd te voorzien en één inrichting geeft aan dit
bij drie kwart van de zaken te voorzien. Beide partijen kunnen er ook voor kiezen om buiten
elkaars aanwezigheid te worden gehoord. Drie jeugdinrichtingen geven aan dit bij een kwart
van de zaken te doen en de overige geven aan dit nooit te doen. Klagers mogen zich tijdens een
beklagprocedure

altijd

laten

bijstaan

door

een

rechtsbijstandverlener

of

een

vertrouwenspersoon. Acht inrichtingen geven aan dat in alle gevallen gebruikt gemaakt wordt
van een rechtsbijstandverlener. Wat de vertrouwenspersoon betreft, geven vijf inrichtingen aan
dat dit voorkomt en drie geven aan dat dit niet voorkomt. Tot slot is de gemiddelde doorlooptijd
van het rogatoir horen (van verzoek tot verslag) 35 dagen (Inspectie van de Sanctietoepassing,
2009).
De beklagcommissie dient binnen de vier weken, te rekenen van de datum van ontvangst van
het klaagschrift, uitspraak te doen. In de praktijk geven drie jeugdinrichtingen aan dat aan deze
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wettelijke termijn tegemoet wordt gekomen, terwijl vijf jeugdinrichtingen aangeven dat dit niet
het geval is. Drie jeugdinrichtingen geven aan dat de uitspraak altijd binnen de vier weken
geschiedt, één inrichting geeft aan dat dit bij driekwart van de klachten het geval is, één
inrichting geeft aan dat dit slechts bij een kwart van de klachten het geval is en drie inrichtingen
geven aan dat de wettelijke termijn van vier weken nooit gehaald wordt. Wanneer we dit in
percentages gaan bekijken blijkt dat 86% van de klaagschriften buiten de wettelijke termijn van
vier weken wordt behandeld en 19% buiten de uitzonderlijke termijn van acht weken wordt
behandeld. De gemiddelde doorlooptijd van het verzoek tot inlichtingen en de ontvangst van
de inlichtingen van de directie bedraagt 16 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van de
beklagzitting tot de opstelling van een beschikking bedraagt 15 dagen. Tot slot bedraagt de
gemiddelde doorlooptijd van het opstellen tot het verzenden van de beschikking 7 dagen
(Inspectie van de Sanctietoepassing, 2009). De overschrijdingen van de wettelijke termijnen
kunnen dus hierin gekaderd worden. Er gaat met andere woorden heel wat tijd over de
verschillende stappen. Namelijk de tijd tussen het indienen van een klacht tot het ontvangen
van een beslissing omtrent de ingediende klacht. De procedure lijkt eenvoudig, maar blijkt toch
complexer wanneer we het tijdsverloop bekijken.
4.5.3 Evaluatie Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen
Hoewel de cijfers die we zonet besproken hebben al redelijk gedateerd zijn, gaan we nog een
stapje verder. Ook in het evaluatierapport van de Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen
van 2004 zijn een aantal cijfers terug te vinden. De cijfers die in dit onderzoek aangehaald
worden, gaan echter wel over de periodes 1999 tot en met 2002. Deze cijfers zijn gedateerd,
maar ook hier kiezen we om ze te bespreken omdat ze ons toch enkele interessante inzichten
kunnen geven. Onderstaande tabel werd overgenomen uit dit onderzoek en we zullen deze
gegevens hieronder kort, bondig en overzichtelijk bespreken (Bruning, Liefaard, & Volf ,
2004).
Jaar

Aantal

Ingetrokken

Niet-

klachten

klachten

ontvankelijk

Ongegrond

Gegrond

(inclusief
intrekkingen)
2002

2158

1596

?

?

507

2001

1686

719

193

376

398

60

2000

1263

415

96

352

400

1999

1341

340

130

449

422

Tabel 4: Overzicht aantal klachten + gevolg van 1999 t.e.m. 2002.
We kunnen zien dat de cijfers omtrent het aantal klachten gestegen zijn tussen 1999 en 2002.
Tussen 1999 en 2000 zien we een lichte daling, om daarna een stijging waar te nemen. De
stijging tussen 2001 en 2002 is het grootst. Dit kan eventueel te wijten zijn aan de
inwerkingtreding van de Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen in 2001. Door deze wet
kwam de rechtspositie van minderjarigen in detentie in de spotlight, wat bijgevolg tot een
stijging van aantal klachten kan geleid hebben. Jongeren geraken immers beter bekend met hun
mogelijkheden om beklag te doen. Het aantal ingetrokken klachten kennen over de bestudeerde
jaren heen ook een stijging. Eerst zien we een lichte stijging, om daarna tot bijna een
verdubbeling te komen. Daar in deze tabel enkele cijfers ontbreken, namelijk over de nietontvankelijke en ongegronde klachten van 2002 is het moeilijk om over deze categorieën een
uitspraak te kunnen doen. Wat we wel kunnen stellen is, dat de cijfers omtrent de gegronde en
ongegronde klachten nagenoeg gelijk zijn. De grote stijging van het aantal ingetrokken klachten
zou te maken kunnen hebben met de nieuw geïntroduceerde methode van bemiddeling. Zoals
we eerder al hebben gezien, worden heel wat klachten na bemiddeling ingetrokken. Ze worden
door middel van de bemiddeling immers al op een lager niveau opgelost (Bruning, Liefaard, &
Volf, 2004). De mogelijke verklaringen die we voor deze cijfers geven, zijn slechts hypotheses.

5. Verschil op wetgevend vlak tussen beide landen
Het klachtrecht kent op wetgevend vlak zowel in Vlaanderen als in Nederland een hele
voorgeschiedenis. Nadat we hierboven het klachtrecht in Vlaanderen en Nederland uitvoerig
besproken hebben, zullen we hieronder kort de grote verschillen op wetgevend vlak aanhalen.
De Commissie van toezicht voor kinderen en jongeren in voorzieningen voor
vrijheidsbenemende opvang in Vlaanderen werd in 201751 opgericht naar Nederlands
voorbeeld, maar kent toch ook enkel verschillen en eigenheden. De Nederlandse Beginselenwet
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Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende
het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van
kinderen en jongeren, Parl. St. Vl. Parl. 2015-16, 633 nr. 6.
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Justitiële Jeugdinrichtingen kent sinds 1 juli 201152 een opsomming van de beslissingen
waarover de jeugdige kan klagen. Een jongere kan enkel klagen tegen individuele beslissingen
en niet tegen algemene regelingen. In de Belgische conceptnota53 opteert men ervoor geen
opsomming te hanteren. Men redeneert in België dat praktijken en gewoonten en dergelijke
meer, voor zover ze een individuele impact hebben, het voorwerp van een klacht kunnen
uitmaken. Verder voorziet de Nederlandse wetgeving een termijn van zeven dagen waarbinnen
het klaagschrift moet binnen zijn.54 Ook hier volgt Vlaanderen het Nederlandse voorbeeld niet
en stelt geen termijn in. Zo willen ze minderjarigen ook na de invrijheidstelling de mogelijkheid
geven om alsnog een klacht in te dienen.55 Het klachtenbureau kan in Nederland -bij een klacht
die gegrond wordt verklaard-, de directeur van de justitiële jeugdinrichting opdragen om een
nieuwe beslissing te nemen, zelf een nieuwe beslissing nemen of de gewraakte beslissing
vernietigen. Ook kan het klachtenbureau beslissen om een compensatie toe te kennen aan de
jongere in kwestie indien de gevolgen van de beslissing niet teruggedraaid kunnen worden.56
Deze mogelijkheden heeft het Klachtenbureau in Vlaanderen niet aangezien het geen
jurisdictionele bevoegdheid bezit. Waar de beslissingen van het Nederlandse Klachtenbureau
bindend zijn, zijn deze van het Klachtenbureau in Vlaanderen dat niet.57 De Commissie van
Toezicht in Vlaanderen kent vele gelijkenissen met zijn Nederlandse tegenhanger, maar men
heeft toch getracht een systeem te creëren met de nodige eigenheid en aangepast aan de situatie
in Vlaanderen.
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Wijziging van de wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële
jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het wetboek
van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 juli 2011.
53
Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
54
Ibid., art. 66.
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Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
56
Ibid., art 73.
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Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
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6. Klachtrecht: betekenis en doel
6.1

Functies klachtrecht

Jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn, kunnen beroep doen op het klachtrecht. Het
klachtrecht maakt zoals eerder aangetoond een belangrijke rechtsbescherming uit voor deze
jongeren. Dit is niet alles, het klachtrecht kent volgens Liefaard (2012; 2017) echter meerdere
en verschillende functies. We kunnen de functies opdelen in vier categorieën en we zullen deze
hieronder kort bespreken.
Het klachtrecht vormt volgens Liefaard (2012;2017) ten eerste een oplossing tegen onwettige
of willekeurige behandeling door de instelling. Deze functie van het klachtrecht kan
bescherming bieden tegen schendingen van de rechten van jongeren, inclusief de meest ernstige
vormen

van

slechte

behandeling.

Dat

jongeren

hiervoor

terecht

kunnen

bij

klachtenmechanismen die onafhankelijk en onpartijdig zijn is van uitermate belang voor de
effectiviteit van het klachtrecht als middel tegen onwettige of willekeurige behandeling. Dit
zorgt er immers voor dat schendingen zichtbaar worden voor de buitenwereld. Echter, het
klachtrecht kan ook een belangrijke rol spelen bij ‘minder erge’ schendingen die een impact
hebben op het welzijn van kinderen alsook op de manier hoe ze omgaan met de
institutionalisatie.
Liefaard (2012;2017) haalt aan dat het klachtrecht ten tweede kan gezien worden als een
belangrijk conflictbeslechtingsmechanisme. Het kan immers conflicten tussen jongeren en de
inrichting trachten op te lossen. Vervolgens geeft Liefaard (2012;2017) aan dat het klachtrecht
jongeren tijdens hun vrijheidsberoving de mogelijkheid geeft om gehoord te worden over
beslissingen aangaande hun rechtspositie. Het klachtrecht houdt hierin dat de communicatie
tussen het kind en de instelling veiliggesteld wordt. Kinderen moeten kunnen participeren in de
instelling en ze moeten inspraak kunnen hebben in beslissing die hen aanbelangen. Kinderen
die opgesloten zijn moeten ‘serieus’ genomen worden en het recht om gehoord te worden is
belangrijk in dit verband. Klachtmechanismen kunnen ervoor zorgen dat de meningen van
kinderen in overweging worden genomen. Tegelijkertijd kan een goede communicatie tussen
het kind en de inrichting ertoe bijdragen dat klachtmechanismen minder gebruikt worden.
Kinderen zullen immers klachten indienen wanneer ze zich niet gerespecteerd voelen, wanneer
ze kunnen rekenen op een goede communicatie en wanneer ze het gevoel hebben dat wanneer
naar hen geluisterd wordt dit zou kunnen bijdragen tot een goed klimaat waar er weinig of niet
gebruik wordt gemaakt van het mechanisme om te klagen.
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Een vierde en laatste functie van het klachtrecht houdt namens Liefaard (2012;2017) in dat de
klachtmechanismen kunnen zorgen voor meer zichtbaarheid van de jongeren die van hun
vrijheid beroofd worden. Alsook maken ze de instelling voor de buitenwereld meer transparant.
Deze zichtbaarheid en transparantie houdt meerdere betekenissen in. Enerzijds kunnen de
klachten meer inzicht en kennis geven over de behandeling van kinderen wat een beter inzicht
geeft op de detentiepraktijken. Alsook kunnen de klachten van jongeren aanleiding geven tot
nadere inspectie en toezicht. Anderzijds kunnen de klachten die door de jongeren ingediend
worden voor de instelling een middel tot zelfreflectie zijn. De zaken die naar aanleiding van de
klachten naar boven komen kunnen gebruikt worden om het beleid beter af te stemmen, alsook
kunnen de inzichten gebruikt worden bij de opleiding van het personeel om in dergelijke
instanties te werken.
6.2

Doelen klachtrecht

In het onderzoek van de kinderombudsman (2016) in Nederland kunnen we een aantal doelen
voor het indienen van een klacht waarnemen. De doelen worden weergegeven voor de jongeren,
voor de leiding, alsook voor de commissie.
Jongeren hebben volgens het onderzoek van de Kinderombudsman (2016) meerdere doelen
wanneer ze een klacht indienen. In eerste instantie willen jongeren dat wanneer ze een klacht
indienen dat hun probleem dan ook effectief wordt opgelost. Een aantal jongeren dienen
klachten in om de leiding zwart te maken of om hen te pesten. Ze proberen op deze manier hun
klachtrecht te misbruiken. Jongeren dienen klachten in omdat ze hopen in de toekomst dat er
dingen zullen veranderen, zodat hun opvolgers niet meer hetzelfde moeten meemaken.
In het onderzoek van de Kinderombudsman (2016) wordt de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van een Commissie van Toezicht ook als enorm belangrijk ervaren. De jongeren
benadrukken dit door te stellen dat ze het belangrijk vinden dat onafhankelijke mensen op een
neutrale wijze kijken of alles in de inrichting wel goed gaat.
Een belangrijke drijfveer voor jongeren om klachten in te dienen, blijft ook het gelijk krijgen
en het winnen van de klacht om hiervoor dan een compensatie te krijgen. Het krijgen van een
tegemoetkoming kan dus ook een doel op zich uitmaken (Kinderombudsman, 2016).
In ditzelfde onderzoek (Kinderombudsman, 2016) geven de jongeren aan het ook belangrijk te
vinden dat de wet door de inrichting gerespecteerd wordt. Door het indienen van klachten hopen
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ze dat men zich aan de wet houdt. Tot slot geven vrijwel alle jongeren aan dat ze het meeste
belang hechten aan het feit dat ze serieus genomen worden, dat er naar hen geluisterd wordt en
dat er wat met hun klacht wordt gedaan.
De groepsleiding koppelt in het onderzoek van de Kinderombudsman (2016) ook bepaalde
doelen aan het klachtrecht. Het klachtrecht is volgens hen een belangrijk rechtsmiddel voor de
jongeren in de instelling. Tevens kan het klachtrecht een belangrijke rol spelen in het vinden
van een blinde vlek in de organisatie. Doordat er klachten worden ingediend, krijgen ze ook
zicht op zaken die niet goed gaan en kunnen ze hier de nodige gevolgen aan geven en bijdragen
aan verbetering. De groepsleiding geeft aan het klachtrecht een belangrijk instrument te vinden,
want jongeren kunnen door hier gebruik van te maken voor zichzelf opkomen. Wanneer
jongeren klachten indienen en ze worden niet in hun gelijk gesteld, vinden ze het klachtrecht
een goed middel om ervoor te zorgen dat jongeren hun gedrag veranderen. Naast het feit dat
jongeren voor zichzelf kunnen opkomen, zien ze het ook als een manier waarlangs jongeren
hun kritiek of frustratie kwijt kunnen geraken. Net zoals de jongeren, vinden ze het ook
belangrijk dat jongeren gehoord worden tijdens hun verblijf in detentie alsook dat jongeren
serieus worden genomen en dat er zo aan het herstel van hun vertrouwen kan gewerkt worden.
De Commissies van Toezicht geven in ditzelfde onderzoek (Kinderombudsman, 2016) aan ook
een aantal doelen te hebben bij de uitvoering van het klachtrecht. Door middel van het
klachtrecht kunnen ze bijdragen aan de verbetering van de hulpverlening, alsook kunnen ze
blinde vlekken die anders moeilijk te detecteren zijn aan de oppervlakte brengen. Wanneer er
iets niet goed verloopt in de inrichting, kan dit omwille van het klachtrecht aangepakt worden
en kan er iets veranderen. Jongeren moeten, wanneer ze het klachtrecht gebruiken, het gevoel
hebben dat er rechtvaardig met hen wordt omgegaan en dat het ook op een betrouwbare manier
gebeurt. Het belang van de onafhankelijkheid kan niet voldoende benadrukt worden. Het is
immers belangrijk dat ze van een onafhankelijk iemand kunnen horen of ze al dan niet gelijk
hebben. Alsook dat de jongeren zien dat er mensen zijn die zich aan de regels willen houden.
Net als bij de jongeren en bij de groepsleiding, is een zeer belangrijk doel ook dat de jongeren
serieus genomen worden en dat ze kunnen opkomen voor hun rechten. Jongeren moeten
gehoord worden.
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6.3

Waarom en waarover dienen jongeren klachten in?

Het klachtrecht heeft zowel voor de jongeren, de groepsleiding, als de Commissie van Toezicht
heel wat doelen. We weten hierdoor wat ze willen bereiken met het indienen van klachten, maar
wat de aanleiding voor het indienen van klachten vormt en waarover deze klachten dan zoal
gaan blijft nog onduidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen, kunnen we volgens het
onderzoek van van Nijnatten, Elbers en van den Boogaerd (2016) het klachtrecht bekijken
vanuit de geschillentheorie, een theorie die vaak in psychologische theorieën wordt gebruikt.
Meer bepaald gaat het dan om een rationele keuze theorie. Deze theorie geeft aan dat de weg
van conflicten naar het indienen van klachten gaat van ‘naming, via blaming, tot claiming’.
Eerst moeten de jongeren het conflict als dusdanig benoemen, vervolgens geven ze hier iemand
de schuld van om dit vervolgens aan te klagen en zo dus tot een klacht te komen. Als de
voordelen opwegen tegenover de nadelen zullen de jongeren een klacht indienen, tenzij er
betere alternatieven voorhanden zijn om hun doel te bereiken. Deze theorie lijkt echter ook
tegenstanders te hebben. Drie beperkingen van deze theorie wordt door deze tegenstanders
aangekaart. Ten eerste geven ze aan dat de immorele, berekende natuur van het
besluitvormingsproces problematisch is. Het is meer aannemelijk dat mensen hun
overtuigingen over wat juist en fout is zullen laten meespelen in hun beslissing. Ten tweede
zijn mensen niet in staat om de lange termijn gevolgen van hun beslissingen op voorhand in te
schatten. Onvoorziene omstandigheden maken het immers onmogelijk om alle pro’s en contra’s
tegenover elkaar af te wegen. Ten derde geven ze aan dat de geschillentheorie zwak is, omdat
het een ontwikkelingsperspectief ontbreekt. Ondanks dat deze theorie klachten ziet als een
resultaat van een cognitief proces, houden ze geen rekening met de cognitieve ontwikkeling.
Uit het onderzoek van van Nijnatten, Elbers en van den Bogaard (2006) blijkt dat jongeren
vooral klachten indienen vanuit eigenbelang en wraak. In veel gevallen en omwille van een
aantal redenen gaan de jongeren niet over tot klagen. Sommige jongeren gaven in dit onderzoek
aan dat ze bang waren om meer in de problemen te komen, wanneer ze een klacht zouden
indienen. Andere jongeren waren bang dat hun eigen rol in het conflict zou worden blootgelegd.
Tot slot gaven nog andere jongeren aan dat ze geen klacht indienen, omdat ze betere wegen
kennen om met conflicten om te gaan. Een klacht indienen zou er volgens hen toe bijdragen dat
het personeelslid waarover geklaagd wordt, er te gemakkelijk van zou afkomen. Ze lossen het
anders op, ze gaan schade toebrengen aan bepaalde eigendommen van het betrokken
personeelslid of ze gaan op het betrokken personeelslid slaan. Uit dit onderzoek blijkt tevens
dat jongeren om verschillende redenen geen gebruik maken van het klachtrecht, maar dat ze
66

eerder gebruik maken van agressie, het conflict informeel proberen op te lossen of helemaal
nietsdoen. Dit betekent echter niet dat het klachtrecht nutteloos is. Uit het onderzoek van uit
Beijerse (2011) blijkt dat jongeren vooral klagen over een te kort verblijf op groep en het
daarmee samenhangende lang verblijf op de afgesloten kamer. Hiernaast zijn er ook veel
klachten over het gebrek aan informatie op te merken. Het gebrek aan informatie wordt in dit
onderzoek in algemene termen uitgedrukt. Zoals hierboven reeds aangegeven, is het belangrijk
om jongeren te informeren over hun rechten en plichten. We hebben een aantal voorbeelden
gegeven over welke klachten zoal voorkomen en we hebben ook aangetoond waarom jongeren
soms beslissen om geen klacht in te dienen. In het kader van het voorgaande luik over de
kritieken op het klachtrecht, kunnen deze beslissingen om niet te klagen ook als een kritiek op
het klachtrecht opgemerkt worden.
Uit de evaluatie van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in 2004 blijkt dat jongeren
vooral klagen over plaatsing of afzondering op de eigen kamer, bejegening, voeding en te laat
van de kamer halen als gevolg van een personeelstekort. Deze klachten gelden zowel voor de
jaren 2001 als de jaren 2002. De volgorde van waarover het meeste geklaagd wordt is wel
enigszins anders (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004). Uit de jaarverslagen van de verschillende
CvT’s van verschillende jeugdinrichtingen kunnen we een aantal klachten aanduiden die het
meeste voorkomen over de verschillende jeugdinrichtingen heen. De koploper waarover
klachten worden ingediend, is bejegening. Het gaat hier dus met andere woorden over de manier
waarop het personeel (directie, groeps- en teamleiders en ander personeel) omgaat met de
jongeren. Bejegening blijkt uit deze cijfers dus in het overgrote deel van de inrichtingen een
veelvoorkomende klacht te zijn. Andere veelvoorkomende klachten zijn klachten die gaan over:
persoonlijke

voorwerpen,

ordemaatregelen,

disciplinaire

maatregelen,

verzorging,

informatie/procedure en (gebrek aan) activiteiten (Jaarverslagen Commissie van Toezicht,
2012-2016). De bovenstaande onderzoeken geven ons een zicht over wat de klachten van
jongeren die van hun vrijheid beroofd worden zoal gaan. Deze informatie kunnen we alleen
terugvinden voor Nederland, over Vlaanderen kunnen we jammer genoeg geen uitspraken doen
over wat de klachten daar zoal gaan.
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HOOFDSTUK 3 - METHODOLOGIE

1. Inleiding
Het klachtrecht van jongeren in gesloten jeugdinstellingen maakt de focus uit van dit
onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe het klachtrecht
functioneert in de praktijk. Enerzijds willen we beter kunnen begrijpen hoe jongeren hun
plaatsing beleven en ervaren, anderzijds willen we ook te weten komen hoe de professionals in
deze jeugdinstellingen hierover denken. We maken gebruik van drie verschillende
dataverzamelingstechnieken. Via observaties, interviews en dossieranalyse trachten we een
antwoord te formuleren op onze centrale onderzoeksvragen.
In dit hoofdstuk lichten we deze drie dataverzamelingstechnieken toe, waarna we dieper ingaan
op de praktische kant van het veldwerk. Vervolgens bespreken we enkele moeilijkheden
waarmee we gedurende het empirisch onderzoek geconfronteerd werden. Tot slot werpen we
een korte blik op de data-analyse, om het hoofdstuk daarna af te sluiten met enkele
methodologische reflecties.

2. Kwalitatief onderzoek: een korte recapitulatie van het onderzoeksopzet
“Qualitative inquiry has been promoted as having intrinsic political and ethical value, in
giving voice to marginalized and otherwise muted groups and/or in challenging the
powerful” (Atkinson & Hammersley, 2007, p. x).
We willen begrijpen hoe jongeren hun vrijheidsberoving beleven en ervaren door te kijken naar
een specifiek kinderrecht, namelijk het klachtrecht. Meer specifiek wensen we de praktijk van
het klachtrecht van jongeren in een gesloten context beter te kunnen kaderen. Dit houdt in dat
het niet alleen van belang is om jongeren hierover aan het woord te laten, maar we tevens oog
moeten hebben voor het perspectief van het personeel. We laten met andere woorden beide
partijen binnen deze specifieke setting aan het woord.
We verrichten kwalitatief onderzoek waarbij we onszelf gebruiken als onderzoeksinstrument,
met als doel de wereld te bekijken door de ogen van diegene die we onderzoeken (Gilbert,
2001). Een zekere mate van subjectiviteit is hierbij niet uit te sluiten (Nuytiens & Scheirs,
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2011). Dit sluit aan bij het feit dat we vertrekken vanuit een sociaal constructionistische58 visie
op wetenschap. Deze visie gaat ervan uit dat sociale fenomenen niet gegeven zijn, maar dat ze
sociaal geconstrueerd worden. We gaan niet op zoek naar de werkelijkheid zelf, maar we laten
de werkelijkheid zich als het ware construeren door de respondenten (Flick, 2004; Burr, 2007;
Bauwens, De Koster, Enhus, & Evenepoel, 2013). De werkelijkheid wordt sociaal
geconstrueerd en we kunnen er kennis over vergaren door het proces te analyseren waarin het
zich bevindt (Berger & Luckmann, 1996). Dit onderzoek vertrekt vanuit een inductief
standpunt. Het is niet onze bedoeling om vanuit bepaalde theorieën te vertrekken. We proberen
de theorieën voornamelijk te laten voortvloeien uit de actoren zelf (Ponsaers & Pauwels, 2002).
We trachten in dit onderzoek de actoren in een gesloten jeugdinstelling te begrijpen door ze te
bestuderen in hun eigen omgeving en door ze zelf aan het woord te laten.

3. Data triangulatie - een goed idee?
Om een antwoord op onze onderzoeksvragen te krijgen, hebben we klachtdossiers ingekeken,
geobserveerd en interviews afgenomen. Deze drie dataverzamelingstechnieken hebben we
doorheen het veldwerk door elkaar gehanteerd en mogen dus niet los van elkaar gezien worden.
De dataverzamelingstechnieken liggen in lijn met het etnografisch onderzoek: “In terms of data
collection, ethnography usually involves the researcher participating, overtly or covertly, in
people’s daily lives for an extended period of time, watching what happens, listening to what is
said, and/or asking questions through informal and formal interviews, collecting documents
and artefacts – in fact, gathering whatever data are available to throw light on the issues that
are the emerging focus of inquiry” (Hammersley & Atkinson, 2007, p. 3). Echter, omwille van
allerlei praktische beperkingen waarmee we doorheen het onderzoek geconfronteerd werden
zijn we niet in de mogelijkheid geweest om daadwerkelijk een etnografisch onderzoek te doen.
Deze beperkingen zullen verder aan bod komen in een volgend onderdeel van dit hoofdstuk.
Toch hebben we ervoor gekozen deze technieken, die eigen zijn aan etnografisch onderzoek, te
gebruiken voor ons onderzoek omdat we het belang van de combinatie van deze technieken
hoog inschatten. Elke techniek afzonderlijk bezorgt ons immers een andere soort informatie.
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Dit sociaal constructionisme mag niet verward worden met het sociaal- constructivisme. Het gaat hier om
twee verschillende visies. Bauwens, De Koster, Enhus & Evenepoel verwoorden het onderscheid op een
duidelijke manier (2013, p. 41): “Whereas constructivism has its roots in the biological land psychological
characteristics of individual perception and consequently has a very individual focus, social constructionism
is a community philosophy in which the group and the interaction between the group members is the sole
focus.”
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Door deze drie technieken samen te gebruiken, wordt alles meer in zijn context geplaatst, wat
de rijkheid van onze data alleen maar ten goede komt. De dataverzameling vond plaats in een
Vlaamse jeugdinstelling en in een Nederlandse jeugdinrichting, beide met een gesloten
karakter.

3.1

Dossieranalyse

De eerste techniek die we gehanteerd hebben voor onze dataverzameling, is het inkijken van
klachtdossiers. De bestaande klachtdossiers werden per inrichting ter plaatse geraadpleegd. De
nodige nota’s werden genomen zodat we hier tijdens onze analyse op konden terugvallen. We
zijn ons steeds bewust geweest van het feit dat documenten niet altijd een eenvoudige
voorstelling zijn van de realiteit. Deze documenten worden opgesteld voor een praktisch doel
of voor een bepaalde vorm van gebruik. Met andere woorden: documenten representeren een
specifieke versie van de realiteit die geconstrueerd is voor specifieke doelen (Flick, 2014).
Niettegenstaande vormen documenten een belangrijke meerwaarde voor onderzoek.
Documenten kunnen ons indirect iets vertellen over de sociale wereld van de mensen die hen
creëren (Mogalakwe, 2006).
3.2

Observaties

Een tweede techniek die we voor onze dataverzameling gebruikt hebben, zijn participerende
observaties. We sluiten ons aan bij wat Delamont over deze dataverzamelingstechniek schrijft:
“Participant observation does not mean doing what those being observed do, but interacting
with them while they do it. The researcher may do the same things, but that is not a
requirement” (2004, p. 206). We hebben deze dataverzamelingstechniek gehanteerd om meer
inzicht te krijgen in de ervaringen van jongeren die in de instellingen verbleven. Alsook hebben
we door middel van deze dataverzamelingstechniek geprobeerd het grotere geheel beter te
begrijpen. De observaties waren daarom zowel op de jongeren als op het personeel gericht.
Deze observaties hebben enkel plaatsgevonden in Vlaanderen. In Nederland werden we kort
voor de start van ons veldwerk uiteindelijk toch niet toegelaten om te observeren in de
jeugdinrichting. Waarom deze observaties geweigerd werden, zullen we hieronder toelichten.
Tijdens de observaties werden er zoveel mogelijk veldnota’s bijgehouden. Dewalt et al.: “If you
didn’t write it down in your field notes, then it didn’t happen” (2000, p. 270). Dit citaat is
misschien wat streng, maar wij vertalen het naar een houding waarbij we zoveel mogelijk
opschrijven om te vermijden dat we zaken achteraf vergeten. Het neerschrijven van hetgeen we
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observeerden was niet altijd evident omwille van het feit dat een jeugdinstelling een zeer
gestructureerde en routinematige omgeving is. Er werd gekozen om nota’s te nemen buiten het
zicht van de jongeren en het personeel. Dit om argwaan en het gevoel dat alles wat gezegd
wordt, onmiddellijk wordt neergepend, te vermijden. Aangezien we constant zichtbaar
aanwezig waren tussen de jongeren en het personeel, waren er dus slechts beperkte
mogelijkheden om onze observaties neer te schrijven. Daarom werden kernwoorden
opgeschreven in een klein notitieboekje, die achteraf na elke observatiedag nauwkeurig werden
uitgeschreven.
Participerende observaties zijn interessant omdat ze ons inzicht kunnen verschaffen in hoe de
praktijk zich verhoudt tot de interne regels en wetgeving. Het is een démarche waarbij de
waarnemer deelneemt aan de dagelijkse activiteiten, rituelen, interacties en evenementen van
de mensen die bestudeerd worden, met als bedoeling de uitdrukkelijke en stilzwijgende
aspecten van de cultuur te leren kennen (Dewalt, Dewalt, & Wayland, 2000). Met andere
woorden, door middel van observaties hebben we getracht veel te weten komen over een
bepaalde ‘cultuur’, in dit geval de cultuur van jongeren die beroofd zijn van hun vrijheid en die
zich in een instelling bevinden. De periode van observeren ervaarden we ook als een
meerwaarde om het vertrouwen van toekomstige respondenten te winnen alsook ter
voorbereiding van de interviews.
3.3

Interviews

Om de observaties te contextualiseren en om het geobserveerde gedrag beter te begrijpen,
werden er semigestructureerde interviews afgenomen bij zowel de jongeren als het personeel.
Observaties kunnen verschillende aspecten belichten, maar door middel van de interviews
hebben we de thema’s die naar voor kwamen tijdens de observaties verder kunnen bevragen.
Zoals eerder aangehaald, liepen de drie dataverzamelingstechnieken gedurende ons onderzoek
door elkaar. Ook Atkinson en Hammersley (2007) tonen de voordelen aan van een combinatie
van participerende observaties met interviews. Ze geven aan dat gegevens die verkregen werden
uit zowel observaties als interviews, elkaar kunnen verduidelijken. Ook de documenten, in dit
geval de klachtdossiers, kunnen bepaalde zaken die we tegen gekomen zijn in de observaties of
in de interviews, verduidelijken. Uwe Flick (2014) duidt wel op het feit dat het moeilijk is om
documenten te gebruiken om standpunten uit een interview te valideren. Documenten moeten
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gezien worden als een manier om informatie te contextualiseren. Het combineren van deze drie
dataverzamelingstechnieken wordt daarom ervaren als een enorme meerwaarde.

4. Het veldwerk
4.1

Onderzoek in theorie versus onderzoek in praktijk

Wanneer ons oorspronkelijke onderzoeksopzet in de praktijk werd omgezet, werden we
geconfronteerd met een aantal moeilijkheden. Omdat onder andere de toegang59 tot de
jeugdinstellingen niet zonder slag of stoot verliep, hebben we ervoor moeten kiezen om ons
onderzoeksopzet aanzienlijk aan te passen.
Myers (2015) toont aan dat het ook op internationaal niveau steeds moeilijker wordt om toegang
te krijgen tot gesloten jeugdinstellingen om onderzoek te doen. Hij benadrukt dat het belangrijk
is om toch onderzoek te blijven doen in dergelijke settingen, ondanks het feit dat toelating
krijgen een moeilijke weg zal zijn die je als onderzoeker moet bewandelen. Wanneer we, als
onderzoekers, omwille van deze moeilijke toegang een stap terug zouden zetten, houdt dit een
bijzonder risico in. We zouden hierdoor kunnen vervallen in een enorm groot justitieel systeem
zonder dat we zicht hebben op de perspectieven van de jongeren zelf, wiens leven er eeuwig
door gevormd zal zijn. Ook Patenaude (2004) wijst op het feit dat het gebrek aan kwalitatief
onderzoek binnen gesloten omgevingen zoals jeugdinstellingen voor het grootste deel te wijten
is aan heel wat administratieve belemmeringen waarmee men als onderzoeker te maken krijgt.
In Vlaanderen kregen we na enige tijd toegang tot de jeugdinstelling die we aanschreven
hadden60. Er zat wel wat tijd tussen het aanschrijven en de officiële toelating. Oorspronkelijk
kwam er immers weinig reactie van de jeugdinstelling, ondanks meerdere pogingen van de
onderzoekers om contact te leggen. Nadat de promotoren van dit onderzoek contact opnamen
met het Agentschap en de desbetreffende jeugdinstelling, kwam alles in een stroomversnelling
terecht. Trulson et al. (2006, p. 459) erkennen dit door te stellen dat “entrance into correctional
or other institutional environments is not necessarily related to what the researcher knows, but
often times, who the researcher knows.” Ze geven hierbij aan dat een professor die goede
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Alvorens we toegang kregen tot de jeugdinstellingen om ons veldwerk te starten, vond er bij beide
jeugdinstellingen een verkennend en toelichtend gesprek met betrekking tot het onderzoek plaats. In
samenspraak met beide inrichtingen werd beslist om in het kader van anonimiteit geen linken te leggen naar
de bezochte inrichtingen. We zullen dus steeds spreken van een jeugdinstelling in Vlaanderen en een
jeugdinrichting in Nederland om aan deze afspraak tegemoet te komen.
60
De toelatingsbrief voor Vlaanderen werd zowel gericht aan het Agentschap Jongerenwelzijn als aan de
directie van de jeugdinstelling.
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contacten heeft met de plaats waar men het onderzoek wil uitvoeren, een belangrijke rol kan
spelen. Dit weerspiegelt zich ook in ons onderzoek. Nadat Professor Jenneke Christiaens en
Professor Els Dumortier contact hadden opgenomen, vond er al snel een gesprek plaats met de
directie en het Agentschap Jongeren dewelke verantwoordelijk is voor de jeugdinstelling. In
samenspraak met deze mensen werd er vorm gegeven aan het nieuwe onderzoeksopzet. Er werd
met de wensen en bezorgdheden van de directie en het Agentschap Jongerenwelzijn rekening
gehouden bij het aanpassen van ons onderzoeksopzet. Zo werd het oorspronkelijke idee om
gedurende lange tijd te observeren, aanzienlijk ingekort op vraag van de jeugdinstelling in
Vlaanderen. Het is immers belangrijk dat duur en intensiteit van de toegang dient te gebeuren
in samenspraak met de onderzoeksetting.
In Nederland bleek het verkrijgen van toegang tot een jeugdinrichting nog moeilijker was dan
in Vlaanderen. Daar bleek het nog minder evident te zijn om als onderzoeker toegang te krijgen
tot een jeugdinstelling en dit omwille van verschillende redenen (reorganisatie, onderzoek
vraagt een te groot engagement, etc.) Na twee weigeringen van Nederlandse
jeugdinrichtingen61, kwamen we dankzij onze gatekeeper in Vlaanderen in contact met een
derde jeugdinrichting in Nederland. Onze contactpersoon in Nederland werd onze gatekeeper
voor het onderzoek in Nederland en zij speelde een belangrijke rol in het verkrijgen van
toelating tot de inrichting alsook in het verder faciliteren van ons onderzoek. Via de formele
officiële weg lukte het ons immers niet. Een gatekeeper kan veel invloed hebben op het al dan
niet toelaten van een onderzoeker. Zo stelt Patenaude (2004) dat de beslissing om al dan niet
toegang tot een instelling te verlenen afhangt van de mate waarin de gatekeepers een
meerwaarde zien in het voorgestelde onderzoek en in hoeverre deze meerwaarde opweegt tegen
de hierdoor veroorzaakte onderbrekingen van de dagdagelijkse routines van de instelling. Na
het verkrijgen van de toelating in Nederland, werd ook hier de intensiteit van het onderzoek in
samenspraak met de inrichting aanzienlijk ingeperkt. Omwille van het feit dat de onderzoeker
ten tijde van het veldwerk in Nederland in verwachting was werd het onderzoeksopzet in het
kader van veiligheidsredenen nog verder aangepast. Aanvankelijk leek de zwangerschap van
de onderzoeker geen probleem te vormen om het onderzoek in Nederland te mogen uitvoeren.
Van bij het begin werd over de zwangerschap zeer openlijk gecommuniceerd en tijdens de
verkennende gesprekken werd ons verzekerd dat de zwangerschap geen probleem mocht
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De toelatingsaanvragen voor beide jeugdinrichtingen werden telkens gericht aan de sectordirecteur
Justitiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen.
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vormen om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Echter net voor de start van het veldwerk, werd
omwille van veiligheidsredenen het verrichten van observaties geweigerd. Het inkijken van de
klachtdossiers en het afnemen van enkele interviews werd wel toegelaten.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het veldwerk in Nederland op een relatief kortere periode
heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunnen we niet meer spreken van een vergelijkend onderzoek,
maar bekijken we de onderzochte setting in Nederland eerder als een soort van toetssteen. Onze
ervaring toont aan dat een onderzoeksopzet er heel mooi kan uitzien in theorie, maar dit wil
niet zeggen dat het daarom werkbaar is in de praktijk. Om de korte periode in Nederland
enigszins uit te breiden, was het de bedoeling om bijkomende de observaties te laten
plaatsvinden op een later tijdstip en indien mogelijk nog wat extra interviews af te nemen.
Tijdens het veldwerk in Nederland werd dit met de directie besproken en goedgekeurd. De
moeilijkheid om toegang te krijgen tot een Nederlandse jeugdinrichting stak echter opnieuw de
kop op. Verscheidene malen werd er contact gelegd met de inrichting en stelden we de vraag
om alsnog een week te mogen komen observeren. Jammer genoeg bleef onze vraag gedurende
lange tijd onbeantwoord. Uiteindelijk hebben we in functie van tijdsplanning besloten om ons
te concentreren op de informatie waarover we wel reeds beschikten. De extra interviews met
jongeren en personeelsleden die we in ons achterhoofd hadden, werden ook niet gerealiseerd.
Het had interessant geweest om nog wat meer jongeren en personeelsleden te spreken, daar we
nu over een redelijk beperkt aantal interviews beschikken in vergelijking met het
onderzoeksluik in Vlaanderen. Echter na het afnemen van de interviews in Nederland met
zowel de jongeren als het personeel hadden we wel een gevoel van saturatie.

4.2

Overzicht dataverzameling

Het veldwerk in Vlaanderen heeft plaatsgevonden tussen november 2015 en maart 2016.
Tussen november en december werd er gedurende een maand intensief geobserveerd. Tijdens
deze maand van intensieve observaties werden ook de klachtdossiers geraadpleegd. Vervolgens
vonden tussen december en maart de interviews met zowel de jongeren als het personeel plaats.
Het veldwerk in Nederland betrof een aanzienlijk kortere periode. Het veldwerk vond plaats
gedurende slechts één week in september 2016. Tijdens deze week werden er interviews
afgenomen met jongeren en personeelsleden en werden de klachtdossiers geraadpleegd.
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Veldwerk

Vlaanderen
November 2015 Maart 2016

Observaties

Nederland
September 2016
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Klachtdossiers
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Figuur 1: Schematisch overzicht veldwerk.
4.2.1 Klachtdossiers
Voordat het veldwerk van start ging, wisten we niet wat te verwachten in beide landen qua
klachtenregistratie. Nederland en Vlaanderen hebben een verschillend systeem waardoor ze
zich ook anders georganiseerd hebben.
In

Vlaanderen

beschikten

ze

in

de

jeugdinstelling

over

twee

soorten

klachtenregistratiesystemen. Enerzijds beschikten ze over een registratie van de klachten die
door middel van een briefje naar de directie werden gestuurd. Al deze briefjes werden
bijgehouden in een ringmap, met vooraan per jaar een registratieformulier. Dit
registratieformulier vermeldt enkele zaken: het nummer van de klacht, de datum, de naam van
de minderjarige die een klacht had ingediend, een korte inhoud van de klacht, hoe de klacht
werd meegedeeld, het gevolg dat aan de klacht werd gegeven, de datum van terugkoppeling en
de terugkoppeling zelf. Anderzijds beschikten ze ook over een ringmap waarin de klachten
werden bijgehouden die extern bij de JO-lijn of het Kinderrechtencommissariaat werden
ingediend. Wanneer jongeren extern een klacht willen indienen, moeten ze hiervoor eerst een
klachtformulier invullen. Jongeren die een klacht willen indienen geven dit te kennen aan een
opvoeder, die contacteert dan de campusverantwoordelijke, die dan op zijn of haar beurt een
klachtformulier aan de jongere komt overhandigen. Deze klachtenformulieren worden
bijgehouden in de door de instelling genoemde ‘klachten map’. Ook in deze ringmap bevindt
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er zich een registratieformulier. Dit registratieformulier vermeldt volgende zaken: nummer van
de klacht, naam van de minderjarige die een klacht had ingediend, leefgroep van de
minderjarige, datum van het indienen van de klacht, het uur waarop de klacht werd ingediend,
de datum/duur van de telefoon of de nummer van het brievenregister, of het om een klacht voor
het Kinderrechtencommissariaat of de JO-lijn ging, de opvolging en tot slot de datum waarop
de klacht werd afgesloten. Binnen de instelling wordt er dus een onderscheid gemaakt tussen
de interne klachten en de klachten die bij een externe instantie worden ingediend. Opnieuw,
zoals we reeds aangaven in hoofdstuk twee, plaatsen we onze vraagtekens bij het externe en
onafhankelijke karakter van de JO-lijn.
Beide registratiesystemen worden bijgehouden sinds 2012. Omdat het aantal klachten in
Vlaanderen relatief beperkt bleek te zijn, hebben we besloten om alle klachten sinds 2012 in
rekening te nemen. Het is immers de bedoeling om inzicht te krijgen in het soort klachten dat
er wordt ingediend. Door meer klachten in rekening te nemen en ons niet te beperken tot een
specifiek jaar, trachten we hier een duidelijker beeld op te krijgen. Wat de brieven aan de
directie betreft, hebben we kennisgenomen van 27 klachtenbriefjes. Voor de extern ingediende
klachten hebben we 24 klachten kunnen bekijken. Niet alleen hebben we door het raadplegen
van deze klachten kunnen leren over wat deze klachten zoal gaan, ze gaven ons ook een inkijk
in de klachtpraktijk.
Nederland maakt in zijn registratie geen opdeling tussen intern en extern ingediende klachten.
Omdat ze in Nederland beschikken over een Commissie van Toezicht met een
maandcommissaris die een belangrijk rol speelt in het behandelen van klachten, is enkel deze
procedure opgenomen in een registratiesysteem. We hebben dus geen zicht op de klachten die
intern worden afgehandeld. Op het registratieformulier noteren ze de volgende gegevens per
klacht: datum/nummer van de klacht, groep waarop de jongere verbleef die een klacht had
ingediend, naam van de jongere, datum van ontvangst, datum van de dag waarop de klacht werd
doorgestuurd naar de klachtencommissie, de datum waarop men de uitkomst heeft ontvangen,
het onderwerp, of de klacht al dan niet bemiddeld werd, wat het resultaat van de bemiddeling
was, het resultaat van de klachtencommissie en eventuele opmerkingen.
In Nederland hebben ze in vergelijking met Vlaanderen een groter aantal klachten per jaar.
Omdat ze in Nederland in 2016 een registratie hebben van 123 klachten, hebben we besloten
om enkel dit aantal klachten grondiger te bestuderen. Hierdoor krijgen we voldoende zicht op
de soort klachten die ingediend worden, wat immers de bedoeling is van het raadplegen van de
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klachtdossiers. We hebben wel, om een nauwkeuriger beeld te krijgen, nagevraagd hoeveel
klachten er in totaal sinds 2012 werden ingediend. In 2012 werden 27 klachten ingediend, in
2013 waren dat er 65, in 2014 69, in 2015 97 en in 2016 zoals eerder gezegd 123. Dat ze in de
Nederlandse jeugdinrichting over een opmerkelijk hoger aantal klachten beschikken, zou te
wijten kunnen zijn aan het feit dat er in de Nederlandse jeugdinrichting meer jongeren geplaatst
worden op jaarbasis. Om het aantal klachten in perspectief te plaatsen hebben we de concrete
cijfers van het aantal geplaatste jongeren per jaar bij beide jeugdinstellingen opgevraagd. De
cijfers tonen het tegendeel aan, in Vlaanderen worden er in vergelijking met Nederland meer
jongeren geplaatst per jaar. De mogelijke hypothese dat meer geplaatste jongeren automatisch
leidt tot een hoger aantal klachten kan bij deze al ontkracht worden.
Aantal ingediende klachten
Vlaanderen
Intern

Extern

Nederland
Geplaatste

Extern

populatie62

Geplaatste
populatie63

2012

10

5

137

27

100

2013

9

8

120

65

65

2014

4

4

102

69

56

2015

4

2

117

97

90

2016

/

5

113

123

112

Totaal

27

24

589

381

423

589

381

423

Totaal

51
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De cijfers die onder de categorie van geplaatste populatie zijn opgenomen, zijn gebaseerd op het aantal
opnames. Echter bij het aantal opnames zitten een aantal jongeren die meerdere keren zijn opgenomen in het
betreffende jaar. Dit zorgt ervoor dat het cijfer hoger ligt dan wanneer we kijken naar de cijfers waar elke
jongere maar eenmaal geteld wordt. Dan gaat het namelijk over het aantal unieke jongeren per jaar en voor
2012 is dat 119, voor 2013 is dat 111, voor 2014 is dat 94, voor 2015 is dat 106 en voor 2016 is dat 93. Uit
deze cijfers kunnen we opmaken dat er over de jaren heen vaak jongeren meerdere malen per jaar geplaatst
worden in dezelfde jeugdinstelling.
63
De nuance die we voor de cijfers van de geplaatste populatie in de Vlaamse jeugdinstelling kunnen maken,
gaat niet op voor de cijfers die we beschikken van de Nederlandse jeugdinrichting. Voor Nederland
beschikken we alleen over deze gegevens en dus gaan we ervan uit dat de cijfers zoals ze zijn weergegeven
in de tabel, vergelijkbaar zijn met deze van zijn Vlaamse tegenhanger. Meer specifiek gaan we ervan uit dat
het dus gaat om cijfers waarin meerdere malen dezelfde jongeren zijn opgenomen, daar het gaat over de
geplaatste populatie.
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Tabel 5: overzicht van het aantal ingediende klachten in verhouding tot de geplaatste populatie
per jaar.

4.2.2 Observaties
Tijdens de eerste maand van het veldwerk in Vlaanderen vonden de observaties plaats.
Gedurende deze maand van observaties was ik als onderzoeker intensief aanwezig, en heb ik
ervaren dat aanwezig zijn niet hetzelfde is als effectief in de instelling verblijven. Earle (2014)
toont aan dat ‘spending time’ niet hetzelfde is als ‘serving time’. Als onderzoeker kan je voor
een stuk ervaren wat het is om in een dergelijke setting tijd door te brengen, maar dit valt
absoluut niet te vergelijken met hoe het voor de jongeren moet voelen om er te verblijven.
Hoewel we zouden kunnen stellen dat opvoeders meer aanwezig zijn in vergelijking met
onderzoekers, en dus bijgevolg dichter bij het gevoel van de jongeren zouden aanleunen, gaven
de jongeren aan dat ook zij niet kunnen weten hoe het is om als jongere in een jeugdinstelling
te verblijven. Charly gaf dit als volgt aan “(…) Ja ma da zijn jongens, die verstaan snapt ge, de
begeleiding die verstaan u ni. Die zijn ni in dezelfde situatie.”64 Ook een aantal personeelsleden
leken zich hierin te kunnen vinden, zo stelt Patrick: “(…) natuurlijk het gevoel om opgesloten
te zitten, allez, ja, ik heb ook dikwijls tegen collega’s gezegd: we zouden eens één dag zo
opgesloten moeten zitten om een beetje te weten wa da voelt.”65
Ik heb als onderzoeker meegelopen met verschillende personeelsleden, alsook heb ik gepoogd
om mijn observaties laten plaatsvinden in verschillende leefgroepen. Dit om een zo breed
mogelijk beeld te krijgen van hoe alles eraan toe gaat in de jeugdinstelling. De observaties
vonden plaats op verschillende tijdstippen. De personeelsleden in Vlaanderen oefenen twee
shiften uit. Als onderzoeker heb ik dezelfde uren aangenomen om alle dynamieken die zich
afspelen gedurende de dag en de avond in de jeugdinstelling te kunnen bestuderen. Ik heb
shiften gedaan van 7u tot 14u en van 14u tot 22u. We hebben ervoor gekozen om de nachtshift
niet mee te doen, daar er ’s nachts in de jeugdinstelling enkel nachtwakers aanwezig waren. Het
belang om observaties op verschillende tijdstippen te laten doorgaan, wordt ook door
Schatzman & Strauss (1973) benadrukt. Zij geven aan dat er verschillende werkpatronen en
activiteiten plaatsvinden gedurende de dag of tijdens de nacht. Als onderzoeker is het niet

64 Interview Charly.
65 Interview Patrick.
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mogelijk om observaties de klok rond te doen en daarom raden ze aan om op verschillende
tijdstippen te gaan observeren.
Voor Nederland was het zoals eerder aangehaald jammer genoeg niet mogelijk om te
observeren. Hierdoor is het uiteindelijk niet gelukt om in beide landen de drie
dataverzamelingstechnieken te gebruiken. Het observeren was enkel mogelijk in Vlaanderen.
Omdat we Vlaanderen slechts één maand observeerden, kunnen we deze periode opvatten als
een kennismaking met de setting. Gedurende deze periode hebben we kennis gemaakt met de
verschillende aanwezige actoren, wat achteraf tijdens het interviewen ook bleek bijgedragen te
hebben tot het verhogen van de respons en het vergroten van het rapport. Bengtsson (2013) stelt
dat het observeren voorafgaand aan het interviewen, haar in staat heeft gesteld om meer
relevante en gedetailleerde vragen te stellen. Door het observeren raakte ze bekend met het
leven in de instelling. Ook ik zag een meerwaarde in het observeren en waardoor ik erin slaagde
om tijdens het interviewen, meer gerichtere vragen te stellen.
Ondanks het feit dat we enkel in Vlaanderen hebben kunnen observeren, beschouwen we de
drie gehanteerde dataverzamelingstechnieken als evenwaardig. Het maakt de observaties ten
opzichte van de andere dataverzamelingstechnieken niet minder waard, integendeel zelfs. Door
te observeren heb ik immers kennis genomen van een andere soort informatie, die ik niet had
bekomen wanneer ik enkel zou rekenen op de informatie uit de interviews en de klachtdossiers.
Het feit dat de verzamelde data in Nederland als toetssteen dient, houdt bijgevolg ook in dat dit
onderzoek zich voornamelijk buigt over hetgeen verzameld werd in Vlaanderen, waar de drie
dataverzamelingstechnieken gehanteerd werden.
4.2.3 Interviews
4.2.3.1 De respondenten
4.2.3.1.1 Selectie van de respondenten
In dit onderzoek hebben we ervoor gekozen om zowel jongeren als personeelsleden te bevragen
in gesloten jeugdinstellingen. We hebben dit onderzoek verder afgebakend door de focus te
leggen op jongens die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en die zich bevinden
in een gesloten afdeling van een jeugdinstelling. Het feit dat we enkel jongens in ons onderzoek
hebben geïntegreerd, heeft te maken met de institutionele verkaveling. In de instelling waar wij
onderzoek verricht hebben worden enkel jongens geplaatst. Wat het personeel betreft hebben
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we geen opsplitsing gemaakt qua gender en hebben we getracht personen te spreken met
verschillende functies om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.
Zoals eerder vermeld ben ik als onderzoeker in Vlaanderen gedurende een maand intensief
aanwezig geweest in de jeugdinstelling. Eerst observeren en daarna pas overgaan tot
interviewen heeft ons inziens bijgedragen aan een goed rapport.66 Ook in de literatuur wordt de
combinatie van deze twee dataverzamelingstechnieken positief benadrukt (Atkinson &
Hammersley, 2007). Dit weerspiegelde zich dan ook in de praktijk. Zowel voor de onderzoeker
als voor de respondenten bleek het combineren van deze twee dataverzamelingstechnieken een
pluspunt te zijn. De onderzoeker was door middel van de observaties op de hoogte van het
reilen en zeilen in de instelling en kon tijdens deze periode tevens kennis maken met eventuele
respondenten die later zouden deelnemen aan de interviews. Ook de jongeren en het personeel
konden op hun beurt tijdens de observaties kennis maken met de onderzoeker. Het feit dat je
jouw rol als onderzoeker tijdens de observaties kan verduidelijken, draagt naar onze mening bij
tot het vergroten van de respons. Eén van de jongeren gaf dit tijdens het interviewen ook zelf
aan: “Als die nu bijvoorbeeld, gelijk gij, gij hebt een paar dagen in de leefgroep meegewerkt,
wij hebben veel contact me u gehad, we hebben gelachen me u, ge hebt ons wa leren kennen,
wij hebben u wa leren kennen, dan is da makkelijker omda als gij nu wildvreemd voor me waart,
ja dan, alle ik denk nu ook ni in men eigen van dit te komen doen.”67
Alle jongens in Vlaanderen kregen het formulier voor informed consent68 van het onderzoek
overhandigd, alsook een blad waarop het onderzoek kort werd toegelicht. Op basis van deze
informatie konden de jongens zelf beslissen of ze al dan niet aan het onderzoek wilden
meewerken. Ethische codes voor onderzoek eisen immers dat, behalve in uitzonderlijke
omstandigheden, deelnemers moeten instemmen met het onderzoek alvorens het begint. Alsook
moet deze toestemming geïnformeerd en vrijwillig zijn (Israel & Hay, 2008). Door de jongens
op deze manier te selecteren, werd elke vorm van beïnvloeding uitgesloten.
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Het opbouwen van rapport houdt in dat om de respondent ontspannen te laten voelen, je empathie en begrip
moet tonen, je moet oprecht geïnteresseerd zijn in wat de respondent te vertellen heeft, dit alles zal ertoe
bijdragen dat de respondenten zich zullen openstellen en dat ze zullen praten over hun ervaringen (Hubbard,
Backett-Milburn, & Kemmer, 2001, p. 130).
67
Interview Stacey.
68
Een geïnformeerde toestemming wil zeggen dat men de toestemming heeft van individuen om deel te
nemen uit vrije wil, zonder enige vorm van fraude, bedrog, dwang of soortgelijke manipulatie (Berg & Lune,
2014, p. 87).De in dit onderzoek gebruikte informed consents zijn terug te vinden in bijlage.
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De selectie van de respondenten in Nederland hebben we om praktische redenen (zoals de
moeilijke toegang en de beperkte periode van veldwerk) aan onze gatekeeper overgelaten. De
gatekeeper vroeg aan de respondenten of ze wilden deelnemen aan ons onderzoek. Diegene die
positief reageerden op deze rondvraag, hebben deelgenomen aan ons onderzoek door middel
van interviews.
Ook in Vlaanderen werd deze vraag aan de personeelsleden door de gatekeeper gesteld. Op de
teamvergaderingen werd er gepolst naar hun bereidwilligheid. Alhoewel dit een weloverwogen
keuze was, waren we ons ervan bewust dat we hierdoor als onderzoeker geen vat hadden op
wat voor informatie er door de gatekeeper werd aangehaald over het onderzoek. Het is op basis
van deze informatie dat mensen beslissen om al dan niet deel te nemen aan het onderzoek.
Oorspronkelijk was het in Vlaanderen de bedoeling om het personeel zelf te vragen of ze wilden
deelnemen, dit om beïnvloeding te vermijden. Tijdens de observaties had ik als onderzoeker
echter het gevoel gekregen dat ik met deze tactiek bepaalde teamcoördinators tegen de borst
kon stoten. Hiermee rekening houdende hebben we er dan ook voor gekozen om het via de
gatekeeper te laten gebeuren. Ook de personeelsleden in Vlaanderen konden net zoals de
jongens hun deelname bevestigen via de informed consent. Door te kiezen voor deze strategie
kan het zijn dat de gatekeepers een bepaalde invloed hebben gehad op ons onderzoek.
Gatekeepers kunnen immers bepaalde personen (niet) selecteren om te laten deelnemen aan het
onderzoek, om de vooruitgang van het onderzoek te vergemakkelijken of om de bevindingen
van het onderzoek te controleren (Atkinson & Hammersley, 2007). We zijn ons bewust van dit
neveneffect, maar omwille van de diversiteit aan respondenten hebben we geen problemen
ervaren, al kunnen we dit natuurlijk nooit met honderd procent zekerheid uitsluiten. Een
belangrijk punt dat we voor alle respondenten hebben benadrukt was dat de deelname aan het
onderzoek vrijwillig was en dit werd dan ook steeds bij de start van elk gesprek nagevraagd.

4.2.3.1.2 Informed consent: een belangrijk gegeven binnen onderzoek?
Van de jongens die via de informed consent hadden aangegeven dat ze wilden deelnemen aan
het onderzoek, waren er nog heel wat minderjarig. Dit was enkel het geval voor de Vlaamse
jongens, de Nederlandse jongens waren allemaal ouder dan achttien jaar. Volwassen
gedetineerden kunnen zelf de keuze maken of ze al dan niet willen deelnemen aan het
onderzoek, maar minderjarigen die van hun vrijheid beroofd zijn, zijn nog steeds onderworpen
aan het ouderlijk gezag en hebben hiervoor de toestemming nodig van hun ouders. Onderzoek
doen in een jeugdinstelling houdt bijgevolg een bijzondere situatie in. De jongeren die in een
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jeugdinstelling verblijven, hebben alleen door middel van telefonie of bezoek contact met hun
ouders. Dit kan op regelmatige basis zijn, maar er zijn ook heel wat jongeren die weinig of
nagenoeg geen contact hebben met hun ouders. Dit maakt het voor de onderzoeker in een
dergelijke context soms moeilijk, zo niet soms bijna onmogelijk om de toestemming van de
ouders te verkrijgen.
Het verkrijgen van toestemming van de ouders is niet alleen moeilijk te bekomen, het heeft ook
een dubbel karakter. Enerzijds wil je de jongeren zelf aan het woord laten en zelf de keuze
geven om al dan niet deel te nemen aan het onderzoek. Anderzijds zou dit door de ouders
onderdrukt kunnen worden. Zij kunnen namelijk in de plaats van het kind beslissen dat ze niet
mogen deelnemen aan het onderzoek waardoor hun stem verloren gaat (zonder dat dit per se de
keuze van het kind is). Ouders kunnen ervoor opteren om hun kinderen niet te laten deelnemen
aan een onderzoek, maar we kunnen ons hierbij de bedenking maken of dit dan niet strijdig is
met artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Dit artikel pleit immers voor het feit dat een kind
zijn mening moet kunnen uiten in alle aangelegenheden die hem betreffen (IVRK, 1989). In
ons onderzoek hebben we ervoor gekozen om de jongeren te laten deelnemen zonder dat ze
hiervoor toestemming hadden van hun ouders, dit omwille van praktische redenen
(haalbaarheid onderzoek/bijzonder karakter setting), maar ook omwille van het dubbele
karakter van deze toestemming. Het Amerikaans onderzoek van Jeffords (2007) toont aan dat
er de laatste jaren in de Verenigde staten een shift is op te merken wat de procedure van de
informed consent betreft. Vroeger traden de agentschappen die het voor de desbetreffende
inrichting voor het zeggen hadden, op in de plaats van de ouders. Zij gaven toestemming aan
de jongeren die in de instelling verbleven om deel te nemen aan extern onderzoek. Vandaag
gebeurt dit minder en hanteren onderzoekers veel vaker de passieve toestemming. Dit houdt in
dat ze een brief opstellen voor de ouders. Wanneer deze niet terugkomt met een weigering gaat
men ervan uit dat de jongeren mogen deelnemen. Voor ons onderzoek kregen we de
toestemming van het Agentschap Jongerenwelzijn om interviews af te nemen met jongeren die
geplaatst waren in de jeugdinstelling die onder hun bewind staat. We hebben geen actieve of
passieve toestemming aan de ouders gevraagd. Het verkrijgen van schriftelijke toestemming
van de ouders is een zeer moeilijke en kostelijke aangelegenheid (Esbensen, et al., 1996), alsook
betreft het vaak een hele uitdaging (Nurse A. , 2010). We hebben ervoor gekozen om te werken
met een actieve informed consent die we verkregen hebben van de jongeren zelf, die op het
ogenblik van het onderzoek ouder waren dan 14 jaar. Een leeftijdscategorie die per slot van
rekening nauwer aansluit bij de leeftijd van jongvolwassenen, dan bij die van jonge kinderen.
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We zijn ons bewust van het feit dat onze keuze om geen ouderlijke toestemming te vragen om
de jongeren te laten deelnemen heel wat ethische vragen kan doen rijzen. Al toont het onderzoek
van Powell en andere (2012) wel aan dat het niet altijd wenselijk is om voor bepaalde
onderzoeken de ouderlijke toestemming te vragen, denk maar aan onderzoeken die gevoelige
thema’s behandelen. Daar we hier ook met een bijzondere doelgroep te maken hebben, hebben
we ervoor geopteerd om de ouders er niet bij te betrekken.

4.2.3.1.3 Aantal respondenten
In Vlaanderen heb ik uiteindelijk negentien jongens en tweeëntwintig personeelsleden kunnen
interviewen. Er waren meer jongens bereid om deel te nemen, maar omwille van het verloop in
de instelling waren sommigen op het moment van de interviews niet meer aanwezig in de
instelling. In Nederland is het aantal respondenten aanzienlijk kleiner. De mogelijkheid in
Vlaanderen om observaties en interviews te combineren, hebben we in Nederland niet gehad.
Dit heeft dan ook een invloed gehad op de lage respons. Daar er geen observaties hadden
plaatsgevonden in Nederland en onze gatekeeper de jongens en het personeel hadden
geïnformeerd over ons onderzoek, was ik ook niet in de mogelijkheid om de jongens of het
personeel zelf over het onderzoek in te lichten. De onwetendheid met betrekking tot het
onderzoek, het gebrek aan informatie en het feit dat er geen observaties hebben plaatsgevonden
hebben ons inziens bijgedragen tot een lage bereidwilligheid van vier jongens en negen
personeelsleden. We zijn ervan overtuigd dat dit aantal aanzienlijk hoger was geweest indien
de periode van interviewen vooraf was gegaan door observaties.
Interviews
Vlaanderen

Nederland

Totaal
jongensPersoneel

Jongens

19

4

23

Personeel

22

9

31

Totaal/land

41

13

54

Tabel 6: aantal respondenten.
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In totaal werden er over de landen heen 23 interviews afgenomen met jongens en 31 met
personeelsleden. In totaal werden er 54 interviews afgenomen.

4.2.3.1.4 Profiel van de respondenten
Op het ogenblik van de interviews waren de jongens in Vlaanderen gemiddeld 17 jaar oud. De
personeelsleden waar ik in Vlaanderen mee gesproken heb, waren gemiddeld 37 jaar oud. In
Nederland waren de jongens iets ouder en betrof de gemiddelde leeftijd 19 jaar. Voor de
personeelsleden bedroeg de gemiddelde leeftijd 42 jaar. Het meegeven van deze leeftijden is
puur informatief, we kunnen immers geen vergelijkingen maken tussen de twee landen
aangezien we niet over hetzelfde aantal respondenten beschikken.
Op drie jongens na hebben alle jongens in Vlaanderen voor deze plaatsing al in andere
jeugdinstellingen verbleven. Ook de Nederlandse jongens kennen alle vier een
instellingsverleden. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen over de gehele instelling, hebben
we gesproken met jongens uit verschillende leefgroepen, alsook met personeel met
verschillende functies. In Vlaanderen hebben we gesproken met verschillende opvoeders,
teamcoördinatoren,

een

trajectcoördinator,

een

maatschappelijk

werker,

een

campusverantwoordelijke en twee directieleden. In Nederland hebben we getracht met gelijk
personeel te spreken, maar daar beschikken ze over andere benamingen. We hebben namelijk
gesproken met een aantal groepsleiders, unitcoördinatoren, de directiesecretaris, de secretaris
van de klachtencommissie alsook met een maandcommissaris van de inrichting. De twee laatste
leden zijn specifieke functies voor Nederland en daarom vonden we het uiterst interessant om
ook deze in het onderzoek te betrekken en om ze over hun werkzaamheden te bevragen.
4.2.3.2 Verloop van de interviews
In dit onderzoek maakten we gebruik van semi-gestructureerde interviews. Omdat de
interviews gericht waren op twee doelgroepen (jongens en personeel), werd bij het opstellen
van de interviewvragen hier uitvoerig rekening mee gehouden. Het is immers belangrijk om
voor ogen te houden dat het interviewen van jongeren op een andere manier dient te gebeuren
dan wanneer we met volwassenen praten. De onderzoeksmethoden moeten afgestemd worden
op de mogelijkheden, de kennis, het begrip en de interesse van de kinderen en jongeren die
meewerken aan het onderzoek (Dedding & Moonen, 2013).

84

De interviews vonden in beide landen en voor zover dat dat mogelijk was plaats in afgesloten
ruimtes. Dit om ervoor te zorgen dat de geïnterviewde zich op zijn gemak voelden om de nodige
informatie met ons te delen, alsook om ervoor te zorgen dat ze tijdens het interview niet
gestoord werden. Ook Nuytiens en Verwee (2009) duiden op het belang dat er tijdens de
interviews niet te veel inkijk mag zijn alsook dat het belangrijk is dat ze tijdens het interview
niet gestoord worden door zaken van buitenaf.
Alvorens de interviews van start gingen, werd samen met de respondenten het onderzoeksopzet
kort overlopen. De respondenten kregen hiervoor een informatiedocument met de nodige
informatie over het onderzoek. Indien er nog vragen of onzekerheden waren met betrekking tot
het onderzoek, werden deze verder toegelicht. Na het overlopen van het informatiedocument,
werd de respondent de informed consent form gegeven. Dit formulier werd voor het interview
van start ging getekend door zowel de respondent als de onderzoeker. Het belang van
vrijwilligheid en anonimiteit werden hierin benadrukt alsook kon de respondent hierop
aanduiden of het gesprek al dan niet mocht opgenomen worden op een bandopnemer. De nodige
contactgegevens van de onderzoekers stonden ook vermeld zodat indien gewenst na het
onderzoek met de onderzoeker nog contact opgenomen kon worden.
Tijdens het overlopen van het informatiedocument en het ondertekenen van de informed
consent werd het belang van anonimiteit69 benadrukt. Om deze anonimiteit optimaal te
waarborgen hebben we ervoor gekozen om de respondenten zelf een naam te laten kiezen. Op
deze manier is het voor de respondenten zelf wel mogelijk om achteraf hun verhaal te herkennen
in het onderzoek zonder dat andere personen weten over wie het gaat. Het kiezen van een
fictieve naam bleek echter niet zo’n evidente opdracht te zijn. Sommige respondenten gaven
aan dat het voor hen niet uitmaakte of ze anoniem werden gemaakt of niet. Anderen wilden net
dat ze met naam en toenaam vernoemd werden in het onderzoek. Heel wat respondenten
moesten lang nadenken om een andere naam te bedenken, maar uiteindelijk is toch iedereen
erin geslaagd om een fictieve naam op te geven.
Omdat sommige citaten zo sprekend zijn, kiezen we ervoor om tijdens de rapportage
afwisselend gebruik te maken van cijfers en fictieve namen. Zo zullen we in de tekst naast te
verwijzen naar namen, maar ook af en toe spreken over jongere 1, 2, 3,… (J1, J2, J3,…) en
69 Het onderzoek werd aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
en de nodige maatregelen werden getroffen om de privacy van alle respondenten in het onderzoek conform
de wetgeving te garanderen.
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professional 1, 2, 3…. (P1, P2, P3,…). In de voetnoten refereren we standaard naar cijfers. De
cijfers werden willekeurig toegekend, ze werden dus niet toegekend afhankelijk van wie eerst
geïnterviewd werd. We doen dit omwille van het feit dat sommige voorvallen of bepaalde
uitspraken van bepaalde personen nogal duidelijk zijn, waardoor eventuele herkenning
mogelijk zou zijn. Om de anonimiteit volledig te kunnen garanderen, gaan we nog een stap
verder. We spreken daarom in zeer specifieke gevallen zowel in tekst als in de voetnoten over
JX of PX. We willen ten zeerste vermijden dat er herkenning mogelijk is of dat er bepaalde
linken gelegd kunnen worden en we hanteren deze strategieën dan ook om absolute anonimiteit
te kunnen garanderen.
De vragen van de semi-gestructureerde interviews werden zoals eerder aangehaald op voorhand
opgesteld. Dit zorgde voor de nodige houvast tijdens het interview. Wanneer het nodig was,
stelde ik bijvragen of vroegen ik door op bepaalde informatie. Dit om er zeker van te zijn dat
het voor mij als onderzoeker allemaal duidelijk was. Gedurende het gehele interview probeerde
ik de respondent zoveel mogelijk op zijn/haar gemak te stellen. Als onderzoeker had ik het er
vaak moeilijk mee dat ik heel wat informatie van de respondenten trachtte te verkrijgen, zonder
dat ik hen hier iets voor kon teruggeven. Daar een jeugdinstelling net zoals een gevangenis en
volgens Jaspart (2011) zelfs een nog meer gecontroleerde omgeving betreft, maakt dat er weinig
vormen van wederkerigheid mogelijk zijn. De mogelijkheden in termen van reciprociteit waren
dus zeer beperkt en gingen vaak om kleine dingen, zoals het bieden van een luisterend oor,
respondenten laten uitweiden tijdens een interview over andere onderwerpen, iets kleins terug
doen wanneer het kan,… enz. Deze kleine dingen kon ik enkel verwezenlijken in Vlaanderen,
omdat ik daar vaker en meer rondliep en omdat ‘het iets terug doen’, iets was dat ik naar mijn
gevoel ook een beetje kon realiseren tijdens mijn observatieperiode. Zo hielp ik bijvoorbeeld
opvoedsters mee de was op te plooien en dit bleken ze bijzonder te appreciëren: “We hebben
het nog nooit meegemaakt dat een doctoraatstudent echt meedraait, meestal kijken die vanop
afstand toe of zitten die in de bureau dossiers in te kijken, ik vind het echt chique dat je meedoet
in alles vb. met de jongens kickeren. Ik denk dat ook de jongens dit wel appreciëren. Zoals het
feit dat je gisteren mee de was hebt opgeplooid, tof dat je ons zo geholpen hebt.”70 Niet alleen
gaf mij dit het gevoel dat ik iets kon terugdoen, omgekeerd bekeken hielp dit ook in het
opbouwen van rapport en het winnen van vertrouwen voor de interviews die naast de
observatieperiode plaatsvonden.

70

Veldnota’s 19 November 2015.
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Alle gesprekken werden op band opgenomen. Dit zorgde ervoor dat ik mij volledig kon
concentreren op het interview, zonder continue alles te moeten liggen neerpennen. Geen enkele
respondent weigerde de bandopname. We wezen elke respondent op het feit dat ze het gesprek
op elk moment konden stopzetten. Na elk interview, greep ik nog even de tijd om kort wat
nota’s te nemen, om bepaalde gedragingen of dingen die plaatsvonden gedurende het interview
te kaderen. Dit om zo veel als mogelijk informatie te verzamelen. Na het afnemen van de
interviews werden ze letterlijk volgens het verbatim- principe getranscribeerd. Dit houdt in dat
alle uitspraken van de respondenten zo woordelijk en letterlijk mogelijk worden uitgetypt
(Emans, 2003). We hebben hiervoor gekozen omdat we ervan overtuigd zijn de lezer zich door
de letterlijke citaten beter kan inleven in de woorden van de respondenten, zonder dat we
hiermee afbreuk willen doen aan de kwetsbaarheid van deze populatie, hiermee voornamelijk
doelend op de jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn. Omdat het transcriberen een
tijdrovende aangelegenheid betrof hebben we ervoor gekozen om het transcriberen van de
interviews van de personeelsleden van de Vlaamse jeugdinstelling uit te besteden.71 De overige
interviews, namelijk die met de jongens in Vlaanderen en Nederland alsook die met de
personeelsleden in Nederland werden door de onderzoeker getranscribeerd. Nadat we van alle
interviews transcripties hadden, werden de geluidopnames vernietigd. Sommige interviews
duurde lang, omdat de respondenten veel te vertellen hadden over het onderwerp of omdat ze
nood hadden aan het luchten van hun hart. Andere interviews waren dan weer heel kort omdat
de respondent weinig te vertellen had of omdat ze gericht konden antwoorden op de vragen
zonder rond de pot te draaien. Een lang interview wil daarom niet per se zeggen dat het daarom
beter is van inhoudelijke kwaliteit dan een kort interview.
Duur interviews
Vlaanderen
Kortste interview

Langste interview

Gemiddelde duur

Jongens

35 min

1u 29 min

1 u 02 min

Personeel

40 min

2u

1u 40 min

Nederland

71

Jongens

42 min

1u 24 min

1u 03 min

Personeel

52 min

1u 28 min

1u 10 min

22 interviews werden getranscribeerd door een studente (54 interviews in totaal).
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Tabel 7: Duurtijd interviews.
De interviews in Vlaanderen verliepen heel gemoedelijk omdat ik zowel de jongens als het
personeel dat ik sprak tijdens de interviews al kende door mijn observaties. In Nederland was
dit niet het geval. Echter had ik als onderzoeker niet het gevoel dat de interviews minder vlot
verliepen. Op voorhand observeren had zoals eerder vermeld, bijgedragen tot een grotere
respons, maar ik heb geen invloed ervaren op de kwaliteit van de interviews.

5. Kwalitatief onderzoek in jeugdinstellingen: een sprong in het duister?
De laatste jaren is er zowel nationaal als internationaal meer aandacht gekomen voor mogelijke
valkuilen en uitdagingen waar een onderzoeker die kwalitatief onderzoek verricht in een
gevangenissetting mee geconfronteerd kan worden (Beyens, Kennes, Snacken, & Tournel,
2015; King & Liebling, 2008; Liebling, 1999; Nuytiens & Verwee, Interviewen intra muros:
een muur te doorbreken?, 2009; Scheirs & Nuytiens, 2013). Hoewel een jeugdinstelling, net
zoals een gevangenis, volgens Goffman (1961) een totale institutie uitmaakt, kunnen we voor
jeugdinstellingen slechts op een aantal onderzoeken (Jeffords, 2007; Myers, 2015) terugvallen
waarbij de focus wordt gelegd op mogelijke methodologische moeilijkheden die je als
onderzoeker onderweg kan tegen komen. Gedurende het veldwerk werden we verschillende
malen geconfronteerd met een aantal hindernissen en valkuilen en hierop zullen we in dit
onderdeel even wat dieper op ingaan. De moeilijkheden waarmee we geconfronteerd werden
gaan voornamelijk over Vlaanderen, daar de periode en intensiteit van het veldwerk daar
aanzienlijk groter was dan in Nederland. De verschillende belemmeringen waarmee we te
maken kregen gedurende het veldwerk gaan voornamelijk over zaken die we tegenkwamen
tijdens het observeren. Ondanks dat deze dataverzamelingstechniek niet de hoofdfocus was van
dit onderzoek, lijkt het ons toch interessant om hier wat dieper op in te gaan. Het zijn immers
zaken die ons onderzoek gekleurd of beïnvloed hebben en die regelmatig opnieuw vragen naar
boven brachten.

5.1

Formele toegang versus acceptatie

Zoals reeds vermeld was het niet zo evident om voor beide jeugdinstellingen de formele
toelating te bekomen. Bovendien werden we ons ervan bewust dat, na het verkrijgen van de
officiële toelating, dit niet automatisch betekende dat we door de onderzoekssetting
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geaccepteerd zouden worden. Het is niet zo dat wanneer men toelating heeft gekregen tot een
setting, deze setting ook klaar is om de onderzoeker te ontvangen. Het pad dat een onderzoeker
moet bewandelen om toegang te krijgen tot het hart van een gevangenis, is er één vol met
obstakels, waar je je als onderzoeker op dagdagelijkse basis moet tegen wapenen (Beyens,
Kennes, Snacken, & Tournel, 2015). Dit was zeker ook het geval voor de vergelijkbare setting
van ons onderzoek.
Toegang krijgen wil zeggen dat de onderzoeker de toelating krijgt om onderzoek te doen binnen
de jeugdinstelling. Deze toelating verzekert echter niet dat de onderzoeker hierdoor in staat zal
zijn om de nodige data te bekomen om het onderzoek te doen slagen. Het krijgen van toegang
is één ding, het behouden van de toegang is nog iets anders (Trulson, Marquart, & Mullings,
2006). Dit sluit aan bij het feit dat, wanneer je na het bekomen van de officiële toelating aan je
veldwerk start, blijkt dat in de praktijk vaak niet iedereen op de hoogte is van je komst als
onderzoeker. Een jeugdinstelling is een volcontinu systeem waarbinnen heel wat personen
werkzaam zijn. Toen ik het veld betrad, bleek dat mijn komst en aanwezigheid niet tot bij
iedereen was doorgesijpeld. Vaak moest ik als onderzoeker mijn rol en komst dan ook
meermaals verduidelijken. Nuytiens en Verwee duiden op het belang om op voorhand een
overleg te plannen met de directie om het onderzoeksopzet uit te klaren, alsook om praktische
afspraken te maken (Nuytiens & Verwee, 2009). Bij de start van het veldwerk in Vlaanderen
en Nederland hebben wij dan ook dergelijke vergaderingen gehad om alles te verduidelijken.
Ondanks dat we via deze vergaderingen duidelijke afspraken hadden gemaakt en de
mogelijkheid hadden gekregen om ons onderzoek toe te lichten, bleek het veldwerk zelf toch
nog altijd een onvoorspelbare aangelegenheid te zijn. Ondanks onze goede voorbereiding,
moesten we op verschillende momenten op een creatieve manier omspringen met onverwachte
situaties of gebeurtenissen.

5.2

Op het slappe koord dansen?

Het voeren van onderzoek is ook een continue evenwichtsoefening, waarbij men als
onderzoeker voortdurend de afweging moet maken hoe ver men kan gaan, hierbij rekening
houdend dat dit een mogelijke weerslag kan hebben op het onderzoek. Je wil zo veel als
mogelijk informatie verzamelen, maar je moet je als onderzoeker soepel opstellen, zodat je de
verdere toegang en samenwerking niet hypothekeert. Een jeugdinstelling, is niet alleen een
afgesloten, beveiligde context, maar het is ook een onvoorspelbare omgeving waarin je je als
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onderzoeker flexibel moet opstellen om opgewassen te zijn tegen onverwachte gebeurtenissen
en omstandigheden. Het leven in een jeugdinstelling is zeer strikt geregeld, alles verloopt op
basis van vastgestelde structuren en routines. Jaspart (2011) toont in haar onderzoek aan dat
tijd en ruimte in een jeugdinstelling zelfs nog meer gecontroleerd zijn dan in gevangenissen of
ziekenhuizen. Het voeren van onderzoek binnen een dergelijke strak georganiseerde instelling
houdt bijgevolg een verstoring van het dagelijkse ritme in. Het is als onderzoeker dan vaak geen
evidentie om je binnen deze strakke structuur een weg te banen. Enerzijds wil je als onderzoeker
zoveel mogelijk informatie vergaren, anderzijds wil je dit doen zonder dat je te veel het primaire
proces van de jeugdinstelling al te veel verstoort.
Je kan op voorhand qua dataverzameling een bepaalde planning opstellen, maar je moet als
onderzoeker altijd bereid zijn om je planning aan te passen aan de noodwendigheden van de
bestudeerde praktijk waartoe je toegang krijgt. Flexibiliteit houdt in dit verband een dubbele
betekenis in. Enerzijds ben je afhankelijk van wat er in de jeugdinstelling gebeurt. Het
onderzoek dat je voert is slechts bijkomstig aan het primaire proces dat op dagdagelijkse basis
in de instelling plaatsvindt. Zo kwam het bijvoorbeeld wel voor dat wanneer ik een jongen wou
interviewen, deze niet in de instelling bleek te zijn of omwille van één of andere reden niet in
de mogelijkheid was om geïnterviewd te worden. Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om
Younesse te interviewen: “Na het interview bracht ik Joerie terug en zei ik dat ik Younesse nu
zou meenemen. De opvoeder die ik hierover aansprak, zei dat het niet mogelijk was om
Younesse te spreken, hij was gestraft en zat daarom op zijn kamer.”72 Anderzijds wil je op de
momenten dat er ruimte is voor het verzamelen van data binnen deze strak georganiseerde
structuur, deze ruimte optimaal benutten, waardoor je je soms als het ware op glad ijs gaat
begeven. Dit kunnen we aantonen aan de hand van de volgende passage uit mijn veldnota’s:
“Ik zette Tim af aan de leefgroep en bedankte hem nogmaals voor zijn medewerking. De rest
van de leefgroep zat al aan tafel, het interview had immers 10 minuten langer geduurd dan op
de planning stond. We arriveerden op de leefgroep om +/- 12u10. Ik weet dat ze er in de
instelling belang aan hechten om te functioneren binnen de vooropgestelde uren, de ene
opvoeder heeft het daar moeilijker mee dan de andere. Ik probeer me hier dan ook aan te
houden, maar ik wil daarom het gesprek met een jongen daarvoor niet drastisch afbreken. Ik

72

Veldnota’s 16 december 2015.
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probeerde naarmate ik in de gaten had dat de tijd naderde, het gesprek wel wat af te ronden,
maar moest het nog langer hebben geduurd had ik niet omwille van de tijd gestopt.”73

5.3

Bewust van aanwezigheid & rol onderzoeker

Wanneer je als onderzoeker start met veldwerk, kom je terecht in een omgeving die daar vaak
niet op zit te wachten. Je treedt binnen in een specifieke wereld, wat maakt dat je ervaren kan
worden als een indringer. Niet iedereen is goed op de hoogte van wat je juist als onderzoeker
komt doen. Dit kan voor argwaan zorgen bij de mensen die er werkzaam zijn of er verblijven.
De jongeren en het personeel hebben vaak onjuiste of te hoge verwachtingen van een
onderzoeker. Het personeel kan tevens de aanwezigheid van een onderzoeker ervaren alsof hun
gedrag of de kwaliteit van hun werk gecontroleerd wordt (Trulson, Marquart, & Mullings,
2006). In de jeugdinstelling waren ze zich dan ook vaak bewust van mijn aanwezigheid als
onderzoeker. Opmerkingen als “Pas op want we zitten met nen under cover hé”74, “Misschien
moet jij even je oren toe doen”75, “Het is niet de bedoeling dat je daarbij bent, het is interne
keuken”76; kwamen in Vlaanderen geregeld voor. Dat het personeel zich bewust was van de
aanwezigheid een onderzoeker, liet zich ook merken in het wikken en wegen van hun woorden
en het verantwoorden van bepaalde gebeurtenissen. Verder werd ik als onderzoeker vaak
nauwlettend in het oog gehouden en werd uitgekeken naar mijn reactie op bepaalde zaken.
Opmerkelijk hierbij was wel dat naarmate de shift vorderde, ze na enige tijd in hun normale rol
vervielen.
Een jeugdinstelling, en zeker deze met een gesloten setting betreft een speciale institutie. Het
is afgeschermd van de maatschappij, wat maakt dat je als outsider een soort van insider- positie
wil verwerven. Dit alles heeft te maken met het opbouwen van vertrouwen met de
onderzoeksetting en de onderzoekssubjecten. Je probeert als onderzoeker een soort van plaats
te zoeken binnen de geoliede machine die de onderzoeksomgeving is. Dit was niet altijd even
evident en bracht heel wat onzekerheid met zich mee. De moeilijke evenwichtsoefening die je
als onderzoeker constant moet maken, blijft doorheen het gehele onderzoek aanwezig.
Hammersly & Atkison (2007, p. 58) spreken in dit verband ook over een ‘balancing act’
wanneer het gaat over het krijgen van toenadering tot de onderzoekssubjecten en het door hen
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aanvaard worden als onderzoeker. Dit komt ook duidelijk naar voor in een aantal passages in
mijn veldnota’s: “Het is een hele zoektocht om mijn plek als onderzoeker te vinden in het
dagelijks leven van de leefgroep/instelling. De ene opvoeder staat opener tegenover mijn
aanwezigheid t.o.v. de andere. Dit voel ik aan doordat sommige opvoeders mij meer betrekken
bij het gebeuren dan andere, alsook mij bij bepaalde zaken willen buiten houden. Ze doen hun
werk en ik moet proberen om alles te volgen. Ze zullen mij niet roepen om bijvoorbeeld een
gesprek bij te wonen.”77 Het onwennig gevoel en de onzekerheid die hierbij gepaard ging, heb
ik als onderzoeker gedurende de hele periode van het veldwerk ervaren heb. Dit verbeterde
enigszins naarmate ik langer aanwezig was in het veld. Als onderzoeker wil je je zoveel
mogelijk inleven in de situatie van de onderzoeksomgeving en dit probeer je te bereiken door
middel van een actieve participatie met de onderzoekssubjecten. Echter moet je er wel opletten
dat je niet te nauw betrokken geraakt. Ook hier is een belangrijke evenwichtsoefening, waarbij
je als onderzoeker in de gaten houdt dat je alles steeds vanuit een kritisch standpunt blijft
bekijken, noodzakelijk. Anders bestaat het risico van ‘going native’, wat zoveel betekent als
dat de onderzoeker volledig deel gaat uitmaken van de onderzoekssetting waardoor belangrijke
gegevens over het hoofd gezien gaan worden, daar hij ze als evident zal gaan beschouwen
(Zaitch, Mortelmans, & Decorte, 2016).
Naast de continue evenwichtsoefening die je als onderzoeker moet maken, dien je ook steeds
opnieuw je rol als onderzoeker te verduidelijken. Heel wat argwaan kan van de baan geholpen
worden, als je je onderzoeksrol systematisch en op een duidelijke manier blijft uitleggen. Het
is belangrijk dat je dit zelf doet, anderen kunnen immers een ander beeld ophangen van het
onderzoek. Ondanks het constant verduidelijken van de rol van de onderzoeker, vindt er toch
nog vaak rolverwarring plaats. Als onderzoeker ben je neutraal en wil je vanop afstand het
gebeuren waarnemen. De onderzoekssubjecten zijn zich hier niet altijd bewust van. Omdat ik
mijn veldwerk heb verricht in een pedagogische setting, werd ik in Vlaanderen vaak verward
met het opvoedend personeel. Ze zagen me vaak als een stagiaire en wilden me vaak dergelijke
taken toebedelen. De jongens mogen niet praten in de leefgroep wanneer ze naar het nieuws
kijken. Wanneer dit toch gebeurde, schreef ik het volgende neer in mijn veldnota’s: “Wanneer
de jongens op kamer zitten, vraagt de begeleiding of ik gezien heb wie er aan het praten was.
Omdat ik dit niet als mijn taak zie en hen op voorhand duidelijk heb gemaakt dat ik meedraai,
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maar niet in functie van opvoeder, blijkt dit een moeilijke evenwichtsoefening. Ik zeg dat ik de
namen nog niet goed ken en dus ook niet weet wie het was, omdat ik op de achterste rij zat. Ze
konden hier precies wel genoegen meenemen.”78 Het is als onderzoeker zeer moeilijk om met
dergelijke situaties om te gaan. In de beginperiode van het veldwerk probeer je jezelf te
verhullen in de rol van naïeve student die nog niet goed op de hoogte is van het reilen en zeilen
in de instelling, maar na enige tijd door te brengen in de onderzoeksomgeving, is dit uiteraard
een moeilijk te behouden dekmantel.
In het verlengde van deze rolverwarring, schuilt ook weer het opbouwen van vertrouwen. Je
probeert als onderzoeker een bepaalde plaats te verwerven in het onderzoeksveld en terwijl je
dit aan het doen bent, zullen de onderzoekssubjecten je testen om te zien wat voor vlees ze in
de kuip hebben. Zij willen immers weten of je als onderzoeker wel te vertrouwen bent en zullen
zo de afweging maken of ze al dan niet informatie met je zullen delen. Zowel de jongens als
het personeel vertoonden dergelijk testgedrag. Volgende situatie laat het testgedrag van een
jongere zien: “Lucas was een boterham aan het eten, maar zei tegen Stef dat hij het niet op
kreeg. Stef zei dat hij het helemaal diende op te eten, dit was de regel, als je iets pakt van eten
moet je het ook allemaal opeten. (…) Toen de opvoeder de andere jongens ging wekken en dus
van tafel ging, vroeg Lucas mij het volgende: ‘Ga jij dat zeggen als ik die boterham weggooi
in de vuilbak? Ik krijg dit echt niet op!’ Hierop heb ik geantwoord, dat ik het niet zou
doorzeggen, omdat dat ik geen opvoeder, maar een onderzoeker ben en dat het niet mijn taak
is om hem te zeggen wat hij wel of niet mag doen. Lucas antwoordde: ‘Oké!’ En hij rende naar
de vuilbak.”79

5.4

Het lichaam en de rugzak van de onderzoeker

Voor je als onderzoeker aan je veldwerk begint, wil je goed voorbereid zijn. Niet alleen op het
vlak van dataverzameling, maar eigenlijk ook op heel wat andere vlakken. Zo ben je je bewust
van je lichaam als onderzoeker. Bij de intrede in een veld wil je als onderzoeker een goede
eerste indruk maken. Zo denk je bijvoorbeeld na over wat je gaat aandoen van kledij, of je al
dan niet make-up gaat dragen en pas je je kapsel indien nodig aan. Je wil zo neutraal mogelijk
overkomen en je stemt daarom je outfit en je voorkomen hierop af. Verschillende andere
vrouwelijke onderzoekers hielden hier tijdens het uitvoeren van hun veldwerk rekening mee
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(Tracy, 2004; Nielsen, 2010; Tournel, 2015). Het feit dat ik hier als onderzoeker mee bezig
was, bleek achteraf een goede keuze te zijn. Het leek immers bij sommige onderzoekssubjecten
een rol te spelen: “Patrick zei tijdens een gesprek met mij aan de eettafel, dat hij het niet kunnen
vond dat Lisa (leerkracht) in de instelling rondliep in een rokje. We zitten hier met allemaal
jongens, je moet het ook niet gaan zoeken hé.”80
Een onderzoeker die een onderzoeksveld binnentreedt gaat, niet onopgemerkt voorbij. Ook niet
wanneer je bewust omgaat met je voorkomen. Op het vlak van gender hebben we ook wat
testgedrag waargenomen: “Louis heeft een allergie voor wortelen en in de lasagne die vandaag
op het menu staat, zitten wortelen. Opvoeder Peter stelt aan Louis voor dat hij een boterham
eet. Louis zegt dat dit niet nodig is en dat hij de wortelen er wel zal uitvissen. Peter vraagt
vervolgens aan Louis wat er moet gebeuren als hij toch een slechte reactie krijgt op de wortelen.
Opvoeder Peter vraagt om te lachen wie hem dan moet reanimeren. Louis reageert hierop door
te zeggen: ‘Mevrouw mevrouw!!! Die mag mij reanimeren! Mevrouw: kent u dat zo mond op
mond?’ Hierop moet natuurlijk iedereen luid lachen. Ik lach mee en weet niet direct iets te
antwoorden. Doordat iedereen wat aan het lachen was, moest ik niet direct antwoorden.”81 Als
onderzoeker was het soms wat onwennig om met dergelijk gedrag en dergelijke opmerkingen
om te gaan. We moeten ons er bewust van zijn dat gender een impact kan hebben op ons
onderzoek. Ook in vergelijkend gevangenisonderzoek tonen onderzoekers aan dat gender een
rol kan spelen in de relatie tussen de onderzoeker, het onderzoek en de gevangenissetting en
dat dit kan evolueren in een emotionele inspanning voor de onderzoeker (Claes, Lippens,
Kennes, & Tournel, 2013).
Gender kan een invloed hebben op het onderzoek, maar ook andere factoren kunnen een rol
spelen. Zo kan je als onderzoeker nooit het veld betreden als een onbeschreven blad. Je neemt
als persoon altijd je eigen rugzakje mee en dit kan een invloed hebben op hoe je als onderzoeker
naar de dingen kijkt. We treden per slot van rekening allemaal het veld binnen met onze eigen
persoonlijkheden,

sociale

karakteristieken,

onderzoeksinteresse

en

theoretische

reconceptualiseringen en deze hebben altijd een invloed op onze data (Bengtsson, 2013). Dit
toont aan dat we als onderzoekers ook mensen zijn en het verzamelen van data bijgevolg
bepaalde emoties kan veroorzaken. Bepaalde dingen die je observeert of bevraagt kunnen je als
onderzoeker laten reflecteren over aspecten van je eigen leven (Dickson-Swift, James, Kippen,

80
81

Veldnota’s 24 november 2015.
Veldnota’s 7 november 2015.
94

& Liamputtong, 2009). Het doel van kwalitatieve onderzoekers is om de wereld te zien door de
ogen van diegene of datgene dat men onderzoekt, waarbij we onszelf gebruiken als
onderzoeksinstrument, wat als logisch gevolg met zich meebrengt dat het onderzoek op de
onderzoeker zowel intellectueel als emotioneel een impact heeft (Gilbert, 2001).
5.5

Aan wiens kant sta je?

In gesloten jeugdinstellingen zijn er verschillende groepen en machtsrelaties waar te nemen.
Ons onderzoek focust zich op meerdere groepen, zowel de stem van de jongeren als die van het
personeel wordt in rekening genomen. Dit maakt dat we zoals Becker (1967) omschrijft zouden
moeten kiezen aan welke kant we staan. Liebling (2001) toont in haar artikel echter aan dat het
ook mogelijk is om verschillende kanten te bestuderen. Ze geeft wel aan dat dit een onzekere
bezigheid is, waarbij je mogelijks een hoge emotionele prijs kan betalen. Ook hier kunnen we
weer spreken van een moeilijke evenwichtsoefening. Je wil beide perspectieven integreren in
je onderzoek, zonder dat je jezelf teveel identificeert met één van beide groepen. Deze
evenwichtsoefening had zoals ook Liebling aantoont, vaak een grote weerslag op mij als
onderzoeker. Het was niet evident om een positie tussen deze twee groepen te vinden, zonder
de relatie met de andere groep daardoor in gevaar te brengen. Vaak wanneer ik met de jongens
aan het praten was, leek dit argwaan op te wekken bij de opvoeders en wanneer ik dan weer te
veel bij de opvoeders stond, leken de jongens me meer met één van hen te gaan associëren. Er
deed zich tijdens het veldwerk in Vlaanderen een situatie voor waarbij ik het gevoel had dat de
jongens zelfs afgestraft werden omdat ze met mij aan het praten waren. Dit was voor mij als
onderzoeker een heel ongemakkelijke en onzekere situatie: “Timothy en Tim waren van office,
dit wil zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de tafel, de afwas enz. Ik was
tijdens dit moment met de jongens aan het praten. Het was voor mij een aangenaam gesprek,
de jongens leken ongestoord hun verhaal kwijt te kunnen. We stonden in de keuken en waren
hierdoor wat afgeschermd van de anderen. Plots was het tijd voor de jongens om te gaan roken
om vervolgens terug naar onderwijs te gaan. Opvoeder Lars gaf de jongens de keuze: ofwel
moesten ze hun taak afwerken of een sigaret roken. Tim vroeg hoeveel punten hij zou verliezen
als hij zijn taak niet afwerkte. Lars zei twee punten. Tim moest de vloer nog dweilen en vroeg
of hij dit straks niet mocht doen, hij koos er dus voor om te roken. Ik hoorde hem zeggen: ‘die
punten maken me niet uit, roken is toch net iets belangrijker op dit moment voor mij’. Beide
jongens waren aan het roken en toen Lars riep dat het tijd was om naar onderwijs te gaan.
Timothy deed zijn sigaret uit, maar Tim bleef nog even staan om van zijn sigaret te trekken.
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Hierdoor werd Lars boos en riep hij dat het niet de bedoeling was om zich zo te gedragen. De
jongens werden er dus op afgerekend dat hun office taak niet op tijd klaar was. Ik vraag me af
of dit niet komt omdat ik met hen ben gaan praten. Ze deden terwijl we aan het praten waren
wel verder, maar misschien heb ik ze wat afgeleid en vertraagd in hun werk. Ik voelde me
hierdoor enorm schuldig.”82

6. Data-analyse
Na het verzamelen van data is de volgende logische stap het analyseren van de data. Het voeren
van kwalitatief onderzoek is een iteratief proces, waarbij we ondervonden hebben dat deze twee
stappen niet los van elkaar te koppelen zijn, maar eerder door elkaar lopen. Tijdens het
interviewen van de jongens en de personeelsleden kwamen er al enkele thema’s naar voor die
achteraf gezien ook naar boven kwamen tijdens het analyseren van de data. Na ieder interview
nam ik nota’s, waarin bedenkingen en interessante elementen die tijdens het interview naar
boven kwamen werden neergeschreven. Ook de zaken die ik tijdens de voorbereide
observatieperiode in Vlaanderen heb neergeschreven bleken al een eerste voorlopige analyse
uit te maken. Belangrijk hierbij is te beseffen dat het hier gaat om zeer voorzichtige eerste
reflecties, vanuit een soort buikgevoel. Desondanks kunnen deze voorlopige gegevens de
analyse in een latere fase toch op een of andere manier wat structureren. Daarnaast vond niet
alleen tijdens het verzamelen van de data, maar ook tijdens het verwerken van de data een eerste
analyse plaats. Zo kwamen er tijdens het transcriberen van de interviews ook enkele
interessante zaken naar boven, die ik na elke transcriptie nauwkeurig neerschreef in een apart
word document. Al deze voorlopige analyses gaven richting aan mijn data.
Tijdens het veldwerk werd er heel wat data verzameld. In Vlaanderen vond er, mede ter
voorbereiding van de interviews een observatieperiode plaats. In beide landen werden er
interviews bij jongens en personeel afgenomen en werden de bestaande klachtdossiers
geraadpleegd. Dit alles resulteerde in een berg aan informatie. Een berg van materiaal waar
men als onderzoeker weleens tegen kan opzien. Belangrijk was om wat structuur te vinden in
al hetgeen wat werd verzameld. Hiervoor hebben gebruik gemaakt van het kwalitatief
softwareprogramma MAXQDA. Met dit programma werd de data gestructureerd en gecodeerd,
wat resulteerde in een thematische codeboom. We moeten ons ervan bewust zijn dat een
computerprogramma nooit de creatieve fase van het analyseren kan vervangen (Decorte, 2016).
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De data die we verzameld hebben door te observeren en te interviewen werd, nadat het
gecodeerd werd in MAXQDA, op een thematische manier geanalyseerd. Braun en Clarke
(2006, p. 79) definiëren thematische analyse als volgt: “A method for identifying, analysing and
reporting patterns (themes) within data. It minimally organizes and describes your data set in
(rich) detail. However, frequently it goes further than this, and interprets various aspects of the
research topic.” Deze methode wordt meestal gebruikt door onderzoekers die inzicht willen
krijgen in de verschillen of gelijkenissen van de waarnemingen, percepties en/of ervaringen van
groepen of individuelen. Thematische analyse geeft daarenboven ook een duidelijke stem weer
van diegene die betrokken werden in het onderzoek (Caulfield & Hill, 2014). Dit is ook net wat
we trachten te bereiken met dit onderzoek. Het is immers de bedoeling om de beleving en
ervaring van jongeren en professionals omtrent het onderzoeksthema naar buiten te brengen.
De uitwerking van de analyse komt aan bod in hoofdstuk vier, waarin we uitvoerig de resultaten
bespreken en waar nodig zeker zal teruggekoppeld worden naar relevante literatuur.

7. Enkele afsluitende methodologische reflecties
We sluiten dit methodologisch hoofdstuk af met een aantal reflecties aangaande de kwaliteit
van dit onderzoek. Wanneer we een onderzoek op zijn kwaliteit willen beoordelen, denken we
aan begrippen als validiteit en betrouwbaarheid die eerder hun oorsprong kennen in het (neo)
positivistisch kwantitatief onderzoek. Er bestaat heel wat discussie over het feit of we deze
begrippen al dan niet moeten toepassen in kwalitatief onderzoek of we eerder toenadering
moeten zoeken naar nieuwe concepten om kwalitatief onderzoek te beoordelen. Zonder al te
diep in te gaan op deze discussie, beperken we ons tot het bespreken van de strategieën die we
gebruikt hebben om de kwaliteit van ons kwalitatief onderzoek te verbeteren (Maesschalck,
2016).
Zoals

eerder

aangegeven,

hebben

we

gebruik

gemaakt

van

verschillende

dataverzamelingstechnieken en kunnen we dus spreken over data triangulatie. Data triangulatie
is een techniek die er zou toe zou kunnen bijdragen om de diepte, kwaliteit en reikwijdte van
onze bevindingen kan vergroten (Van Staa & Evers, 2010). Het combineren van methoden zou
de validiteit van het onderzoek ten goede komen (Kleemans, Kolf, & Staring , 2008). Een
andere strategie die we hebben aangewend om de validiteit van ons onderzoek te waarborgen,
houdt verband met het creëren van een vertrouwensband of zoals we eerder hebben aangehaald
het opbouwen van rapport. Het opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen met zowel
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de gatekeepers als de onderzoeksparticipanten in gevangenisonderzoek is namelijk cruciaal om
de validiteit van de onderzoeksbevindingen te verzekeren (Roberts & Indermaur, 2008). Ook
Reeves (2010) bevestigt dit door te stellen dat de mogelijkheden voor onderzoekers om rijke
en gedetailleerde gegevens te verzamelen, afhangt van het opbouwen en onderhouden van
positieve relaties. Deze strategie gaat voor ons echter alleen op voor Vlaanderen, omdat we
omwille van onze korte aanwezigheid in Nederland, niet in de mogelijkheid waren om op
vertrouwen steunende relaties met de participanten op te bouwen.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, hebben we getracht om in dit hoofdstuk
een auditspoor na te laten en aan peer debriefing te doen (Maesschalck, 2016). Door het
nauwkeurig toelichten van alle gemaakte methodologische keuzes en hierover uitgebreid te
reflecteren, creëren we de nodige transparantie. Dit laat andere onderzoekers toe om, aan de
hand van het ‘spoor’ dat we hebben achtergelaten, ons onderzoek te controleren of te auditen.
Doordat we zo transparant mogelijk geweest zijn over ons onderzoeksproces en door alle
genomen beslissingen te motiveren, proberen we de kwaliteit van ons onderzoeksproces en de
externe betrouwbaarheid van onze onderzoeksgegevens te verhogen (Claeys, De Kimpe, &
Dumortier, 2017). Naast het achterlaten van een auditspoor, hebben we ook op verschillende
tijdstippen gebruik gemaakt van peer debriefing. Gedurende het gehele onderzoek werd er vaak
samengezeten met de promotoren alsook met het begeleidingscomité van dit onderzoek om de
verschillende stappen en keuzes die gemaakt werden tijdens het onderzoek af te toetsen. Ook
werd het onderzoek en de moeilijkheden waarmee we tijdens het onderzoek geconfronteerd
werden, regelmatig besproken met collega’s. Jaarlijks werd er ook minimaal een keer
deelgenomen aan nationale en internationale studiedagen en congressen waar ons onderzoek
als een work in progress gepresenteerd werd en zo de nodige feedback werd geformuleerd.
Tot slot zijn we ons ervan bewust van het feit dat we dit onderzoek benaderd hebben vanuit een
sociaal constructionistische invalshoek, wat inhoudt dat we er van uitgaan dat we als
onderzoeker ook een invloed hebben gehad op onze data. Spano (2007) toont aan dat wanneer
je bijvoorbeeld observeert, je dan als observator het geobserveerde gedrag kan contamineren,
wat de validiteit en betrouwbaarheid van de geobserveerde data in het gedrang kan brengen.
Belangrijk hierbij is om reflexiviteit hoog in het vaandel te dragen. We erkennen dat we als
onderzoeker een mogelijke invloed kunnen hebben op onze data en we stellen ons hier reflectief
tegenover op. Nuytiens & Scheirs (2011) benadrukken het belang om bewust om te gaan met
de implicaties wanneer je als wetenschapper vertrekt vanuit een bepaalde visie op wetenschap.
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Vanuit dit perspectief doen we niet aan objectief onderzoek, maar zijn we ervan overtuigd dat
subjectieve gevoelens kunnen bijdragen tot waardevolle data (Liebling, 1999). We sluiten ons
daarom volledig aan bij de stelling van Benoot en anderen (2015) die stellen dat het
positivistische beeld waarbij emoties een bedreiging vormen voor de kwaliteit van de
onderzoeksresultaten moet losgelaten worden. De gedachten en gevoelens die we hebben over
de onderzoeksparticipanten en het onderzoeksproces moeten we niet negeren of onderdrukken.
Ze bieden ons een lens waardoor we onze data kunnen begrijpen (Phillips & Earle, 2010).

8. Conclusie
We hebben bovenstaand hoofdstuk aangevat met het toelichten van ons onderzoeksopzet. Aan
de hand van participerende observaties, interviews en bestaande klachtdossiers hebben we
getracht een antwoord te bekomen op de probleemstelling van ons onderzoek. Door deze
dataverzamelingstechnieken te combineren, hebben we data verzameld vanuit drie
invalshoeken alsook hebben we zowel het perspectief van de jongens als dat van het personeel
in dit onderzoek geïntegreerd. We beschikken bijgevolg over een veelheid aan informatie vanuit
verschillende oogpunten, wat in onze ogen alleen maar kan bijdragen tot de rijkheid van het
verzameld materiaal. Tijdens de uitvoering van ons onderzoek bleek dat een onderzoek er in
theorie altijd mooier en gemakkelijker uitziet dan dit vaak in de praktijk blijkt te zijn. We
hebben in dit hoofdstuk daarom ook een korte blik geworpen op zaken die in de praktijk niet
zo evident bleken te zijn. Doordat we onder andere geconfronteerd werden met de moeilijke
toegang tot de jeugdinstellingen, werd ons onderzoeksopzet gaandeweg aangepast. Vervolgens
hebben we gekeken naar het empirisch onderzoek dat we hebben verricht en hoe dit concreet
in zijn werk is gegaan. Ook hier kregen we te maken met een aantal moeilijkheden welke
mogelijks een invloed hebben gehad op ons onderzoek en we vinden het dan ook belangrijk om
ons hier bewust van te zijn. Nadien bespraken we de wijze waarop we onze data hebben
geanalyseerd. Het verzamelde materiaal werd op een thematische manier geanalyseerd. De
resultaten van deze analyse zullen uitvoerig besproken worden in het volgende hoofdstuk. We
hebben dit hoofdstuk afgesloten met een aantal methodologische reflecties. Het lijkt ons immers
belangrijk om bekend te zijn met de kwaliteit van het onderzoek en hier voldoende over te
reflecteren.
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HOOFDSTUK 4 - HET LEVEN IN EEN VLAAMSE
JEUGDINSTELLING VAN BINNENUIT BEKEKEN

1. Inleiding
Jongens die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd kunnen door de jeugdrechter
voor een bepaalde tijd in een jeugdinstelling geplaatst worden. In het dagelijks leven in de
jeugdinstelling staan de jongens in contact met allerlei professionals die hen begeleiden in hun
traject. Hier komt op dagdagelijkse basis voor beide partijen heel wat bij kijken. In dit
onderzoek zijn we daarom gaan kijken hoe jongens hun tijd in de jeugdinstelling beleven en
ervaren en of het bestaan van het klachtrecht hierop al dan niet een invloed uitoefent.
Uit het empirisch onderzoek kwamen heel wat terugkerende thema’s naar voor die we hieronder
uitvoerig zullen beschrijven en toelichten. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het in dit
hoofdstuk gaat om een zeer beschrijvende weergave van de resultaten, waarbij het reflecteren
over deze resultaten pas in een volgend hoofdstuk zal aangevat worden. We maken naast het
beschrijven van de resultaten in dit hoofdstuk ook steeds een terugkoppeling naar reeds eerder
aangehaalde literatuur. Waar nodig zal nieuwe literatuur geïntroduceerd worden.
Om zowel de jongeren als het personeel zelf aan het woord te laten, werken we in dit hoofdstuk
met citaten uit de interviews of gebruiken we passages uit de veldnota’s van de onderzoeker.
De citaten en passages zullen weergegeven worden door middel van schuingedrukte tekst. De
gebruikte namen zijn allemaal fictief en zoals eerder vermeld in hoofdstuk 3 gaat het wat de
interviews betreft om namen die de respondenten zelf hebben mogen kiezen. Omdat we
absolute anonimiteit willen garanderen, hebben we ervoor gekozen om het gebruik van de
fictieve namen doorheen de tekst af te wisselen met getallen. In de voetnoten zullen we altijd
verwijzen naar de jongere of de professional met een bepaald getal. Omdat het materiaal
zodanig dicht bij de participanten die bevraagd en/of geobserveerd werden voor dit onderzoek
aanleunt, bleek een nog strengere anonimisering noodzakelijk. Wanneer situaties of uitspraken
zodanig herkenbaar zijn, zullen we in plaats van getallen gebruik maken van ‘x’ om herkenning
volledig onmogelijk te maken. Woorden die in citaten werden aangepast omwille van
herkenbaarheid, worden niet cursief en omsloten door teksthaken weergegeven. Wanneer er
gebruikt wordt gemaakt van passages uit de veldnota’s, zal dit niet cursief weergegeven worden
en zal de onderzoeker zich beroepen op zelf gekozen fictieve namen. Immers niet iedereen die
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geobserveerd werd, werd daarom ook geïnterviewd. De verschillende perspectieven van zowel
de jongens als het personeel zullen in dit onderdeel in kaart gebracht worden. Wanneer we het
hebben over het personeel, spreken we over de professionals. We maken geen opdeling naar
functie om de anonimiteit te waarborgen.
De analyse laat een aantal belangrijke terugkerende thema’s zien. Eerst en vooral gaan we in
op hoe de jongens hun tijd in de jeugdinstelling beleven en ervaren. Vervolgens werpen we een
blik op hoe de jongens zich aanpassen aan de instelling. Daarna gaan we in op de verschillende
relaties die zich ontwikkelen binnenin een jeugdinstelling. In een instelling leven heel wat
mensen met elkaar samen wat er logischerwijze toe bijdraagt dat het niet altijd rozengeur en
maneschijn is. Onder andere deze zaken kunnen aanleiding geven tot conflicten. In het derde
luik van dit hoofdstuk zoomen we daarom dan ook in op de conflicten en alles wat daarbij komt
kijken. Tot slot sluiten we dit hoofdstuk af met het thema klachten. Zijn de jongeren en de
professionals op de hoogte van de klachtenprocedure? Worden er klachten ingediend? Over
wat gaat het zoal? Al deze vragen trachten we in het laatste onderdeel van dit hoofdstuk trachten
te beantwoorden. Het klachtrecht zegt immers iets over de conflicten en het leven in de
instelling en we kunnen ons hierbij de vraag stellen wat de functie van het klachtrecht kan zijn
bij deze conflicten en beleving van detentie. Belangrijk op te merken hier is dat we per thema
het perspectief van de betrokken professionals geïntegreerd hebben. Naast het woord van de
jongens, geven we ook telkens de mening van de professionals weer.

2. Het dagelijkse leven in de jeugdinstelling: hun beleving
2.1

“Gewoon altijd hetzelfde”: het dagdagelijks ritme in de jeugdinstelling

Het leven in de bestudeerde jeugdinstelling kenmerkt zich door een strakke structuur, strenge
regels en een strikt en uitgekiend tijdschema waaraan zowel de jongens als het personeel zich
al dan niet moeten onderwerpen. In België kunnen we weinig onderzoek terugvinden dat zich
focust op het dagelijks leven van jongeren in jeugdinstellingen. Eén van de voornaamste
werken, namelijk het etnografisch werk van Alice Jaspart geeft ons wel enkele belangrijke
inzichten. Jaspart’s (2011) bevinding dat de dagelijkse routines en programma’s strikt gepland
en getimed zijn in de Belgische jeugdinstellingen, strookt volledig met onze bevindingen. Ook
uit het onderzoek van Delens-Ravier (2008) komen gelijke stemmen terug. Het dagelijks leven
binnen de muren van de instelling kent een strak tijdschema en wordt enkel onderbroken door
strikt geplande activiteiten. Deze permanente inmengingen in tijd, ruimte en zelfs relaties,
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veroorzaakt een gevoel van verveling en verstrikking door de repetitiviteit van het dagelijks
leven en de indruk van permanente controle. Het instellingsleven in de door ons bezochte
jeugdinstelling wordt ook getypeerd door een strikte geplande dagdagelijkse routine die zich
telkens herhaalt. Het merendeel van de jongens geeft dan ook aan dat het leven in de instelling
elke dag hetzelfde is. Ze ervaren het dagelijks leven in de jeugdinstelling als zeer repetitief.
Zmitti verwoordt dit op de volgende manier: “Dees is elke dag hetzelfde, dus da is ni zo, gij
hebt hier herinneringen aan, da is gewoon een half jaar van u leven gewist zeg maar, gewoon
weg, gij, gij gaat slapen dan en gij wordt wakker half jaar later.”83 Elke dag hetzelfde ritme
maakt dat het leven in de instelling voor de jongens ook redelijk voorspelbaar wordt: “Ja elke
dag is hetzelfde. Gij weet wa gij morgen ga doen en volgende week ga doen enzo en ja.”84 Ook
J14 bevestigt dit: “Hier is elke dag hetzelfde, elke dag doen we hetzelfde.”85
De jongens geven aan dat doordat het leven in de jeugdinstelling alle dagen hetzelfde is, ze dit
ervaren als niet leuk en saai: “Das eigenlijk ja, da da iedere keer hetzelfde verloopt, ja das ni,
ni echt echt leuk. Beetje variatie, maar da is ni.”86 Variatie lijken ze te kunnen appreciëren,
want ook J6 haalt dit aan: “Das goe hé, dat er een beetje verschillende dinges zijn, maar er
mocht meer variatie zijn, snapte, het is elke dag hetzelfde, zo een beetje saai.”87 Stacey beaamt
dit: “Saai, het is altijd hetzelfde.”88 Alsook J12 deelt dit gevoel: “Gewoon, altijd hetzelfde, da
wordt na een tijdje afgezaagd.”89 Herhaling wordt door de jongens als saai ervaren en ook
tijdens de observaties werd ik hierover vaak aangesproken of hoorde ik hier gesprekken over:
“Tijdens het ontbijt praten de jongens over van alles en nog wat. Eén van de jongens (Christian)
zegt plots: ‘pff het is hier saai, elke dag is het hier hetzelfde, ik ben dat beu, repeat, repeat,
repeat…’ Hierop reageert opvoeder Mario: ‘dat is toch gemakkelijk, alle dagen hetzelfde’.
Waarop Christian reageert: ‘Ja, da is gemakkelijk, maar niet leuk. Iedereen wil toch variatie in
zijn leven’. Alle jongeren beamen dit.”90 De jongens hebben het moeilijk met de dagelijkse
routine, iets wat ook terugkomt in het onderzoek van Duchateau, Van Poeck & Hebberecht
(2004). Doordat het elke dag hetzelfde is, geven de jongens aan het leven in de instelling saai
te vinden. Ondanks de voorziene activiteiten binnen de jeugdinstelling krijgen de jongens toch
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nog vaak te maken met verveling. Verveling is vaak ook een kernbegrip dat vaak terugkomt in
ander onderzoek over jongeren die verblijven in jeugdinstellingen (Delens-Ravier & Thibaut,
2003; Duchateau, Van Poeck, & Hebberecht, 2004; Inderbitzin, 2005; Inderbitzin, 2006;
Delens-Ravier, 2010).
Doordat elke dag er hetzelfde uitziet, zijn de jongens goed op de hoogte van wat er elke dag
van hen verwacht wordt. Per leefgroep gelden er andere regels en ziet het dagprogramma er iets
anders uit, maar de rode draad doorheen de dag is over het algemeen hetzelfde: “Ja euh, we
worden wakker, dan euh aan tafel ontbijten, dan hebben we les, oftewel praktijk of gewoon
onderwijs. Dan hebben wij middag, terug aan tafel eten en dan euh hebben wij terug les. Dan
is het terug naar de leefgroep, roken, douchen en dan euh op kamer efkes en dan euh eten, aan
tafel, ontspannen en nieuws en dan terug kamer, half uur. En dan euh terug ontspannen.”91 De
jongens zijn zo gewoon aan het alledaagse ritme dat ze soms in de war zijn wanneer ze buiten
komen en zich in andere contexten bevinden. Zo geven enkele jongens aan dat wanneer ze thuis
zijn ze nog altijd geconfronteerd worden met de dingen die ze vanzelfsprekend zijn gaan vinden
omdat ze enige tijd in de instelling hebben verbleven. J10 haalt aan: “Gij wordt elke ochtend
wakker met hetzelfde, de radio springt aan, de rolluik gaat omhoog, piep van u kamer, opstaan,
daarna terug piep, piep, die gepiep als ik op dag bezoek ga soms ik denk ik hoor een piep.”92
Het citaat van deze jongen toont ook aan dat er een zekere mate van conditionering waar te
nemen is. Doordat ze elke keer op dezelfde manier gewekt worden, weten ze ook wat er komt
en wat er van hen verwacht wordt. Wanneer de kamer open gebadged wordt is er een piep waar
te nemen, deze piep associëren de jongens dan bijvoorbeeld met het feit dat ze moeten opstaan.
Ook Mohammed herkent dit, wanneer hij op weekend is, merkt ook hij dat hij gedrag vanuit de
instelling thuis overneemt. Hij stelt dit door te zeggen: “Maar thuis als je wel thuis bent,
bijvoorbeeld op weekend voel je da wel hé da er iets niet klopt. Da ik soms tegen mijn moeder
mevrouw zeg. Ja. Da klopt ni en bijvoorbeeld da ik zeg van mag ik ff naar mijn kamer? Terwijl
ik da nooit zeg. En euh ja da is zo anders.”93 Door het strikte regime weten de jongens wat er
elke dag van hen verwacht wordt. De meeste jongens sommen dan ook zonder problemen het
gestructureerde dagschema op. Ook de respondenten in het onderzoek van Luyten (2017) die
bevraagd werden over hun verleden in de jeugdzorg gaven aan zich vaak nog gedetailleerd de
structuur van de dag te herinneren.
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Hoe gestructureerd hun tijd overdag verloopt, hoe groter het contrast met de tijd die ze op hun
kamer doorbrengen. Jongens kunnen enerzijds omwille van praktische redenen op hun kamer
geplaatst worden, bijvoorbeeld omdat er een dienstwisseling plaatsvindt. Anderzijds kunnen de
jongens ook op hun kamer geplaatst worden als een soort van straf. Overdag vinden er heel wat
activiteiten plaats, hun dagprogramma zit goed vol, maar wanneer ze op hun kamer geplaatst
worden, valt plots alles stil. De jongens zitten niet graag op hun kamer en lijken het hier ook
heel moeilijk mee te hebben. Sommigen aanzien de tijd op hun kamer dan ook echt als een
straf: “We zitten gewoon me onze vingers te draaien, de hele dag door of te slapen, er is totaal
niks te doen, das echt vervelen, echt een straf.”94 Ook gedurende de observaties deden zich vaak
momenten voor waar de jongens op kamer geplaatst dreigden te worden, waarbij het enorm
duidelijk was dat ze hiervoor niet stonden te springen. Zelfs in uitzonderlijke situaties, zoals
die van JX, koos hij ervoor om in de leefgroep te blijven in plaats van op zijn kamer: “JX had
tijdens het sporten een bar op zijn hoofd gekregen en hij had hierdoor een hoofdwonde. De
verpleegster had de wonde bekeken en er werd afgesproken dat hij ijs op zijn hoofd moest
leggen, om het bloed te stoppen. Indien hij toch meer last zou krijgen, zou er een dokter
opgebeld worden. Het bloeden was gestopt en er werd besloten om hem vrij te stellen van atelier
en school voor twee dagen (op vraag van verpleegster). JX mocht indien hij dit wou op kamer
blijven, hij zei toen onmiddellijk: ‘nee niet op kamer heel de dag.”95 De momenten waarop de
jongens op kamer moeten blijven, lijken ze zelf zo veel mogelijk te willen beperken. Zo grijpen
de jongens ook allerlei dingen aan om in de groep te kunnen blijven en te vermijden dat ze naar
hun kamer moeten: “Een andere jongen die op zitting was, was normaal van office (allerlei
taken, zoals bv. afruimen, tafel dekken, afwassen, enz.). De begeleiding vroeg of iemand zijn
taak even wou overnemen. Twee jongens zeiden enthousiast dat te willen doen. Eén van hen,
David zei: ‘Ik wil dat doen, dan moet ik niet op kamer’. Diegene die niet van office zijn, moeten
op hun kamer wachten tot alles klaar staat om te eten. De jongens vinden het absoluut niet leuk
om veel op kamer te zitten, ze doen er veel aan om dit zo veel mogelijk te vermijden.”96 Ook
uit de meer informele gesprekken met de professionals kwam tijdens de observaties naar voor
dat de jongens niet graag op hun kamer zitten.97 Hier kunnen we opnieuw de link leggen naar
de verveling. De jongens lijken zich sowieso, ondanks de veelheid aan activiteiten, te vervelen
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doorheen de dag. Dit maakt dat ze daarom zeker niet alleen op hun kamer willen gaan zitten.
Ze proberen dit dan ook ten alle tijden te vermijden.

2.2

“De regels zijn kinderachtig”: de dagdagelijkse regels in de jeugdinstelling

Het leven in de jeugdinstelling is zoals gezegd strikt geregeld, wat inhoudt dat de jongens aan
heel wat en vaak door hen streng bevonden regels onderworpen worden. Wanneer de jongens
in de instelling terechtkomen, worden ze geconfronteerd met heel wat regels, iets waar ze in
hun leven voordien vaak niet mee in aanraking kwamen. Heel wat jongens gaven dan ook aan
hier moeite mee te hebben. Ook uit het onderzoek van Jaspart (2010) komt naar boven dat
jongeren het regelmatig moeilijk hebben met de regels in de instelling omdat er op straat geen
of nagenoeg geen regels gelden. Zina vertelt er het volgende over: “Sommige regels vind ik wel
goe, ik heb regels nodig. Vroeger ik kreeg geen regels, ik mocht mijne plan trekken, ging ik
feesten, ging ik feesten en als mama zei van zes uur thuis bij wijze van spreken, dan was ik pff
om tien uur pas thuis dus ik kon echt ni, ja ik kon de regels ni aan. Ja hoe moet ik da zeggen,
volgen. Ik ging altijd in overtreding.”98 Ondanks het feit dat de jongens het niet gewoon zijn
om veel regels te hebben, lijken ze voor sommige onder hen de nodige structuur te bieden, zoals
Zina in bovenstaand citaat aantoont. Het is dan ook net deze structuur die de professionals
belangrijk vinden: “Ja, het is wel heel gestructureerd hé, en ik ben daar ook een heel grote
voorstander van, want da is vaak het probleem bij de jongens, buiten. Allez, die hebben op veel
gebieden problemen hé, maar vaak is da thuis geen regels, euh, op straat rondhangen en noem
maar op. En hierbinnen is da dan heel gestructureerd, da’s vaak een heel groot verschil en heel
moeilijk voor de jongens voor hun daaraan aan te passen. Maar tegelijkertijd biedt da ook rust
hé.”99 Het is echter wel een groot contrast met het leven dat de jongens voordien hebben geleid:
“Ik heb het gevoel da heel veel jongens het daar in het begin heel moeilijk mee hebben omda
ze van niemand, bijna grenzeloos buiten, heel gestructureerd binnenkomen. Ma dat er toch heel
veel zijn die dat daar eigenlijk toch wel hun rust in vinden. Van oké, we moeten hier zo
gedragen, allez, eens da ze zo wa in da patroon zitten. Pff, oké, we mogen da ni, we mogen da
ni, en zo moet het wel. En da brengt denk ik voor hun op bepaalde momenten ook wel rust om
daar mee bezig te zijn. Denk ik, of geven ze toch aan.”100 Regels en structuur zorgen naar de
mening van de professionals voor “duidelijkheid en veiligheid.”101 De jongens weten wat er van
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hen verwacht wordt en dat zorgt vervolgens voor de nodige rust. Ook Frederick beaamt dit: “Ik
vind het heel belangrijk da we structuur aanbieden en da we duidelijkheid aanbieden aan de
jongens en da valt gewoon op: da werkt, punt. Een jongen die bij ons komt, die loopt hier twee
drie weken rond en die kent die structuur, die is rustiger, het is duidelijker, da is, da brengt die
tot rust waardoor ge daarmee kunt werken (…) Dus ik ben er wel van overtuigd da structuur
heel belangrijk is voor die jongeren. Omdat dat hetgeen is wa ze gemist hebben vroeger. Wa is
het nadeel daaraan is? Ik kom met het slechte. Is dat die structuur wegvalt.”102 Frederick doelt
hiermee op grote contrast waarmee ze geconfronteerd worden bij binnenkomst, wat ook weer
tevoorschijn komt wanneer de jongens de instelling verlaten.
De professionals begrijpen dat de jongens het moeilijk hebben met de structuur en de regels en
ze proberen dan ook goed toe te lichten waarom al die regels er zijn: “Euh, als jongens in het
begin aankomen, dan vinden ze de regels eigenlijk, waarom moet da, waarom moet dit, waarom
moet dat? Euh, we krijgen da wel altijd uitgelegd, ja, ge zijt hier me meer jongens, dus allez,
voor het leefbaar te houden in de leefgroep zijn er natuurlijk afspraken en regels nodig. Ge zit
dan ook nog is in een gesloten jeugdinstelling waardoor da wij ook altijd moeten weten waar
de jongens zijn. Als ze bijvoorbeeld naar toilet gaan, moeten ze da efkes vragen da wij ook
weten waar da die zijn. Euh, in het begin heeft da wel wa, ja, kan da soms zorgen voor
discussies. Ma uiteindelijk als ze de regels kennen, dan houden ze hun eigen er ook wel aan en
kunnen ze da wel begrijpen. Er zijn jongens die naar huis gaan en die zeggen: ja, thuis ga ik
ook vragen voor naar toilet te gaan opeens omda da er zo inzit.”103 Ook José vindt het
belangrijk om steeds de regels te verduidelijken: “Omda ze geen structuur hebben gehad of
euh, minder goed mee om kunnen. Hier komen ze net in een setting. Maar anderzijds, het is
belangrijk hoe da ge da kadert. En da’s ook mijn betrachting altijd van kijk, daarom is da. Dus
euh, en ik probeer da altijd uit te leggen in de taal van de jongere.”104 Slechts enkele jongens
geven op het moment van hun verblijf aan iets te hebben aan de structuur die ze meekrijgen in
de instelling. De professionals echter hechten veel belang aan deze structuur en zien hier
positieve aspecten in. De participanten uit het onderzoek van Luyten (2017) stonden tijdens hun
verblijf ook vaak huiverachtig tegenover deze structuur, maar wanneer ze terugkeken op hun
tijd in de jeugdzorg, gaven ze aan toch ook iets geleerd te hebben van de structuur in de
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jeugdinstelling. Het gaf hen de nodige houvast, wat ze als een positief effect op hun latere leven
hebben ervaren.
Dat de regels zorgen voor structuur en de jongens de nodige rust geeft, wordt echter door niet
alle jongens ervaren. Het merendeel van de jongens omschrijft de regels in de jeugdinstelling
als kinderachtig, dom, stom, raar, overdreven en belachelijk. J11 vindt de regels dom:
“Bijvoorbeeld gij drinkt thee, gij moogt één suikerklontje. Dan kunt gij beter geen suiker, da
heeft echt geen verschil snapte. Als gij er twee doe, dan gaat gij da nog een beetje proeven,
maar euh, wa nog euh. Da ge maar één keer hier moogt bellen. Terwijl da beter zou zijn, de
jongens die bezoek krijgen op woensdag, da die op woensdag mogen, da die ni mogen bellen
naar huis en diegene die geen bezoek krijgen da die wel mogen bellen snapt ge. Bijvoorbeeld
der is een jongen, hij vraagt mag ik een extra beleg, omdat die beleg zo klein is, die boterham,
die zegt nee, da moet op twee boterhammen, dan zeggen ze die als ge blijft zagen, zo, zo domme
dinges.”105 Ook Charly kan het niet altijd vinden met de regels en omschrijft ze als overdreven:
“Eén beleg op u boterham. Ik zit hier ni voor brood, ik heb geen eten gestolen ofzo hé. Of u
ouders mogen niets brengen of kweni gij moogt geen geld van buiten hier voor dinges te kopen,
wa gaat gij me 9 euro, 12 euro per week kopen, gij ga niks kopen.”106 De jongens zien het nut
van zoveel regels niet altijd in, wat vaak voor heel wat frustratie zorgt. J4 geeft dit aan door te
stellen: “Ik ben er ni mee eens, allee vooral kleine regels, bijvoorbeeld vaste plaatsen enzo en
voor tijdens het nieuws te kijken enzo, das iets wa irriteert. Vooral kleine regeltjes, je mag maar
twee glazen melk per maaltijd drinken, da is zo, alle kleine regels, maar heb je zo tien kleine
regels, maak je er één grote van, da is euh, das ja.”107
Ook sommige professionals vragen zich soms of al die regels wel noodzakelijk zijn: “Het zijn
ook, ja, soms zijn da ook regels waarvan ik zelf denk van, ja, is da wel helemaal nodig allemaal?
Ge merkt dat da langzaam verschuift naar, op die vier jaar tijd nog ni zo heel veel, maar ge
merkt wel dat alles lichtjes soepeler wordt. Maar da heeft ook veel meer, de andere kant van
de medaille is dan weer da ge voelt da de jongens ook, da ge ze minder, da ge er minder vat op
hebt. Dus ik vind da een heel moeilijke evenwichtsoefening.”108 De meeste jongens die
deelgenomen hebben aan dit onderzoek waren jonge adolescenten, wat maakt dat vooral deze
jongens het ook moeilijk lijken te hebben met regels die in hun ogen niet passen bij hun leeftijd:
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“Ja nee ge kunt regels hebben, ma ik bedoel, kijk er komen hier jongens van veertien jaar, de
meeste zijn vijftien, zestien, zeventien, achttien sommige. Er zijn sommige regels bij waarvan
je zegt, da zijn regels voor twaalfjarigen. Bijvoorbeeld vragen om naar het toilet te gaan. Ik
vind da gewoon belachelijk, ge moet zelfs wc-papier vragen voor naar het toilet te gaan, ik vind
da gewoon een beetje derover.”109 Het feit dat de jongens de regels zoals hierboven beschreven
ervaren, kan bij de professionals wel op begrip rekenen. P16 geeft aan: “Het zijn zo meer die
kleine regeltjes die daarbij komen. Da’s gewoon ni, da ze moeten vragen als ze naar toilet
moeten gaan. Zo van die kleine dingen, da zijn die ni gewoon, das vaak het storende voor die
mannen, da ze over alles toestemming moeten vragen. Twee klontjes in de koffie, geen drie,
maar twee tassen melk, allez, da is het gevoel van echt de vrijheid da hun ontneemt.”110 Ook
Jean begrijpt dit, maar heeft het gevoel dat de jongens achteraf wel begrijpen waar bepaalde
regels er zijn: “Bijvoorbeeld ja, hun eerste beleg tussen hun boterhammen, da, da kunde, in het
begin is da moeilijk want ze willen er drie of vier, of wa ze kunnen ertussen leggen. Ma op zich,
na een tijd hebben ze wel door dat da ni meer als normaal is dat daar… da’s nu maar een stom
voorbeeld maar… da vat het misschien wel samen.”111
Sommige professionals geven aan dat het voor hen soms ook goed nadenken is: “Ja, het is een
heleboel natuurlijk, zeker als ze, als personeelslid moet je zelf ook van alles op de hoogte zijn,
die regels veranderen al eens. Euh, dus ja, het is wel ooit goed nadenken van was het nu zo of
zo?”112 Ook Miranda deelt deze mening: “Maar allez, het is zo da hier een hoop regels zijn
waarvan ik denk, ja, en waarbij ik mij soms ook afvraag, waarom is da nu zo? En ja, mensen
die hier al heel lang werken, die zeggen: ja maar da komt van da en da en da. Ja, maar dan
denk ik van ja, als het voor mij al ni duidelijk is, die mannen, die vragen zich helemaal af,
euh…”113 De veelheid aan regels lijkt soms voor zowel de jongens als de professionals voor
verwarring te zorgen. Het is ons inziens belangrijk om hier voor de beide partijen duidelijkheid
in te scheppen. Ook enkele professionals beamen dit. Zo stelt P14: “En de, vooral de [X], ik
kan ni spreken over de andere campussen, heeft een traditie van heel veel onder de noemer
‘regel’ te plaatsen. En da’s wel een ding waar ik denk van, oei, hier moeten we op verbeteren.
Een aantal basisregels die het kader van de gast moeten zetten, die voor mij er eigenlijk moeten
voor dienen dat het veilig kan zijn, hierbinnen. Voor die gast, voor die groep van gasten en
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voor ons als collega’s. Hé, en da moeten er maximum 10 maar zijn in mijn hoofd. Euh, dus als
da er staat, daarvoor wil ik blijven gaan. En dan ben ik daar zelf ook iemand die zegt van kijk,
we moeten er strikt, lijnig en consequent in zijn. We moeten er ook ni te soft in zijn. Als gasten
da weten en die overtreden die dinge, dan mag er echt wel duchtig gesanctioneerd worden.
Euh, anderzijds vind ik da heel veel van de dingen die we nu als ‘regel’ benoemen, dat da voor
mij, als ik da helemaal mijn ding in zou mogen doen, da da eerder naar een afspraken niveau
mag komen. En da we daarin ook wel moeten zoeken van, waarin gaat ge daar de strijd gaan,
en waar laat ge de strijd los, of gaat ge die echt bewust mee aan.”114 Ook Mieke denkt hier
hetzelfde over: “(…) Maar ik zeg altijd: we hebben maar 5 regels nodig. Ten eerste, ge blijft
van iedereen zijn lijf af, er wordt geen agressie gebruikt. Ten tweede, ge zijt beleefd tegen
iedereen, er wordt hier ni gescholden en weet ik wat, toestanden, hé, zo… Ten derde, als een
opvoeder voor om het even welke reden een bepaalde opdracht of weet ik wat, geeft, dan gaat
ge die uitvoeren. Da hoort bij het gewone ding, hé. Euh, dus ge hebt zo een aantal dingen
waarvan ik vind, da zijn de regels en ge moet daarmee eigenlijk gewoon, en de rest zijn
afspraken in de leefgroep.”115
Verder zijn er over de instelling heen ook verschillende regels per leefgroep, wat voor sommige
jongeren resulteert in een gevoel van oneerlijkheid: “Ni eerlijk, vergeleken de andere groep.
Da is, gij wordt eigenlijk, ni iedereen ziet da, maar euh op een euh op een manier harder
gestraft dan de andere die hier ook zitten, omdat euh die hebben meer voordelen. Bijvoorbeeld
die mogen lassen. Die mogen sneller op dag bezoek, die mogen samen gaan voetballen, die
mogen zo van allerlei dingen en één ding is ni erg, maar zo vijf dingen bij elkaar, da maakt da
toch zo oneerlijk.”116 Ook langs de kant van de professionals wordt dit door enkelen aangehaald.
P15 geeft bijvoorbeeld aan: “Dus ik zag wel een heel groot verschil bijvoorbeeld tussen de
leefgroep [X] en leefgroep [Y]. Euh, maar da gaat dan over ja, dat het daar nog meer
individueel euh, eraan toe gaat. En ik denk dat de regels daar wel iets te zwaar zijn. En dat het
bij ons wel begrijpbaar is.”117 Er zijn veel regels, ze verschillen nog eens per leefgroep en ook
de professionals hebben hun eigen stijl, waardoor regels soms niet altijd even consequent
worden gehanteerd: “Zoveel regels en ge zijt met 9 mensen in een leefgroep, allez, de kans dat
die alle 9 iedere regel op just dezelfde manier toepassen, is zeer klein hé. Waardoor dat de
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gasten, ja, ruimte hebben om… Er zijn een aantal heel strikte en heel duidelijke regels, hé,
bijvoorbeeld, ge staat, ge staat enkel op van tafel als ge da gevraagd hebt, ik zeg maar iets. Da
gebeurt, maar da zijn zo van die regels. Ja, echt zo van die kleine dingen, ja, en van zodra zij
zien dat daar ruimte is, proberen ze iedere keer opnieuw hé.”118 Dit alles zorgt zoals eerder
aangehaald voor enorm veel verwarring. Uit bovenstaande citaten kunnen we dan ook alleen
maar afleiden dat er meer duidelijkheid omtrent de regels aan de orde is. Het lijkt aangewezen
om een aantal duidelijke regels te formuleren waarvan iedereen op de hoogte is zodat het zowel
voor de jongens als voor het personeel duidelijk is wat de krijtlijnen zijn.
De regels worden opgelegd vanuit de instelling en rechtstreeks naar de jongens toe zijn het de
opvoeders die de regels opleggen. De jongens moeten zich houden aan de regels van de
opvoeders. We kunnen hierdoor spreken over een bepaalde machtsverhouding. De jongens
lijken het hier soms ook moeilijk mee te hebben, zo geeft J4 het volgende aan: “(…) omdat wij
het van begeleiders en macht van hier, versta je. Ze hebben hier te bepalen, wij hebben hier
niks te bepalen.”119 De jongens lijken het, net zoals uit het onderzoek van Inderbitzin (2006)
ook blijkt, het moeilijk te hebben met het feit dat anderen de controle hebben over hun leven
terwijl ze opgesloten zijn. Om op deze gevoelens een antwoord te bieden, kunnen de jongens
in de jeugdinstelling sinds enige tijd rekenen op bewonersvergaderingen, waardoor ze enige
vorm van inspraak krijgen. P18, één van de professionals heeft hier het volgende over te zeggen:
“Daar zijn een aantal regels die we opleggen en ik hoop, ik probeer het ook altijd met de mensen
te bekijken, een aantal regels, daar wordt ni over gesproken en ni over gediscussieerd da is zo,
punt, we zijn de baas, punt, want wij hebben de sleutel. Maar daarnaast ook afspraken maken
waarbij je voor een stukje de participatie bij een jongen kunt binnen brengen van hoe doen we
da dan. En da’s dan zo die bewonersvergaderingen maar, op dit moment is da eigenlijk nog
een

lachertje.”120

Vanuit

het

bovenstaande citaat

kunnen

we

afleiden

dat

de

bewonersvergaderingen als mechanisme van participatie nog niet helemaal op punt staan. Ook
tijdens de observaties konden we hier getuige van zijn: “De bewonersvergaderingen lijken een
goed middel om jongeren de nodige inspraak te geven. Ze vinden één keer per maand plaats,
maar voorlopig werkt dit nog niet naar zoals het zou moeten. Zo worden de
bewonersvergaderingen niet in alle leefgroepen georganiseerd, twee leefgroepen kennen nog
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geen bewonersvergadering.”121 Ook de jongens zien voorlopig het nut van zo’n
bewonersvergadering nog niet in: “Ja, want wij weten toch als wij iets vragen, da wordt altijd
afgekeurd. Er bestaat een bewonersvergadering, maar ik weet zelfs ni waarom da besta. Alles
wa wij vragen, wordt altijd afgekeurd.”122 Ook in het beleidsrapport van de Zorginspectie
(2016) omtrent de opvolging van het actieplan van de Gemeenschapsinstellingen komen deze
stemmen terug. De jongens hebben niet het gevoel veel inspraak te hebben tijdens deze
bewonersvergaderingen, omdat hun inspraak vaak beperkt blijft tot praktische zaken zoals
voeding en vrijetijdsactiviteiten. In het onderzoeksrapport Binnen(ste) buiten (Ackaert & Rom,
2010), komen naast heel wat negatieve opmerkingen die in dezelfde lijn liggen met het
voorgaande, ook positieve zaken aan bod. De jongens die hier bevraagd werden, lijken het
positief te vinden dat ze tijdens dergelijke bewonersvergaderingen dingen kunnen voorstellen,
over bepaalde zaken mee kunnen beslissen en dat ze bepaalde regels in vraag kunnen stellen.
Tijdens het observeren heb ik de mogelijkheid gehad om een bewonersvergadering bij te
wonen, wat een sterke indruk op mij heeft nagelaten: “(…) Ze gaven aan dat een
bewonersvergadering ervoor dient om over de bewoners te praten en niet over de opvoeders.
De jongens gingen hiermee akkoord, maar toch ging het telkens wat meer over de opvoeders.
Mij lijkt dat niet abnormaal, omdat ze ook met de opvoeders moeten samenleven. Ik had het er
wat moeilijk mee dat hiervoor totaal geen ruimte was. De opvoeders gaven aan dat ze dit wel
één op één wouden bespreken, maar niet in groep. Dit vond ik wel jammer, daar dit naar mijns
inziens toch ook in groep moet mogelijk zijn, zolang het op een fatsoenlijke manier gebeurd.
Een bewonersvergadering is een manier om inspraak te geven aan de jongeren, maar indien het
enkel over de jongens zelf mag gaan, lijkt mij dit vrij beperkt en mist het naar mijn mening zijn
doel. Ze organiseren een bewonersvergadering omdat het zo moet en omdat ze zo inspraak aan
de jongens geven, maar hun inspraak wordt naar mijn mening beperkt.”123 De bovenstaande
inkijk toont aan dat de bedoelingen goed zijn, maar dat er nog wel wat werk aan de winkel is.
Ook dit komt terug in het onderzoek van Luyten (2017). Daar spreken de jeugdzorgverlaters
over ‘pogingen tot participatie'. Het begrip participatie krijgt een nauwe invulling en wordt
gereduceerd tot bijvoorbeeld bewonersvergaderingen. De participanten in dit onderzoek hadden
dan ook niet het gevoel dat er iets gebeurde met de informatie die ze meedeelden tijdens de
bewonersvergaderingen gebeurde. In het verlengde hiervan spreekt Luyten over
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‘schijnparticipatie’ (Naert, Linssen, & Haudenhuyse, 2014). Het recht op participatie (Art. 12
IVRK, 1989) wordt als spil van het Kinderrechtenverdrag gezien, maar de vraag rijst wat dit
dan in de praktijk van juvenile justice betekent.
Doordat er in de instelling veel en strenge regels van kracht zijn, werd er door vijf van de
negentien respondenten in dit onderzoek de vergelijking met de gevangenis gemaakt. Ze geven
enerzijds aan dat ze liever in een gevangenis zouden verblijven dan in een jeugdinstelling omdat
ze daar veel vrijer gelaten worden en niet zo geconfronteerd worden met allerlei regeltjes,
anderzijds verkiezen ze de gevangenis boven de jeugdinstelling omdat ze daar meer
duidelijkheid hebben in termen van hun termijn. Jan zegt hierover: “Dan zit ik, ik heb het nogal
gezegd, dan zit ik liever in Tongeren, ik heb ook ff Tongeren gezeten, dan ben ik liever daar,
heb ik een tv op kamer, sigaretten op kamer, eten op kamer, alles is op kamer, ze laten mij met
rust en ik doe, ik zit gewoon men tijd uit. Dan dat ik hier zit op kamer en ik doe niks, snapt ge.
Ik heb liever da die mij in Tongeren zetten tot 18 jaar, dan dat ik hier moet zitten tot 18 jaar.”124
De regels, maar ook meer zicht hebben op de datum dat je vrijkomt lijkt ook door te wegen:
“Allee ja als bijvoorbeeld in de gevangenis heb je zekerheid, bijvoorbeeld als je iets verkeerd
doet, krijg je bijvoorbeeld vijf jaar. Das duidelijkheid, dan weet je wanneer, maar hier is da ni
en da vind ik da da ni, allee hier ni kan.”125 Dezelfde stem van onze respondenten weerklinkt
in het onderzoek van Duchateau, Van Poeck en Hebberecht (2004). Ook in hun onderzoek
gaven twee respondenten aan dat ze het moeilijk hadden met de strenge regels in de
jeugdinstelling, waardoor ze het leven in de gevangenis als gemakkelijker gingen aanzien. Ze
gaven aan dat je in de gevangenis meer vrijheid hebt om bijvoorbeeld je eigen dagritme te delen.

2.3

“Uw leven wordt op punten gezet”: het dagdagelijkse puntensysteem

Wanneer de jongens zich niet aan de regels houden, worden ze hier naar hun mening op
afgerekend met het puntensysteem dat van kracht is in de instelling. Over heel de instelling
werken ze met een puntensysteem: “Wanneer de jongeren zich goed gedragen, krijgen ze
pluspunten, wanneer ze zich slecht gedragen krijgen ze minpunten. Bij pluspunten kunnen ze
een beloning krijgen.”126 Per leefgroep kent het puntensysteem wel de nodige eigenheid. Op
leefgroep [X] gaat het er als volgt aan toe: “De jongens krijgen heel de dag punten (gedrag,
houding, taal). Op een dag kan je 80 punten behalen, maar wanneer je minder dan 64 punten
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haalt, krijg je geen extra beloning en moet je ‘s avonds op kamer blijven. Er zijn verschillende
kleuren waarin je dankzij je punten terecht kan komen. Groen, geel, oranje en rood. Bij groen
krijg je een beloning. Bij de gele kleur is het nog oké maar krijg je geen beloning. Bij oranje
heb je je slecht gedragen, maar krijg je geen sanctie. Bij rood krijg je een sanctie. De jongens
vinden het heel belangrijk om goede punten te halen en zoals eerder aangegeven leeft dit ook
bij de jongeren. Wanneer jongens zich goed gedragen en een beloning verdienen, krijgen ze
bijvoorbeeld een mp3-speler die ze gedurende de daaropvolgende hele dag mogen bijhouden
op kamer. Ze mogen aangeven welke liedjes ze graag horen en de begeleiding downloaden deze
dan voor hen.”127 Op leefgroep [Y] functioneert het puntensysteem dan weer op een andere
manier: “Ook op leefgroep [Y] geldt er een puntensysteem, dat net zoals de werking wel
verschilt ten aanzien van de andere leefgroepen. Het maximumaantal punten is 72. Wanneer de
jongens 56 op 72 halen, mogen ze ‘s avonds uit hun kamer om ontspanning te hebben op de
leefgroep. Halen ze dit niet, dan blijven ze op hun kamer. Wanneer ze 60 punten halen, krijgen
ze de volgende dag een mp3-speler. De meeste onderdelen van de dag worden op 6 punten
gescoord worden, maar meestal is een 6 halen zeer uitzonderlijk. De professionals geven aan
dat een 6 gelijk is aan perfectie en niemand is perfect.”128 Ook leefgroep [Z] kent een andere
werking qua punten: “Ik vraag uitleg over het puntensysteem. Opvoeder Paul legt uit dat het in
deze leefgroep meer gebaseerd is op attitudes zoals beleefdheid en houding. De jongens moeten
hun aantal punten halen, want anders moeten ze het uur avondontspanning op hun kamer
doorbrengen. Per dagdeel krijgen de jongens punten op 50. Ze moeten 30/50 halen om van hun
kamer te mogen. Standaard halen ze 34/50, dus er zijn vier punten die ze kunnen verspelen. In
principe moeten de punten per dagdeel ook meegedeeld worden aan de jongens. Opvoeder Paul
geeft aan dat dit niet altijd gebeurt. Meestal gebeurt het enkel wanneer iemand ‘slechte punten’
heeft. Opvoeder Paul laat me een puntenblad zien. Hier krijgen ze geen mp3 ter beloning. Ze
dienen enkel hun punten te halen om ‘s avonds van de kamer te mogen.”129 De puntensystemen
van de leefgroepen lopen dus niet op dezelfde manier, wat mogelijks kan kunnen leiden tot
gevoelens van oneerlijkheid bij de jongens overheen de instelling. Met het puntensysteem
probeert men de jongens in de jeugdinstelling aan de regels te houden. Niet alleen in de
jeugdinstelling die wij bezocht hebben werd er gebruik gemaakt van een puntensysteem, het is
een systeem dat we zowel nationaal als internationaal in veel jeugdinrichtingen terugvinden
(Nurse, 2010; de Graaf, 2013).
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Net zoals het toepassen van de regels, is ook het toekennen van punten of het geven van
minpunten redelijk subjectief. Het is immers afhankelijk van de persoon wie de punten toekent
of aftrekt. Ook hier zitten de professionals niet altijd op één lijn, wat voor de jongens voor de
nodige onduidelijkheid zorgt: “Ja. Omda da geen duidelijkheid is, ja van de ene mag da wel,
de andere ni, ge krijgt daar minpunten voor. Ja bijvoorbeeld de ene keer mag da je doet da en
euh je doe da op een moment da da ni mag, dan krijg je daar minpunten voor, omda je da ni
wist omda da vorige keer wel mocht, versta je. Dan krijg je minpunten en das een beetje
overdreven.”130 Deze onduidelijkheid kan de jongens verwarren. Ook tijdens de observaties
kwam dit naar voor tijdens een gesprek tussen een jongen en een opvoeder: “Kenny zei:
‘meneer Tom trekt altijd punten af voor stomme dingen, ik ben dat beu. Dat is echt een rare
meneer’. Kenny geeft aan dat hij het moeilijk heeft met opvoeder Tom, hij trekt snel punten af
bij hem en als hij alles goed doet dan zoekt hij punten om af te trekken.”131 Ook enkele
professionals erkennen dit probleem: “Er zijn een aantal regels voor wanneer de opvoeders een
0 moeten geven, al geeft Patrick aan dat niet elke opvoeder deze op dezelfde manier hanteert.
Elke opvoeder heeft immers een andere stijl (streng, iets minder streng).”132 Ook P15 is zich
bewust van de subjectiviteit van het puntensysteem: “Ja, ja, da’s ook weer zoiets wa ni, wa
moeilijk is hé, da puntensysteem omdat iedereen da ook anders toepast (…) Omdat da ook weer
iets is da objectief en subjectief is, ik gooi da altijd door elkaar. Subjectief is, denk ik”133. P15
wijst dan ook op het feit dat het toekennen van punten afhankelijk is van verschillende factoren:
“Dus ja, het is een moeilijk systeem want ik vind da gewoon, ge kunt dingen doorlaten, of
gewoon eraan herinneren da da gebeurd is. Soms, er gebeurt veel op een dag soms. En ge moet
da dan, ja, meestal is da punten geven na iedere dienst. Maar ja, ge zijt soms moe na een hele
dag da ge teveel hebt aan uw kop ofzo. Allez, het is zo het einde zo, en da’s ni echt altijd een
goe moment omda ge zo wa uitbolt, ni altijd hé. Soms zijt ge minder geconcentreerd en hebt ge
zoiets van: ahja, oké, wa was er toen? Dat ge het gewoon ook vergeet soms. Echt gewoon
vergeet, ah ja die heeft mij toen ook serieus, of allez… Bijvoorbeeld gisteren, er had iemand in
de douche twee of drie keer gepraat terwijl da ni mag. En ik heb da helemaal vergeten op te
schrijven gewoon. Terwijl ja, ik heb da toen duidelijk gezegd, ma dan komt daar weer niks van.
En komen ze ermee weg. En dan, ja… Da zijn zo van die dingen, ik vind da ni zo een topsysteem.
(…) Maar het blijft weer heel, ja, je kan gewoon zien: als ik met die opvoeder ben, gaat het veel
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sneller gebeuren dat die zijn punten niet gaat halen en andersom bijvoorbeeld. En da zou op
zich ni mogen gebeuren hé.”134 Ook Rita herkent dit: “Goh, da’s ook relatief hé. Want ik ben
zo ook één, voor mij is beleefdheid en respect en zo belangrijk. Dus da ze aan tafel zeggen, de
gespreksonderwerpen, die zijn cava. Dan is da voor mij oké. Ma er zijn er die zeggen, ja, euh,
te veel boter, er wordt te luid gelachen, te druk, heb ik zoiets van, euh, ja, da zijn jongens van
15 tot 18, als gij aan tafel zit thuis, wordt er ook wa gelachen en dus onderling gepraat en, dan
heb ik zoiets, oh, ik geef daar toch geen minpunten op. Want ik vind da ni te druk. Ma als mijn
collega daar zit en die heeft zoiets van ja thuis wordt er ni gelachen aan tafel en dit is veel te
druk, ja, minpunt. En dan komen de jongens, druk, meneer, druk, allez, ik heb niks gezegd,
gewoon gelachen. Ja ma ge moet ni zoveel lachen. Dus da is allemaal relatief die punten geven.
Natuurlijk, als ge zegt, drie klontjes, da’s ne regel, dan zegt ge oké, da zijn twee of drie
minpunten.”135
Frederick wijst in het verlengde van de bovenstaande citaten dan ook op het volgende: “Het
nadeel van met da puntensysteem te werken, da weet ik ook, er zijn heel veel, heel veel dingen
die ge bij de begeleider legt. Heel veel verantwoordelijkheid bij de begeleider, ge moet ook
altijd gaan verantwoorden. Wa da een hele druk is. En wa da ik ni weet of da voor iedereen…
Of da ik ni weet of iedereen da even graag doet. Da’s heel gemakkelijk om de sinterklaas te zijn
en de jongens maar gewoon te laten doen. En ge hebt dan de slechteriken. En da hebt ge met
het puntensysteem heel vaak, wordt da zo wa genivelleerd, als ge zo een slechterik hebt, als ge
in de namiddag goed uw best doet, dan valt da nog wel mee.”136 Net als bij de vele regels, kan
dit puntensysteem veel ‘macht’ leggen bij de begeleiders. De jongens kunnen mogelijks ervaren
dat het toekennen van punten niet altijd even correct gebeurt en er aldus sprake kan zijn van
machtsmisbruik. Dit weerspiegelt zich ook in het reeds eerder aangehaalde citaat van Tom.
Wanneer jongens dergelijk gedrag van opvoeders aankaarten, wordt daar wel onmiddellijk door
de professionals op gereageerd. Sommige professionals erkennen dit ook als een probleem en
ondernemen de nodige actie: “Het is ni langer geleden als vier dagen dat er een, een jongen
vraagt aan mij van, van, meneer ik zou u is willen spreken. Ik zeg, allez, vooruit, ik naar ginder.
En dan zegt die, ik ga ook geen namen van opvoeders noemen hé. Meneer hier is mijn
puntenblad. Ik heb al mijn punten van de laatste week bijgehouden. Ik kan aan de hand van
mijn puntenblad zien, zeggen, dan is meneer [X] van dienst. Ow… Dan, dan, dan, dan. En dan
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bezie ik da, en voor de rest, zegt hij, zijn mijn punten eigenlijk altijd goed. En da was ook
zo. (…) Dan zeg ik van goed, ik zal da mee opvolgen. Allez, want die deed da eigenlijk goed.
Zeg ik van, heb ik ook gezegd van, allez, als ge u daar ni goe mee voelt, ge moet daar ni mee
blijven zitten want ge trekt da binnen en op den duur ontploft da toch. Ik vind het goed da ge
da zo gedaan hebt. En we hebben afgesproken dat da specifieker moet worden en we proberen
da zo ook me hem uit te klaren.”137
De jongens hebben het gevoel dat het toekennen van minpunten zeer snel en ook vaak voor zeer
kleine dingen gebeurt. Ryan geeft hierover aan “Het lijkt erop dat ze bang zijn. Direct wanneer
er een probleem is, naar de kamer, min twee punten, min drie. Het is, het is niet ... Omdat er
maar een klein ding is dat ze min twee, min twee, min drie. ”138 J7 deelt ook dit gevoel: “Da
was echt direct een paar van da mag ni of da mag ni. En gij hebt nu da gedaan, dus das minpunt
en das een minpunt en das een minpunt. Zo echt van allee jongens? Ik doe nog niks verkeerd
en toch krijg ik minpunten.”139 Ook Zmitti begrijpt niet dat ze voor de kleinste dingen al punten
kunnen verliezen: “Das voor kleine dingen soms en dan denkt ge van da kan toch ni… Ja, ja.
Soms da is echt voor zo praten in de zetel en dan denkt gij zo, als gij thuis bent dan is het leven
eigenlijk normaal, da is zo, eigenlijk een andere, op een manier is da eigenlijk normaal.”140
Ook Ali vindt het belachelijk dat ze afgestraft worden voor kleine dingen en hij vindt dat ze
vaak overdrijven met het toekennen van minpunten: “Pas nog zelfs, me punten zo, bijvoorbeeld
min twee gegeven, omda ik aan het lachen was aan tafel. Ja voor belachelijke redenen enzo,
lachen enzo dus. Ja das erover vind ik. Oké da mag er zijn, maar euh ge moet ni overdrijven,
die gooien ermee bij wijze van spreken.”141
Wanneer de jongens het niet eens zijn met bepaalde punten, durven sommigen hierover in
discussie te gaan. Toch hebben ze vaak het gevoel dat dit niet al te veel zal uithalen, zo geeft
J4 bijvoorbeeld aan: “Nee, ik discussieer veel ja, altijd euh, bijvoorbeeld waarom da ik
bijvoorbeeld minpunten, ga ik discussiëren, ja waarom dit en waarom dat. Da ga ni helpen,
punten blijven punten, da ga zo blijven. Omda zo is, de punten zijn aangevuld, versta je, ze gaan
da moeilijk uit gommen, want das me stylo en die gaan die moeite dan ni doen omda te doen,
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versta je.”142 Dit plaatst de professionals net zoals bij het opleggen van de regels in een soort
van machtspositie waaraan de jongens onderworpen worden. De jongens hebben echter niet het
gevoel dat ze hiertegen kunnen opboksen. Ook Peter deelt dezelfde mening als J4: “Die geeft
bijvoorbeeld min twee, waarom min twee, waarom ni min één, zo discussieert ge, ge
discussieert, ge discussieert terug en da wordt groter en dan krijgt ge nog eens minpunten voor
die discussie.”143 En ook J18 beaamt dit: “Pff das, ik vind da ook ni zo’n goei systeem. Want als
ge u de hele dag, elk uur van de dag, ik moet punten halen, ik moet punten halen, juist of kweni
wa zijn, snapt ge. Ik vind da gewoon niet goed nee. Das te fel, elke dag, elk uur van de dag
punten halen, punten halen, punten halen. Te hard te focussen op die punten en da geeft hun
ook heel veel macht. Da geeft hun echt zo de dinges van wij zijn hier de baas, gij moogt dit nu
ni doen of gij gaat in discussie, gij praat tegen, oké geen probleem minpunten, min twee, ah
nog commentaar, min vier, nog commentaar, nul, ga maar naar u kamer. Snapt ge, ge hebt echt
niks te zeggen, echt ni. En als die zeggen stop, als ge moet zwijgen, moet ge zwijgen, want als
ge verder erin gaat dan wordt da alleen maar erger.”144 Uit de aangehaalde citaten kunnen we
opmerken dat het krijgen van minpunten bij de jongens voor heel wat frustraties zorgt en dit
bijgevolg vaak aanleiding geeft tot conflicten. Wat dit dan juist betekent, bespreken we in een
volgend onderdeel, waarin we dieper zullen inzoomen op de conflicten die zich op
dagdagelijkse basis voordoen in de jeugdinstelling.
Het idee dat bij de jongens heerst, namelijk dat ze vrij snel en voor de geringste zaken punten
kunnen verliezen, wordt niet gedeeld door alle professionals. De volgende passage uit de
veldnota’s toont dit ook aan: “Gedurende de hele dag worden er ook punten gegeven aan de
jongens, de opvoeder zegt hierover: ‘ze kunnen eigenlijk geen punten verliezen/wij kunnen
geen punten aftrekken, ze kunnen er alleen maar verdienen, het gaat hier om een
beloningssysteem. Positieve bekrachtiging is heel belangrijk, als we heel de tijd bekrachtigen
wat ze negatief doen dan komen we geen stap vooruit’.”145 Deze professional aanziet het
puntensysteem eerder als een systeem om de jongens op een positieve manier te belonen, in
plaats van ze af te straffen met het aftrekken van punten. Deze mening wordt zeker en vast niet
door iedereen gedeeld. Zo toont het volgende stuk uit de veldnota’s aan dat er ook tegenstanders
van het puntensysteem onder de professionals zijn: “We kwamen terug aan op de leefgroep en
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PX vult het puntenblad van de jongens in. Ik knoopte hierover een gesprek met hem aan. PX
deelde mee dat hij niet echt voorstander is van het puntensysteem. Hij zou ervoor opteren om
dit in de toekomst af te schaffen, hij heeft dit samen met de trajectcoördinator al eens op tafel
gelegd, maar er was heel wat weerstand, hij heeft dus het gevoel dat de instelling er nog niet
klaar voor is. PX loopt al 17 jaar in de instelling rond en voor zover hij weet werkt men al
gedurende al die tijd met een soort van puntensysteem. PX legde uit dat dit er gekomen is door
het onderzoek van Paterson, om negatief gedrag niet te sanctioneren, maar het positief gedrag
te benoemen. PX is eerder voorstander van een gesprek met de jongens aan te knopen per
dagdeel om aan te geven wat er goed of niet goed liep. Hij vindt het in dialoog gaan veel beter
dan het uitreiken van punten. Wanneer de jongens bijvoorbeeld iets niet goed doen tijdens office
kunnen ze hierdoor een punt verliezen. Dit draagt in zijn mening echter niet bij aan het feit of
een jongen een goed of slecht traject loopt. Indien de jongen dit systematisch verkeerd doet of
vergeet, is het iets anders. Hij vindt het beter dat de punten in een grafiek bekeken worden.
Namelijk wanneer de jongens een aantal dagen groen hebben, kan dit aangetoond worden. Zo
kunnen ze zeggen dat de jongens goed bezig zijn of kunnen ze aangeven wanneer ze zich
moeten herpakken bij oranje/rood.”146 Ook de jongens aanzien het puntensysteem zeker niet als
een beloningssysteem integendeel: “Das een strafsysteem, das geen beloningssysteem.”147 Ook
uit de interviews met de professionals kwam naar voor dat sommigen onder hen tegen het
systeem van het toekennen van punten zijn: “Euh, ik ik ben er geen voorstander van. Ik vind da
ze da mogen afschaffen. Omdat ik vind da ge jongeren op het moment zelf moet bekijken hoe
da een jongere is. En als een jongere ni goed is moet ge een jongere daarvoor sanctioneren op
het moment zelf. Ni achteraf.”148
Sommige professionals zien wel een aantal voordelen in het puntensysteem zien. Ze geven ook
aan niet meteen een goed alternatief te kunnen bedenken. Zo haalt Amber aan: “Da’s goed in
die zin dat da een duidelijke weerslag is van oké, zo is uw gedrag. (…) En ik kweet ni goe hoe
da we, want dan zeggen we: we laten het puntensysteem helemaal vallen, da zou super zijn als
da zou werken. Maar dan gaat ge ook heel veel discussies gaan hebben me gasten. Want dan
hangt er voor hun dan ook niks meer vanaf natuurlijk hé.”149 De mening van heel wat
professionals over het puntensysteem is dan ook tweeledig. Enerzijds roept het puntensysteem
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positieve bedenkingen op. Anderzijds plaatsen - vaak diezelfde - professionals ook enkele of
meerdere negatieve kanttekeningen bij het systeem: “Euh, ik vind da wel goed langs de ene
kant want da’s zichtbaar, duidelijk voor de jongens. Da’s ook een extra motivatie voor hun
eigen goed te gedragen maar langs de andere kant is da ook, ze willen hun eigen gedragen voor
die beloning, ni omda ze het zelf zo willen.”150 Ook Jean denkt hier zo over: “Ja, ik zeg het, da
is wel, da brengt wel euh, goeie zaken teweeg maar ik heb euh, het gevoel dikwijls dat da ni
echt doorleefd is. Da ze wel weten euh, wa ik doe, dat het puntensysteem leidt en wa ze moeten
doen om toch aan hun punten te komen zonder da ze eigenlijk intrinsiek euh daar, da da
verandering voor de jongeren bezorgt. Dat da eigenlijk fundamentele gedragswijzigingen tot
gevolg heeft ook op lange termijn.”151 José sluit zich hier ook bij aan: “Ja, het grootste nadeel
is van het te lang wachten. Van, daarom da ik zeg, het zou zijn, van kort op de bal spelen. Nu
denken nog te veel opvoeders, in het verleden ook, wacht seffens, seffens ga ik punten geven en
dan zullen we het zien. En dan heb ik iets van, ik zeg dat dan ook maar dan heb ik iets van, pakt
da da om drie uur gebeurd is en om negen uur en ge wilt dan de punten meedelen van kijk euh,
ja wete nog om drie uur. Oh vond ge da zo erg? Ja… Dan heb ik zoiets van, da vind ik het
nadeel. Anderzijds vind ik het wel een tool, ni zozeer de punten ma wanneer da ge punten geeft,
schrijft ge ook dingen op. En da doen we ook te weinig, zaken opschrijven die ge kunt
meenemen, zo. En ni zozeer van sanctioneren maar kijk, toch een aantal dagen dat het toch
moeilijk gaat op die momenten. En meestal tussen drie en vier of bij het douchen ofzo, dan weet
ge da. Als ge da opschrijft van mekaar hé.”152
Ook P6 die, zoals hierboven aangegeven, gekant is tegen het puntensysteem en voorstander is
van de afschaffing, kan ook nog wel wat voordelen in het systeem zien: “Het voordeel aan het
puntensysteem is da da heel, allez, heel, da da relatief objectief is. Dus ge kunt zeggen van ja,
ge hebt zoveel keer kleine dingskes laten vallen en daarom krijgt ge op het einde van de rit een
sanctie. Ja, ik vind da positief omda ik kleine dingskes komen samen in één geheel en daar kan
ik ergens inkomen. Ik vind da negatief omdat een jongere die bijvoorbeeld in de voormiddag
heel slecht is ma ni slecht genoeg voor op de kamer te zetten ma in de namiddag heel goed is,
die krijgt dan slecht nieuws ’s avonds.”153 Slechts enkele professionals hechten voornamelijk
belang aan de goede aspecten van dit systeem: “Het puntensysteem zorgt voor discussies, euh,
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ma vind ik ook leerrijk tegelijkertijd om dat de jongens dan nog is terug stilstaan bij hun gedrag.
En da wel in vraag wordt gesteld van oké, als gij zo reageert, dat is toch ook ni normaal, vinde
gij da wel? Vinde gij da ni? Euh, allez, het is, een puntensysteem vind ik, vind ik verkeerd als
ge punten ga opschrijven en er niks mee doet.”154
Het krijgen van punten is voor de jongens heel belangrijk en ze zijn er op dagdagelijkse basis
dan ook heel erg mee bezig. Men zou zelfs kunnen stellen dat ze nadenken in termen van het
halen van punten en het verliezen van punten: “Totaal, hier u leven wordt op punten gezet. Ja,
da gaat wel weggaan waarschijnlijk hé, maar na zes maanden gij hoort telkens piep bij het
opstaan enzo en u leven wordt op punten en dan denk ik thuis soms, soms zo van ah nee, beter
ni zeggen dan krijg ik minpunten.”155 Het niet halen van het noodzakelijk aantal punten, heeft
uiteraard negatieve consequenties. Zo kunnen de jongens uitgesloten worden van de
ontspanningsmomenten of verliezen ze ‘s avonds of de dag nadien hun mp3 op kamer. De
jongens doen er vaak alles aan om hun punten te halen omdat ze het optimale uit hun dag willen
halen in de instelling. Ook uit de observaties blijkt hoe belangrijk de punten voor de jongens
zijn: “Tijdens de ontspanningsmomenten vragen de jongens geregeld achter hun punten. Soms
zie je dat ze gefrustreerd zijn omdat ze op bepaalde onderdelen van de dag punten ‘verloren’
zijn en vragen ze toelichting.”156 Het puntensysteem vormt niet alleen tijdens de
ontspanningsmomenten maar eigenlijk de hele dag het gesprekonderwerp: “Tijdens het eten
praten de jongens nog wat over feiten en ook hier valt het weer op dat het halen van punten
enorm leeft.”157 Maar ook daarna: “Na het eten vragen de jongens om hun punten te mogen
zien. Wanneer de jongens ‘minpunten’ krijgen (mag zo niet gezien worden, maar jongens zien
het wel zo), zijn ze altijd gepikeerd en willen ze hierover de nodige uitleg krijgen. Maaike
spreekt met Rachid in het bureau over zijn punten. Ook Stefaan vraagt uitleg en kan niet zo
goed om met zijn zogenaamde ‘minpunten’. De punten worden zoals de voorbije dagen niet
uitgehangen, maar wanneer de jongens erachter vragen krijgen ze hun punten wel te zien. De
minpunten zorgen voor de nodige frustraties en spanningen.”158 Ook uit het boek van schrijfster
Dumon Tak (2007) komt naar voor dat de jongens die zij gesproken heeft, zich voornamelijk
aanpassen aan de regels omdat ze uit zijn op het scoren van punten. Bij voldoende punten
kunnen de jongens immers genieten van meer privileges.
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De professionals in ons onderzoek erkennen ook dat de punten heel belangrijk zijn voor de
jongens: “Ja, het leeft sowieso hé, de jongens weten ook, oei iets minder punten kunnen
verdienen, dan kan het zijn da ik straks op mijn kamer moet zitten, da leeft wel.”159 Ook Julie
benadrukt dat de jongens er heel erg mee bezig zijn: “Ge merkt dat de jongens daar heel veel
naar vragen: mag ik het puntenblad is zien? Hoe komt het dat ik hier minder heb? Als ge ze
een pluske geeft om ze eigenlijk, ja, het wordt heel vaak aanzien om ze punten kwijt te laten
raken maar ze gaan er niet eigenlijk van uit van ik kan hier punten verdienen.”160 Sommige
professionals zien dat de jongens soms ineens uitermate hun best gaan doen om toch nog de
nodige punten te halen: “Da’s ook, ja, soms bij momenten ook gewoon een beke belachelijk
omda die jongens zijn zo me hun punten bezig da ge ook gewoon nimeer echt kunt zien aan
iemand, die zitten hun punten te tellen en, ow, ik zit bijna in de, in de gevarenzone en dan is da
heel vaak het omgekeerde, en beginnen slijmen, en kan ik da mevrouw en… Waar da ge ook
echt opvallende, allez, da ge dan denkt: doe gewoon normaal.”161
Sommige jongens gaan zelfs hun gedrag zo afwegen ten aanzien van het puntensysteem, dat ze
er zelfs een soort van kosten-batenanalyse van maken: “Ik hoor een gesprek tussen Ayoub en
opvoeder Senne. Ayoub wil niet naar de praktijkles gaan en hij vraagt wat er zal gebeuren
wanneer hij niet gaat. Hij vraagt hoeveel punten er dan zullen worden afgetrokken. Opvoeder
Senne licht dit toe en zegt dat hij dan waarschijnlijk niet het aantal punten zal halen om van de
kamer te mogen en dit niet meer zal kunnen ophalen. Dit toont aan dat de jongens soms afwegen
of ze bepaalde gedragingen al dan niet gaan stellen, rekening houdend met de
gevolgen.”162 Ook het citaat van professional Frederick laat dit zien: “Dus dat die minder
punten kunnen verdienen. En ge merkt wel dat jongeren daar extra hun best voor doen. Dat die
dan zeggen, oh, ja, ik ga mij inhouden, anders heb ik morgen geen mp3”163.
Op basis van de bovenstaande informatie kunnen we opmerken dat het krijgen of verliezen van
punten iets is wat het leven van de jongens in de instelling op dagdagelijkse basis beheerst. Het
gevoel van de jongens, namelijk dat hun leven op punten wordt gezet, alsook dat ze van hun
gedrag soms een kosten-batenanalyse gaan maken, vat professional Vincent mooi samen: “Het
is vrij onpersoonlijk om met zo een puntensysteem te werken natuurlijk. Je moet altijd de
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jongens hun gedrag afwegen en ook echt een prijs op plakken, een punt op zetten. Euh, leeft
da? Ja, ze weten dat da bestaat en daar hangen ook bepaalde voor- en nadelen aan. Dus ze
hebben er alle baat bij om zich goed te gedragen.”164
De meeste jongens zijn dus absoluut geen fan van het puntensysteem omdat de professionals
snel en voor de minste zaken punten aftrekken en omdat ze het gevoel hebben dat er door de
professionals misbruik kan gemaakt worden van het systeem. Abdel ziet, als enige jongen
echter ook een positieve kant: “Ja ik vind da wel goe, want bijvoorbeeld als er geen minpunten,
allee, geen puntensysteem was, dan konden zij, wanneer dat ze willen, ze konden zeggen ja gij
hebt geen mp3, ja jij moet deze avond op kamer. Met die puntensysteem kun je toch zo, me min,
me die puntjes enzo, minpunten kun je nog tonen enzo da je goed, allee groen hebt enzo, da je
mp3 mag op de volgende dag enzo. Dus ik vin da wel goe, zo een bewijs gewoon.”165 Abdel
toont aan dat ondanks het feit dat het toekennen van punten heel subjectief is, goede punten
onrechtstreeks wel een bewijs vormen voor goed gedrag wat bijgevolg, de beloning daarvoor
niet in de weg kan staan. Zonder het puntensysteem zou het immers mogelijk zijn om, zonder
enige staving, de beloning niet toe te kennen. De jongens hebben het enerzijds moeilijk met de
punten, maar zoals Abdel aanhaalt kunnen ze anderzijds toch enigszins wat vertrouwen putten
uit dit systeem.

2.4

“Ik voel mij op bosklassen, gesloten bosklassen.”: hoe de plaatsing wordt beleefd

De jongens in de jeugdinstelling worden op dagdagelijkse basis geconfronteerd met de
hierboven beschreven regels, het dagelijks ritme en het puntensysteem. Al deze factoren kunnen
een rol spelen in hoe de jongens zich voelen in de jeugdinstelling. De meeste jongens voelen
zich slecht166, rot167, opgesloten of gevangen168 of niet goed169 in de instelling. Zo verduidelijkt
J4: “Ni zo goed hé eerlijk gezegd. Omdat ja das hier ni de ideale plaats om hier te zitten. Ik zit
ook liever euh bij gezinnen of bij mijn vriendinnen.”170 Ook Peter voelt zich niet goed in de
instelling: “Ja slecht omda gij weet gij moet zes maanden hier zitten, snapte. En ja das hier
geen jeugdhuis snapte. Gij moet echt aan de regels houden enzo, gij hebt iets fout gedaan, gij
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weet da ook, dus gij moet u aan de regels houden, als gij snel naar buiten wilt. Der valt ni euh,
gij hebt echt geen euhm, ja hoe moet ik da zeggen, da ligt in uw handen snapte. Das ni, das ni
gemakkelijk. Nee gewoon da gij weet ge zit vast, altijd me die gedachten, elke dag opnieuw, ge
staat op, ge kijkt rond en snapt ge, bijvoorbeeld gij hebt gedroomd, gij hebt een droom ofzo da
gij buiten bent, gij staat op en gij kijkt, das echt euh rot.”171 Ook Mohammed zijn ervaring ligt
in dezelfde lijn: “(…) ge voelt u hier slecht. Ja ge kunt ge hier ni goe voelen. Soms voelen wij
ons goe als wij ja, als wij zo, als wij onderling met de jongeren praten, lachen, maar da blijft
ni lang duren, want op een, want dan komt er ja een cliënt en dan zeggen ze het is hier te
gezellig en dan als het ni gezellig is, bijvoorbeeld als wij ni praten of als we ni lachen me de
opvoeders, zij lachen me ons, dan is het weer het is daar ni gezellig snapte? Ge voelt u hier
slecht, ge voelt u hier slecht. Ge bent van thuis weg, ge kunt ni slapen ’s nachts.”172 Bepaalde
jongens voelen zich slecht omdat ze opgesloten zijn. Zo haalt J6 aan: “Ja ik voel mij hier echt,
ja opgesloten. Ik voel me assepoester, we moeten veel kuisen vollenbak. Die hebben hier een
kuisvrouw voor hun eigen bureaus maar wij moeten de leefgroepen allemaal zelf kuisen. Oké
een beetje begrijpelijk, maar langs de andere kant ook ni snapte. Ja da is hier, er zijn overal
rekken, grote reuze hekken enzo en euh ja, als ge iets verkeerd doe dan gaat ge naar het cachot
en zo van die dinges, ja, zo van die dinges hé.”173 Ook Miko herkent dit gevoel: “Slecht.
Opgesloten, als euhm, als een hondje soms. Ge moet constant zo ja meneer, nee meneer,
natuurlijk meneer, ja, altijd beleefd blijven, terwijl da ge zo altijd goesting hebt om die gewoon
uit te kakken. En dan zeggen zo van, gast hou u bakkes toch eens gewoon. En ja gewoon die
beslissen wanneer, allee wanneer da u deur open kan, wanneer da toe kan.”174
De professionals vinden het moeilijk om inzicht te krijgen in hoe de jongens zich voelen in de
instelling: “Weinig. Denk ni hoe eerlijk da ze zijn tegen ons. Ja, ge hebt er, allez, ge hebt er wel
met het hart op de tong. Maar ik denk dat de meesten, ja, daar blijft wel ergens ne muur ontstaan
hé.”175 Ook Patrick beaamt dit door te stellen: “Goh, euh, die pretentie wil ik ni hebben om te
weten hoe ze zich voelen. (…) Voelen, allez, da’s moeilijk. Ze laten da ook moeilijk, dikwijls
moeilijk euh, inzicht, allez, daar inzicht in geven. Dat is ook dikwijls moeilijk voor hun. Da’s
misschien iets mannelijk, ik weet het ni. Da mannen iets minder hun gevoelens, want daar wordt
nogal is de nadruk op gelegd vind ik, nogal veel jongens die hun emoties moeten tonen en hun
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gevoelens ma da is ni zo evident vind ik persoonlijk. Een zicht, allez, ge ziet natuurlijk dat de
jongens hier redelijk gefrustreerd zijn. Da ze goeie momenten hebben, slechte momenten. Da
ziede natuurlijk. Ma ik wil maar zeggen, heel veel ziet ge ook niet, en weet ge ook ni waar zijn
ze mee bezig?”176 De professionals geven aan dat hoe de jongens zich voelen ook heel
fluctuerend is en afhankelijk is van verschillende factoren: “Da is euh, ja, daar kunt ge geen
lijn in trekken van euh… Maar er zijn toch jongens die euh, die toch wel heel hard schommelen
daarin. Er zijn jongens heel constant, da’s zo, het is ook een bepaalde periode, een bepaald
aantal weken da ze efkes moeten doorkomen. En dat het daarna wel beter gaat.”177 Wanneer
ze toch een inschatting maken van hoe de jongens zich in de jeugdinstelling voelen, komt het
volgende naar voor: “Ik denk dat als ge da vraagt aan de jongens, dat de jongens sowieso
‘slecht’ gaan zeggen. De jongens zijn hier ni graag, daar moeten we ook ons geen illusies over
maken.”178 Ook Lena denkt hier hetzelfde over en ze lijkt hier ook wel het nodige begrip voor
te kunnen opbrengen: “Ja, slecht. Er is hier geen ene die zegt van dat het hier goed is. Euh, wa
ik eigenlijk ook volledig normaal vind. Euh, ja, ze worden thuis weggeplukt, ze worden in een
setting gezet die ni heel, ja, geen keuze is. Euh, zij moeten met mij praten, ze moeten met mij
werken, euh, ze hebben daar niks in te zeggen. Dus dan begrijp ik wel inderdaad da da ni
gemakkelijk is altijd voor de jongens.”179 P6 heeft hier ook begrip voor: “Goh, super goed, nee,
tuurlijk voelen die hun eigen hier rot. Allez, die zijn hier opgesloten.”180 Alsook Mieke erkent
dit: “Ni goed, ni goed, het zou maar gek zijn moesten ze dit leuk vinden.”181
Zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde citaten, voelt het merendeel van de jongens zich niet
goed in de instelling. Toch geeft een klein aantal van de jongens aan een verandering ten
opzichte van het begin van hun verblijf op te merken. Bij aankomst in de jeugdinstelling voelen
de jongens zich niet goed, maar naarmate dat de tijd vordert lijken ze enige verbetering te zien.
Naast het slechte gevoel van de meeste jongens, zien we dat er ook een aantal jongens zijn die
zich eerder redelijk182 voelen in de instelling. Uit het onderzoek van Delens-Ravier en Thibaut
(2003) komt eveneens een positieve en negatieve beleving naar voor. In ons onderzoek voelt
Abdel zich redelijk in de instelling en beschrijft hij dit als volgt: “Ja euh, das ni da ik mij goe
voel ofzo, ma ik voel mij ook ni slecht. Ja das al een tijdje da ik hier zit, in het begin misschien
176
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voelde ik mij slecht enzo, maar nu kan, da maakt mij ni veel uit. Ik besef da ja ik heb toch niks
te zeggen, ja gewoon, ik heb domme dinges gedaan, ik moet daarvoor, allee ik weet ni hoe je
da zegt…”183 Ook J5 voelt zich wel oké in de instelling: “Bwa het is hier wel cava enzo, maar
soms gaan de begeleiders erover, zoals de vorige keer aan tafel. Begonnen ze over de Mac
Donalds enzo en zaten ze echt zo te lachen van oh straks goei bic macske gaan eten enzo en
dan, allee dan hebben wij zoiets van, allee ik heb da toch da gevoel van, allee hebt ge nu ni een
beetje respect, gij zit hier te lachen en te doen da gij straks euh allee gaat feesten ofzo en da gij
u ga amuseren. Hou da voor u eigen ofzo, of ge kunt zo eens zeggen van oh straks misschien
Mac Donalds gaan doen, ma ga daar ni in overdrijven. Ja wij zitten hier wel vast enzo, wij
kunnen ni zomaar naar buiten wandelen, zij wel, ja. Allee ze helpen u wel goe, ja het is ze
helpen u hier wel goed, ze willen ook het beste voor u, da gij er klaar voor zijt als ge terug naar
de buitenwereld in stapt. En ja ook de gesprekken enzo, ze proberen u zo goed mogelijk te
helpen.”184 Charly merkt een verschil in zijn gevoel ten opzichte van het begin en wijdt dit aan
onder andere het feit dat hij nu naar school gaat: “In het begin, ja slecht. Gewoon dom eigenlijk.
Gewoon omda gij, da zijn gewoon oude feiten snapt gij, die nu weer naar boven komen. Ook zo
ik voelde mij verraden, door mijn kompanen eigenlijk. Omdat die mij hebben geklikt. Ja ook
een beetje verdrietig voor familie enzo, ni voor mijzelf, da maakt mij ni uit da ik hier vast zit
ofzo. Nee, das wel een beetje erg ja snapte, maar ik kan er niks aan doen als ik vast zit hé. Ik
heb da gedaan, ik kan da ni terugdraaien. (…) Ja ik ga naar school enzo.”185
Het is vooral de eerste periode van de vrijheidsbeneming die als stressvol ervaren wordt en die
gepaard gaat met gevoelens van angst, schaamte en schuld (van der Laan, Vervoorn , van der
Schrans, & Bogaerts, 2008, p. 2). De jongens in het onderzoek van Duchateau, Van Poeck en
Hebberecht (2004) geven hierover hetzelfde aan als de jongens die deelnemen aan ons
onderzoek. Bijna alle jongens geven namelijk aan dat ze een plaatsing vooral in het begin
moeilijk vinden, omdat ze dan van hun familie worden gescheiden. Ze hebben het vooral in het
begin moeilijk met wat hen overkomt. Het is ook deze verandering in gevoel die de
professionals aankaarten: “Allez dat het begin altijd, ge merkt da als ze pas binnenkomen, dan
is er nog zo die weerstand en de grenzen aftasten. Ze leggen zich daarbij neer en een keer da
ze zich daarbij neergelegd hebben, dan valt da mee.”186 Ook professional José denkt er
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hetzelfde over: “Goh, in het begin zeker ni positief eigenlijk euh… Maar ja, bij sommigen zien
we toch wel zo van dat die da, allez, ja, sommigen zeggen wel da ze zich goed voelen na een
aantal weken omda ze dan toch… Als je goed doorvragen da je dan, durven ze uiteindelijk toe
te geven van euh, da het toch moeilijk is om telkens terug te komen, of ja, toch moeilijk is om
terug in time out te zitten. Ondanks da ze het wel appreciëren da we moeite voor hun doen.”187
Sommige professionals gaan hier nog een stapje verder in door te stellen dat: “Euh, bij ons
jongens, wij werken heel lang met bepaalde gasten omda ge er een jaar mee aant werken zijt,
da’s een tweestrijd. Aan de ene kant willen ze hier ni zijn, hé. En da kunnen we gerust verstaan,
allez, het moet hier, het is een gesloten jeugdinstelling. En aan de andere kant, van de moment
da ze hier vertrekken, dan zijn ze ook bang. En dan hebben ze graag die houvast van hier wel.
Dus het is aan de ene kant, zitten ze hier wel graag. Ze weten, er is een hele harde structuur
hier dan. Ze weten wa da ze kunnen en wa da ze ni kunnen, dus da’s voorspelbaar. Ma aan de
andere kant, ja, natuurlijk zijn er ook graag buiten.”188 Ook professional Jean licht dit als volgt
toe: “Ik denk dat de meesten hier [X] zich toch ni zo goed voelen. We hebben er ook wel, we
hebben er ene die aan het vertrek sta en die heeft spijt da hij weg moet. Omdat er euh, ja meestal
is da in het begin heel veel weerstand. Omda ja, uw vrijheid wordt afgepakt. Euh, ja, we
beslissen bij wijze van spreken, het programma staat vast. Da is ni echt voor discussie vatbaar.
Maar sommigen hebben er op termijn wel echt deugd van dat die ne keer die structuur hebben
gehad in hun leven. Dus… Ja die zegt da van ik had hier gerust nog wa langer kunnen blijven.
Omwille van die structuur, omdat die weet dat die da thuis ni heeft en ni ga krijgen. En die voelt
hier ook wel dat hij daar beter bij functioneert.”189 Ook Cox (2011) haalt aan dat jongeren het
programma in de instelling kunnen zien als een punt van veiligheid en comfort. Ze zijn bang
om vrijgelaten te worden, omdat ze het gewoon zijn dat anderen zeggen wat ze moeten doen.
Het feit dat een aantal jongens zich beter voelen na een tijdje te verblijven in de jeugdinstelling,
wordt dus ook door een aantal professionals gedeeld. Toch wordt er ook nog een bepaalde
schommeling opgemerkt: “Euh, goh, ik denk dat hier niemand graag geplaatst wordt euh,
terwijl, ja, ge ziet wel sommige jongens openbloeien en waarvan ge denkt van: die voelt zijn
eigen toch goed hier, die is blij dat hij structuur en duidelijk heeft. Effe de tijd heeft om tot rust
te komen. Sommige jongens die zijn al meteen van als da ze geplaatst worden, alweer aan het
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zien van hoe kan ik hier zo snel mogelijk terug weer vertrekken? Wa moet ik allemaal doen om
zo snel mogelijk thuis te geraken? Euh, ma ge merkt ja, in het begin is er heel veel weerstand.
Euh, ge moet heel kort op de jongens zitten, heel veel sanctioneren, ook gedragsmatig, heel veel
disciplineren en ja, dan is het eigenlijk moeilijk efkes. Maar dan komen ze over een punt da ze
zien van ik ga toch met meer moeten komen anders gaat het hier nog lang duren. En dan gaan
ze hun eigen ook effe beter voelen. Tot dat ge dan weer in een fase komt van het duurt te lang,
ik wil op dag bezoek en op weekend kunnen gaan, ik wil buiten kunnen werken en ja, da’s ook
weer een periode waar da ze overheen moeten.”190 Ook P17 herkent dit gevoel bij de jongens:
“Euh, ja, gasten, allez, da fluctueert ook wel, ik denk ik het begin dat ze hier echt niet graag
zijn, dat ze dan iets hebben van, oké, en dat ze dan verder in het traject zitten en de vrijheid
korter bij komt, weer heel gefrustreerd zijn merk ik.”191
Het merendeel van de jongens heeft voor zijn eerste plaatsing, al eens in een andere
jeugdinstelling verbleven. Dit maakt dat de jongens goed op de hoogte zijn van het reilen en
zeilen in een jeugdinstelling. Het leven binnen de gesloten jeugdinstelling is voor velen dan
ook geen complete verrassing. Het feit dat ze al een instellingsverleden hebben, heeft een
invloed op hoe ze hun huidige plaatsing ervaren. Echter de jongens die voor de eerste keer
geplaatst werden in deze jeugdinstelling, schrokken wel bij hun binnenkomst. Ze herinneren
hun moment van binnenkomst vaak ook glashelder. Zo vertelt J10: “Ja. Euh ik kwam net van
dat de jeugdrechter had gezegd, gij krijgt drie maanden. In het justitiepaleis euh moest ik terug
naar onder, want onder het justitiepaleis hebben die allemaal van die precies cellen, wat de
meeste niet weten en dan euh zag ik nog efkes mijn moeder, heb ik afscheid genomen en dan
euh, want ik dacht toen ik mag haar drie maanden niet zien. Ja, dan euh heb ik geweend (lach),
de eerste drie dagen ofzo. Dan euh ik kwam hier in de gangen enzo, dan brengen die u naar
daarachter bij die douches. Ik weet ni hoe heet was da. Ja, ik dacht da da expres was, maar
misschien hebben die daar ni op gelet en ik durfde niks zeggen. En da was echt, ik zag rood
daarna en euh daarna naar u kamer en die zeiden, ja gij moet euh heel de dag, een week ofzo,
hiere gewoon hier de hele tijd zitten, oefeningen maken enzo dus ik dacht ja ik zal da maar
doen, die oefeningen, maar ja mevrouw die waren ni gemakkelijk. En euh daarna, de week erna
in fase oranje, want daar is da me fases, dan euh moogt gij zo da doen en dan was ik telkens
blij als ik de afwas mocht doen, omdat ge dan efkes uit u kamer mocht en da daar, die kamer
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daar da was ook zo, die kamers zijn zo klein en gij moogt ook ni op u bed liggen, terwijl soms
gij bent echt moe. Dan weet gij ni wa te doen, ik denk soms, sommige jongens die gaan gewoon
op de grond liggen dan efkes.”192 Jongens die al vaker in een jeugdinstelling hadden verbleven
wisten wat hen te wachten stond en ervaarden hun binnenkomst niet als choquerend. Zo haalt
Miko aan: “Ja ik wist al wa da er ging gebeuren en ik kwam hierbinnen en ik herkende die
opvoeder en ik begon kei hard te lachen, ik zeg meneer ik ben terug. Maar da voelde precies of
ik terug thuis was, da was echt raar. Kweet da ni, ma die twee weken int cachot is ook voorbij
gevolgen, ik vroeg direct ja tis woensdag, mag ik frieten alsjeblieft. Die hebben mij frieten
gegeven (lach), ik zeg mag ik da papiereke voor in te vullen. Ja. En ik was, allee tegenover
vorige keer was ik echt boos en nu was ik vooral zo verdrietig, snapte. Maar als ik binnenkwam
dan voelde da zo vertrouwd, da kon mij ni veel schelen, da ik terug binnen was”193. Ook Zina
geeft dit aan: “Nu ben ik al geruster gesteld, omda ik hier zit. Want hier ken ik ook al alles van
hoe da marcheert enzo dus. (…) Ja, omda ik da gewoon ben, da ga vrij gemakkelijk.”194
Ook sommige professionals zijn van mening dat wanneer de jongens al eerder in instellingen
verbleven, dit een invloed kan hebben op hoe ze zich voelen in de huidige instelling: “Want ik
denk, veel jongens da als ze een hele hulpverleningsgeschiedenis hebben, die kunnen hun eigen
hier redelijk goed voelen denk ik. Allez, redelijk op hun gemak. Hoe dat ge als begeleiding met
die omgaat enzo, dat die wel, ja, ni familiair ma die heel, ja, vriendelijk gewoon hé.”195 Dit
komt ook terug in de literatuur, namelijk in het onderzoek van Myers (2015) haalt respondent
Sarah aan dat de jeugdinstelling voor haar net als thuis aanvoelt. Ondanks het feit dat de jongens
in dit onderzoek al veel geplaatst zijn geweest en ze aangeven dat ze deze keer geen moeite
hebben met hun binnenkomst, kunnen ze zich hun eerste binnenkomst in een jeugdinstelling
nog zeer goed herinneren. Zo herinnert Zina zich: “Da weet ik nog perfect. In [X], dan werd ik
’s avonds binnen gebracht. De allereerste keer, dan moest ik binnen int cachot, ik mag naar
mijn kamer ’s morgens, bam direct vijf uur cachot in. Hup ik kom de dingen in, de leefgroep,
bam direct ja alle regels overtreden. Da interesseerde mij allemaal ni, mijn punten waren
allemaal slecht.”196 Ook J12 kan dit zich nog perfect herinneren: “Erg allee ja, helemaal
anders dan nu, omda ik weet van euh hoe da werkt enzo, maar de eerste keer vond ik da echt
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euh rot.”197 Ook J11 kan zo terugdenken aan het moment waarop hij voor de eerste maal binnen
kwam in een jeugdinstelling: “Ik dacht in mijn eigen waar ben ik terecht gekomen. Fucked
up.”198 Ook Mohammed beschrijft zijn binnenkomst alsof het gisteren was: “Ik was verdrietig
in [X]. Ik was, zat de hele dag door aan het wenen op mijn kamer. Ja. Ik dacht aan mijn moeder,
ik had haar nog niet gesproken. En ik moest kijken, ik bleef heel de tijd in die kamer, vijf dagen,
helemaal alleen. En ik heb mij slecht gevoeld, ja, ik heb mij gewoon slecht gevoeld.”199 Of de
jongens nu al vaak in een instelling hadden verbleven of niet, de eerste keer binnenkomen in
een jeugdinstelling laat een blijvende indruk na op elke jongen.
De meningen van de jongens of ze al dan niet iets bijleren tijdens hun verblijf in de
jeugdinstelling zijn verdeeld. Slechts een aantal jongens geeft aan dat ze dingen hebben
bijgeleerd in de jeugdinstelling. Zo zegt J10: “Ja toch wel. Ik ga nooit meer iets dom uithalen,
ook zo van die grapjes ofzo, me een groepske op straat, bijvoorbeeld zo, kweni, soms geld ofzo.
Gij verkoopt u vrijheid, da is da ni waard.”200 Hakam haalt hetzelfde aan: “Ja dat ik ni meer,
ja da ik geen feiten meer mag plegen enzo. Ja ja da heb ik sowieso geleerd, niemand wilt hier,
nu is het nog maar [X], laat staan nog iets grotere gevangenis, snapt ge, ik word bekan 18 jaar,
das een andere gevangenis mevrouw.”201 Niet alleen hebben bepaalde jongens bijgeleerd dat
ze in de toekomst beter geen feiten meer plegen, sommige jongens lijken ook stil te staan bij de
oorzaken van hun criminele gedragingen: “Ja ik heb wel dinges bijgeleerd, bijvoorbeeld euh ja
ik had da echt ni door, da ik door mijn imago, slechte dinges kon doen. Ik had da, ik had da ni
eens door, ma hier, ze hebben mij allee me die CF’s (criminogene factoren), heb ik wel gezien
dat da toch door da kwam, omda ik ja, ik wou merkkledij dragen, dus ik ging dinges doen om
aan die geld te geraken. Want ikzelf thuis, ik kan da ni, allee mijn ouders die komen net toe. Zij
hebben geen geld om mij zo, om dure kleren te betalen. Dus daarom ik heb da hier dan zo
geleerd.”202 Een groot aantal jongens ontkennen halsstarrig dat ze ook maar iets kunnen bijleren
in de instelling. Tom zegt hierover het volgende: “Ik kan hier niks leren, ik wil hier niks leren,
ik heb hier al gezeten, het is mijn tweede keer.”203 Ook J4 denkt hier juist hetzelfde over: “Nee
hier kun jij eigenlijk ni zo veel bijleren. Eerlijk gezegd nee. Nee. Ik heb daar niks uit geleerd
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nee. Gewoon van ja, je moet da gewoon aanvaarden, da als je iets verkeerd doet, da je wel ga
vastzitten, ma da da uiteindelijk niks me de mens zelf doe. Nee ik leer hier niks. (…) Het is hier
geen paradijs waar da je hier als een engeltje ga uitkomen ofzo iets”204. Ook Rayan beaamt dit:
“Ik zeg ... nee, ik leer hier helemaal niets. Ik het regime, ik zei het, het brengt me hier niets bij,
het brengt me niets bij. ”205 Alsook J3 geeft hetzelfde aan: “Nee, da helpt mij ni. Oké wa heb ik
hier geleerd? Niks. Misschien euh het enigste wa ik heb geleerd is, mijn lavabo elke morgen
proper maken. Dat is het enigste wat ik heb geleerd, de rest kon ik allemaal thuis snapte.”206
Daarnaast zijn er ook een aantal jongens die van mening zijn dat ze wel iets bijleren, maar dat
ze dit niet zozeer aan de instelling te danken hebben. Ze stellen dat ze zelf bepaalde dingen zijn
gaan inzien of dat ze zelf willen veranderen. Pablo haalt aan: “Ik ga eerlijk zijn, ik heb niks
geleerd, ik heb alleen dinges ingezien. Hiere, door hier te zitten kunde gij niks leren, alles wa
ge hier leert, leert gij thuis bij u ouders. Ge hebt, ge kunt alleen dinges inzien en das het enigste.
Wa ik heb ingezien, is da ik al zoveel keer geplaatst ben en da dees mijn laatste keer is in een
euh jeugddinges en euh dat ik, ja da moest een duidelijk signaal zijn, anders da ik in de bak
ging belanden en da heb ik ingezien.”207 Ook J16 heeft hier een mening over: “Als ge echt wilt
veranderen, leert ge hier wel iets bij ze.”208 Alsook Peter deelt hierover het volgende mee:
“Jazeker da ge da hier leert, snapt ge, ma ik weet da ni, er zijn sommige jongens die da, da da
van zelf komt, maar er zijn andere jongens da daarbij leren snapt ge, ge moet da ook zelf
willen.”209 Enerzijds is het belangrijk zelf te willen veranderen, maar anderzijds mogen we niet
vergeten dat de jongens zich in gedwongen hulpverlening bevinden. Wanneer de jongens het
hebben over veranderen, spreken sommigen over het maken van een soort van klik. Ze willen
zelf veranderen, geven aan dat het voor hen genoeg is geweest en maken dan de klik om hun
leven te beteren. Ook uit het onderzoek van Inderbitzin (2006) komt dit naar voor. Zij stelt
immers dat het systeem individuen niet kan dwingen om te veranderen, maar dat ze dit in de
eerste plaats zelf moeten willen. Ze moeten zelf uit hun criminele leven willen stappen. De
jongens die deze mening delen, lijken er opnieuw niet direct van overtuigd te zijn dat deze ‘wil
om te veranderen’ door het verblijf in de instelling komt. Ze beschouwen het eerder als iets dat
ze zelf doen of moeten inzien. Jan beschrijft het als volgt: “Ge moet het zelf willen. Nu wil ik
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het zelf, ja. Het is genoeg geweest 1 jaar en 10 maanden, voor mij is het genoeg geweest. Ik heb
de klik gemaakt en ik word ook 18 dus het wordt tijd.”210 Ook J15 heeft het over het krijgen van
een klik: “Ik denk gewoon veel na over, waarom ik da gedaan heb enzo, da wel, maar ze straffen
mij hier, iedereen krijgt op een dag zijn klik van ik stop ermee. Ja. Ik kan nu zeggen, ik heb die
klik gekregen.”211 Net zoals Jan aangeeft lijkt het meerderjarig worden vaak ook een rol te
spelen, zo zegt ook Zina: “Eigenlijk ni. Want toen dacht ik van kom jongen al die shit, laat da
maar voorbij gaan, het interesseert mij ni, ik heb mijn straf gehad, klaar. En nu is da echt zo
van, nu moet ik beginnen nadenken want ik ben 18, als ik nu nog feiten doen, dan vlieg ik naar
de echte gevangenis enzo en dan heb ik gezegd van nee.”212
De jongens die aangeven dat ze dingen bijleren, geven voornamelijk krediet aan zichzelf en
niet zozeer aan de jeugdinstelling. De professionals zijn echter van mening dat de jongens,
ondanks dat ze zelf aangeven van niet, altijd wel iets bijleren van hun verblijf in de
jeugdinstelling: “Ja, ik denk da elke gast die hier buiten gaat wel iets meeneemt.”213 Ook Eef
deelt deze mening: “Der zijn er die, ja, er zijn er genoeg die zeggen: ik leer hier niks. Ma allez,
ik geloof da ni da ge hier niks niks leert.”214 P14 denkt er ook hetzelfde over: “Ja, inderdaad,
als ge het zou gaan bevragen bij jongens da ge heel verschillende antwoorden krijgt. Ik denk
dat de realiteit ook wisselend is. Ik ga er eigenlijk vanuit da elke gast hier iets bijleert.”215 De
jongens lijken volgens de professionals bepaalde dingen die ze leren tijden hun verblijf mee te
nemen wanneer ze de instelling verlaten. De jongens zelf geven niet gemakkelijk aan dat dit
ook effectief het geval is. P6 vergelijkt dit met een gewone opvoedingssituatie: “Ma ge moet
da meestal nu ni vragen aan de jongens, ge moe da binnen 10, 15 of binnen 20 jaar, da’s
opvoeden denk ik in het algemeen. Ik denk da iedereen achteraf zegt: oh, ons moeder had toch
gelijk.”216 Ook Rosalie maakt de dezelfde reflectie: “Ma ik denk da we vaak met jongens zitten
die blijven afzetten tegen het systeem op zich en die da ook ni kunnen loslaten tot da ze hier
weg zijn en het is ook wel moeilijk als ge binnen uw gedwongen plaatsing zit onder een
jeugdrechter, om dan binnen die leeftijd van puber, om te gaan toegeven da ge misschien
ongelijk had. Dus ik denk da we da toch ni mogen onderschatten, als ik zelf terugdenk aan mijn
pubertijd, hoe moeilijk het is tussen 16 en u 19 en 20 jaar om tegen uw eigen ouders te moeten
210
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gaan zeggen da ge misschien toch wel gelijk had.”217 Volgens P13 denken de jongens niets bij
te leren en zijn ze zich er niet van bewust dat dit eigenlijk wel het geval is: “Ja, maar, het is ni
da ze zeggen da ze niks geleerd hebben da ze ook effectief… da’s ook dikwijls een boze, van,
da ze hier, ik zen het hier kots muug, ik leer hier toch niks, maar da… Als ge dan een langer
gesprek aangaat, dan, meestal komt da wel naar boven, allez ja, tussen de lijntjes, da ze wel
iets geleerd hebben. Da ge ze daarmee confronteert, en die denken dan, shit, kheb da hier
toegegeven, terwijl ik da ni wil. Het is ni zo omda ze zeggen da ze niks geleerd hebben, da ze
ook niks geleerd hebben.”218 Ook P15 denkt er hetzelfde over: “Euh, veel jongens zeggen van
ni. Ma ik denk euh, geloof wel da ze zeker van alles oppikken. Ze kunnen da misschien ni
allemaal concreet benoemen en ze zeggen wel van hier leer ik niks bij ik zit hier gewoon mijn
tijd te verdoen, da komt wel vaak aan bod spijtig genoeg.”219 Ook Michel sluit zich bij het
bovenstaande aan: “Dus ik gok wel da ze er ergens iets van meenemen, da ze over vijf jaar wel,
dat er veel meer jongens zijn die zullen zeggen: ja oké, ge had toen wel gelijk.”220
Ook in de literatuur geven jongens die hierover bevraagd werden vaak aan dat het verblijf in
een jeugdinstelling weinig of geen impact heeft op hun gedrag. Toch geven sommigen aan dat
ze toch wat veranderd zijn omdat ze in de instelling bepaalde levensvaardigheden hebben
opgedaan of omdat ze vertrokken met de motivatie om het beter te doen (Lane, Kaduce-Lanza,
Frazier, & Bishop, 2002; Abrams L. S., 2006). Het leren of het meenemen van bepaalde zaken
uit het verblijf in de instelling, lijkt zich te situeren in kleine dingen: “Ma we moeten wel zorgen
dat, ja, een stukje die motivatie er is. Dat jongeren aan de slag willen, da ze zien wat er
misloopt. Dat ouders zien wat er misloopt, da ze da ook ni zien als iets waar ze niks aan kunnen
doen. Da ze iets mee kunnen doen, da ze iets willen doen, da ze succesmomentjes hebben in een
aantal dingen, ni in alles ma in een aantal dingen, en da ze dan daaruit op die manier
vertrekken.”221 Miranda stelt dat de jongeren realistische verwachtingen moeten hebben: “Ja,
ja. We moeten ook ni denken da gasten die zo ver, heel lang in de hulpverlening zitten, heel
lang strafbare feiten plegen, heel zware, die gaan ook ni ineens stoppen.”222 De volgende
passage uit de veldnota’s wijst op hetzelfde: “Hij herinnert zich nog dat, wanneer hij kwam
solliciteren, ze tegen hem zeiden dat hij al tevreden moet zijn dat wanneer iemand een
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gewapende overval heeft gepleegd, dat hij het na zijn verblijf in de instelling zonder wapen
doet.”223 Het gaat dus over tevreden zijn met de kleine stappen vooruit: “Het is belangrijk om
de jongens positief te bekrachtigen, tevens moeten we ze begeleiden om kleine stapjes in de
goede richting te zetten. We kunnen niet verwachten dat ze grote stappen zetten want dan is de
terugval des te groter en des te pijnlijker. We moeten dammen zetten, zodat als ze terug vallen
het iets minder pijn doet.”224 De professionals merken naast een aantal positieve punten echter
ook negatieve kanten op aan het verblijf in de jeugdinstelling: “Da, het kan u slimmer maken
als crimineel jongere.”225 Ook één van de jongens, Zina, bevestigt dit door te stellen: “Waarom
ook? Omda uw medegevangen die vertellen een verhaal, gij komt vrij, wa wilt gij doen, gij wilt
da nadoen, dus gij blijft eigenlijk constant in hetzelfde schuitje zitten.”226
De jongens die aangeven niets bij te leren in de instelling, ervaren hun tijd in de instelling als
tijdsverspilling.227 Ook in het Waalse onderzoek dat zich buigt over de beleving van jongeren
die van hun vrijheid zijn beroofd spreken de jongens over ‘verloren tijd’ of over ‘tijd tussen
haakjes’ wanneer ze het over hun tijd in de gesloten jeugdinstelling hebben (Delens-Ravier &
Thibaut, 2003; Delens-Ravier, Le vécu de jeunes, 2008). J10 verwoordt in ons onderzoek zijn
tijd in de jeugdinstelling op een specifieke manier: “Dees is elke dag hetzelfde, dus da is ni zo,
gij hebt hier herinneringen aan, da is gewoon een half jaar van uw leven gewist zeg maar,
gewoon weg, gij, gij gaat slapen dan en gij wordt wakker half jaar later.”228 Ook Jos denkt er
in de lijn van het voorgaande: “Ik denk da da bij sommige jongens wel is, omdat die er ni aan
willen werken, dan is da wel verloren tijd, ma.”229
De tijdsbeleving van de jongens in de jeugdinstelling is tweeledig. Enerzijds gaat de tijd enorm
traag, maar anderzijds geven ze ook aan dat de tijd soms ook weer snel voorbij gaat. Jos
beschrijft dit als volgt: “Want als ge stil zit dan euh, dan denk ik dat, nu is da ook wel zo, als
ge hier zo twee maanden zit, dan denkt ge precies da ge al een jaar hier zit. Ja da gaat heel
traag. Of het vli (wil vliegt uitspreken) … Allee hoe moet ik da zeggen, ge denkt meestal dat het
voorbij vliegt. Daarna denkt ge van how man nog maar een week geleden, ik heb da toch heel
fel. Ik weet niet meer wa ik vorige week heb gedaan, omdat dat dat precies al maanden geleden
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is. Traag, ja, ja omdat het altijd hetzelfde is en dan lijkt da eindeloos duren.”230 De traagheid
wordt door Izi als volgt omschreven: “Das zijn zo rare regels hé, plus ge hebt geen wekker op
kamer, dus ge hebt hier geen tijdsgebrek (bedoelt tijdsbesef) ofzo. Dus ge hebt geen tijdsgebrek
als ge op kamer zit, ge weet ni hoe laat dat het is. Ik vind da raar. Ja dan duurt de tijd nog
langer. Ge denkt dat ge een uur op kamer zit, maar misschien zit gij maar een half uur op uw
kamer ofzo. Das echt raar.”231 De snelheid van de tijd wordt door Daan als volgt verwoord: “Ik
heb een heel lange termijn erop zitten, ma andere jongeren nee das helemaal ni lang. Allee het
gemiddelde is hier vier à vijf maanden das niks allee. Je knippert me je ogen en das om bij
manier van spreken. Dus ja.”232 Ook J3 sluit zich hierbij aan: “Nee da ga snel. Mijn dagen,
bijvoorbeeld de dag, als ge nu van op weekend komt, dan gaat da echt traag, dan weet ge van
ja ik was thuis. Dan gaat da wel vaak best snel. Die ene jaar ga, ogen toe ogen open en das een
jaar van u leven. Ik voel da nu ni kijk. Ja, das nu echt precies of da gisteren was
bijvoorbeeld.”233
Eén van de professionals, namelijk P12, geeft aan de indruk te hebben dat de tijd in de instelling
omwille van de strikte structuur en planning wel goed vooruit gaat: “Wa da ik hoor van de
gasten is zo van, eh, de tijd in een gesloten instelling, de tijd gaat toch wel redelijk rap voorbij.
Zo van, daar zit goe, ze staan ’s morgens op de voormiddag gaan ze naar school, namiddag
naar school, woensdagnamiddag zijn er activiteiten. Die planning, allez, da heb ik al heel
dikwijls gehoord zo van de tijd gaat hier toch wel vooruit.”234 Wanneer de jongens echter te
veel met de tijd bezig zijn, gaat de tijd traag: “Nee ni aant aftellen, als gij telt dan gaat da traag.
Ni tellen. Dan denkt gij elke dag na, snapt ge, vandaag is het de zoveelste, nog zoveel dagen,
das ni goe.”235 Ook J14 deelt dit gevoel: “Nee, ik denk niet aan de datum dat ik vrij ben. Nee,
want als we daaraan denken, gaat de tijd minder snel voorbij, voor mij toch.”236
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2.5

“Gewoon mijn ouders, familie, vrienden, da ist”: de pains of imprisonment in de
jeugdinstelling

Wanneer iemand van zijn vrijheid wordt beroofd, wordt hij geconfronteerd met de zogenaamde
pains of imprisonment. Gevangenen worden niet alleen beroofd van hun vrijheid, maar ook van
goederen en diensten, heteroseksuele relaties, autonomie en veiligheid (Sykes, 1958).
Onderzoek naar de pains of imprisonment is voornamelijk gericht op volwassen gevangenen.
Cox (2011) toont echter aan dat er geen reden bestaat om deze pains of imprisonment ook niet
te gaan onderzoeken bij jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn. Deze pains of imprisonment
blijken een primaire invloed te hebben op hoe een individu reageert op zijn gevangenisstraf
(Dhami, Ayton, & Loewenstein, 2007). Onderzoek toont tevens aan dat, net zoals bij
volwassene gedetineerden, de pains of imprisonment een sterke invloed hebben op jongeren die
feiten hebben gepleegd (Cesaroni & Peterson-Badali, 2005).
Wanneer we specifiek gaan kijken naar de jongens in dit onderzoek, kunnen we stellen dat deze
jongens in de eerste plaats van hun vrijheid worden beroofd. Echter lijken de jongens in dit
onderzoek minder moeite mee te hebben met het effectief – en fysiek – opgesloten zitten, dan
met de dingen die ze moeten missen omwille van hun opsluiting. Het opgesloten zijn, omschrijft
Miko op de volgende manier: “Gewoon da iemand, da iemand de deur dicht doe, da je ni weet
wanneer da die da terug ga opendoen. Da ge naar buiten kijkt en da ge alleen maar die fucking
hekken zie. Hier zo soms loop ik op het veld, zo wa toerekes lopen, dan zie ik zo al die mensen
die zo vant school komen, loop ik achter zo’n hekske, dan denk ik wtf gast.”237 Net zoals voor
de eerste keer binnenkomen in een gesloten jeugdinstelling, ervaren de jongens de eerste weken
opsluiting als een enorm shock: “Goh, nu vind ik da helemaal niks meer, maar ik heb wel paar
weken terug, echt, goh, gecrepeerd zal ik zeggen, da is, feit om opgesloten en ik kan mij da
voorstellen bij andere jongens, de eerste keer, ge weet ni wa ge moet doen en sommige kunnen
ni lezen of en dan wordt ge echt hysterisch.”238 Opvallend is echter wel dat de meeste jongens
lijken te aanvaarden dat ze opgesloten zitten. Ze bekijken het als het logisch gevolg van hun
daden: “Ja eigenlijk, kweet da eigenlijk ni. Ik denk wel da het terecht is ofzo iets, ja”239. Ook
J14 zegt: “Het is niet, het is niet evident. Maar het is normaal dat ik opgesloten ben. Omdat het
voor de rechter, hij denkt dat ik een gevaar ben voor de maatschappij omdat ik diefstallen, erge
dingen heb gedaan. Dus de rechter heeft schrik dat ik herbegin en dus heeft hij me hier
237
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geplaatst.”240 Alsook Jan deelt mee: “Ja ik heb een fout gemaakt, dus ik heb er geen probleem
mee, ik begrijp da.”241 Charly zegt dat je op de blaren moet zitten en verwoordt het als volgt:
“Ja hard zijn, ik kan da ni verandere hé. Hard zijn. Ja. Als ge da hebt gedaan, moet je daarvoor
hard zijn, ja kweni. Ge hebt da zelf gedaan en niemand heeft u gedwongen ofzo.”242 De jongens
lijken hun plaatsing te begrijpen, al vinden ze het uiteraard niet leuk om opgesloten te zijn. Dit
komt ook terug in het onderzoek van Inderbitzin (2005). Ook in haar onderzoek accepteerden
heel wat jongens hun straf als het gevolg van hun gedrag en aanzagen ze hun tijd in de instelling
als iets wat ze moesten doorstaan. Toch hebben niet alle jongens evenveel begrip voor hun
plaatsing, zo zegt J12: “allee het is sowieso al oneerlijk da ik hier zit.”243 Maar diegenen die
aanvaarden dat dit het gevolg is van hun feiten, maken er dan ook het beste van: “Da is nooit
goe mevrouw, snapte gij ga da nooit goe vinden. Kweet ni. Na een tijdje bent ge da wel gewoon.
Zo, zo ni snapte. Maar ja das ni leuk nog altijd ni. Zeker als ge denkt van kijk wa ik allemaal
kon doen, kijk waar ik nu zit, kijk zo andere mensen zitten nu rustig buiten te spelen of kweni te
lachen en kijk wij nu.”244
De meningen van de professionals over hoe de jongeren hun opsluiting ervaren zijn verdeeld.
Enerzijds geven een aantal professionals aan dat de jongens het moeilijk hebben met het feit
dat ze opgesloten zijn en dat we dit zeker niet mogen onderschatten: “De meesten hebben het
daar wel moeilijk mee. En ik denk zeker zo, ja, ik denk da ge da ni moogt onderschatten. De
momenten da ze bijvoorbeeld op time out zitten, of die onthaalfase op [X], heel veel op de
kamer. Een 16 jarige jongen zit ni graag tussen vier muren die kleiner zijn dan dit lokaal.”245
Ook P13 geeft dit aan: “Ik denk da da wel een hele schok is, want het zijn natuurlijk heel klein
kamerkes. En ja, we doen ze dikwijls gewoon op slot, als ze in hun kamer zitten is da standaard
op slot, hun, voor de veiligheid. Dus dat is, ik kan mij wel inbeelden als ge 15 jaar zijt en ge
komt van… Dat da wel een hele impact heeft. Er zijn jongens da daar echt, ja, dat daar echt
iets van zeggen. Of als ze naar huis bellen, dat die echt zeggen, da’s hier verschrikkelijk, da’s
hier erger dan gedacht. Da’s hier… Er wordt wel over gepraat.”246
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Ze vinden het ook zeer moeilijk om zich voor te stellen hoe het voor deze jongens moet zijn:
“En da opsluiten, ja, da is zo. Allez, ik kan mij ni voorstellen, hetzelfde gelijk ik zei, de deur
gaat altijd op slot.”247 Ook Patrick heeft deze bedenking: “Ge doet da en ge weet ni wa voor,
het gevoel, ja, natuurlijk het gevoel om opgesloten te zitten, allez, ja, ik heb ook dikwijls tegen
collega’s gezegd: we zouden eens één dag zo opgesloten moeten zitten om een beetje te weten
wa da voelt”248. De geslotenheid waarbinnen de professionals werken, wordt een gewoonte
voor hen. Dit is echter geen evidentie en het is volgens P18 belangrijk om zich daar bewust van
te blijven: “Dus de deur toe… ja, da is geen normale toestand. Da is iets waar we onszelf zo
veel mogelijk van bewust moeten zijn dat da geen normale toestand is.”249 Dat ze hier niet altijd
evenveel bij stilstaan boezemt Amber angst in: “Ma als opvoeder wordt da zo een routine da
ge al die, ja, zorgt da ge uw sleutels bij hebt, en uw telefoon hebt, en uw badge vastklikt en, ja,
da’s eigenlijk, als ge daar nu over nadenkt, beangstigend hoe routine dat da wordt. En hoe
weinig da ge daar bij stilstaat.”250
Anderzijds zijn er ook heel wat professionals die aangeven dat het vooral andere dingen zijn
waar de jongens het tijdens hun opsluiting moeilijk mee hebben en dat het niet zo zeer om het
puur fysieke gaat: “Ja, euh, da opgesloten zijn da is euh, jongens vinden, allez, ja, ik denk da
ze da enigszins kunnen verwachten dus da ze da van dag 1 kunnen accepteren, ma het zijn zo
meer die kleine regeltjes die daarbij komen. Da’s gewoon ni, da ze moeten vragen als ze naar
toilet moeten gaan. Zo van die kleine dingen, da zijn die ni gewoon, da’s vaak het storende voor
die mannen, da ze over alles toestemming moeten vragen. Twee klontjes in de koffie, geen drie,
maar twee tassen melk, allez, da is het gevoel van echt de vrijheid da hun ontneemt. Maar dat
de deur dichtgaat ’s avonds, daar hebben die mannen het ni zo moeilijk mee denk ik.”251 Ook
Lena bevestigt dit: “Het opgesloten zijn daar hebben ze ni zo veel problemen mee. Allez,
sommige wel, sommige ni. Ma de meerderheid is daar redelijk snel gewoon denk ik. Misschien
in de beginfase als ze hier zitten. Da ze daar heel veel moeite mee hebben. ma eigenlijk, als ze
bij ons in de leefgroep komen is da ni echt iets waar da ze over klagen.”252 Ook het feit dat de
jongens al eens eerder geplaatst zijn geweest speelt volgens P14 een rol in hoe ze hun opsluiting
beleven: “Hmm, ik merk hier in [X], daar sta ik dan zelf altijd van versteld, hoe snel dat die
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jongens daarin meegaan. Hé want die komen binnen, die worden onthaald en ge wordt
eigenlijk, ja, ge wordt afgezet, ge wordt gefouilleerd, ge wordt gecontroleerd, en ge wordt
opgesloten. Vanaf da punt, hé. En het is frappant om te zien hoe weinig incidenten da we hebben
in die eerste onthaalperiode. Terwijl da ik denk van oh, daar ageerde toch, da ik zeg van hé,
da doede ni me mij. En eigenlijk doet bijna geen enkele jongeren dat, over al die jaren. Euh,
nu, op zich, een heel aantal van de gasten komen ondertussen van [Y], dus zijn daar ook
opgesloten geweest. Weten wat voor hen, of hebben daar rekening mee gehouden dat ze naar
hier komen. Dus dan denk ik,ja, is da dan stukske, da ge daar gewoon in verder gaat? Wij
hebben in [X], da’s een tweede verklaring in mijn hoofd, ook wel vaak jongens voor wie dat dit
ni nieuw is hé. De gasten die van de eerste keer in een jeugdinstelling komen zijn hier
zeldzaam.”253 De opvatting van de jongens, dat de opsluiting een logisch gevolg kan zijn van
hun daden, wordt ook door de professionals gedeeld: “Ja. En tegelijkertijd zijn er ook een heel
aantal die dat ook wel snappen hé, die dat ook wel begrijpen, ja, als ge da doet dan gebeurt
dit.”254 Ook Lena geeft dit aan: “Waarop ik dan heel dikwijls zeg: ja ge hebt er wel voor
gekozen, want als ik straks naar huis rij en door het rood licht rij, weet ik ook da ik een boete
kan krijgen, en als ik iets anders doe weet ik ook da ze mij kunnen opsluiten. Ik zeg, dat is iets
wa iedereen weet. En dan ziede ze zo wel nadenken van ja, ma ze verwachten het eigenlijk niet
zo.”255
Niet de opsluiting an sich, maar wel het feit dat de jongens hierdoor beperkt zijn in hun doen
en laten omwille van hun vrijheidsberoving en zo heel wat van hun leven buiten missen, zorgt
voor heel wat bezorgdheid: “(…) gewoon da ik zelf de deur kan opendoen, zelf dingen, gewoon
iets eten waar ik euh, zonder da ik moet vermelden waar ik zin in heb ofzo. Ja gewoon mijn
vrijheid enzo, echt alles.”256 Ook Jan haalt dit aan: “Pff, doen wat ge wilt hé, een beetje, nu ga
ik naar buiten, nu ga ik naar vrienden of euh ik kies zelf wa ik doe, hier kiest ge ni zelf wa ge
doet. Zelfs het uurke da ge uit kamer komt, zeggen zij nog altijd, we gaan nu fitnessen of we
gaan nu voetballen of we gaan nu dit doen. Ge kunt ni kiezen van ik wil da doen, snapt ge, alles
wordt voor u gekozen. Das een beetje jammer hé, ge kunt ni zelf beslissen wa ge wilt. Ge kunt
niks beslissen, niks doen.”257 Ook J10 heeft het hier moeilijk mee: “Maar het meeste wat ik mis
is zo dat ik dees zomer zo elke dag opstond, ik ging naar de keuken in mijn huis, rustig drinken,
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ik eet iets, daarna ik ga efkes in de zetel op laptop enzo, ik zie mijn kat rondwandelen, dan euh
mijn broer enzo. Dan ik ging naar buiten of met een vriend en dan wij gingen, allé een andere
vriend, want die dinges zijn al lang geleden, een goeie vriend, en wij ginge dingen gelijk cinema
ofzo, of er waren veel dingen om zo te doen, da was een leuke zomer en dan ineens alles weg.
Ik mis da, wat ik mis is, ik denk soms euh als da ni was gebeurd, moest ik mijn vaste jeugdrechter
hebben gehad, want toevallig was die op pensioen gegaan net, consulent was in het buitenland,
advocaat, en ik denk van als da misschien anders was geweest of één ding minder ofzo, dan
had ik misschien nu allemaal andere herinneringen van de zomer enzo.”258
Ook tijdens de observaties brachten de jongens vaak de dingen die ze missen uit hun leven
buiten naar boven: “Tijdens het roken, droomden de jongens luid op van wat ze gaan doen als
ze buiten komen. Eén van de jongens, Fouad, zei: ‘ik ga een zonnenbankje doen en dan zeg ik
tegen iedereen dat ik in Marokko zat.’ Een andere jongen, David, zei: ‘ik ga wat chillen en naar
discotheek [X].’ Het komt wel vaker voor dat ik de jongens bezig hoor over wat ze gaan doen
als ze buiten zijn”.259
Vervolgens lijken ook heel wat jongens hun werk, school of hobby’s te missen. J14 vindt het
moeilijk om zijn sport te moeten missen: “Ja sport, voetbal, heb ik veel gedaan., Ik weet het
niet, ik mis sport (...).”260 Izi mist dat hij naar school kan gaan: “(…) school. Als ge hier zit,
vind gij echt zo school belangrijk. Das echt raar.”261 Hetzelfde geldt voor de jongens die al
werken: “Hier, wa ik het meeste mis? Das misschien raar, maar men werk. Ik ging vaak werken,
ik vond da fijn. Ja da was gewoon in het algemeen, fijne collega’s, allee we waren maar me
vier op het werk, das allemaal zo.”262
Toch lijken de jongens het voornamelijk moeilijk te hebben met de breuk met hun gezinsleven
en hun vrienden: “Ja gewoon ik denk elke nacht naar hun mevrouw, aan men moeder, men
vader, men vrienden. Ja vrienden komen als laatste, ja ik denk meer aan mijn familie.”263 Ook
J4 geeft dit aan: “Gewoon ja vrienden, vrienden enzo en ouders en familie.”264 De jongeren in
het onderzoek van Duchateau, Van Poeck en Hebberecht (2004) beamen dit. Eén van de
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voornaamste frustraties waarmee de jongeren in de instelling te kampen hebben, is dat ze niet
op eender welk tijdstip kunnen bellen of een brief kunnen schrijven naar hun ouders. De
jongeren vinden het immers belangrijk om het contact met hun ouders te onderhouden. Men
zou op basis van het voorgaande kunnen stellen dat de pains of imprisonment van de jongens
in dit onderzoek zich voornamelijk lijken te situeren in drie overkoepelende categorieën. De
eerste categorie klasseren we onder de noemer ‘bewegingsvrijheid en autonomie’, wat inhoudt
dat de jongens het lastig hebben met het feit dat ze omwille van hun opsluiting beperkt zijn en
niet kunnen doen wat ze willen. Met de tweede categorie ‘dag en vrijetijdsbesteding’, doelen
we op het feit dat de jongens hun dagdagelijkse bezigheden missen zoals school, werk en
hobby’s. Tot slot plaatsen we het missen van ouders, familie en vrienden onder de categorie
‘context’.
Naast de pains of imprisonment van Sykes (1958) haalt Bengtsson (2013) aan dat er ook nog
een aantal andere pains op te merken zijn die categoriserend zijn voor jongeren die van hun
vrijheid beroofd worden. Zo worden jongeren geconfronteerd met de volgende vijf vormen van
deprivatie: het zijn alleen de professionals die zich op een vrije manier door de instelling kunnen
bewegen, het zijn alleen de professionals die de macht hebben over de alledaagse routines en
de macht om te sanctioneren, de jongens worden geïsoleerd van hun gewone alledaagse leven
buiten de instelling, jongeren ervaren een gebrek aan persoonlijke autonomie en tot slot heerst
er erg veel onzekerheid bij de jongeren over hun toekomst. Na het lezen van dit eerste deel van
dit hoofdstuk, stellen we vast dat deze pains reeds in ons werk zijn ingeslopen en kunnen we
dus beamen dat deze vijf pains van toepassing zijn op de jongens in ons onderzoek.
De jongens hebben het moeilijk met het feit dat ze zich niet vrij in de instelling kunnen
bewegen, zo haalde Stacey aan: “(…) Begonnen ze over de Mac Donalds enzo en zaten ze echt
zo te lachen van oh straks goei bic macske gaan eten enzo en dan, allee dan hebben wij zoiets
van, allee ik heb da toch da gevoel van, allee hebt ge nu ni een beetje respect, gij zit hier te
lachen en te doen da gij straks euh allee gaat feesten ofzo en da gij u ga amuseren. Hou da
voor u eigen ofzo, of ge kunt zo eens zeggen van oh straks misschien Mac Donalds gaan doen,
ma ga daar ni in overdrijven. Ja wij zitten hier wel vast enzo, wij kunnen ni zomaar naar buiten
wandelen, zij wel, ja.”265 Dat de professionals over alles beslissen en dus de macht hebben,
vinden de jongens ook moeilijk: (…) omdat wij het van begeleiders en macht van hier, versta
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je. Ze hebben hier te bepalen, wij hebben hier niks te bepalen.”266 Zelfs voor de kleinste
alledaagse activiteiten moeten ze toestemming vragen: “Bijvoorbeeld vragen om naar het toilet
te gaan. Ik vind da gewoon belachelijk, ge moet zelfs wc-papier vragen voor naar het toilet te
gaan, ik vind da gewoon een beetje derover.”267 Ook Nurse (2010) wijst in haar onderzoek op
het feit dat het verlies van autonomie voor de jongens zo groot is, dat zelfs voor alledaagse
activiteiten zoals het gebruik van het toilet toestemming moet gevraagd worden. Het feit dat ze
geïsoleerd worden van hun leven buiten is ook iets waar de jongens mee worstelen, ze missen
hun vrienden en familie en hebben het moeilijk met: “Da ge naar buiten kijkt en da ge alleen
maar die fucking hekken zie. Hier zo soms loop ik op het veld, zo wa toerekes lopen, dan zie ik
zo al die mensen die zo vant school komen, loop ik achter zo’n hekske, dan denk ik wtf gast.”268
Tot slot blijkt de onzekerheid over hun termijn en het weinige toekomstperspectief dat ze
hebben ook een moeilijk te dragen iets voor de jongens, waardoor ze vaak de vergelijking
maken met de gevangenis: “Allee ja als bijvoorbeeld in de gevangenis heb je zekerheid,
bijvoorbeeld als je iets verkeerd doet, krijg je bijvoorbeeld vijf jaar. Das duidelijkheid, dan
weet je wanneer, maar hier is da ni en da vind ik da da ni, allee hier ni kan.”269 Ook hier kunnen
we opnieuw de link leggen met procedural justice. De jongens hebben geen zekerheid, hetgeen
niet strookt met hun gevoelens van procedural justice, wat zou kunnen zorgen voor een
moeilijkere strafuitvoering. Deze vijf pains komen dus aan bod doorheen eerdere onderdelen
van dit hoofdstuk, we zouden kunnen stellen dat deze pains eerder verweven zijn in hoe de
jongens hun tijd in de instelling beleven.
Deze meest gekende pains, die we onderbrachten in drie categorieën, lijken ook de
professionals als de voornaamste pains of imprisonment te bestempelen. Rosalie verwoordt het
missen van de ‘bewegingsvrijheid en autonomie’ als volgt: “Euh, ik denk da ze da stuk wel
missen, gewoon, zonder da ge moet zeggen wa da ge gaat doen, gewoon effe iets doen. Euh,
het, zelf kunnen de deur open en dichtdoen. Da zijn zo wel dingen dat die zelf kunnen bepalen
van wanneer sta ik op en euh, naar welk toilet ga ik, als ik geen zin heb om in de groep te gaan,
ga ik naar mijn

kamer. Allez, die keuzes hebben ze bij ons allemaal ni hé. Of heel

vanzelfsprekende dingen, wa eet ik, wa koop ik van eten.Hier is het pakken wat er aan te bieden
is. Allez, ik denk da da zo…Ik denk als ge het hen zelf zou vragen, dat het vooral is van we
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kunnen hier ni op stap gaan, en we kunnen hier ni…”270 P6 omschrijft het missen van vrijheid
volgens de jongens op de volgende manier: “Zij missen vrijheid, altijd, ik wil vrijheid. Daar
kunnen we ook heel lang over praten over het feit van wat is vrij zijn en wat is… maar die willen
vrij zijn, die willen, die willen, ja, ook ni extreme dingen hé, want dan denkt ge: wa is da
vrijheid. Als ge dan… wa is dan vrijheid. Da gaat ni over: daar gaan pikken of weet ik veel wat.
Da gaat over heel veel, heel banale dingen. In de zetel zitten, tv kijken, als ik ne cola wil pakken,
dan pak ik ne cola wanneer ik da wil. Terwijl hier bij ons is da, nu bepaal ik wanneer da gij da
moogt doen. En het is die vrijheid da volgens mij de jongens heel belangrijk vinden.”271 Naast
de categorie ‘bewegingsvrijheid en autonomie’ geeft José aan dat de jongens, weliswaar in
mindere mate, ook aangeven moeite te hebben met: “de school in mindere mate en vrije tijd
ook.”272 Ook volgens de professionals is de categorie ‘context’ de categorie waar de jongens de
grootte moeite mee hebben: “Gewoon familie, da’s in het algemeen. Punt. Euh, vrienden.”273

3. “Playing the game”
3.1

Aanpassingsstrategieën

De hierboven besproken pains of imprisonment veroorzaken bij gedetineerden een hoog niveau
van stress en frustraties, wat op zijn beurt kan leiden tot gewelddadig wangedrag door deze
gedetineerden in hun pogingen zich aan te passen aan het gevangenisleven (Tasca, Griffin, &
Rodriguez, 2010). Wanneer jongeren geplaatst worden in een jeugdinstelling moeten ze een
manier vinden om met deze pains om te gaan. Ze worden geconfronteerd met heel wat zaken
die ze ontberen en tegelijkertijd worden ze onderworpen aan een strikt regime. De plaatsing
vormt dan ook een enorme breuk met het leven dat de jongens voordien leidden. Het is voor de
jongens niet evident om zich aan dit nieuwe leven aan te passen. We vragen ons daarom af of
en hoe de jongens zich aanpassen aan het leven binnen de jeugdinrichting
In zowel nationale als internationale literatuur bespreekt men mogelijke theorieën wanneer men
het heeft over hoe jongeren zich aanpassen aan het institutionele leven. Heel wat auteurs
beroepen zich op de deprivatietheorie en de importatietheorie om te verklaren welke factoren
een rol spelen op het aanpassingsniveau van jongeren in detentie. Volgens de deprivatietheorie
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hangt de mate van aanpassing af van de karakteristieken van de correctionele omgeving zelf.
Bijvoorbeeld, de ontneming van fundamentele menselijke behoeften in detentie kan de
aanpassing aan het institutionele leven beïnvloeden. De importatietheorie, daarentegen, gaat
ervan uit dat het de karakteristieken van de gevangenen zelf zijn die van invloed zijn op het
aanpassingsniveau in de instelling. Zo kan het overnemen van straatattitudes in de gevangenis
een invloed hebben op de gevangenis cultuur (Gover, Mackenzie, & Amstrong, 2000;
Hochsteler & Delisi, 2005; Dhami, Ayton, & Loewenstein, 2008; Tasca, Griffin, & Rodriguez,
2010; Delisi, et al., 2010; van der Laan & Eichelsheim, 2013; Liefaard, Reef, & Hazelzet,
2014). Belangrijk om hierbij voor ogen te houden is dat zowel volwassen gevangenen als
jongeren zich moeten aanpassen aan hun vrijheidsberoving (Thomas, 1997; Jiang & FisherGiorlando, 2002; Meredith, 2010; Slotboom, Kruttschnitt, Bijleveld, & Menting, 2011;
Tewksbury, Connor, & Denny, 2014). Het is dus niet iets leeftijdsspecifiek en het zegt eerder
iets over de plaats waar deze mensen zijn.
De jongeren moeten zich dus aanpassen (of niet) aan het heersende regime binnenin de
jeugdinrichting. In de literatuur worden er heel wat strategieën aangehaald waar jongeren
gebruik van maken om hun tijd in de instelling ‘aangenamer’ te maken of om hun tijd in de
instelling ‘gemakkelijker’ door te komen (Goffman, 1961; Thibaut & Delens-Ravier, 2002;
Delens-Ravier & Thibaut, 2003; Jewkes, 2005; Inderbitzin, 2005; Abrams & Hyun, 2009;
Cesaroni & Peterson-Badali, 2010; Cox, 2011; Bengtsson T. T., 2012; Bengtsson T. T., 2013).
Ook tijdens dit onderzoek hebben we drie mogelijke strategieën waar de jongens zich op
beroepen, waargenomen. We benoemen deze strategieën door middel van spreekwoorden: ‘het
doel heiligt de middelen’, ‘de verandering begint bij jezelf’ en ‘iemand de voet dwars zetten’.
3.1.1 Het doel heiligt de middelen
Het overgrote deel van de jongens situeert zich in de eerste categorie. Ze willen zo snel mogelijk
weg uit de instelling en passen zich daarom aan de regels van de instelling aan: “Nee, ik wil
hier zo snel mogelijk uit en terug normaal leven, ik wil terug naar huis.”274 Binnen deze
categorie kunnen we twee tactieken opmerken. Enerzijds passen de jongens zich aan, koste wat
het kost, omdat ze zo snel mogelijk weg willen uit de jeugdinstelling: “Ja als je hier zit, moet
je eigenlijk zo een beetje twee gezichten tonen, als ge snapt wa ik bedoel. Ge ga moeten
meewerken, als je ni meewerkt, ga je ni rap vrij zijn, snap je. De meeste mensen hebben hier
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twee gezichten. Allee hoe moet ik da zo, de regels enzo, als bijvoorbeeld CF enzo, van wa denk
je van slachtoffer enzo, ja natuurlijk gaan we zeggen ja das erg enzo, ma da is ni tuurlijk, das
bijvoorbeeld twee gezichten hebben. Maar eigenlijk ja, ist da zo hé. Een beetje zo van die dingen
en de meeste denken van hierbuiten ga ik nog overvallen plegen ofzo iets.”275 In het verlengde
hiervan stelt Crewe (2011) dat gedetineerden zich een ‘penal avatar’ aanmeten om zich
succesvol door het systeem te kunnen bewegen. Pablo spreekt over het mee spelen van een spel:
“Spelletje mee spelen. Ja, om gewoon een goei traject te hebben hé. Om snel vrij te komen.”276
Anderzijds passen de jongens zich aan om hun tijd in de instelling zo aangenaam mogelijk te
laten verlopen, waarbij ze ook trachten om sancties te vermijden: “Na een tijdje bent ge da
gewoon en dan denkt ge gewoon zo van ik doe niks meer voor mijn jeugd hier snapte. Ik ga niks
doen voor mijn gedrag gewoon, om te laten zien dat ik ben veranderd ofzo snapte, ik doe
gewoon alles voor mijn eigen, ik maak het mijn eigen gemakkelijker. Ja… Ik heb geen zin om
de hele dag op kamer te zitten, da is nog erger snapte.”277 Ook Pablo wil sancties vermijden:
“Ik gedraag mij, maar da is gewoon om mij ni slechter, om ni gesanctioneerd te worden
snapte.”278 Ook Jan beaamt dit: “Ge moet gewoon, das gewoon, de ene dag op de andere
aanpassen. Als ge da ni doet, dan wordt ge gestraft, gesanctioneerd, dus ge kunt da beter wel
doen.”279 Ook uit het onderzoek van Inderbitzin (2005) blijkt dat de jongeren snel leren om het
systeem te bespelen, door bijvoorbeeld te zeggen wat de professionals willen horen, om ervoor
te zorgen dat ze zo snel mogelijk en zonder al te veel problemen terug buiten geraken. De
meeste jongens zijn dus bewust bezig met hun gedrag en de gevolgen daarvan.

3.1.2 De verandering begint bij jezelf
Slechts drie van de negentien jongens situeren zich in deze categorie. De jongens in deze
categorie passen zich aan omdat ze willen veranderen. Ze lijken dit zelfs deels voor zichtzelf te
doen. Zo haalt J5 aan: “Ah gij, gij zijt eigenlijk hier, me heel, allee iedereen wel da heel veel
vragen in hunne kop heeft steken, van hier, met van, hoe moet ik dit aanpakken, dit dat en zo en
het is ook allee een deel voor uw zelf en ja ge moet er ook een beetje achter staan, als gij u
voeten eraan gaat vegen ja dan gaan zij ook ni meer de moeite doen om u fatsoenlijk te helpen.
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Dan zeggen ze ook van kijk, de gesprekken die ik moet me u doen doe ik gewoon en voor de rest
moet gij niks meer komen vragen ofzo dus ja als ge er zelf ni achter staat, dan werkt ge u eigen
een beetje dieper in de problemen.”280 Ook Jos wil ten opzichte van zijn vorige plaatsing
veranderen: “Omda ik ook anders ingesteld was, ik dacht, ik doe het hier goe, ik ben hier weg
en ik doe terug mijn leventje als ervoor. Maar nu heb ik da nimeer, nu wil ik er wel aan werken,
maar hun zien het juist ni hé.”281 J7 geeft als derde jongen aan ook te willen werken aan
zichzelf: “Ja ik wil mij verbeteren en ook ik wil ook stoppen me agressie, dus dan probeer ik
ook zowa kom laat da. Zo proberen zelf naar nen uitweg te komen.”282
3.1.3 Iemand de voet dwars zetten
Tot slot kunnen we J12 in deze laatste categorie. J12 biedt de nodige weerstand tegen zijn
plaatsing en wil zich daarom ook niet aanpassen: “Niks, alles tege mijn zin. Gewoon, omda ik
hier voor niks zit, daarom. (…) Euh, gewoon ik weet wa ik moet, wa ik kan verwachten enzo
van hun en van de rechter enzo. Ma als, allee die regels volg ik alleen, da maakt mij allemaal
ni uit hoe dat mijn punten zijn enzo.Gewoon da ik euh, da ik van mijn eigen weet van dat da dat
die moeilijk om sommige dingen allee, sommige regels enzo. Maar das ik pas daar nimeer in,
ik pas da ni aan, ik pas me daar ni aan.”283

3.1.4 Hoe denken de professionals hierover?
P5 geeft aan dat de jongens zich aanpassen omdat ze daar meer mee bereiken binnen de
instelling: “In het, ja, we zeggen altijd wel tegen de jongens, allez, als ze naar ons komen, ok,
ge kunt uw termijn heel lang maken, met tegendraads beginnen te werken gade hier heel veel
op uw kamer zitten. Of ge kunt het goed doen. En het is wel de, allez, de grote meerderheid doet
het wel goed en dan komen ze ook rapper in aanmerking voor is terug op dagbezoek te gaan,
op weekend te gaan. Eventueel naar school te gaan, vrije tijd, die buiten te doen. Dus ik denk
dat de meeste jongens zich wel bewust zijn van als we meewerken, dan kan ik ook rapper buiten
staan.”284 Ook Eline geeft dit aan: “Euh, ja, ik denk, als ze meewerken, da ze wel op den duur
doorhebben van als we meewerken, dan kan het hier leuker zijn. Dan kunnen we een film kijken
’s avonds, in het weekend, en da is wel altijd een leuke activiteit. Of buiten voetballen, da doen
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ze meestal ook graag. Dus da ze zoiets hebben van we werken mee en dan kunnen we gaan
sporten of een film kijken, en die dingen.”285
P5 heeft de indruk dat de jongens die zich aanpassen op te delen zijn in twee categorieën: “Ge
hebt jongens die euh, die eigenlijk ja, geen doorsnee crimineel zijn of zeg ik het nu verkeerd ma
die op zich, het grote deel van de jongens zit het hart eigenlijk wel op de juiste plek en da ik
kan denken van ja, die doen het wel goed. Allez, daarom ni voor ons ma ook voor hun eigen
misschien. Andere jongens die misschien, die doen het denk ik meer voor hun termijn te
korten.”286 Ook P14 maakt een opdeling wanneer ze het heeft over hoe de jongens zich aan de
instelling aanpassen: “Als ge vraagt van, waarom zouden ze intrinsiek veranderen, waarom
zouden ze is iets anders gaan doen dan wat da ze buiten doen? Dan hebt ge wel een deel jongens
euh, die daar gaandeweg voor kiezen. En da, da komt heel, euh, heel stilletjes aan hé. Ge hebt,
in het merendeel van de gevallen hebt ge jongens die eigenlijk eerst zeggen, gelle zijt allemaal
nieuw, dit is hier weer een must, hé, al die dingen, blijf ma goe veilig weg, ik doe wel wat
gevraagd. Ma tot daar en ge komt ni dichterbij. Bij een deel van de jongens zit ge op het einde
van de rit nog altijdzo. Euh, ma ge hebt een heel groot deel van de jongens die op een bepaald
moment, ja, iets beginnen te veranderen, soms voor zichzelf, da’s heel weinig, soms voor de
ouders en de familie errond, da’s vaak hun drijfveer, soms omdat het heel goed klikt met
iemand hier binnen, en da kan dan een IB zijn, een psycholoog of een leerkracht. En dat die
mensen zo wa ingang krijgen en zo, da jongens het gevoel beginnen te krijgen, hé, ma ge ziet
mij hier als persoon, speelt daar ook, heel vaak in mee.”287 Dit wordt ook bevestigd door Cox
& Van der Vorst (2015) wanneer zij stellen dat het hebben van een ‘klik’ met een hulpverlener
van doorslaggevend belang kan zijn om op een positieve manier te kunnen oordelen over een
geslaagde hulpverlening. Ook Michel spreekt over twee soorten manieren van aanpassen: “Ja,
ik bedoel, ja, hoe noemen ze da, instrumenteel, ze doen dat omdat ze weten dat dat de enige
manier is om hier zo goed mogelijk door te komen heb ik het idee. Ik denk ni da ze da doen in
functie van, er zullen er wel zijn die da doen en die da willen leren. Maar ik denk ni dat dat de
hoofdreden gaat zijn. Ik denk dat de hoofdreden is om het hier zo aangenaam mogelijk te
hebben dat ze meewerken.”288
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De drie categorieën die we bij de jongens hebben benoemd, lijken ook terug te komen in wat
de professionals aangeven. De jongens passen zich enerzijds aan omdat het doel de middelen
heiligt, anderzijds zijn er ook jongens die zich aanpassen omdat ze bereid zijn om aan zichzelf
te werken. De derde categorie waarin er heel wat weerstand heerst, is een categorie die volgens
de professionals minder duidelijk te omlijnen valt. De meeste professionals geven namelijk aan
dat weerstand iets is dat voornamelijk in het begin van de plaatsing voorvalt, maar dat dit iets
is dat gaandeweg lijkt weg te ebben: “In het begin wel, in het begin zeker naar hun plaatsing
toe, ze zitten hier onschuldig en hulpverlening en die wilt ons kloten en die zorgen ervoor da
wij hier zitten. En dan na een tijd ziet ge van da ge toch wel wa medewerking krijgt omda ze
zich neerleggen bij het feit ja we moeten hier toch zitten, hé.”289 Ook Julie bevestigt dit door
het volgende te stellen: “Dus die weerstand is er zeker en vast in het begin wel hé. Dus om die
weerstand weg te krijgen, da vraagt wel aanpassingsvermogen. Da vind ik wel hé. Da, da gaat
heel traag, da gaat me mensen leren kenne, da gaat me zo kleine dingskes, zo gasten te doen,
mee te krijgen van vertrouwen, da hebben ze hier wel nodig, die aanpassing.”290

3.2

Conformisme/sociaal wenselijk gedrag

Een belangrijke aanpassingsstrategie vormt het conformisme. De jongens weten vrij snel wat
er van hen verwacht wordt en wat ze moeten doen om zich zo goed mogelijk door de instelling
te bewegen: “Discussies wel hé en verlies avondactiviteiten enzo, maar ik ben te slim om ni
agressief te worden enzo snapte, da ga alleen in mijn nadeel werken hé.”291 De jongens zijn
dus goed op de hoogte van het systeem en kunnen zich daarom aanpassen in zover ze dat zelf
willen. Ze kennen vrij snel ‘de kneepjes van het vak’: “Ge laat da gewoon over u heen komen
zo, int begin dan, int begin dan durfde nog ni zoveel, dan volgde alles heel strikt op. Dan weet
ook, dan wette nog ni da ge soms zo eens snapte, zo derover kunt gaan. Maar zoals nu ik zit
hier al lang en ik weet wat ik kan doen, snapte, ik begin het zowa te kennen hé, bij welke
opvoeders dak wa kan doen snapte. Dus bijvoorbeeld bij ene opvoeder kan ik bijvoorbeeld
zegge van ja wette, als die zegt ja stop me douche, kan ik bewijze van spreke nog 10 minuten
door douchen, die gaat er niks van zeggen, bij een andere opvoeder weet ik van ja ik moet nu
wel stoppen, want anders euhm gaat die mij minpunten geven. Allee snapte bij zo, sommige,
allee das eigenlijk misschien int zak zetten. Ma int begin dan leeft ge da heel strikt na dan, allee
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ikke toch.”292 Ook Jan geeft dit aan: “Alles gaat goed ja, geen sancties, geen opmerkingen, ik
doe wa ik moet doen, ik weet wa ik moet doen, ik weet op welke dingen ze me kunnen
beoordelen, op wat, snapt ge, das een beetje, als ik wil kan ik hier een toneel spelen, snapt ge,
omda ik hier al zoveel keer ben geweest, ik weet alles, ze hoeven me niks meer uit te leggen, ik
ga deze tijd gewoon perfect uitlopen, omdat ik alles al weet, snapt ge, ze kunnen mij niks meer
bijleren, omdat ik alles al weet. (..) Ik weet wa er gaat komen, ik weet wat het beste is, waar ze
mij op kunnen kloten of waar ni op.”293 Daan bevestigt dit ook: “Ja het is gewoon, allee ik loop
er gewoon door hé, voor mij is da een kinderspeeltuin hier.”294 De jongens weten perfect hoe
ver ze kunnen gaan: “Soms doe ik wel mee, maar ni vaak allee ik weet wanneer ik moet stoppen,
wanneer het te ver gaat. Ja ik weet al hoe da in mekaar gaat dus.”295 Ook hier speelt hun
instellingsverleden vaak een rol. Nurse (2010) geeft in haar onderzoek aan dat een gevangenis
een gecontroleerde omgeving is waar het best wel gemakkelijk is om de juiste houding te
‘faken’, want in deze omgeving zijn er weinig echte gedragstesten. De meeste jongeren zijn
slim genoeg om snel uit te zoeken hoe de juiste houding eruitziet.

3.2.1 Toneeltje spelen?
De jongens passen zich, zoals hierboven aangegeven, niet altijd even oprecht aan aan het leven
en de regels van de jeugdinstelling. Er lijkt meestal wel een addertje onder het gras te zitten.
We kunnen hier dan ook spreken over sociaal wenselijk of conformistisch gedrag. De jongens
vertonen goed gedrag (al dan niet oprecht), omdat ze weten dat wanneer ze zich niet aanpassen,
het hen zuur kan opbreken. Het feit dat de jongens zich conformistisch gedragen, maakt dat ze
zich het goed gedrag mogelijks niet echt eigen gaan maken en dat het eigenlijk om gespeeld
gedrag gaat. De jongens geven ook zelf aan dat ze sociaal wenselijk gedrag vertonen: “Ja door,
te gedragen hoe da die willen hé, das de enigste manier hé. Ik kan mij ni gedragen hoe da ik
wil hé, ik moet mij gedragen hoe da zij da willen. Door de regels hier binnen de muren te doen
hé.”296 Ook J16 geeft dit aan: “Nee ik zen meer zo, allee vroeger was da ni, ma nu zen ik meer
zo de gast, da mij zo een beetje, rustig op den achtergrond houdt en maar ja knikt en ja ja cava
tis allemaal goe. Voor rapper vrij te zijn.”297 En ook J18 duidt op het feit dat ze sociaal
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wenselijk moeten zijn: “Das hier me een traject, fase 1, fase 2, fase 3 en van fase 1 naar fase 2
te gaan moet ge een goed traject doorlopen, als er teveel problemen zijn, als ge teveel tegen
werkt enzo, dan kunne die zeggen bijvoorbeeld van gij moogt ni doorgaan naar fase 2, snapt
ge. Omdat ge er nog ni te goei mee bezig zijt, gij hebt nog altijd uw eigen gedacht, uw eigen
wil. Gij denkt er nog altijd zo over, terwijl da da ni zo is, dus ge moet eigenlijk sociaal wenselijk
antwoorden op alles, snapt ge. En dan komt ge veel verder dan euh dat ge zegt nee van ik denk
zo en ik wil da zo. Da is ni goed, zo denken, zij denken anders. (…) Da zijn ook dingen die ik
geleerd heb ja, stop is stop. Als zij zeggen stop, moet ik zwijgen. Das echt hier gewoon, de tijd
da ik hier zit, gelijk een hondje gedragen. Echt gewoon zwijgen, doen wat ge moet doen, praten
wat zij willen horen, ja een beetje slijmen en ge komt hier perfect uit.”298 De snelste weg om uit
de instelling te geraken, is volgens de jongens deze van het conformistisch gedrag.
3.2.2 Invloed onzekerheid termijn?
Het feit dat er heel wat onzekerheid over hun termijn bestaat, zorgt ervoor dat de jongens sociaal
wenselijk gedrag vertonen omdat ze vrezen dat de jeugdrechter hen (nogmaals) zal verlengen:
“Ja ik doe altijd mijn best. Voor ook aan de jeugdrechter te laten zien van kijk, ik doe nu wel
mijn best tegenover vorige keer. Om toch te hopen da ik vroeger vrij mag, ben enzo.”299 Ook
Stacey is zich bewust van het feit dat goed gedrag gunstig kan zijn voor zijn termijn: “Ja soms
moet ge u hier u echt inhouden. Ja das moeilijk in het begin, ma ge moet doorzetten, want als
gij, ge maakt het dan alleen voor u eigen moeilijker, want hoe meer stoten gij hier ga uithalen,
hoe meer punten ze u gaan aftrekken, hoe slechter u punten zijn, ja da ga ook allemaal door
naar de jeugdrechter, verslag gaat door naar de jeugdrechter, die ziet da ook van ah die doet
ni zijn best, die gaan we langer houden, die gaan we langer vast zetten of die gaan we
overplaatsen naar ergens anders of. Bijvoorbeeld als ge elke dag begint door te draaien ofzo,
of euhm ge hebt een probleem of ge ziet, ge begint mensen te bedreigen of zo, ja dan gaan ze
ook zien van how daar scheelt iets mee, dan kan da goe zijn da ze u in een psychiatrie steken
en ja daar zit ge gemiddeld 2 jaar, 3 jaar heb ik gehoord.”300
Amber, één van de professionals, geeft aan dat het feit dat de jongens zich bewust zijn van het
feit dat alles wordt doorgegeven aan de jeugdrechter en dat zeker een rol speelt in hoe ze zich
gedragen: “(…) maar het voordeel hier is da ze nu eenmaal in een setting zitten waar dat ze
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zich moeten aanpassen. Omdat ze weten ook dat alles naar de jeugdrechter gaat, in
verslaggeving. En sommigen kunnen wel is zeggen, oké, ik heb het er wel wa moeilijk mee
maar de meesten kunnen het nog wel. Meestal ni echt van harte maar dan doen ze het wel.”301
Tijdens de observaties nam ik ook regelmatig sociaal wenselijk gedrag waar, wat het volgende
stuk uit de veldnota’s ook duidelijk laat zien: “Even later vroeg Tom aan Khalid: ‘ga je uwe
maat missen?’ Waarop Khalid antwoordde: ‘Ik heb hier geen maten meneer, ik ben hier niet
om vrienden te maken, maar ik ben hier voor een traject.’ Zo merk ik dat de jongens vaak op
een sociaal wenselijke manier antwoorden. Even later sprak ik hierover met opvoeder Tom.
Tom zei dat dit heel vaak voorvalt. De jongens hebben een kaft, daarin zit hun actieplan. In dat
actieplan vullen ze in hoe ze hun toekomst zien vb. ik ga naar school, ga een hobby zoeken, …
De jongens vullen dit allemaal goed in, omdat ze weten dat de jeugdrechter wil lezen dat ze
naar school gaan enz. Als het uiteindelijk zo ver is, gaan ze helemaal niet naar school. Sociaal
wenselijkheid zie ik op verschillende momenten terug, bijvoorbeeld ook tijdens de CF van
gisteren. De jongens weten maar al te goed wat voor sociaal wenselijke antwoorden ze moeten
geven. Het lijkt mij dat ze dit doen om het leven in de instelling aangenamer te maken en er zo
snel mogelijk van af willen zijn en hiervoor wel wat voor over hebben.”302
3.2.3 Jeugdinstelling werkt conformistisch gedrag in de hand?
De professionals geven ook aan dat er heel wat sociaal wenselijk/conformistisch gedrag onder
de jongens waar te nemen is. Ze zijn zich ervan bewust dat dit voor een groot deel te wijten is
aan de instelling zelf. Zo haalt P6 aan: “In onthaalfase. En in mijn ogen, ma ik weet ni of da zo
letterlijk gezegd wordt, verwachten we dat die zijn eigen gedraagt en zich aan de regels houdt
en dan kan die dingen meer, allez, verkrijgt die meer dingen. Dus het is logisch dat die hun
eigen, we verwachten ook gewoon dat die hun eigen conformeren voor ja, voor dat die extra
dingen krijgen. Dus ik ben ervan overtuigd dat die heel conformistisch zijn voor hun dingen
aangenaam te maken.”303 De structuur, de strenge regels, maar ook het puntensysteem werken
conformistisch gedrag in de hand. De volgende passage uit de veldnota’s toont dit dan aan:
“Verder gaf opvoeder Rudi ook aan dat het puntensysteem weer zorgt voor conformisme. De
jongens willen goede punten halen omdat ze dan uit hun kamer mogen en omdat ze dan een
mp3 krijgen en hierdoor gaan ze zich goed proberen te gedragen.”304
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De professionals zijn zich bewust van dit gedrag en vinden dit dan soms ook jammer: “Da’s
ook, ja, soms bij momenten ook gewoon een beke belachelijk omda die jongens zijn zo me hun
punten bezig da ge ook gewoon nimeer echt kunt zien aan iemand, die zitten hun punten te tellen
en, ow, ik zit bijna in de, in de gevarenzone en dan is da heel vaak het omgekeerde, en beginnen
slijmen, en kan ik da mevrouw en… Waar da ge ook echt opvallende, allez, da ge dan denkt:
doe gewoon normaal. En komt helpen als ge da vanuit uw hart wilt doen ma da hoeft ni, die
punten van daarvoor gaan daar ni mee weggewerkt worden. Allez, ge kunt daarmee goeie
intenties laten zien maar als ge da zo speelt, laat overkomen. Ja. Dan zegt ge: ja, oké, fijn da
ge geholpen hebt maar ja, dees hoeft ook ni. Allez, tegenover als ge, ik ben ervan overtuigd, als
ge gewoon doet, da ge ook me gemak uw punten haalt en uw groen kunt halen, als da dan zo
belangrijk is voor u. Maar het is jammer dat da zo belangrijk is, want daardoor vraagt ge ook
alleen maar om heel conformistisch te zijn en heel hard da rolleke te spelen.”305 Ook P11 haalt
dit aan: “Ja, ja, da’s soms het nadeel wel hé, sommigen inderdaad zijn heel conformistisch en
gaan dan ineens ander gedrag stellen om toch hun score te halen. Da valt heel hard op. En
soms ja, kunnen we ook ni anders dan die punten geven natuurlijk hé.”306 Soms betreuren de
professionals het conformistisch gedrag van de jongens, zo haalt P6 aan: “Ik vind, veel liever
iemand die echt is omdat ge dan weet wat ge eraan hebt. En da zeg ik ook tegen de jongens.
Ma we moeten ook gewoon eerlijk zijn, iedereen conformeert, iedereen is conformistisch op da
vlak hé.”307 Ook uit de veldnota’s blijkt dat niet alle professionals even opgezet zijn met het
conformistisch gedrag dat de jongens aangeleerd wordt: “Iets later sprak ik met opvoeder Rudi
op dienst. Elke opvoeder heeft zijn eigen stijl en dat is zeer duidelijk op te merken. Deze
opvoeder geeft de jongens schouderklopjes en maakt mopjes. Hij geeft aan dat hij het
frustrerend vindt dat de jongens in de instelling heel wat conformistisch gedrag wordt
aangeleerd. Het zou van de jongeren zelf moeten komen. Hij geeft aan: ‘ik kan het niet voor
hen doen, ze moeten het zelf willen’. Opvoeder Rudi geeft aan het belangrijk te vinden dat de
jongens zelf willen werken aan hun toekomst. Wanneer ze dingen doen omdat het van hen
verwacht wordt, haalt dit op termijn niet uit en bereik je niets bij die jongeren.”308
P6 is ook niet altijd even akkoord met het feit dat het sociaal wenselijk gedrag aangeleerd wordt,
maar hij kan in dit gedrag wel nog wat positieve aspecten opmerken: “Nee, da’s puur
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conformistisch. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Euh, omda ik ni geloof da mensen in het
algemeen intern gemotiveerd geraken op twee weken tijd. Uiteindelijk heeft, is da proces van,
als ge het puur over dingen hebt, ge gaat iets stelen of ik, of ik, allez, het is volgens mij een heel
lang proces. En da is heel hard ingeprent in hun hoofd en daar hebben die heel lang over
nagedacht. Los van het feit dat het misschien een impulsieve beslissing is geweest. Ma daar is
een heel proces aan vooraf gegaan van vrienden leren kennen, slechte vrienden leren kennen,
of problemen thuis en dingen. Da’s iets wa da meestal efkes aansleept. Ik geloof ni da ge da…
Da ge da rechtgetrokken krijgt. En da’s heel veel conformistisch gedrag. Nu, op zich heb ik
daar niks op tegen. Heel veel mensen hebben zo iets van nee, conformisme, omdat da geen
echtheid is. Omdat da ni de jongeren echt verandert. Ma ik geloof daar ook ni echt in. Ik geloof
da ge de jongeren moet laten conformeren. En de voordelen laten zien van wat is conformistisch
gedrag en welke voordelen biedt da mij? Ik ben er bijvoorbeeld ook ni heel eens met welke
regels dat in de maatschappij overal zitten. Maar het feit dat ik mij conformeer zorgt dat ik
bepaalde dingen kan en mag in die maatschappij. En da’s volgens mij iets wat de jongeren ook
moeten leren.”309
P13 geeft net zoals P6 aan dat de jongens ook iets van hun conformistisch gedrag kunnen leren:
“Ja, nu, ze spelen ook wel een stuk een bepaalde rol, we moeten denk ik toch wel realistisch
zijn. Ze passen hun gedrag aan naar de regels die hen hier wordt opgelegd. En ze, sommige
jongens zijn daar ook wel eerlijk in, en die zeggen van da’s iets da ik niks van ga meepakken
of van… Ja, waar ik mee ga rekening houden als ik hier buiten ben. Omdat ja… wat
conformisme voor een stuk. Soms helpt da wel, soms blijft er ook iets van hangen, van da
conformisme.”310 Ze werken vaak mee omdat het moet, maar uiteindelijk leren ze er wel van
bij: “En meestal, ook al is da ni van harte da ze meewerken. Ook al is da tegen hun goesting da
ze meewerken, dan ziede wel dat da na een tijd toch wel, dat da nog verandert en da ze wel
gemotiveerd geraken. Dus da het eerst is van: het moet, allez, ik zal wel moeten. Maar dan na
een tijd ook wel, ah ja, het is toch beter precies, als ik meewerk. Sommigen wel, sommigen
starten ook gewoon omdat het moet. Maar da wil ni zeggen da ze na een tijd toch wel de klik
maken, ah ja, ik zen hier om aan mijn eigen te werken. Maar dikwijls is wel de volgorde
andersom. Ze beginnen mee te werken omdat het moet en uiteindelijk… Ja, ja.”311 Ook Rosalie
denkt hier hetzelfde over: “Enerzijds denk ik dat er jongens zijn die da doen vanuit een hele
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slechte invalshoek. Om dingen te bereiken en hun zin te krijgen. Anderzijds is da denk ik ook
omdat het systeem, omdat da ergens is wa wij verwachten en vind ik da ook ni abnormaal dat
die da doen. Want da’s uiteindelijk wa we allemaal een beetje willen en wa ze later in de
maatschappij ook gaan doen. Dus op zich als de jongens da in het begin misschien ni zo oprecht
doen maar daar een gewoonte van maken, ni me slechte intenties, dan vind ik da zo slecht nog
ni. Ik zeg ni, de manier waarop da we da daarin krijgen, dat da altijd de juiste manier is hé.
Ma als ze buiten ook kunne, allez, zich op een gewone manier gedragen naar de buitenwereld
en naar omstaanders en gewoon een beetje beleefd zijn en vriendelijk zijn, allez zo, de
standaarddingen. En ni van iedereen da ze tegenkomen da die bewust denkt dat die hun iets
moet misdoen, allez, zo, als we dat er al kunnen inkrijgen, dan denk ik dat da op zich ni slecht
is. En als da dan hier in het begin gespeeld is, ja, dan moeten we da er maar bij pakken denk
ik. Allez, ze moeten het ook ergens leren hé. Dus ja…”312 Ook in het onderzoek van de Graaf
(2013), dat zich buigt over het leven in een Nederlandse jeugdinrichting, geven de professionals
hetzelfde aan. Ook hier halen ze aan dat wanneer jongeren sociaal wenselijk gedrag vertonen,
ze hiermee toch goed gedrag kunnen aanleren. De jongens zijn in eerste instantie misschien niet
oprecht, maar ook hier is men ervan overtuigd dat ze zich na verloop van tijd het goede gedrag
eigen zullen maken.
Het conformistische gedrag neemt vaak de bovenhand, maar het is aan de professionals om
bepaalde ingangen te vinden om met de jongens aan de slag te gaan: “Een aantal jongens gaan
zich ook gewoon gedragen omdat ze weten dat ze er dan sneller van af zijn. Of omdat ze weten
dat ze dan sneller vooruit geraken. Maar het is aan ons om toch bepaalde ingangen te vinden
dan bij die gasten hé. Over euh, om toch aan bepaalde dingen te kunnen werken. Sommige
jongens stellen zich daar heel open voor, andere jongens blijven da maandenlang volhouden
en doen maandenlang alsof. Ja, da’s iets, daar bestaat geen meterke voor. Da’s altijd een beetje
gokken en altijd een beetje, euh, proberen in te schatten.”313 Ook komt dit zo naar voor in een
passage uit de veldnota’s: “Ze vertelde me dat het leven in [X] heel gestructureerd verloopt.
Veel jongens hebben die structuur nodig, maar soms is het ook wel eens nodig om ze buiten de
lijntjes te laten kleuren en het zijn net die momenten dat je met de jongeren kan werken.
Wanneer een jongen het volledige parcours perfect doorloopt, wil dat zeggen dat je er niet veel
mee bereikt hebt. Heel wat jongeren vertonen conformistisch gedrag. Ze gaf aan dat eigenlijk
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op dit moment 99% conformistisch gedrag vertoont en 1% niet en dat is diegene die in de
isolatiecel zit. Het is net op die momenten dat er met een jongen gewerkt kan worden. De
jongens zijn slim en ze passen zich aan, om voor de rest zo min mogelijk last te hebben. Veel
jongens geven dat ook toe dat ze zo snel mogelijk buiten willen zijn en zich daarom aan de
regels houden.”314 Het vinden van manieren om met de jongens te werken is echter niet altijd
even evident, Frits omschrijft dit als volgt: “Ma zo hoe dat de opvoeders zijn, euh, hoe zeggen
ze da, euh, mozes moest normaal naar de berg gaan hé, ma als Mozes ni naar de berg ga, dan
moet de berg naar mozes komen. En da’s een, een opvoeder, da’s een berg. En ge moet
proberen bij die mannen binnen te geraken.”315
Het overgrote merendeel van de jongens zegt zich niet oprecht aan te passen, ze doen dit eerder
omdat het doel de middelen heiligt. Ondanks het conformistische gedrag van de jongens zijn
de meeste professionals het er wel over eens dat ze ook hier van bijleren. In het onderzoek van
Cox (2011) geven de jongeren aan dat ze door te doen alsof konden weerstaan aan wat ze
omschreven als de absurditeit en de onwettigheid van het systeem, terwijl anderen deze
uitdrukking (‘faking it’) gebruikten om te beschrijven dat manieren van toneelspelen ook tot
verandering konden leiden. Hun gedrag was aanvankelijk gespeeld, maar naarmate ze dit
gedrag vertoonden, ervaarden ze dit steeds meer als hun ‘echt’ gedrag. De jongens leren bij
door dit gedrag te vertonen, al stellen de professionals dat het conformistisch gedrag dat men
verwacht van de jongens soms ook dubbel te noemen is: “Ja, maar ik zeg ook van ja, wij zijn
een heel klein radartje, en inderdaad, dan hebt ge sociaal wenselijk gedrag. En ze zeggen wa
da ge wilt horen. Ma dan denk ik ook als ze zich laten zien hoe da ze buiten echt zijn, dan zitten
die altijd in time out. Dus wij verwachten een deel conformisme ma als ze dan conformistisch
zijn, dan krijgen ze nogal is dikwijls te horen van ja, gij laat uw eigen ni zien, ge zie ni wie da
ge zijt. En dan zeggen ze mevrouw da’s wel heel dubbel hé, van als ik mij laat zien hoe da ik
buiten ben of één tiende, dan zit ik hier altijd in time out. Dan heb ik een slecht verslag naar de
jeugdrechter en zit ik altijd in mijn kamer. Hij zegt want ik ben buiten echt wel ni, da weten ze
van hun eigen. Hij zegt dan: hoe gedraag ik hier mij, wa jullie van mij verlangen, al die
regeltjes, ik probeer mij daaraan te houden. Ma dan krijg ik te horen, ja, we zien de echte
jongen ni hoe da ge buiten zijt, ge zijt heel anders of ge doet u heel anders voor dan buiten. Ja,
wa verlangen jullie van ons? En daar hebben ze gelijk in vind ik.”316 Enerzijds verwachten ze
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conformistisch gedrag van de jongens, anderzijds kunnen de jongens hier ook op afgerekend
worden.
Het is niet altijd eenvoudig voor de jongens om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Ze komen
uit een milieu waar ze er vaak weinig of geen regels gelden en waardoor ze het bijgevolg vaak
helemaal niet gewoon zijn om zich sociaal wenselijk te gedragen. Ze gedragen zich
conformistisch omdat hen dit onderweg en op het einde van de rit meer opbrengt. Ze spelen als
het ware een rolletje en doen wat ervan hen verwacht wordt. Soms is het heel moeilijk om niet
uit die rol te vallen. Zo zegt J5: “Ja soms moet ik mezelf echt wel menes hard vuisten knijpen,
tanden bijten en dan ja gewoon proberen negeren, ma da lukt ni altijd. Ma meestal ja probeer
ik een beetje zowa te schelden, ma dan, allee, zachter ofzo of een ander taal, ik kan dan zo’n
beetje Pools van ne kameraad. Dan ja die verstaan da toch ni, dus dan heb ik zoiets van fuck
hun.”317 Ook Mohammed bevestigt dit: “In [X] was da moeilijk, maar ik ken die regels helemaal
uit mijn hoofd. Ik ga gewoon da spelleke mee spelen. Da is eigenlijk, ja ge voelt da ni meer.
Maar thuis als je wel thuis bent, bijvoorbeeld op weekend voel je da wel hé da er iets niet
klopt.”318 Ook J13 benadrukt dat dit heel moeilijk is: “Ja das heel moeilijk om euh, zo hier, euh,
het aanpassen. Want we komen uit een ander leven, dus, ni ander leven, gewoon hier buiten.
Euh, ja das raar. Gewoon, je komt, ja, ziek op je tanden bijten. Op je tanden bijten. Ja. Ge kunt
ni, ik ga ni zeggen, ja ik doe hier elke dag mijn, ik doe ni wat ik wil gewoon, ik doe gewoon
alles tegen mijn, eerlijk gezegd, tegen mijn tegenzin, ja”319. Ook Daan denkt hier hetzelfde over:
“Pff ja gewoon doen wa ze mij vragen hé en afwachten tot mijn 18e verjaardag. Soms moeilijk,
maar euh ja het is een beetje tanden bijten.”320 Ook P9 is zich bewust van het feit dat de jongens
zich vaak moeten inhouden om conformistisch gedrag te vertonen en ze haalt dan ook aan: “Da
ze zich echt inhouden. En da ze durven ook zelfs uitspreken, dan zeggen ze: moest da buiten
owee zijn, ik had die al lang een lap verkocht. Da’s een veel voorkomende uitspraak die ge
hoort bij de jongens. En dan merkt ge ook hoe da zij zich, zeggen ze ook over mezelf en over de
collega’s. Moest die da buiten tegen mij zeggen, dan. Dus zij houden zich hier in omda wij ook
voor een stukje de laatste tramhalte zijn hé. Zij weten dat het vrijheidsstukje van hun verslag
afhangt, van die dingen afhangt. En zij spelen daar natuurlijk ook wel op in. En er zijn er bij
die heel snel door de mand vallen en die da ook ni altijd kunnen volhouden van zo oké over te
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komen. Of ni echt te zijn. Ma da houdt niemand vol, da’s heel moeilijk. Da houdt gewoon
niemand vol.”321 Ook Patrick haalt aan dat het niet voor alle jongens even evident is: “Euh, dus
en sommige jongens weten perfect hoe da ze zich moeten gedragen. Andere jongens hebben
daar meer problemen mee en da ze zich weten te gedragen, conformisme zeggen ze wel is. Ik
heb daar op zich geen probleem mee, als ze maar buiten ook conformistisch zijn. Euh, ja,
sommige ja, dat is afhankelijk van jongen tot jongen denk ik, sommigen weten da ze hier die
knop moeten omdraaien.”322
3.3

Overlevingsstrategieën

Naast de hierboven besproken aanpassingsstrategieën, doen jongeren ook beroep op de
zogenaamde overlevingsstrategieën, om hun tijd in de instelling zo aangenaam en zo snel
mogelijk te laten verlopen: “Ja zorgen da, ja eigenlijk een beetje plezier hebben da de tijd ook
wa sneller vooruit ga. Want ja als ge alle dagen in de zetel zit of ge zit heel den dag iets te doen
wa ge ni wilt, ja dan gaat de tijd ook ni vooruit en dan ga uwe dag eeuwig duren en ja dan gaat
u periode hier, ja dan lijkt het alsof ge hier twee jaar zit ofzo, terwijl ge hier ja minder lang zit,
gewoon omda ge u voeten er ook wa aan veegt.”323 Het belangrijkste is om bezig te blijven:
“Euhm, wat ik zeg, vooral heel veel bezig zijn, want als ge stil zit en gewoon niks doet, dan
wordt ge zot, dan houdt ge da ni vol. Ik heb da proberen op drie, euh nee, nu een maand een
half zo gedaan, stilzitten en da was echt een hel, zal ik zeggen. Ik heb zelf aanvallen één keer
gekregen dus, heb ik zitten (doet gepuf na) en trillen.”324 De jongens leerden van elkaar hoe ze
hun tijd in de instelling moesten overleven (Inderbitzin, 2006).

3.3.1 Activiteiten als tijdverdrijf
Heel wat jongens verdrijven hun tijd met de activiteiten die in de instelling aangeboden worden:
“Probeer zo plezant mogelijk te maken, me tv te zien, boekskes te lezen, poolen, kickeren, euh
gezelschapsspellekes spelen of mee buiten gaan sjotten me de groep. Da die tijd echt vooruit
ga”325. Ook J3 haalt dit aan: “Uhu, ja. Plezier hebben in de activiteiten.”326 Ook Jan bevestigt
dit door te stellen: “(…) ge doet uw ding in de groep, ge hebt altijd iets te doen, elk uur van de
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dag is er iets te doen, sporten, voetballen, fitnessen, lessen, praktijklessen, film in de avond.
Dus ge zijt heel de dag bezig, u tijd gaat van zelf over, ge moet ni nadenken.”327

3.3.2 Plezier maken en het gebruik van humor
Naast de activiteiten, halen heel wat jongens aan dat het daarnaast ook belangrijk is om plezier
te hebben en te lachen met de andere jongens: “Ah ge moet gewoon lachen, ge moet ni depressief
zijn. Probeer altijd te lachen, zo, allee, ik probeer toch hier een goeie sfeer te brengen, maar
ja een positieve. Ik probeer altijd iedereen te lachen en zo is er een goeie dag. Ik haat da zo als
da stil is, iedereen die kijkt zo sip enzo. Ik kan da ni, ik vin da ni zo tof, want dan ga ik mij ook
slecht voelen en zo der is geen sfeer, das zo stil. Ik probeer altijd sfeer, zo lachen enzo, dan
denk ik ni aan da ik opgesloten zit enzo.”328 J12 zegt het klaar en duidelijk door te stellen:
“Gewoon door te lachen met de andere jongeren, meer ni.”329 De jongens geven aan dat ze de
tijd aangenaam kunnen maken door plezier te maken en veel te lachen. De tijd lijkt dan ook
sneller voorbij te gaan: “Ge maakt het gewoon plezant voor uw eigen. In uw vrije tijd, gaan we
bijvoorbeeld gaan voetballen onder mekaar, om te lachen, we maken plezier enzo. Ja onderling.
Ge moet gewoon plezier maken, anders gaat de tijd veel te traag.”330 Ook Pablo zegt: “Ja
aangenaam en met lachen me mijn medematen hé, lachen, praten over dinges hier buiten, over
wa wij missen enzo.”331 J14 beaamt dit door te zeggen: “(…) Humor met de andere jongeren,
niet altijd, maar zo gaat de tijd snel vooruit. Ja, je moet nog lachen, ook als je opgesloten bent,
je moet iets vinden om te doen. ”332
Humor vormt een enorm belangrijk thema binnen de jeugdinstelling. Zowel tijdens de
observaties als tijdens de gesprekken met zowel de jongens als het personeel kwam het vaak
naar voor dat het belangrijk was om te lachen, om niet altijd alles even serieus te nemen en om
met sommige dingen op een luchtige manier om te gaan. Het volgende stuk uit de veldnota’s
toont dit dan ook mooi aan: “Het viel me op dat beide opvoeders op een humoristische manier
met de jongens omgaan. Humor lijkt dus zeer belangrijk zowel van de opvoeders naar de
jongens toe als andersom. Humor is voor beide partijen een manier om iets te zeggen wat ze
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menen op een luchtige manier, of gewoon een plezierige manier van omgaan met elkaar.”333
Ook de professionals geven aan veel gebruik te maken van humor: “Euh, en proberen ook een
beetje op humor in te spelen, da werkt heel goed bij jongens hé.”334 Ook Vincent vindt het
belangrijk om op een luchtige manier met de jongens om te gaan: “Eerder een grapke maken
dan constant euh, zorgen dat ze echt heel strikt op die lijn lopen. Nu als ze over de grens gaan
zal da, allez, doen we daar wel dingen mee. Het is ni dat ze zo… Maar ik vind het belangrijk
dat die mannen, dat die ook goed zien wie dat ik persoonlijk ben, ik ga ook ni doen alsof ik,
allez, het is ook ni of ik werk met een masker van opvoeder en dat ik mij buiten heel anders
gedraag. Ik denk dat da toch ni zou werken. Dus da ligt een beetje in mijn stijl om zo wa, wa
meer open en onnozel tegen die mannen te doen dan euh, dan heel strikt.”335
Ook P17 geeft dit aan: “Er wordt veel gelachen. En veel euh, allez, onnozel gedaan.”336 Humor
wordt door de professionals vaak gebruikt om dingen op een luchtige manier over te brengen,
maar uit sommige delen van de veldnota’s kunnen we opmerken dat humor niet altijd op een
positieve manier gebruikt wordt: “De opvoeders gebruiken heel wat humor en grapjes naar de
jongeren toe, maar soms is dit wel op een ongepaste manier. Ik neem aan dat de opvoeders dit
niet altijd zo bedoelen, maar als buitenstaander komt het voor mij toch soms heel ongepast over,
de jongens lijken er wel mee te kunnen lachen. Zo hadden ze het tijdens de afwas over de
kostprijs van een mp3. Opvoeder Kurt zei dat dit wel wat geld kostte, een dertig tal euro’s.
Waarop Glenn reageerde dat dit veel te veel is en dat het misschien 10 euro kost. Opvoeder
Kurt reageerde hierop: ‘in het zigeunerpark misschien, maar niet in de Vanden Borre zenne’.
Glenn zijn familie woont blijkbaar in een woonwagenpark. Ik vind deze opmerking zoals reeds
eerder al aangeven weer heel ongepast.”337 Ook volgende passage volgt het bovenstaande:
“Opvoeder Patrick zegt tegen Michael: “Aaahhhh Rickie, Dikkie”. Michael lijkt hiermee te
kunnen lachen. Michael is inderdaad een iets wat molligere jongen, ik vind het dan ook zeer
gênant en ongepast dat de opvoeder dit als zodanig benoemt.”338 Belangrijk om hierbij te
vermelden is dat het hier gaat om een enkeling die dergelijke opmerkingen ten opzichte van de
jongens maakt, het merendeel van de professionals weet humor te gebruiken op een positieve
manier in de omgang met de jongens. Ook uit het onderzoek van Delens-Ravier en Thibaut
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(2003) komt naar voor dat het lachen met vrienden, het praten en het het sporten enz, dingen
zijn die de tijd in de instelling sneller laten gaan. De groep en al zijn bijhorende activiteiten is
een belangrijke speler tegen de verveling. Ook in de onderzoeken van Jaspart (2010; 2010) en
Duchateau, Van Poeck en Hebberecht (2004) wordt aangegeven dat er op dagdagelijkse basis
gelachen wordt in de jeugdinstelling en dat humor een belangrijke plaats inneemt in het
dagdagelijkse institutionele leven. Daarnaast toont Jaspart ook aan dat humor de jongeren toe
laat om zich te verdedigen, om zich te distantiëren van beperkingen, om virtueel hun vrijheid
terug te nemen of om zichzelf tijdelijk te verdoven (Jaspart, 2010).
3.3.3 Andere bezigheidstherapieën
Naast de activiteiten en het belang van humor om de tijd in de instelling te ‘overleven’, gaven
sommige jongens ook nog andere bezigheidsterapieën aan. Zowel Jos als Izi gaven aan hun
eigen geschreven teksten te rappen wanneer ze op hun kamer zaten: “Gewoon ja kweni, das
verschillend, de meeste gaat over ouders, van zo alles, heel u leven zo, u leven dit dat en zo
ja.”339 Ook tijdens de observaties zag en hoorde ik dat rappen iets is waar de jongens mee bezig
zijn: “De jongens moesten na het eten onmiddellijk de afwas doen. Tijdens de afwas waren de
jongens aan het rappen. Toen we naar de kamer van Michael gingen om de CF te bespreken,
hoorde ik hem toen ook rappen. Dit blijkt toch geregeld voor te komen in de instelling. De
jongens gaven tijdens de afwas aan dat ze heel wat rapnummers maken over de instelling.
Opvoeder Kurt gaf vertelde dat het dan wel niet over hun feiten of andere jongens mag gaan.
Ze mogen rappen, maar indien het over feiten ofzo gaat moeten ze dit op hun kamer doen. De
jongens leken hun ei kwijt te kunnen in hun teksten. Ik gaf de jongens complimenten terwijl ze
aan het rappen waren tijdens de afwas. Ook hier hielp ik weer mee met het afdrogen. De jongens
waren erover bezig om hun raps na hun verblijf in de instelling op Youtube te zetten. Michael
zei: “we mogen niet over feiten rappen, maar als ik hier bijna weg ben, dan ga ik mijn lied over
de instelling rappen.”340 Ook de volgende passage uit de veldnota’s laat dit zien: “Na het
spelletje, zie ik Karim dingen schrijven in een boekje. Ik vraag hem wat hij aan het doen is.
Karim zegt dat hij zijn rapteksten aan het opschrijven is. Ik toon interesse en Karim lijkt
hierdoor op te fleuren. Ik vraag waarover Karim zijn teksten zoal gaan, waarop Karim aangeeft
dat het gaat over het leven en ook over de instelling. Hij vraagt of ik een tekst wil lezen, waarop
ik uiteraard instem. Ik kon de tekst niet goed lezen, maar zei dat ik het heel chique vond.
Opvoeder Paul zat mee aan tafel en zei dat veel jongens rappen in de instelling. Karim zei dat
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hij op Youtube staat en vroeg aan opvoeder Paul of hij dit wou opzoeken. Opvoeder Paul stemde
hiermee in en Karim schreef het nodige op op papier.”341 Naast het rappen, was het luisteren
van muziek een aangename bezigheid voor Tom en Charly: “Gewoon muziek luisteren.”342 Tot
slot gaven Jos, Jan en Izi aan dat ze hun tijd aangenamer maakten door te lezen: “Ja ik lees een
boek, meestal.”343
De professionals erkennen dat het belangrijk is dat de jongens dingen om handen hebben en ze
halen dezelfde dingen aan als de jongens: “Goh, wij zijn recentelijk gestart, iets klein maar toch
wel heel belangrijk voor de jongens, me een mp3. Als ze, da’s zo een puntensysteem, als ze
punten halen krijgen ze een mp3. En daar zijn we wel een jaar mee bezig. Als ze kwamen,
kwamen ze bijvoorbeeld vragen ze een radio, puzzels, strips, boeken,… en da’s dan voor hun
kamer hé. En, euh, ja, wij geven dan ook elken dag een uur spel. En we laten de jongens ook
wa mee, vragen wa ze willen doen. En, in het weekend is er wel dikwijls iets te doen van
activiteiten, koken, het is ni da hier niks gedaan, allez, ze hebben wel hun bezigheid. Ja, buiten
het traject is er ook wel ruimte voor ontspanning en gewoon jong zijn, zal ik zeggen. Het is ni
da da hier totaal ni is. Fitnessen doen er veel, ja, pompen en euh sit-ups en, ja, boeken lezen,
strips, muziek luisteren er heel veel.Er zijn er ook die teksten schrijven, rapteksten. Da’s voor
het moment in.”344 Ook P14 beschrijft het als volgt: “Da gaat dan over hoe houden de jongens
zich bezig in de leefgroep tijdens de avondontspanning, ja dat is of door samen een spel te
spelen, of door te biljarten, of door te poolen, of euh, door een boekje te lezen, de krant te lezen
op de kamer zijn da eigenlijk dezelfde mogelijkheden, boekje lezen een brief schrijven, euh,
muziek beluisteren, euh, ja en dan stop het daar eigenlijk wat hé.”345 Het merendeel van de
professionals geven lezen en beluisteren van muziek aan als belangrijke activiteiten van de
jongens zich mee bezighouden terwijl ze op hun kamer zitten: “Ja, ze hebben strips op hun
kamer, ze hebben leesboeken op hun kamer. Als ze de dag ervoor 60 punten hebben gehaald
dus eigenlijk een normale dag, krijgen ze een mp3-speler op de kamer. Kunnen ze muziek
luisteren waar da om de zoveel weken muziek wordt op gezet.”346 Net zoals P6 hierboven, haalt
ook Vincent dit aan: “Ja, de dingen die ze van ons krijgen. Die wij hen aanbieden, mp3speler
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helpt wel heel hard om met wa muziek de avond door te komen of euh. Wa strips of magazines
ofzo waar ze mee kunnen bezig zijn.”347

4.

“Wij versus zij”
4.1

Relatie jongens onderling

Onderzoek toont aan dat het hebben van relaties met leeftijdsgenoten (peers) binnenin een
instelling een belangrijke rol kan spelen in hoe de jongeren zich aanpassen aan hun opsluiting.
Ironisch gezien kan het gezelschap van andere delinquente jongeren, wat een risicofactor is in
de buitenwereld, een beschermende factor zijn terwijl men opgesloten is (Cesaroni & PetersonBadali, 2005; Cesaroni & Peterson-Badali, 2010). Dit toont aan dat de relatie onder de jongeren
gedurende hun opsluiting vaak heel belangrijk is. Wanneer jongeren opgesloten worden in een
totale institutie krijgen ze gezelschap van anderen. Ze kennen deze anderen niet en
waarschijnlijk zouden ze elkaar in de buitenwereld niet als gezelschap kiezen. De institutie
wordt hun samenleving, hun wereld voor een aantal maanden of jaren. Alleen de televisie, een
sporadisch bezoekje of een telefoontje van familie of vrienden geeft hen een blik op het leven
aan de buitenkant. Omdat hun opsluiting en isolatie bijna zo compleet is, zijn het vormen van
relaties met anderen in de institutie belangrijke overlevingsstrategieën (Inderbitzin, 2006, p.
433). Dit is ook iets wat zich weerspiegelt in ons onderzoek. Het merendeel van de jongens
geeft aan goed met de andere jongens in hun leefgroep overeen te komen: “Ja ik heb een goede
band ja. (..) Ja ik kom me iedereen in de groep overeen.”348 Ook J6 haalt dit aan: “Ja. Ik kan
goe omgaan me iedereen hé. Ja, ik heb geen ruzie ofzo, nooit gehad. Dus ja. Me iedereen, ja ik
heb goei contact me iedereen he.”349 Alejandro beaamt dit ook: “Allemaal goed. Ja met alle
jongens. ”350 Het contact met de andere jongens loopt in de meeste gevallen goed: “Nee, cava
met de andere jongeren, zijn er geen problemen. Ik spreek met iedereen. Eén of twee van de
jongens zijn raar, ik laat die opzij, dat is het. ”351 Maar, zoals J14 aangeeft, kunnen ze het niet
altijd even goed met alle jongens vinden: “Met sommige gaat da goed, ma sommige sla ik liever
op hun gezicht.”352 P5 deelt dezelfde mening als bovenstaande jongens: “In het algemeen loopt
da eigenlijk altijd goed. Ge hebt wel is jongens die me elkaar ni om kunnen. Ik denk da ge da
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gewoon buiten ook hebt. Euh, ma in het algemeen gaat da eigenlijk vrij goed.”353 Het
samenleven met andere jongens is dus niet altijd even evident: “Weet ge, die jongens zitten hier,
die zijn verplicht om hier te zitten, soms klikt da, soms klikt da ni.”354 Naast diegene die
aangeven redelijk goed met de meeste jongens te kunnen opschieten, geven een een drietal
jongens aan dat ze moeite hebben met de andere jongens en dat ze daarom vaak op zichzelf
aangewezen zijn: “Euhm me mij met de andere jongens, ni goe omda ik ze vermijd.”355 J13 geeft
aan voornamelijk met zichzelf bezig te zijn, de andere jongens interesseren hem niet: “Ja, da
interesseert mij ni, ik ben hier voor mijzelf hé snapt ge. Snapt ge. Als zij door een raam, dan
spring ik ga ik ni mee springen ofzo. Wa hij heeft gedaan, heeft hij gedaan, snapt gij. Ik weet
misschien (onverstaanbaar), hij gaat me ni meepakken naar zijn vrijheid, mij meepakken ofzo,
hij ga mij droppen hé, die laat u daar hé. Kweni ja misschien, hij ga wel aan mij denken ofzo
hier buiten, maar ja.”356 Ook J19 geeft aan niet met de andere jongens overeen te komen:
“Slecht. Ja ik zit altijd afzijdig van hun. Eén, alle da zijn allemaal gasten die feiten hebben
gepleegd, ik moet er niks van weten. Twee alle praatjes die ze vertellen, die ik zeker ni moet
weten en ja kinderachtig gedrag enzo daar kan ik ni tegen, dus ja.”357
De relatie van de jongens onderling is volgens de professionals heel wisselend en afhankelijk
van heel wat factoren: “Ja, da’s heel wisselend. Da hangt ervan af welk publiek da wij samen
hebben zitten eigenlijk. (…) Dus soms loopt da moeilijk maar soms is de sfeer ook heel goed.
Da’s eigenlijk heel wisselend bij ons, ja.”358 Dit wordt ook bekrachtigd door Jean: “Da is echt
heel wisselend. Ook veel hangt van groep tot groep af. Er zijn groepjes die bij wijze van spreken
bekan vrienden zijn, en ge hebt groepjes die totaal ni overeen komen. Het is echt heel heel
wisselend. Ge kunt ni echt een duidelijke… Da’s ook heel wisselend. Da kan van dag tot dag
draaien. Da’s meestal wel, ook van groep tot groep, goed of een slecht groepke. Maar zelfs
binnen goeie of slechte groepkes is da altijd heel verschillend, dus het kan rap draaien.”359 P11
sluit zich hier ook bij aan: “Ja, da’s moeilijk da’s heel hard afhankelijk van, soms zelfs van
twee. Soms zo, dat is, da kan heel hard wisselen. Ook van bepaalde feiten die gebeurd zijn. Ik
zeg ni feiten van hun hé, maar op het nieuws of euh, tegenwoordig, ik denk nu maar aan de
aanslagen. Da’s een moeilijke soms omda euh, da’s een vast thema, allez, thema, een vaste
353
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activiteit, ook in alle leefgroepen, het nieuws kijken. En dan merk je zo iets, je merkt da
sommigen ja, kritisch ontstaan zo. Da’s wel ne moeilijke.”360 Ook Lena beaamt dit: “Euh, nee,
da ligt eigenlijk meestal aan, gewoon, de groep jongeren. Ge hebt soms heel actieve, levendige
groepen, ja, en de ene kan nu net iets beter om met de andere. En als er veel verschil in zit, ja,
dan merkt ge da onderling heel snel.”361

4.1.1 De invloed van leiderschap
Een belangrijke factor in de wisselende groepssfeer is de aanwezigheid van een leidersfiguur,
iets wat door heel wat professionals wordt aangekaart: “Ja, ja, ge hebt groepen da ge zegt van:
da is een zaligheid om mee te werken. En ge hebt groepen da ge met lange tenen komt werken,
allez… Da is zo verschillend. En ge hoeft maar ooit ene, allez, als ik het oneerbiedig mag
zeggen, één rotte appel te hebben die zo een impact heeft op de rest van de groep en de
werking.”362 Een leidersfiguur kan positief of negatief op de groepssfeer inwerken: “Ja, da
hangt heel hard af van de, van de stemming van de groepsleider zal ik zeggen zo. Ge hebt altijd
een leider in de groep hé. Omdat die zijn eigen goed voelt, dan is de sfeer goed, omdat die zijn
eigen, als die in weerstand zit, dan is de sfeer ni goed.”363 Over het algemeen hebben ze in de
leefgroepen te maken met negatief leiderschap: “Een leider kan positief zijn, ma wa da we hier
zien is toch redelijk negatief, ma hij ziet da zo ni, wij zien da helemaal verkeerd. En die is daar
heel star in. Ma ge hebt er zo altijd wel ene tussen zitten, euh, ma da’s ni altijd qua groep. (…)
Nu hebben we zo één negatieve leider en euh, er zijn zo een aantal jongens die daar zo een
beetje naar op kijken. En die zo ook wel meer in da negatieve, omda ze sterk staan bij die leider.
Ja, en dan ziet ge de iets zwakkere, da zijn dan echt wel het doelwit. En da het er vingerdik
bovenop ligt.”364 De jongens zelf geven soms wel aan dat ze goed liggen in de groep, maar
zeggen daarom nog niet dat ze de leider van de groep zijn: “Ja. Alle iedereen spreekt me toch
aan, ook al ga ik ni naar hun ofzo iets, ze spreken me altijd aan. Ja. Omdak ja hoe moet ik
zeggen, ni de populairste van de groep, maar ik kom wel zo over. Dus ja.”365 Ook Pablo geeft
dit aan zonder te zeggen dat hij een leider is: “Ja, iedereen komt tegen mij praten hé, plus
iedereen heeft mij graag. Ik ben zo een grappig type zo en ja.”366
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Uit de interviews met de jongens komt het leidersgedrag niet zo naar boven of de jongens geven
het niet als dusdanig aan. Echter het feit dat de professionals aantonen dat de aanwezigheid van
een leidersfiguur een belangrijke rol kan spelen in hoe de sfeer in de groep is, is ook iets wat
zeer sterk naar voor kwam tijdens de observaties: “De jongens waren om de beurt aan de beurt,
maar je kon onmiddellijk zien wie er een voortrekker was en wie zich eerder afzijdig hield.”367
Ook de volgende passage laat dit mooi zien: “Eén van de jongens zegt plots: ‘pff het is hier
saai, elke dag is het hier hetzelfde, ik ben dat beu, repeat, repeat, repeat,…’ Hierop reageert
opvoeder Mario: ‘dat is toch gemakkelijk, alle dagen hetzelfde’. Waarop de jongen reageert:
‘Ja, da is gemakkelijk, maar niet leuk. Iedereen wil toch variatie in zijn leven’. Alle jongeren
beamen dit. We kunnen aannemen dat deze jongen zowat de leiderspositie opneemt in de
leefgroep. Hij is vaak aan het woord tijdens het eten en je ziet dat de andere jongens naar hem
opkijken. Zo vraagt een andere jongere vaak of hij gaat roken. Als hij gaat roken, gaat de andere
jongen (Louis) ook roken.”368 Deze passage gaat bijvoorbeeld over Pablo, die zichzelf geen
leidersfiguur noemt, maar uit de observaties en de gesprekken met de professionals kunnen we
zijn gedrag wel zo benoemen. Ook de volgende passage geeft de invloed van de jongens met
meer aanzien duidelijk weer: “Wanneer één van de leidersfiguren (Fouad) van de leefgroep met
een antwoord van iemand anders lacht (Kenny), merk je dat Kenny zijn woorden intrekt en
verdraait naar datgene wat diegene met meer aanzien wil horen. Fouad, die veel aanzien geniet
in de leefgroep, geeft aan familie heel belangrijk te vinden en dan geld, Kenny zegt familie op
1, dan meisjes en dan geld. Fouad begint te lachen, waarop Kenny zijn woorden intrekt. Fouad,
diegene met aanzien zegt: ‘oké uw vrouw, maar toch niet meisjes’. Kenny zegt hierop: ‘ja dat
bedoel ik’, terwijl je merkt dat dit zeker niet het geval is. Groepsdruk is hier heel duidelijk
aanwezig en het valt duidelijk op wie meer of minder aanzien heeft binnen de leefgroep.”369
4.1.2 Vrienden maken in de jeugdinstelling
Een deel van de jongens kan met iedereen goed overweg, een ander deel kan slechts met
bepaalde jongens overweg en een beperkt deel kan met niemand overweg. Toch lijken ze het
er allemaal over eens te zijn dat je in de jeugdinstelling geen vrienden maakt, ongeacht van het
feit of ze aangeven goed of slecht overeen te komen met de andere jongens in hun leefgroep.
J7 zegt hierover: “(…) het is ni de bedoeling da ge in een instelling zit, da gij vrienden ga
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maken.”370 Ook Peter bevestigt dit: “Ik ben hier ni om vrienden te maken.”371 Ali denkt er ook
zo over: “Ge hebt hier geen vrienden (lach). Nee. Ik ken hun niet, die kennen mij ni, die weten
ni wie ik ben. Het moet ik heb geen keus dus. (…) Vrienden, pff gewoon wij kunnen me elkaar
lachen enzo, maar buiten is buiten.”372 Tijdens de observaties lijken de jongens elkaar wel
zodanig te benoemen: “Wat mij opviel tijdens deze dienst, maar ook tijdens voorgaande
diensten, is dat de jongens koosnaampjes gebruiken onder elkaar zoals matie, motje,
cousin,…”373 Maar wanneer ze hier over aangesproken worden hameren ze allemaal op het feit
dat ze geen vrienden maken in de instelling: “Steven haalt aan dat hij helemaal alleen achter
blijft, Filip gaat naar [X], Karim is vrij en hij blijft alleen achter. Opvoedster Charlotte zegt
hierop: ‘maar er komen nieuwe vriendjes vandaag’. Steven antwoord hierop: ‘ik ben hier niet
om vrienden te maken hé mevrouw.’”374 De jongens lijken een onderscheid te maken tussen de
relaties die ze met jongens aangaan in de jeugdinstelling en diegene die ze aangaan met jongens
buiten de jeugdinstelling. Ze lijken overtuigd dat zij die in een instelling verblijven, geen goede
vrienden kunnen zijn: “Ja want ik hoor zo jongens zeggen, ja hebt ge mij al op facebook enzo
en dan denk ik (grinnik/lach), die zitten hier hoogstwaarschijnlijk door foute vrienden en dan
maken die hier nieuwe.”375 Ook J14 haalt in het verlengde daarvan het volgende aan: “De
jongens hier, zijn geen vrienden. Ik heb geen contact met hen buiten, Facebook en zo. Dat klopt,
ja, ik maak een grapje, er zijn er twee of drie waar ik de voorkeur aangeef om mee te praten,
omdat we samen zijn, drie, ja, we zijn met drie of vier altijd samen. Maar het is niet, ik ben niet
iemand die na de instelling contact ga zoeken op Facebook. Als we elkaar buiten ontmoeten,
zullen we op een dag slechte dingen gaan doen samen. Omdat we hier allemaal zitten voor
feiten. Daarom neem ik geen contact op. Trouwens wanneer ik ze al ken van voor de intelling,
ja dan ga ik contact houden, maar nogmaals, niet met nieuwe jongens. Nee, ik ben niet iemand
die contact gaat opnemen op Facebook of via de gsm. Neen.”376 P6 is het hier over eens: “Nu,
ik weet ni of dat zo goed is, jongens die hier vriendschappen opbouwen of daar iets mee… soms
kan da leiden tot positieve dinge, soms kan da leiden tot heel negatieve dingen.”377 Goffman
(1961) haalt in de jaren 60 van de vorige eeuw al aan dat het sluiten van vriendschappen in de
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gevangenis mogelijk is, maar meestal beperkt wordt door de institutionele structuur en door de
angst van het personeel dat vriendschap de basis kan vormen voor verstorende activiteiten.

4.1.3 Allemaal onder één dak: roeien met de riemen die ze hebben
Over het samenleven van de jongens stelt Professional Rita: “Want ja uiteindekijk zien wij die
maar één dienst en de dag erna nog wel een dienst, ma ja, voor de rest, die jongens zien elkaar
vier, allez, 24 uur op 24. ’s Nachts dan ni ma ze kunnen elkaar, wel ’s nachts ook wel last
hebben van elkaar.”378 Ook P9 zegt hierover het volgende: “10 is veel, ja, en da zijn echt 10
individuen die nooit iets me elkaar te maken hebben gehad, die elkaar, eigenlijk niet kennen,
want het gebeurt, het is wel dikwijls familie en vrienden die ze wel kennen. Ma voor de rest,
eigenlijk kennen ze elkaar niet. Dus ja da’s een heel gecreëerde situatie. En zij moeten gewoon
met elkaar proberen erdoor te geraken om het leven houdbaar te maken.”379 De jongens kiezen
er niet voor om met elkaar in een leefgroep te zitten en dit maakt het samenleven met andere
jongens niet altijd even gemakkelijk: “Wij maken wel eens ruzie, das normaal omda ge 24 uur
op 24 soms op iemand zijn hoofd zie, da je die nimeer kunt uitstaan, maar voor de rest gewoon
kleine ruzie. En de groep helpt om die ruzie te verbeteren of niet. Alé, de groep helpt u
bijvoorbeeld om die ruzie terug goe te maken. Ja wij komen voor elkaar op. (…) Ik zeg da
gewoon tegen de groep. Bij andere ja, wij kunnen goe praten. Ja die praten ook me u, die
zeggen zo, ja blijf gewoon rustig, ni op reageren enzo, snapte die helpen u.”380 Desondanks
zoals blijkt uit het bovenstaande lijken de jongens onderling veel aan elkaar te hebben: “Ik heb
da nog nooit meegemaakt da zo een groep zo goed met elkaar overweg komt eigenlijk”381. Ze
helpen elkaar waar mogelijk en bieden de nodige steun aan elkaar wanneer dit nodig is: “Ja
tuurlijk, als ge me iets zit, das anders dan me een begeleider te praten, das van u eigen leeftijd
die begrijpen u beter, snapt ge da is fijn om daarmee te praten.”382 Professionals Julie erkent
dit: “Maar ze, ja, ze hebben ook veel aan elkaar. Ze, ge merkt dat da altijd wel een goeie groep
is. Af en toe zijn er hier en daar zo wa kleine conflictjes of da ze het ni kunnen vinden met
elkaars karakter maar dan laten ze die links liggen. Dus euh, ze zoeken wel een weg om het
hier zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, da valt wel op. Euh, ja, het is ook wel een beetje dat
ze mekaar al kennen van buiten waarschijnlijk. Euh, maar ze bouwen hier toch wel goed de
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contacten op.”383 Ook P2 bevestigt dit: “Euh, langs een andere kant merkt ge ook wel bij
momenten jongens die andere jongens ondersteunen in moeilijke momenten. Die euh, dan ja,
redder in nood kunnen zijn in moeilijke momenten.”384 In het verlengde hiervan kunnen we
spreken over het wij-zij verhaal: “Tis zo, hier ist zo jongeren tegen opvoeders, snapte.”385 Ook
Charly bevestigt dit: “Ja ma da zijn jongens, die verstaan snapt ge, de begeleiding die verstaan
u ni. Die zijn ni in dezelfde situatie. Soms ruzie, ma vijf minuten later zijn die weer al samen,
snapt gij. Ni echt ruzie. We zijn samen snapt ge, we moeten geen ruzie maken.”386 De jongens
hebben het gevoel dat ze samen met de andere jongens er het beste van moeten maken. Ze
steunen elkaar en ze vormen een blok tegenover de begeleiding: “Euh, [X] die wou een
begeleider, die wou die echt euh op zijn gezicht slagen, maar hij heeft zich ingehouden en die
is zelf naar de kamer gegaan. Maar die begeleider was wel bang hé (lach). Die had niks meer
te zeggen daarna, die was graaf aant doen, maar de rest van de avond heeft die nimeer graaf
gedaan ze. Die werd echt op zijn plaats gezet. Wij hebben die allemaal bedankt [X]. Ja da die
die efkes goe heeft wakker geschud.”387 De professionals voelen dit soms ook zo aan, P21 zegt
hierover het volgende: “Euh, voor mijzelf, ik heb zo, ja, als ik da zo mag noemen, wa voeling
me groepsdynamiek en ik heb dingen nogal snel door als er onderling iets wringt ma op da vlak
heeft da heel dikwijls een wij-zij-verhaal zo. Wij als jongeren en jullie als begeleiding.”388
De jongens voelen zich onderling zo verenigd, dat het not done is om te klikken: “Er is nu ene
jongen, maar iedereen wilt die kletsen geven, omdat die ja skemt. Skemmen is klikken. Die ga
altijd klikken bij de opvoeders. Das zo’n opvoederskindje.”389 Klikken is iets wat de jongens
niet snel zullen doen. Ze draaien nog liever op voor de gevolgen: “Als er iets gebeurt mevrouw,
bijvoorbeeld iemand laat een scheet in de zetel bijvoorbeeld en dan zeggen ze ja wie is da?
Anders gaan jullie allemaal naar kamer, dan gaan wij allemaal naar kamer bijvoorbeeld.”390
Patrick, één van de professionals, erkent dat de jongens hier veel belang aan hechten: “Euh,
meestal. Euh, ne jongen zal bijvoorbeeld ni gemakkelijk, da ligt hier heel gevoelig hé, klikken.
Dus jongens zullen ni heel, allez, zullen haast bijna nooit een andere jongen euh, verraden of
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hoe zal ik het zeggen, of verklikken. Dus op da vlak is er wel veel loyaliteit.”391 Uit de volgende
passage uit de veldnota’s blijkt ook dat er veel belang gehecht wordt aan het niet klikken onder
de jongens: “Liam gaf toe dat het briefje van hem was, maar hij wou de andere persoon niet
verklikken. Ook op [X] hoorde ik dat dit belangrijk is onder de jongens (ik herinner me dat
Fouad eens aan tafel zei dat het niet oké was om te snitchen = klikken).”392 Ook het volgende
stuk uit de interviewnota’s toont dit aan: “Nadat ik Tim had afgezet aan zijn leefgroep, ging ik
naar de refter om te eten. Ik hoorde de ergotherapeut zeggen dat er tijdens het uur dat zij sport
had gegeven iets was voorgevallen. Eén van de jongens had een scheet gelaten, maar niemand
wou zeggen wie het gedaan had. De ergotherapeut had zelf een vermoeden, maar het kon niet
hard gemaakt worden. Ik hoorde dat Joerie en Samir (ik weet niet welke jongens nog, dat heb
ik niet gehoord) hierdoor naar de kamer werden gestuurd. Joerie wist wie het gedaan had maar
hij durfde dit niet te zeggen waar de andere jongens bij waren.”393 Klikken en groepsdruk zijn
onderwerpen die dus ook uit de interviews naar voor komen.

4.2

Relatie jongens en personeel

De jongens hebben vooral rechtstreeks contact met de opvoeders. De opvoeders zijn, naast de
andere jongens, diegenen waar ze dagdagelijks mee moeten samenleven. Het contact met de
andere professionals is minder frequent en bijgevolg ook minder intens. Verder komen de
jongens in contact met het psychosociaal team (psycholoog en sociale dienst), de
campusverantwoordelijken (CV) en de directie. Heel wat jongens geven aan weinig contact te
hebben met de mensen van het psychosociaal team: “Relatie zou ik ni zeggen, want ik heb die
misschien maar drie keer ofzo gezien.”394 Een aantal jongens omschrijft de relatie als goed:
“Meneer Vince daar heb ik ook een goede band mee, mevrouw Vanessa zeker, daar heb ik ook
een goede band mee”395. Maar een aantal jongens omschrijft de relatie ook als slecht: “Dan
denk ik van euh die heeft al veel jongens het leven zuur gemaakt. Ja want eigenlijk als die er ni
was, was ik al thuis en das ook bij veel jongens zo. Omdat de jeugdrechter luistert naar haar
advies eigenlijk, dus zij is eigenlijk qua machtig, de machtigste hier zeg maar.”396 Het contact
met de campusverantwoordelijken is volgens de jongens ook beperkt tot een minimum: “Die
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zien we wel rondlopen, ma het is ni da die me ons komen praten ofzo.”397 Al zijn er wel een
aantal jongens die aanhalen dat ze goed overweg kunnen met de campusverantwoordelijken
wanneer ze met hen in contact komen: “Ja ja, me meneer Yves das een goeie cv en nog een
andere, zo een vrouwelijke cv, das ook een goeie cv. Ja ge kunt daar goe mee lachen enzo. Hoe
moet ik da zeggen, das meer een scheidsrechter snapte. Die komt horen wa er is gebeurd en als
laatste moet die beslissen wat er ga gebeuren hé.”398 Zo goed als iedereen geeft aan weinig of
nagenoeg niet met de directie in contact te komen: “Ook ni, daar praat ik ni tegen, ik zeg wel
eens goeiedag tegen als ik ze zie, ma”399 of “Nee die heb ik nooit gezien.”400 Het is vaak enkel
wanneer er een sanctie heeft plaatsgevonden dat de jongens met de directie in contact komen
en dan geeft bijvoorbeeld J3 aan dat dit wel goed verlopen is: “Directie, ik heb daar ook een
goede band mee. Ja. Ik praat daar soms, ik heb daar één keer mee gepraat.”401
4.2.1 Opvoeder: vriend of vijand?
De meningen van de jongens over hoe het contact met de opvoeders of begeleiders verloopt
zijn verdeeld. Slechts een aantal jongens omschrijft hun relatie met de opvoeders als goed. Zo
geeft Abdel aan: “Ja ik doe toch mijn best om goe te luisteren, maar ja ik heb hier denk ik,
allee, voor mij toch heb ik geen slechte relatie met geen enkele opvoeder, ik ben goe me elke
opvoeder, ik ben beleefd tegen hun, das ni zo da ik begin gaan roepen ofzo, ik ben altijd beleefd
tegen hun. Ik respecteer, want als zij mij, als ik respecteer, dan geven ze mij ook respect en das
wa ik wil. Ja ik heb goeie relatie me iedereen, allee voor mij toch heb ik een goeie relatie. Tis
ni da iemand mij, allee, da ik slecht ben me iemand ofzo. Dus ja ik heb goeie relatie me alle
opvoeders.”402 Respect is belangrijk, dit is ook iets wat in het onderzoek van Duchateau, Van
Poeck & Hebberecht (2004) naar boven komt. De jongeren in ons onderzoek geven aan dat ze
enkel bereid zijn om respect te geven, wanneer ze dit ook terug krijgen. J19 gaat in de
beschrijving van zijn relatie met de opvoeders nog een stapje verder door het volgende te
stellen: “Da gaat wel goed. Ik zit, allee, ik zit meer me, ik schiet beter me de opvoeders op dan
me de jongeren. Ja veel beter.”403 Het overgrote deel van de professionals omschrijven hun
relatie met de jongens als goed: “Euh, ik heb, ik heb, allez, ik moet hout vasthouden, heel weinig
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conflictsituaties, allez, met intrinsieke afloop. En ik denk dat dat ook een stuk met mijn, met
mijn aanpak te maken heeft. Ik probeer ook zoveel mogelijk een rolmodel te zijn. In die zin van,
ik verwacht van mijn eigen da ik hetzelfde doe als de jongens ik zal maar zeggen, jongens mogen
niet met hun voet op tafel, ik zal da ook ni doen.”404 P4 haalt dit ook aan, maar is hier wat
voorzichtiger in: “Ik denk da wel, ja. Allez, ik hoop het toch, voor mij voelt da toch zo aan
alleszins dus… ik denk da wel. Ik denk da de meesten wel weten wie ik ben en waar da ik voor
sta. En wat da ze kunnen verwachten van mij. En ik denk da da ook wel veel maakt.”405
Het merendeel van de jongens omschrijft hun relatie met de opvoeders als redelijk. Ze kunnen
het met sommige opvoeders ook beter vinden dan met anderen: “Me sommige allee, misschien
me één of twee is da goe, maar me de rest is da allemaal euh miserie.”406 J7 verwoordt dit
alsvolgt: “Sommige gaan goe, sommige ni. Sommige heb kik nen hekel aan, sommige ni.
Sommige die zijn onbeschoft, die zeggen ja zo moet da en zo moet da. Sommige zijn iets losser
en zeggen van ah ja doe da maar of doe da maar en dan ja dan lukt mij da ni. Als die zo echt
stipt stipt zijn, nee.”407 Ook J16 zegt hierover het volgende: “Ja en ik kom er ook goe mee
overeen, allee me de meeste toch. Mijn IB bijvoorbeeld, wij knuffelen altijd.”408 Jos zegt dat de
relatie met de opvoeders van de opvoeders zelf afhangt: “Euh, er zijn drie of vier opvoeders
waar ik heel goe kan opschieten en me sommige wa minder. Dus da ligt af van opvoeder, hoe
de relatie is”409. Heel wat professionals kunnen zich hierin vinden. Zij geven aan dat hun relatie
met de jongens redelijk is en dat dit ook afhankelijk is van het feit of het al dan niet klikt met
de jongen in kwestie. Frederick verwoordt dit als volgt: “Da varieert, da gaat met ups en downs.
Er zijn soms, omda jongens ook ni altijd open staan voor heel da verhaal. Soms zijn ze gewoon
slechtgezind en dan zijn ze ambetant en dan wilt ge ambetant zijn. En als er dan iemand
langskomt is da: allez, hoe komt het da ge ambetant zijt? Is hij nog ambetanter.”410 Ook Jean
wijst hierop: “Ja, da’s iets da heel wisselend is, inderdaad.”411 Naast het feit dat het contact
met sommige opvoeders wel redelijk goed verloopt, zijn er ook een aantal jongens die hun
relatie met de opvoeders als slecht omschrijven: “De relatie me opvoeders. Ja slecht. Ni slecht
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slecht da ik het uithang, maar ik heb hun niet graag, ik heb niemand graag hier. Niemand.”412
Ook J14 geeft aan veel moeite te hebben met de opvoeders: “Er zijn veel spanning tussen mij
en de opvoeders. Vaak, als ik boos ben op een opvoeder hier, dan zetten ze me op kamer, timeout. Omdat ik snel, wanneer een opvoeder slecht over me spreekt of wanneer die me iets zegt
wat me niet aan staat, dan zit het in mijn natuur, dat ik verplicht ben om te zeggen: wat gebeurt
er? Wat wil je? Heb je een probleem? Het is zo. Omdat ik het niet leuk vind dat ze me zonder
respect behandelen.”413
4.2.2 Factoren die van invloed zijn op deze relatie
4.2.2.1 Opvoeders op één lijn?
Waarom het contact tussen de jongens en de opvoeders niet altijd goed verloopt, heeft volgens
de jongens te maken met een aantal factoren. Ten eerste lijken de jongens het moeilijk te hebben
met het feit dat de opvoeders niet altijd even consequent zijn, meer bepaald dat ze niet altijd op
één lijn staan: “Hangt ervan af, die, verwisselen telkens zo van karakter. Die maken het mij
moeilijk. De ene keer doet die opvoeder echt zo iets goe, dan de andere keer doet die dan zo
echt zoiets slecht. Zo gelijk een nul geven. Zo direct een nul geven, terwijl da ik een paar dagen
later, hoor ik die bij een andere jongen, enkel voor hetzelfde, nog erger, een waarschuwing
geven en dan denk ik…”414 Tom merkt ook een verschil op in de aanpak van de opvoeders:
“Euh, sommige opvoeders die gaan echt in een gesprek me u, ma allee weinig en die andere
die sturen u gewoon naar u kamer en die laten u op kamer zitten.”415 En J4 heeft het hier ook
moeilijk mee: “Ook bepaalde regels, ja, zo kleine regels, bijvoorbeeld de andere mag je eitjes
me boterham eten en de andere mag je da ni, da zijn zo regels dak zo haat. Ja. Omda da geen
duidelijkheid is, ja van de ene mag da wel, de andere ni, ge krijgt daar minpunten voor. Ja
bijvoorbeeld de ene keer mag da je doet da en euh je doe da op een moment da da ni mag, dan
krijg je daar minpunten voor, omda je da ni wist omda da vorige keer wel mocht, versta je. Dan
krijg je minpunten en das een beetje overdreven.”416 Dat de opvoeders de regels anders
toepassen vind ook Rayan lastig: “Nu zijn ze allemaal, het zijn dezelfde regels. Maar er zijn er
sommigen die ermee spelen, die strenger zijn met bepaalde regels dan anderen.”417 Het grootste
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deel van de opvoeders erkent ook dat ze niet op één lijn zitten: “Euh, vanwaar hebt ge die
vraag? Ja, nee, da is zo wat het punt tegenwoordig. Da schommelt wa. Nieuwe mensen…
Daarvoor was dat ook wel ze, da schommelt een beetje. Heel hard. En ik probeer da al een tijd
recht te trekken eigenlijk omdat ik da heel belangrijk vind, pedagogisch is da ook zo hé, ge moet
als, als ouder mama en papa moet ge op één lijn staan, en da’s duidelijk voor die jongens
anders beginnen ze ermee te spelen hé. Ma ik het ni het gevoel dat da recht zit bij ons. Dus da
schommelt heel hard van aanpak, ik ben heel streng en bij de andere mag er heel veel en, ik
kan ook heel goed zijn hoor maar het schommelt te veel bij ons. Elke opvoeder is uniek en doet
zijn eigen aanpak hé, da vind ik goed hé, maar ook ni te veel want dan beginnen ze ermee te
spelen en da’s ni goed. Ja, want dan, van die opvoeder mag da wel en van u mag da ni en dan
zijn ze slecht gezind en negatieve sfeer enzo.”418
Volledig op dezelfde lijn staan is een utopie. Hier zou men echter wel naartoe moeten werken,
al is het alleen al voor de basisregels: “Ja ik denk dat da moeilijk is in dit soort job. Omdat het
heel, ja, ge hebt wel richtlijnen maar ge vult da wa zelf in. En da, ja, ge zijt me mensen bezig
dus da’s sowieso altijd iedereen is anders. En euh, ik denk dat de algemene lijn wel oké is, maar
ge voelt dat daar wel hard van afgeweken wordt. En da’s wel een probleem. Ge voelt wel, ja,
ge voelt da gewoon als iemand minder streng is of strenger, dat ge een heel ander soort relatie
krijgt met die jongere. En dat die, ja, ze gaan meestal teruggrijpen naar de minder strenge die
dit heeft toegelaten, en dan moet ge wel altijd zeggen: ja maar nee, moet ge wel sterk op u
benen staan om dat te doen na een tijd. (…) Maar het blijft weer heel, ja, je kan gewoon zien:
als ik met die opvoeder ben, gaat het veel sneller gebeuren dat die zijn punten niet gaat halen
en andersom bijvoorbeeld. En da zou op zich ni mogen gebeuren he.”419 De jongens misbruiken
het feit dat de opvoeders niet altijd op dezelfde lijn staan. Enerzijds zorgt dit voor
onduidelijkheid, maar zoals eerder aangegeven weten ze ook snel bij wie wat kan en profiteren
ze hiervan. Dat een niet consequente aanpak leidt tot onduidelijkheid wordt ook door de
professionals beaamt: “Nee. Haha. Er is hier al heel veel veranderd in het team omdat er drie
collega’s vertrokken zijn. Ma wij zitten compleet niet op één lijn, en daar zou eigenlijk wel
verandering in moeten komen. En daar zijn ze ook wel mee bezig. Maar euh, de open
communicatie of de motivatie is er vaak niet meer en da maakt da mensen gefrustreerd zijn. En
da maakt het soms inderdaad wel moeilijk. En dan klagen de jongens ook meer over bepaalde
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collega’s. En dan zeg ik: ma ik kan daar ook ni aan doen. (…) Ma langs de nadere kant maakt
het da soms wel moeilijk voor de gasten da we ni op één lijn staan. (…) Ja, pff, als collega zelf
heb ik daar minder vast van, ik denk dat de jongens daar meer last van hebben. Als collega heb
ik da eigenlijk, zo iets van da’s een team toffe collega’s, euh, waar da ge, moest het privé zijn,
waar da ge mee kunt opschieten, euh, dus ik heb zo iets van, dat ni, ma op één lijn staan naar
de jongens toe, heb ik ook zo iets van, da’s voor de jongens, die hebben daar last van.”420
Het feit dat ze als opvoedend team niet altijd op dezelfde lijn staan komt ook naar voor in de
veldnota’s: “Na het roken en nadat de office gedaan is, gaan de jongens buiten wat voetballen.
Om 13u30 moeten ze terug naar onderwijs. Tijdens het voetballen gaat plots een jongen
omgedraaid in de goal staan en willen de jongens elk om beurt tegen de jongen schotten.
Opvoeder Rudi ziet dit en zegt tegen de jongens dat ze dit niet mogen doen. De jongens
reageren: ‘ale meneer, van meneer Tom mag dat wel’. Hier hoor je weer dat de jongens
proberen. Iets later is het dienstovergave. Tijdens de dienstovergave vertelt opvoeder Rudi over
het voorval van tijdens de voetbal. De teamverantwoordelijke Wim geeft aan dat ze inderdaad
een tijdje geleden op een vergadering besproken hebben dat dit niet mag. Het is dan ook
belangrijk van dit nog eens duidelijk te stellen dat ze allemaal op één lijn staan. Door dit
voorbeeld, is het voor mij weer duidelijk dat heel veel opvoeders anders handelen, wat het voor
de jongens niet gemakkelijk maakt. Dit zorgt voor de jongens ook voor veel onduidelijkheid
wat de regels betreft. De jongens zullen natuurlijk ook wel proberen en trachten de grenzen af
te tasten om te zien hoe ver ze kunnen gaan, maar ik ben er ook van overtuigd dat de begeleiding
op één lijn moet staan. Zo kunnen er ook geen conflicten of incidenten tussen de jongens en de
opvoeders teweeg gebracht worden. Als men allemaal niet op dezelfde lijn staan, kunnen de
jongens dit uitspelen, wat weer voor frustraties of conflicten kan zorgen tussen de opvoeders
en de collega’s onderling.”421 De nood aan duidelijkheid voor de jongens is iets wat tijdens de
observaties ook bleek: “Rudi gaf aan dat hij de reactie van Kenny enigszins wel begrijpt. Alle
opvoeders hanteren andere regels en trekken voor andere dingen punten af. Elk onderdeel van
de dag wordt gescoord, maar op het ene onderdeel kan je meer halen dan op het andere.
Bijvoorbeeld: één taak staat op 5 punten, een andere taak maar op 2 punten. Hierdoor kan je bij
de ene taak snel de helft van de punten kwijtspelen, terwijl het bij een andere taak bij aftrek van
één punt maar gaat om een vierde van de punten. Rudi geeft aan dat dit moeilijk is voor de
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jongens. Ik deel de mening van Rudi. Ik denk dat het heel moeilijk is voor de jongens om
verschillende signalen te krijgen van de opvoeders. De regels moeten duidelijk zijn en
misschien moeten de opvoeders onderling meer afspraken maken zodat ze zoals eerder al
gezegd, meer op één lijn staan en dit ook op een duidelijke manier kunnen naar voor kunnen
brengen naar de jongeren toe.”422
Hoewel de meerderheid van de opvoeders zich bewust is van het feit dat dit een probleem
vormt, zijn er ook een aantal opvoeders die aangeven met hun team wel op één lijn te zitten:
“Ja, da wel. Ik vind da heel opvallend da wij elk, los van da iedereen zijn eigen aanpak heeft,
da gezegd wordt, iedereen moet alijd met de neus in dezelfde richting staan en, oké, zo gaan
we dat dan doen, en dat dan ook effectief doet. En da, ge merkt da effect vind ik ook wel, da
heeft, ja, da brengt gewoon heel veel duidelijkheid voor de jongens ook. Da is ni elke dag nieuw,
bij, allez, bij mevrouw x kunnen we meer dan bij mevrouw y. En we moeten da, ze weten da,
ook al wordt die dienst overgegeven. Die lijn, daar zijn we redelijk hetzelfde, allez, toch zeker
de basislijn.”423 Ook Frederick deelt deze mening: “Ik ben daarvan overtuigd dat als opvoeders
allemaal aan hetzelfde koord trekken. Da heb ik wel. Ik denk da iedereen bij ons in het team
heel duidelijk weet wa ze verwachten van jongeren, ook al zijn we er ni allemaal mee akkoord
ma da we allemaal de lijn doortrekken. En da is belangrijk. En ik denk ook daarom da we
mekaar zo goed begrijpen. Ze weten bijvoorbeeld allemaal wa voor iemand ik ben. En ik weet
perfect van mijn collega wa da die doet en hoe die da doet. En ik weet ook heel goed da, dat
die dingen doet waarvan da wij het eigenlijk allebei hebben afgesproken dat da op die manier
gebeurt.”424 Steven is ook van mening dat dit belangrijk is: “We moeten een team zijn da één
is. Aan hetzelfde zeel trekken. Ik heb het ooit anders meegemaakt en ik heb gezien hoe nefast
dat da is. Ook naar de jongens toe. Een team da aan één zeel trekt van: oh, als ge aan mijn
collega zo iets doet, dan raakt ge mij. Ik zeg da ook tegen de jongens: als ge mijn collega
benadeeld, ik zeg, dan benadeeld ge mij ook.”425 Het op één lijn zitten lijkt dan ook sterk
afhankelijk te zijn van hoe goed een team op elkaar afgestemd is. Op basis van het voorgaande
kunnen we vaststellen dat er grote verschillen zitten per leefgroep en tussen de verschillende
opvoedingsteams.
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4.2.2.2 De opvoeder zijn wil is wet?
Ten tweede hebben de jongens ook moeite met de machtspositie van de opvoeders: “Nee, ja
hoe moet ik dat uitleggen, zo opvoeders doen zo expres dinges om ons zo… Bijvoorbeeld als
wij willen iets, als wij iets willen en die weten da wij da willen, gaan zij ook zo het tegengestelde,
alé het tegengestelde doen en dan is de sfeer ni goe en dan maken ze der misbruik van en dan
worden meer jongens worden rapper gefrustreerd bijvoorbeeld dan krijgen die minpunten en
door die minpunten worden ze kwader en kwader en dan gaan ze naar kamer hé. Ja want zij
mogen hun eigen mening zeggen, maar als wij ons mening zeggen dan wordt da nooit
geapprecieerd, want dan is da onbeleefd of dan schelden wij bijvoorbeeld.”426 Jos heeft het
moeilijk met opvoeders die aangeven altijd gelijk te hebben: “Ja, das ooit wel, soms, ja vind ik
dat ze verkeerd reageren, maar ni altijd, soms hé. Dus soms bijvoorbeeld euhm, ja ik maak een
foutje zal ik zeggen en die gaan er meteen commentaar op geven, bijvoorbeeld ik zeg, maar
jullie maken toch ook wel eens een fout, maar gewoon een heel lompe fout hé en dan gaan die
meteen zeggen, nee nee minpunten dus, of bijvoorbeeld ge geraakt in discussie, ge wilt u gelijk
halen en zeggen, nee opvoeders hebben altijd gelijk en dan denkt ge in u eigen, huh?”427 J13
heeft het moeilijk met het feit dat de opvoeders zich boven hen plaatsen: “Kweni, die voelen
zich hoog.”428 Ook J8 heeft het gevoel niet te veel in de pap te kunnen brokken: “Soms ja, zoals
een begeleider, als gij ni wilt praten ofzo, ge wilt efkes da die u me rust laat, gij moet me hem
praten, precies of hij is de baas ofzo. Ah kweni, das raar. Ja hoe moet ik da uitleggen, wacht
hé. Euhm ik heb geen band me hun, ik ken hun ni, die kennen mij ni, ik ben hier efkes en dan
ben ik weg van hier. Nee ik ken hun ni hé, hoe kan ik ermee een band, kweni. (…) Ja maar ik
kan niks zeggen hier. Ik kan hier niks zeggen of doen hé. Ja als ik ga zeggen, die ga zeggen bent
gij hier voor mij, of kweni wa die gaan zeggen. Die weten altijd beter.”429 De jongens hebben
moeite om naar iemand anders te luisteren: “Hij doet altijd zoals een baas mevrouw. Zij vormen
de leiders. Als je niet luistert, ga je naar de kamer, dat alles irriteert mij mevrouw. Want
wanneer ik hier buiten kom, luister ik ook niet naar de mensen, die zeggen wat ik moet doen,
ik luister naar mijn moeder, mijn vader, dit is de eerste keer dat ik naar iemand luister die me
iets moet ze zeggen. Soms zijn het mensen die ik graag heb, soms ook niet. Bijvoobeeld, iemand
rookt een sigaret, ik moet op mijn kamer blijven en dat is niet goed.”430 Ook tijdens de
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observaties bleek het meermaals dat de jongens het moeilijk hadden met het machtsvertoon van
sommige opvoeders: “Beide jongens zeggen ook dat ze het moeilijk hebben met autoriteit en
het gezag van de begeleiding. Timothy zei: ‘wij zijn geen honden hé, wij willen niet op alles ja
zeggen.’”431
Niet alleen de jongens geven aan het hier moeilijk mee te hebben. Ook de professionals ervaren
dat de jongens moeite hebben met gezag: “Ook het voorval tussen opvoeder [PX] en [JX] kwam
terug ter sprake. Nu hoorde ik het verhaal volledig, de voorbije dagen hoorde ik dat er iets was
gebeurd maar verder kon ik niet helemaal volgen. [JX] lichtte toe dat ze aan het voetballen
waren en dat de jongens van de andere ploeg tegen zijn knie stampten. Dit gebeurde meerdere
keren, maar opvoeder [PX] die ook scheidsrechter was floot dit niet af als fouten. Na
verschillende malen stampen te krijgen, zonder dat dit werd afgefloten, werd [JX] boos.
Achteraf gaf opvoeder [PX] toe dat het een sociaal experiment was en dat hij wou zien of [JX]
zijn agressie kon inhouden of hoe lang het zou duren voordat hij boos zou worden. In groep
heeft opvoeder [PX] zich geëxcuseerd. Dit is dus een goed voorbeeld van een jongere die
uitgedaagd werd door een opvoeder en hoe hij hiermee is omgegaan. Dit voorval werd door de
andere opvoeders afgeschilderd als ‘niet oké’, mij lijkt het ook niet echt een goede manier van
omgaan met de jongens. Het is wel goed dat hij zich achteraf heeft geëxcuseerd in groep.
Opvoeders zijn ook mensen en het is aangenaam dat ze tegenover de jongens kunnen toegeven
dat ze in fout waren. Dit toont aan dat er toch een bepaalde machtsverhouding is tussen de
opvoeders en de jongeren en dat de jongeren het hier vaak moeilijk mee hebben. Karlien had
me dit eerder van de week ook verteld, namelijk dat veel jongens het moeilijk hebben met de
machtsverhoudingen.
In het onderzoek van van der Helm (2011) wijst hij op het feit dat jongeren het niet nemen dat
opvoeders hen afblaffen. Ze willen op een beleefde en fatsoenlijke manier benaderd worden.
De jongeren zijn enkel bereid om respect te geven als ze dit ook krijgen van de opvoeders en
dit heeft een gunstig effect op de samenwerking op de leefgroep. De eerder aangehaalde
legitimiteit naar de regels toe, kunnen we ook naar hier door trekken. Wanneer jongeren de
bewakers respecteren en graag hebben, zullen ze veel eerder geneigd zijn om zich neer te leggen
bij hun orders (Nurse A. M., 2010)
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4.2.2.3 De rol als opvoeder is zoals Yin en Yang
Ten derde lijkt het feit dat de opvoeders een dubbel rol vervullen iets te zijn waar heel wat
jongens tegenaan botsen: “Hoe da komt? Omdat die hebben twee gezichten. Plus de ene keren
tonen die da die hoger op zitten en de andere keer komen ze lachen. En soms die doen zo van
die sancties die ik nooit ga vergeten, snapte, voor die kleine dinges, snapt gij. Maar voor mij
die kleine dinges, da maakt het hierbinnen nog moeilijker, snapte, dus ik maak daar iets groot
van. Omda die twee gezichten hebben, omdat die, kweni, ik kan da ni uitleggen snapte. Gewoon
door die vijf maanden hier te zitten, heb ik veel dinges gezien snapte, ik onthou ni wa die doen
of wa die zeggen, maar ik onthou gewoon hun karakter, snapte das het enigste. Twee gezichten?
Meneer Peter, hij doet zo een grapke en ditte en datte, maar de andere keer, ga die zo voor iets
kleins een heel drama maken, zo beginnen arrogant te spreken enzo, en euh, vooral hij, hij is
de grootste twee gezichten van allemaal. Nee ik kan daar ni tegen en dan de volgende keer doen
die alsof er niks is gebeurd, lachen hé, en hoe ist maat? En zo pakt da ni.”432
Enerzijds bouwen ze een goede relatie met het personeel op, maar anderzijds doen de
professionals ook hetgeen wat van hen verwacht wordt en dat is iets waar Miko het moeilijk
mee heeft: “Das zo ja gewoon naaierij. Das ze u naaien snapte. Awel en euhm bijvoorbeeld als
ge hier binnen komt en ik zeg bijvoorbeeld, of ik bel dervoor me mijn opvoeder, ik zeg ja kijk,
hé ik ga positief testen op da, dan weet ik da die da moeten doorgeven, snapte. Maar als ik
binnen kom, ben ik toch boos omda die da hebben doorgegeven, snapte, omda ik hem zo in
vertrouwen had genomen, van ja en gij geeft da zo maar door aan iedereen ofwa wa ik gepakt
heb. Ma dan langs, als ik dan daarna terug nuchter ben hé, zo als nu bijvoorbeeld, normaal
gezien had ik zondag time-out gekregen, omda ik voor de derde keer op rij terug positief was,
maar die hebben geen time-out gegeven, omdat die weten da ik daar problemen mee heb,
snapte. En dan nu bekijk ik da zo ahja cava en als ik terug negatief pis, dan mag ik terug naar
buiten, ja dus, snapte. Die helpen ergens wel, maar op da moment, denk ik eej gast laat mij is
gewoon na buiten gaan snapte, ookal ben ik positief fuck da is. Mja achteraf gezien, snap ik da
allemaal wel. Maar opt moment zelf hé en das ne moment da ge, da ge domme dingen ga doen,
snapte. Als ge altijd zo nuchter kunt blijven kijken naar iets, dan gaat ge, dan gaat ge ni zo in
time-out vliegen enzo, maar als ge op die moment zedde zo upgefucked en dan denkte da
iedereen tegen u is, da ge domme dingen doe snapte.”433 De jongens ervaren dit als moeilijk,
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maar uit de literatuur blijkt dit ook bijzonder problematisch voor de professionals. De aard van
het werk in deze setting vereist van de professional dat hij verschillende rollen tegelijkertijd
kan opnemen. Ze zijn bemiddelaar, cipier, coach en surrogaat ouder tegelijk (Inderbitzin, 2006).
De professionals, in dit geval de opvoeders, krijgen de moeilijke taak om de jongens te
behandelen en te straffen wanneer dat nodig is (Singer, 1996, p. 177).

4.2.2.4 Wantrouwen ten opzichte van alles en iedereen
Tot slot wantrouwen de jongens ook de professionals: “Ik ben heel wantrouwig tegen de
opvoeders. Omdat als ge iets teveel zegt da gaat naar de jeugdrechter, die kunnen u der meer
door straffen, langere termijn geven, omda ge moet nog geholpen worden, snapt ge, ge begrijpt
het nog ni goed, dus ge kunt ni heel eerlijk zijn, want da kan tegen u gebruikt worden. Ik ben
daar heel bewust van ja, da weet ik uit het verleden. Ja tuurlijk. Ja als ge hier iets zegt, moet
ge oppassen me wa ge zegt hé. Ja da wordt doorgegaan hé en als ge zegt van ik heb daar een
probleem mee, ja dan gaan ze u daarop proberen te helpen, hoe lang da ook duurt, dus dan kan
u traject ook langer worden en dan kunnen ze ook meer sancties gaan geven daardoor, zodat
ge daar toch een beetje bewust van wordt, snapt ge? Zo weinig mogelijk, ik zeg gewoon wa ik
denk, dat ze mogen weten, wa het beste is. Ge moet iets vertellen, ge kunt ni niks vertellen, want
dan werkt ge ni mee snapt ge, dus ge moet iets vertellen, ma gewoon zorgen da wat ge vertelt,
ni te fel kan belasten, da da u ni kan kloten. Ik hou die echt op afstand. Ik heb niks te vertellen.
Nee.”434
Het citaat van deze jongen is gericht op de opvoeders, maar het wantrouwen geldt ook ten
opzichte van de andere professionals. Zo haalt Suarez aan geen vertrouwen te hebben in het
psychosociaal team: “Euh ja maar ik, allee ik sta ni aan hun kant eerlijk gezegd. Ik ga ni alles
vertellen, ik heb alles verteld aan hun, ma ik had da beter ni gedaan, omdak euh eerlijk gezegd
geen vertrouwen in hun heb. Ja bijvoorbeeld van de feiten wa je moet zeggen, versta je, over
situatie over paar situaties, over thuis enzo. Ik had beter gewoon gezwijgd daarover, wa er
thuis gebeurd, da is wa da thuis gebeurd is tussen de vier muren, da blijft tussen jou en je
ouders en ni tussen de mensen van hier. Omda je zelf daar in problemen kan, versta je,
bijvoorbeeld zeggen van bijvoorbeeld mijn ouders drinken of zijn drugsverslaafd, ja dan gaan
ze da wel beginnen uitzoeken en dit en dat, dan hebben ze meer argumenten om u nog langer
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te plaatsen hier. Dus das best, das ook wa ik meedeel aan de andere, van als je nog een keer
vast zit, zwijg gewoon ofzo.”435 Mohammed zijn wantrouwen is dan weer gericht op de CV: “Ja
maar meestal hebben zij de CV al ingelicht en dan is de CV tegen u. Hier is euh, ja de CV die
heeft een goede band me de opvoeders enzo en die ga altijd naar het verhaal van de opvoeders
luisteren.”436

5. Conflicten
5.1

Waarover ontstaan conflicten?

Zoals hierboven aangegeven, lijken de meeste jongens onderling een goede relatie te hebben.
De relatie met het personeel loopt niet altijd even goed. Het samenleven met zowel
verschillende jongens als met allerlei personeelsleden is dus allesbehalve evident. Heel wat
jongens lijken hier moeite mee te hebben, het samenleven met anderen kan een trigger zijn voor
spanningen, frustraties of zelfs conflicten. Enerzijds worden de jongens geïsoleerd van de
buitenwereld, maar anderzijds zijn ze nooit alleen en worden ze gedwongen om met andere
delinquente jongens en verschillende professionals samen te leven (Inderbitzin, 2005). Het
dagelijks leven en het samenleven met anderen maakt een belangrijke factor uit in het
veroorzaken van problemen, discussies of, groter verwoord, conflicten: “Ja da natuurlijk ook
wel. Das normaal hé, ge zit 24 op 24 onder hetzelfde dak, dus ja.”437 Ook binnen een
jeugdinstelling, net zoals in de samenleving spelen er zich conflicten af: “Er zij wel conflicten,
ja, een wereld zonder conflicten of ruzies da bestaat ni, dus ja.”438 Ook professional Bruno
geeft aan dat het samenleven een trigger voor problemen kan vormen: “Ja, discussies, ma da’s
ook met broer en zus zo hé. Ge moet da zien, die jongens die leven maanden samen echt hé, 24
uur op 24, daar zijn sowieso conflicten, da’s vaak over stomme dingen, ik was eerst met het
poolen euh… vaak is daar, gaat da ook veel verder als da, da da wa rivaliteit is. Da ze elkaar
echt ni mogen hé. Da stralen ze ook wel uit dan.”439 P6 beaamt dit ook: “Ja, ja, da zijn die
incidenten van, van, van, ja, gasten leven me mekaar samen en dan komen er problemen.”440
Sanne verwoord dit op haar manier: “Ge zet die allemaal samen in een kei kleine ruimte me
super veel regels, controle en toezicht. Da’s een bom, en da we moeten we eerlijk zeggen, die
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op ontploffen staat. En wij kunnen die bom efkes ontmantelen, ma ene keer om de zoveel tijd
ontploft het.”441
Verschillende factoren kunnen aanleiding geven tot conflicten. De jongens geven aan dat ze
soms problemen hebben met opvoeders en dat die dan kunnen escaleren: “Soms, gefrustreerd
echt zou ik ni zeggen, maar soms ben ik echt zo, voor sommige opmerkingen ofzo, dan denk ik
echt. Vorige keer ik was zo bezig, wij waren in een discussie en die wouden erop blijven ingaan,
maar ik ook en dan waren die me drie opvoeders en dan wist ik ik ga da ni halen, want die ene
da was zo meneer Kurt en die weet altijd alles.”442 De jongens hebben het met andere woorden
soms moeilijk met de opvoeders: “Soms ja, zoals een begeleider, als gij ni wilt praten ofzo, ge
wilt efkes da die u me rust laat, gij moet me hem praten, precies of hij is de baas ofzo.”443 Maar
ook met opmerkingen van de opvoeders kunnen ze soms moeilijk om: “Euh, veel eigenlijk.
Gewoon die begeleiders. Gewoon alles eigenlijk, die geven opmerkingen voor niks of euh der
zijn jongere aan het praten en ik zit daar bij bijvoorbeeld en die beschuldigen mij en dan zeggen
die van ja, ik weet 100% da gij da zijt enzo. Opmerkingen van opvoeders. Euh die sturen u naar
u kamer voor niks. Zo’n dingen.”444 De professionals zijn zich hier bewust van en wijten dit
onder andere aan de factor gezag: “Euh, en met de opvoeders heeft da me gezag te maken. We
moeten de regels bewaken en waar zij ni mee akkoord gaan, ze maken fouten of ze hebben hun
eigen ni goed gedragen en er moeten consequenties volgen, ja, dan zijn er constant
conflicten.”445 Ook P6 is zich ervan bewust dat wanneer ze de jongens moeten aanspreken over
iets dat dit conflicten kan veroorzaken: “Of da kan tussen een jongen en een opvoeder zijn omda
ge zo iets hebt van dit vind ik ni gepast, dit gedrag bijvoorbeeld. En dan moet ge da zeggen, ge
moet da melden. En dan kan da wel is een conflict veroorzaken, ja.”446 Ook professional Jean
haalt dit aan: “Euh, wat voor jongeren heel moeilijk, fout is, en da ik ook dikwijls in mijn woord,
maken van da ze worden terechtgewezen of een opmerking krijgen in de volle groep, van de
begeleider. Euh, da kan ook wel euh, tot conflicten leiden. Da ze boos worden, da ze hun stem
gaan verheffen, zelfs op cel moeten opsluiten en efkes op hun kamer te zetten om af te koelen.”447
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Naast de opvoeders, zijn er ook allerlei regels waar de jongens zich niet in kunnen vinden of
waar ze het moeilijk mee hebben. Die kunnen dan een katalysator vormen voor problemen: “Ja
ik heb wel me bepaalde regels moeilijk, zo me taken bijvoorbeeld, da je die taken moet volgen
enzo, zoals afwas enzo, ik ga daar mee akkoord maar euh heel de week, een beetje variëren das
beter. Maar ja wie ben ik om da te bepalen, versta je?”448 Ook J14 geeft dit aan: “Alleen omdat
ik met een andere jongen praat, omdat ik praat met een jongen die Frans praat en die ik van
buiten ken. Ik zei tegen hem hoe gaat het met je? Sinds wanneer ben je hier? Ik vertelde hem
dat ik hoop om snel buiten te zijn. Alleen daarvoor, we mogen niet met elkaar praten. Ze willen
niet dat we met elkaar praten, ze willen niet dat ik Frans praat. Ze zeggen nee, je praat Frans,
maar ik praat geen Nederlands en dat irriteert me.”449 Professional Eline is zich bewust van
het feit dat de jongens het vaak moeilijk hebben met bepaalde regels en dat dit dan ook
aanleiding kan geven tot problemen: “Ja, meningsverschillen of discussies, natuurlijk over de
regels of over, ik zit op kamer en ik heb niks gedaan. Of, ja, of om die dingen vooral, is da bij
ons.”450 Ook P9 haalt dit aan: “Da kan over regeltjes zijn tussen jongens en personeel.”451 Veel
jongens geven aan dat het vaak om stomme of kleine zaken gaat die dan uitmonden in grotere
dingen: “Over domme dinges. Bijvoorbeeld der is een jongen, hij vraagt mag ik een extra beleg,
omdat die beleg zo klein is, die boterham, die zegt nee, da moet op twee boterhammen, dan
zeggen ze die als ge blijft zagen, zo, zo domme dinges.”452 J18 geeft dit ook aan: “Kleine
dingeskes ja. Altijd zo kleine dinges waar zij een drama over maken, waar zij echt vaak op
doorgaan en dan willen die da ik mijn, da ik ook verder ga, da die mij kunnen straffen, snapt
ge. Ma nu ik weet da al en ik stop gewoon.”453 Van der Helm (2011) geeft in zijn onderzoek
aan dat structuur, en dus ook de bijhorende regels, nodig is om chaos en anarchie te voorkomen
in een leefgroep. Te veel structuur kan dan weer gemakkelijk leiden tot repressie.
Naast de regels, vormen de punten en het bijhorende puntensysteem ook vaak een aanleiding
tot discussies. Deze kunnen op hun beurt dan weer ontaarden in ruzies of conflicten: “Kweet ni
voor die minpunten altijd, discussies werden conflicten.”454 Wanneer de punten niet in hun
voordeel zijn, frustreert dit de jongens: “Ja als ge minpunten krijgt. Ma als ge echt zo voor die
onnozele minpunten krijgt. Zo bijvoorbeeld euhm ik wiebel, één keer ik heb da zelf gehad, ik
448
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was aant wiebelen op mijn stoel, meneer zegt zo zit op euh vier poten, ma die had mij daar niks
over gezegd. Op eens ik zie op mijn blad, ik heb minpunten daarvoor gekregen (…) Ja als ge ni
akkoord bent me iets dan ga je, voor je opkomen, je gaat zeggen hu das ni waar, ja dan ga je
tot discussie komen enzo, maar ja opvoeder heeft altijd gelijk hier…”455 Ook de professionals
geven aan dat de punten vaak zorgen voor de nodige wrevel: “De meeste gaan over een punten
ni eerlijk vinden of het feit da ze dan ja, elk doorsnee, gaat daar eigenlijk alles over. Da ze
vinden da die punten ni eerlijk zijn, waardoor da ze op hun kamer zitten, of geen mp3 hebben.
Of, en, of geen groen hebben, da kleurke is toch belangrijk omdat het toch laat zien da ze kei
goed bezig zijn zo maanden aan een stuk. Terwijl da geel op zich ook is ni erg is. En ge merkt,
als da dan een hele dag aan de stuk is, dat daar de conflicten wel over ontstaan. Of ja,
inderdaad, discussies.”456 Ook Bruno beaamt dit: “Achteraf zien ze da dan, en dan komen ze af
van hé, waarom heb ik daar minder punten op dit? Euh, ja, ge weet da toch ni zeker, da was
helemaal ni waar, we waren daar ni over bezig. En zo ontstaan er conflicten.”457 Steven is zich
ook bewust van het feit dat de punten belangrijk zijn voor de jongens en dat ze soms problemen
kunnen veroorzaken: “En de gasten weten goed hoe da ze, hoe da ze hun punten kunnen
verdienen. Dus ze mogen een uitleg komen vragen hé. In het begin doen ze dat ook. Zijn ze ni
akkoord, dan kunnen daar wel is conflicten van komen. Worden ze arrogant, onbeleefd. Gaat
zelfs tot scheldpartijen toe.”458 Het feit dat het puntensysteem conflicten veroorzaakt, wordt
door P13 gecounterd door te stellen dat het puntensysteem ook bepaald gedrag de kop in drukt:
“Da is ook euh, voor gedragsverandering teweeg te brengen, vind ik da ook wel goed omdat
die euh, die gaan daar eerst op focussen. Maar doordat ze daar op focussen doen ze wel hun
best en is hun traject wel op gang getrokken. Dus het is een manier om, het is natuurlijk ni de
ideale manier. Het zou nog beter zijn dat het echt van hun eigen komt. Maar ik denk dat da een
utopie is voor da hier binnen hun termijn tot leven te krijgen. Dus… Ja, ik denk da het zonder
da systeem wel veel moeilijker zou zijn. Ik denk dat er dan meer escalaties en meer conflicten
zullen zijn. Waardoor da ze dan minder aan hun traject kunnen werken”459. Enerzijds zorgt het
systeem voor het vermijden van conflicten, maar anderzijds veroorzaakt het systeem zelf voor
veel conflicten: “Over het algemeen, da zijn altijd de punten van discussie. Of als wij punten
geven waar ze ni mee akkoord zijn.”460
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Uit de reeds eerder aangehaalde citaten blijkt dat de jongens vaak in discussie gaan met de
opvoeders. We kunnen dan ook stellen dat de meeste conflicten zich afspelen tussen de jongens
en de opvoeders: “Maar euhm jongens, allee jongeren met de opvoeders wel dagelijks. Van
alles, bijvoorbeeld euh iemand smeert zijn boterham, pakt één boterham en die smeert die
helemaal en die wilt die dubbel plooien da mag ni en dan pakt een opvoeder brood, die legt die
op zijn op die andere boterham en dan komen er zo conflicten enzo.”461 Ali is ook deze mening
toegedaan: “Jongeren en opvoeders dagelijks. Dagelijks ja. Zeker voormiddag en namiddag
éné keer. Voormiddag en namiddag sowieso éné keer.”462 Heel wat jongens halen echter aan
dat er zowel tussen de jongens onderling als tussen de jongens en de opvoeders al eens
problemen voorkomen: “Pff… Ik denk vooral tussen de jongens en… Eigenlijk allebei, soms da
de opvoeders vanochtend was da nog, een jongen en de opvoeder, dus pak maar de opvoeders.
Ja ook soms tussen de jongens.”463 Professional Jean beaamt dit en stelt dat de problemen zich
evengoed situeren tussen beide groepen: “Euh, beide. Misschien iets meer euh, tussen de
jongeren en personeel. Euh, da’s altijd een beetje wisselend.”464 Ook Lena geeft dit aan: “Euh
beide eigenlijk.”465 Van der Helm (2011) benadrukt in zijn doctorale thesis ook dat geweld
zowel voorkomt tussen de professionals en de jongeren als tussen de jongeren onderling. De
problemen tussen de jongens onderling zijn volgens de jongens in ons onderzoek echter minder
frequent: “Ja allee ni zo veel gasten ondereen, ma da gebeurt ook wel.”466 En ook minder intens:
“Da gebeurt ook wel eens ma da zijn, da wordt snel opgelost. Da gaat meestal over voetbal,
das goal, nee da is geen goal, kent ge zo, kleine, domme, dingskes. Ja gewoon zo van die dinges,
of zo steekskes onder elkaar, of we zijn aan tafel aant praten en één die geeft zo’n domme
opmerking zo, dan steekske tegen geven en dan ff ruzieke, ma das snel opgelost.”467 Charly
beaamt dit ook door te stellen: “Soms ruzie, ma vijf minuten later zijn die weer al samen, snapt
gij. Ni echt ruzie. We zijn samen snapt ge, we moeten geen ruzie maken.”468 De loyaliteit onder
de jongens zoals aangehaald in het vorige onderdeel, komt ook hier weer sterk naar boven. P5
geeft aan dat het wel voorvalt dat de jongens ruzie hebben, maar het gaat dan om kleine dingen:
“Da gebeurt wel ma da is eigenlijk, allez, echt conflicten hé, kleine conflictjes wel hé. De ene
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achter de rug iets gezegd over de andere. Of euh, da gebeurt regelmatig.”469 De ruzie onder de
jongens blijven voor de professionals eerder onder water: “Nu ik denk dat de conflicten onder
de jongens, dat da heel vaak, heel vaak onder, onder de dingen blijft. Ja, omdat die omdat ja
hoe moet ik da zeggen. Omdat ze daar niks mee winnen. Ja, conflicten met opvoeders is heel
vaak omdat een begeleider zegt van: dit verwacht ik van u of dit, en de jongen daar ni mee
akkoord is, dus die heeft iets verloren en die gaat in discussie. Of da conflict, allez, escaleert,
en de jongens onderling, die hebben veel meer profijt van samen te werken en de groep
fatsoenlijk te laten draaien omdat da voor iedereen plezant is omda ze dan meer van hun kamer
mogen en da liever doen. En dan, ja, denk ik dat die meer zo iets hebben van ja, ik vind u ni zo
tof ma ik zal toch mee gaan sporten want anders sport ik ni. Ja of die sluimen zo al een tijd
verder. Of gewoon een steek geven af en toe. Die komen zelden tot de oppervlakte.”470 De
problemen komen zowel tussen de jongens onderling als tussen de jongens en de opvoeders
voor. Er is een enkeling die aangeeft dat als hij problemen heeft dat die zich dan voornamelijk
voordoet met de andere jongens en niet met de opvoeders: “Met het personeel niet, met jongeren
gebeurt wel eens.”471
5.2

Verbale of fysieke conflicten?

Wanneer we het hebben over conflicten die zich voordoen binnenin de jeugdinstelling, dan gaat
het voornamelijk over discussies, meningsverschillen of, om het met een meer beladen woord
te zeggen, ruzies. Een conflict betekent letterlijk ‘strijd’ of ‘verschil van mening’.472 Het is
immers belangrijk om stil te staan bij wat onder de term ‘conflict’ gecategoriseerd kan worden.
De conflicten waar we het over hebben zijn over het algemeen verbale conflicten. De jongens
geven aan dat fysieke agressie of geweld nauwelijks of weinig voorkomt in de jeugdinstelling:
“Slaan? Hier? Neen.”473 Miko benadrukt dit ook: “Eigenlijk ni. Ma bij, allee, ik heb het alarm
ma twee keer ofzo, drie keer weten afgaan, dan was da al één keer voor mij in die acht maanden
dus. Da gebeurt hier eigenlijk helemaal ni veel ze, das hier uitzonderlijk.”474 Ook Elke, één van
de professionals haalt aan dat er heel wat onder de term conflict valt, alsook dat agressie weinig
voorkomt: “Euh, ik denk da als ge daar nu echt naar zou zitten kijken hé, Esther, da conflicten
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zich hier wel, conflicten hé, zich hier wel regelmatig voordoen. Euh, want da gaat voor mij over
alles hé, da gaat voor mij over woordenwisselingen tussen gasten…Ja, hé, dus echt conflicten
doen zich hier vaak voor. Ne jongen versus nen atelier-meester, jongens onderling, collega’s
onderling, allez, ik denk dat da… Ne jongere versus een team is voor mij ook een conflict. Euh,
ja… Ik denk… Toch wel, ja, nee, ik denk eigenlijk in heel die campus, lijken mij er hier toch
heel weinig dagen waarop er echt geen conflict zou geweest zijn. Ma nooit, allez, groots ni hé,
als ge mij zo vragen, dan zijn het echt conflicten waarbij da bijvoorbeeld agressie te pas komt
of echt een sanctie te pas komt, ja, nee, dan ga ik al naar iets anders. Da komt veel minder voor
eigenlijk hé.”475 De professionals geven enerzijds aan dat agressie niet veel voorkomt: “Da valt
eigenlijk goe mee.”476 Anderzijds geven er ook wat professionals aan dat het afhankelijk is van
periode tot periode en dat er nu weer wat meer voorvallen zijn: “Want in de instelling in het
algemeen komt het, ja, ge hebt zo perioden hé. En nu de laatste periode was wel redelijk wa.
Ja, zelf, ja, zelf hebt ge da wel meegemaakt, ja.”477
De agressie die voorkomt, is voornamelijk te categoriseren onder verbale agressie: “Geweld…
Ja, ni vaak hé, ma ik denk wel, zo, ja, verbale agressie, ça va nog wel. Ma da gebeurt ook wel
vaak, vaker dan de gemiddelde job denk ik.”478 Fysieke agressie komt niet vaak voor, maar
Miranda geeft wel aan: “Ja, da gebeurt. Euh, ja, da gebeurt hier hé, ni zo vaak, ma als het
escaleert, escaleert dat hier wel stevig.”479 Ook Sanne stelt dit: “Ik vind da eigenlijk ni. Ik vind
da da hier goed meevalt. Ma als er agressie is is het verregaand. Toch fysieke agressie hé.
Verbale agressie, ja, da’s hun taalgebruik denk ik dan. Zolang het verbaal blijft heb ik zo iets
van: ik kan het nog wel horen. Ja, ça va. Ma eigenlijk valt da vrij goed mee. Ma als het paddert,
dan is het wel serieus. Da’s nooit zomaar.”480 Een deel van de jongens geeft aan dat het wel
voorkomt, ze hebben het dan van horen zeggen, maar ze hebben het nog niet echt zelf gezien
of meegemaakt: “Euhm toen ik in [X] zat, heb ik da wel al gehoord, ma we hebbe zo van die
doeken voor ons raam hangen, zoda wij ook ni buiten kunnen kijken.”481 Ook Jos zegt hierover:
“Nooit gezien. Ja één keer heb ik eens gehoord.”482 Ook Amber, één van de professionals
bevestigt dit: “Nu, de laatste tijd weer wel heb ik de indruk. Ma ik heb de indruk da da heel
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vaak in vlagen ga. Dus da’s zo, dat er één agressie gebeurt, dat da ergens, ze zijn er dan ni bij
ma ze horen da toch, en ze weten meer dan wa wij weten, wat da betreft.”483
Een ander deel van de jongens geeft aan dat ze het wel al eens gezien hebben, maar dat het niet
iets is dat heel vaak voorvalt: “Nee ni zo heel veel. Hier eigenlijk heel zelden. Ik heb ene keer,
nu ikke da gevochten heb gehad, ma voor de rest echt ik heb da hier nog nooit geweten.”484 Het
kan wel eens voorkomen dat de jongens naar aanleiding van een conflict hun controle verliezen,
maar meestal blijven deze voorvallen nog redelijk beperkt: “Euhm, soms wilt da zich afspelen,
maar dan gebeurt da toch net ni, door misschien te weinig tijd, da de opvoeders of iemand
tussen komt ofzo, maar ik denk moest da, moest er geen opvoeders zijn, dat er euh toch wel
soms geweld zou gebruiken.”485 J6 haalt dit ook aan: “Ja ja ja. Ja al een paar keer gezien hé,
agressie enzo, da begeleiders bang worden enzo. Ja ja, sowieso. Er komt geweld, maar het is
ni da die gaan ontvangen snapte, begrijpt u wa ik bedoel? Die gaan geen kletsen krijgen ofzo
snapte, oftewel komen ze op tijd tussen oftewel is die gast gewoon agressief en begint tegen de
muur ofzo te slagen snapte.”486 De jongens lijken te kunnen beheersen: “Ge ziet hier veel
jongens die da echt willen doen, die zich echt moeten inhouden voor.”487 En dit vaak om erger
te voorkomen: “Nee. Da ga nooit gebeuren, als ge een opvoeder slaagt dan word ge direct uit
handen gegeven.”488 De strakke structuur en de angst om gestraft te worden, drukt de conflicten
als het ware de kop in. In een gesloten jeugdinstelling lijkt er weinig plaats te zijn voor
discussies, meningsverschillen, ruzies of conflicten. De structuur en het sanctiebeleid laten het
ontstaan van zware conflicten niet toe, al zijn allerlei strubbelingen onder de jongens, alsook
tussen de jongens en het personeel, dagelijkse kost: “Ik denk dat da bijna iets dagelijks is. Toch
zeker als ge bekijkt op instellingsniveau. In de leefgroepniveau misschien ni onmiddellijk ma ik
denk op instellingsniveau, conflicten, dat dat bijna dagelijkse kost is. (…) Ma ge hebt zoveel
gradaties in conflicten, allez, pff… Ja, misschien inderdaad ni alle dagen agressief gedrag
maar zogezegd kleine conflictjes. Da is natuurlijk, ge hebt periodes dat da regelmatig voorkomt
instellingsgewijs.”489 In ons onderzoek komt agressie wel eens voor, maar het blijkt geen
alledaagse gebeurtenis te zijn. In de literatuur daarentegen benadrukt men juist dat jongeren die
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van hun vrijheid beroofd zijn, net heel wat risico lopen om onderworpen te worden aan geweld
(Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014).

5.3

De strakke structuur houdt conflicten in bedwang?

De professionals geven aan dat het leven in de jeugdinstelling strak georganiseerd en getimed
is vanuit het volgende idee: “Ik zeg het als ge redelijk veel met de jongens bezig bent en de
interactie kunt onderhouden. Ik heb ook zo iets van, zo lang ge met de jongens bezig zijt kunnen
ze ook minder mis doen zeg ik altijd. Dus euh… ge kunt ze even goed achter een laptop ofzo
van eh, wa onnozel is hé. Ge zijt daar op da moment. Maar uiteraard gaat da ni altijd. Maar
dan nog geeft ge ze de opdracht da ze dan geconcentreerd zijn. Da’s natuurlijk ni gemakkelijk
hé. We hebben tegenwoordig ook heel veel werk bij gekregen, allez, administratief werk hé.”490
Evi geeft hierover het volgende aan: “Ma het is ook, ze hebben een invulling. En van het
moment, hé, wanneer zou er bijvoorbeeld een conflict kunnen bestaan, bijvoorbeeld tijdens de
pauzes omda ze dan, ja, vrij zijn, bij wijze van spreken. Oké, da’s gestructureerd, ze moeten op
een bankskse zitten, ze moeten per klas zitten, dus da loopt allemaal vrij gestructureerd, en dan
sluit ge bijna situaties uit, ja, ze kunnen bijna ni, ofwel moet het echt al opgeborreld zijn dat
het daar dan ontploft. (…) Er is ne collega, die zegt altijd: ofwel houdt gij de jongens bezig,
ofwel houden zij u bezig. Ja, da’s zo een beetje, van het moment da ge die wa meer vrije ruimte
geeft, ze zijn da ni gewoon om me iets nuttig bezig te zijn, nuttig is misschien ni het juiste woord
ma een vrij moment in te vullen zo wat. Een hobby, er zijn er veel die da ni weten wa da is
bijvoorbeeld hé. Een vrij moment, hoe kan ik da het beste invullen, ge kunt de krant lezen, ge
kunt een boekske lezen, ge kunt tv kijken, ge kunt met kaarten bezig zijn. Allez, ja, da’s zo een
beetje. Ik zeg het, ze hebben hier ni echt veel ruimte om tot een conflict te komen eigenlijk.”491
Heel wat professionals kaarten het voorgaande aan, zo stelt P9: “Want de jongens die, allez, als
ze, ofwel houdt gij ze bezig, ofwel houden ze u bezig.”492 Ook Frits heeft hier het volgende over
te vertellen: “Dus ge moet eigenlijk de gasten, allez, da was de eerste opdracht die die, van
meekreeg als ik hier begon te werken: zorg da ge die mannen bezighoudt en doet ge da ni, dan
houden die gasten hun eigen bezig. En da’s altijd bijgebleven.”493 Dezelfde stemmen
weergalmen in het onderzoek van Jaspart (2010, p. 220): “Occupez les jeunes ou c’est eux qui
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vous occuperont”. Dode momenten worden ook in het onderzoek van Jaspart gezien als
potentiële bronnen van geweld, discussies, gevechten,…
De jongens weinig ruimte laten, aanziet P20 als het verzekeren van de veiligheid voor iedereen:
“Allez, ge merkt vaak gewoon als ge ze efkes alleen laat, dan beginnen ze al te fluisteren over
het één of het ander. Terwijl ze goed weten da da ni mag. En ik voel mij dan altijd zo een
kleuterjuf als ik dan zeg: ja, ni fluisteren, of in de douche, van nee dit niet, dit niet. Terwijl ja,
allez, soms denk ik dan ook wel: pff, overdrijven wij ni? Maar ja, da’s moeilijk hé. Ge overdrijft
dan wel een beetje, ja, het voelt zo kinds als ge moet zeggen, eh, in de douche moogt ge ni
praten. Maar ja dan zitten ze dingen te bedisselen die ze ni mogen bedisselen. En dan hebben
wij gewoon die controle ni en daar hebben wij ook gewoon schrik van, hier. Om die controle
te verliezen voor, ja, voor de veiligheid en ook gewoon voor hunzelf dat zij ni de kans krijgen
om…”494 Ook dit is iets wat terug komt in het onderzoek van Jaspart (2010, p. 220). Zij haalt
aan dat het strikte en vooraf bepaalde programma dat de dag vormt, in de dagelijkse realiteit
van de instellingen een expliciete basis is voor een beveiligd collectief beheer. Het is belangrijk
om op elk moment te weten waar elke jongere zich bevindt en wat hij of zij doet. Alle
gevangenissen streven naar een minimum aan controle en orde te behouden in hun faciliteiten.
Eén van de meest beangstigende situaties voor een opvoeder is een mogelijke aanval door de
groep jongeren of een groep die weigert om mee te werken.
Geweld komt niet vaak voor in de instellingen. Discussies en meningsverschillen komen dan
weer voornamelijk tussen de jongens en de opvoeders voor. Onderling hebben de jongens wel
eens ruzie, maar dit is iets dat zich voornamelijk afspeelt wanneer de opvoeders niet kijken of
het niet zien. Ook de strakke structuur, de veelheid aan regels en het puntensysteem onderdrukt
het aantal conflicten. P18 zegt hierover: “Euh maar daarin denk ik dat we minder conflicten
hebben dan een doorsnee leefgroep in de bijzondere jeugdzorg. Juist omwille van de structuur
omda we die veiligheid of die rust heel erg inbouwen dat eigenlijk daardoor heel wat jongeren
in da ding zitten.”495 Ook Miranda haalt dit aan: “Ja, omdat er inderdaad wel heel wat structuur
is. Ik denk dat, al is structuur en da zwaar sanctionerend beleid en die cellen en dit en dat er
ook wel voor zorgt dat, vaak, conflicten of, vermeden worden of ni uitgesproken worden of
rapper van de mat worden geveegd om ervoor te zorgen dat het ni escaleert.”496 Elke vorm van
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foutief gedrag wordt zo goed als onmiddellijk afgedaan. Crewe (2011, p. 518) toont aan dat
gevangenen er niet van mogen uitgaan dat er zoiets bestaat als een ‘moment van uitwisseling’
of een ‘vergeten incident’. Alles wat je als gevangene doet of zegt wordt op papier geschreven
en komt in je dossier. Men zou daarom kunnen stellen dat de jongens creatief zijn en dat ze
omwille hiervan gebruik maken van bepaalde momenten om bijvoorbeeld hun vetes uit te
vechten. Ze vertonen allerlei heimelijk gedrag achter de rug van de professionals. Daarom
kunnen we het leven in de jeugdinstelling, net zoals uit het onderzoek van Jaspart (2010; 2011)
komt, vergelijken met een toneelstuk. De jongens vertonen op het podium (in dit geval de
leefgroep, waar hun gedrag voor iedereen zichtbaar is) heel wat sociaal wenselijk gedrag, maar
het is vooral in de coulissen (de andere ruimtes binnenin de leefgroep die minder zichtbaar zijn)
dat er zich het één en ander afspeelt: “Nee. Ma soms wel onder gasten, ondereen zo. Achter de
rug van, in [X] was da toch. Dan euhm, dan wordt er in het poetshoek, daar hangen er geen
camera’s snapte, dus dan ga je het poetshoek binnen en dan kunt ge daar iemand rap wa
rammel geven en daarna snapte.”497 Ook Jan geeft dit aan: “Geweld? Pff voor de opvoeder
nooit, ma zo als de opvoeder ff weg is, als we aant roken zijn ofzo, doen die wel zo stoer en
willen die wel enzo, ma die kijken is de opvoeder daar, is de opvoeder daar, dus er gebeurt
bijna nooit iets, ma da kan wel eens zijn da da effe escaleert, da er wel iets gebeurt, ma dan
vlieg je alle twee naar [X] en dan zijn die alle twee lang gesanctioneerd.”498
Ook de professionals zijn zich ervan bewust dat er veel dingen achter hun rug gebeuren: “Heel
veel. Ma zien wij die? Nooit. Of toch bijna nooit. Ze weten het goed verborgen te houden. Ja.
Ge ziet da soms wel, of ge voelt wel aan tafel dat er wa… Spanning is. Ma ze zullen nooit aan
tafel spreken waar een opvoeder bij is. Of nooit is veel gezegd, ge hebt er sommigen die dat da
wel doen hé. Ge moogt ni veralgemenen. Ma ge merkt heel vaak dat er heel veel is en… Da ge,
nee, en da ze het zeker ni komen zeggen, en da ze het zeker ni gaan uitpraten waar een opvoeder
bij is. Ja. Of ze moeten is, de ene moet naar toilet en den andere glipt is rap mee, of… In de
atelier, allez, da’s niks op zich tegen de atelier ma, ja, en in het waskotteke springt er is ene
mee naar binnen, dan heeft niemand het gezien. Ze weten verdomd goed wanneer da ze het
kunnen, ja, ja.”499 P17 is ook van mening dat de jongens hier creatief in zijn: “Allez ja ik weet
ni waar da mee te maken heeft, euh… Ik heb ook al geweten da gasten zeggen da zij deden alsof
da zij ni overeen kwamen zodat opvoeders hen minder in het oog hielden als ze samen waren.
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Ja, creatief hé.”500 In deze tussenruimten worden vetes uitgevochten, maar ontwikkelen de
jongens onderling ook relaties en humor (Jaspart, 2012). Goffman (1961) spreekt in het
verlengde hiervan over ‘removal activitites’: het zijn deze activiteiten die de jongens soms enige
verlichting van de monotonie van het dagdagelijkse leven in de instelling kunnen geven
(Inderbitzin, 2005).

5.4

Vormen van verzet?

Omdat het gedrag van de jongens nauwgezet gemonitord wordt, hebben ze zowel letterlijk als
figuurlijk weinig bewegingsvrijheid. De kleinste misstap wordt gesanctioneerd. Zo haalt één
van de jongens aan: “Ik had elke dag zo rood of geel, oranje. Ik heb zo maar drie keer groen
ofzo gehad. En ik werd wel kei boos als ik de punten had, ik zeg voor wa is da voor wa is da.
Die zo ja kalm of ge ga naar u kamer en werd da altijd zo’n heel conflict, dan uiteindelijk
belandde ik altijd naar de kamer of eens naar [X] of. Hier, allee hier heb ik al beter mijn best
gedaan ze. Hier, gedraag ik mij, ma ik, allee ik word er soms zo kwaad van snapte. Dat die zo,
iets hebben voor u, voor u klein te houden zo en daar kan ik ni tegen hé. Want ge moet u altijd
zo inhouden snapte.”501 De jongens worden onderworpen of dienen zich te onderwerpen aan
een systeem waarin ze weinig zeggenschap hebben en niet alle jongens lijken hier altijd even
goed mee overweg te kunnen. Waar mogelijk bieden ze de dan ook de nodige weerstand. In
deze omgeving lijkt er weinig plaats te zijn voor agency. Cheliotis (2006) stelt echter dat het
net de agency is, die zich manifesteert in de vorm van weerstand. Dit kan gaan van heel open
vormen van verzet tot meer stille vormen van verzet. Scott (1990) heeft het in zijn onderzoek
over ‘public transcripts’ en ‘hidden transcripts’. Een heel open vorm van verzet is bijvoorbeeld
het ontvluchten van de instelling: “Davy die op weekend was, is niet teruggekeerd
gisterenavond. Blijkbaar had hij met een jongen van een andere leefgroep een plannetje
gesmeerd om te vluchten en onder te gaan duiken in de Ardennen. Voorlopig ontbreekt alle
spoor van Davy.”502 Deze open vorm van weerstand komt relatief vaak voor: “Ik merk dat heel
hard in vergelijking met, op die vier jaar tijd, da da echt zo, jongens die gaan lopen enzo, of
terugkomen, da da echt wel veel meer is als vroeger.”503
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Wanneer de jongens het niet kunnen vinden met de regels proberen ze hier op een creatieve
manier mee om te gaan: “Nee gewoon algemeen me die begeleider, die maakt van een vlieg een
olifant. Dan blijf ik gewoon liever op kamer. Nee, dan zeg ik gewoon dat ik ziek ben. Ziek of
hoofdpijn en dan blijf ik op kamer.”504Ze beperken hun verzet of weerstand in die mate dat ze
zichzelf niet al te veel schade toebrengen of in zoverre dat het hen een bepaald voordeel
oplevert: “De eerste dag, heb ik ff op mijn stoel gezeten, de tweede dag ben ik gaan slapen, zo
van het interesseert me ni meer. Nee da mag ni. Misschien da opnieuw doen, de derde dag oké
terug gewoon op bed gelegen en uiteindelijk ben ik toch op mijn stoel gaan zitten, omda ik uit
de kamer wou.”505 De regels overtreden of bepaalde routines saboteren, geeft de jongens het
gevoel van controle. Dit is een gevoel waar ze anders van uitgesloten worden (Bengtsson T. T.,
2012). De jongens vertonen meestal wat weerstand, maar dit valt volgens Michel over het
algemeen wel mee: “Da valt naar mijn mening nog wel mee. Allez da gebeurt, 1 op 10 ofzo zal
sowieso een dag of twee dagen extra op de kamer moeten omdat die op zijn bed gaat liggen
bijvoorbeeld. Het zijn ook, ja, soms zijn da ook regels waarvan ik zelf denk van, ja, is da wel
helemaal nodig allemaal?”506 P20 geeft aan dat als de jongens weerstand vertonen, dat ze dit
meestal op een subtiele manier doen: “Euh, vaak is da ook zo wa subtiele weerstand,
onderhuids, da moeten we ook proberen te doorprikken. Ja, zo grenzen aftasten, euh, concreet,
euh, bijvoorbeeld nu hebben we drie nieuwe collega’s bij ons, die kennen misschien ni alle
regels. Jongens gaan da, zo, ja, mogen we da doen? Ja, da mag normaal gezien. Of over
onderwerpen praten da eigenlijk ni mag. Zo juist die grens opzoeken van dingen doen ma dan
just weten wanneer da ge moet stoppen, ook om te kijken of de begeleiding erop reageert, da’s
ook weerstand hé.”507
Het subtiele waar P16 het over heeft, kunnen we categoriseren als stille vormen van verzet: “Of
dan zitten wij zo tijdens nieuws zo en dan ineens ne scheet, hup, oei wie was da? Kweet da ni
meneer, ja naar de kamer. Hup en dan is da zo veertig minuten of een half uur. Dan mogen wij
er terug af, hup, of dan zitten wij terug film te zien en dan zitten ze van die geluidjes te maken
enzo van die dinges.”508 Ook tijdens de observaties werden stille vormen van verzet vaak
geobserveerd: “Na het eten moesten de jongens hun dagelijkse kuistaken afwerken. Eén jongen
gaf aan geen taak te hebben, daar hij dit gisteren al had gedaan. De opvoeder gaf hem een andere
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taak. Dit was niet naar de zin van de jongen. Achter de rug van de opvoeder stak hij dan ook
zijn tong uit. Dergelijke gedrag achter de rug van de opvoeders zie je vaak. Ze lopen er waar
mogelijk de hoekjes en kantjes er wel van af. De jongens moeten rustig zijn en mogen
bijvoorbeeld niet over hun feiten praten, maar wanneer een opvoeder wat verder weg is en het
niet kan horen zie je toch dergelijke dingen gebeuren.”509 Ook de volgende passage uit de
veldnota’s laat stil verzet zien: “Terwijl opvoeder Rudi met mij aan het praten was, profiteerden
de jongens hiervan. Ze lachen en doen zaken die niet mogen wanneer de opvoeder het niet
ziet.”510
De professionals zijn zich bewust van deze stille vormen van verzet. Zo haalt Julie hierover
aan: “Ja, achter de rug van de begeleiding steekt die van alles uit en da gaat over heel kleine
dingen, bijvoorbeeld het sleuteltje van de fiets aftrekken en verstoppen. Euh, geluiden maken
tijdens euh, tijdens het nieuws. Euh, een pakje sigaretten van de atelier meester ontvreemden,
zo van die dingen.”511 Ook uit de veldnota’s blijkt dat de professionals hiervan op de hoogte
zijn: “Om 07u30 werden de andere jongens gewekt. Ik volgde opvoedster Maaike in dit ritueel.
Ze klopte aan op de deur, deed het licht aan, zei goedemorgen en openende de jongens hun
deur. Ze wachtte telkens tot de jongens haar terug begroet hadden. Benny zei eerst geen
goedemorgen en zei dat hij ziek was. Hij zei dat hij buikpijn en hoofdpijn had en vroeg aan
Maaike of hij in bed mocht blijven liggen en of ze het licht terug wilde doven. Maaike zei dat
hij even moest proberen om op te staan, zich te verfrissen en dan ging Maaike hem wat
medicatie geven en daarna konden ze zien of het beter ging met hem of niet. Benny protesteerde
hier even over, maar stond uiteindelijk toch op. Benny had gisteren na zijn bezoek zitten huilen,
zijn ziek zijn zou hier mee te maken kunnen hebben? Maaike zei achteraf dat het een manier
van de jongens is om weerstand te tonen of om tegen de regels in de gaan. Ook Koen was eerder
deze week op kamer gebleven wegens hoofdpijn. Het is hun manier om even te protesteren
tegen de veelheid aan regels.”512
Elke vorm van verzet wordt vrijwel direct in de kiem gesmoord: “Bijvoorbeeld bij ons is er
iemand die bijvoorbeeld zijn pantoffel wegsmijt onder de kast, dan moet je na de kamer heel de
dag ofzo iets, of iemand da bijvoorbeeld scheten in de zetel, dan moet je ook na de kamer”513.
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Volgend stuk uit de veldnota’s laat ook zien dat er onmiddellijk gereageerd wordt op dergelijk
gedrag: “Aangezien de jongens niet altijd even stil waren tijdens het tv kijken (opvoeder had
serie opgezet en de lichten waren gedoofd, dus dit werd aanzien als het zien van een film en
dan moeten ze stil zijn), werd hier door de opvoeder commentaar op gegeven. Hij zei dat als
hij nog één keer geluid hoorde, dat hij de tv zou afzetten. Opvoeder Senne liep weg en er was
een luide scheet te horen. Opvoeder Senne zei: ‘Tv af, mannen ik heb jullie gewaarschuwd’.
De tv werd afgezet en de jongens moesten zich op een andere manier bezighouden.”514 Deze
stille vormen van verzet vinden plaats in de tussenruimten (de coulissen) van de strakke
structuur (het toneelstuk) en kunnen dus op hun beurt ook tot conflicten leiden. Zo geeft
professional Bruno aan: “Van euh, dus onlangs een conflict gehad aan tafel. Jongens mogen ni
over jongens van hun buurt praten. En twee jongens aan tafel waren erover bezig ma op een
heel subtiele manier da ni, heel stil praten, snel praten, just als ge naar daar kijkt, en ik spreek
ze daar op aan. Ma ge weet ni over wa da ze het juist hebben. Ma vaak is da zo bij die jongens
da ze, het kunt ni bewijzen, ge weet in zeker, dit en dat. Ma da maakt voor mij ni uit als ik het
gevoel heb, meestal is da gevoel wel juist, dan verdienen ze minder punten op da dagdeel.”515

6. Klachten
Zoals we hierboven gezien hebben, passen jongeren zich op verschillende manieren aan aan het
institutionele leven. Zo spelen onder meer ook de pains of imprisonment, waarmee ze
geconfronteerd worden tijdens hun opsluiting, een rol in hoe ze zich aanpassen. Naast de twee
voornaamste aanpassingsmodellen en mogelijke aanpassingsstrategieën die van invloed kunnen
zijn op hoe jongeren zich aanpassen, kan het klachtrecht ook een mogelijke strategie zijn waar
jongeren beroep op kunnen doen wanneer ze willen omgaan met deze ‘pains’. Wanneer jongens
zich niet begrepen voelen of zich onterecht behandeld voelen in de jeugdinstelling, kunnen ze
actie ondernemen door middel van het indienen van een klacht. Het klachtrecht zou ons dan
ook iets kunnen vertellen over hoe de jongeren hun plaatsing beleven en ervaren.
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6.1

Klachtmogelijkheden

6.1.1 Intern en extern
In de door ons bezochte jeugdinstelling, kunnen jongeren via verschillende wegen klachten
indienen. De jongeren beschikken over interne en externe klachtenmogelijkheden. Enerzijds
kunnen jongeren, door middel van het schrijven van een brief, intern een klacht indienen bij de
directie. De jongere schrijft zelf deze brief, waarna deze wordt overhandigd aan de opvoeder of
aan de CV, die het dan op zijn of haar beurt persoonlijk, of via de brievenbus van de directie,
aan de directie bezorgt.516 Stacey verwoordt deze interne klachtenmogelijkheid als volgt: “Of
als gij een brief schrijft van kijk euh, ik zou graag, allee, dan zegt ge van kijk die brief wil ik
door laten gaan naar de directie. Dan zeggen zij, dan komen ze die brief na de [directie] doen
ofzo, dan kunt ge schrijven van kijk ik heb iets te melden, zou ik me u kunnen praten ofzo, heeft
u effe tijd of kunt u mij zo snel mogelijk alsjeblieft iets laten weten als u tijd heeft ofzo. Van die
dingen.”517 Ook Pablo beschrijft de interne weg op dezelfde manier: “Intern oplossen, ja
hierbinnen hé. Bijvoorbeeld als ik klacht indien, moet ik da zeker aan de CV en de CV naar de
[directie] ofzo, zoiets hé. (…) Voor een klacht, allé begeleiders zeggen da ook, ge kunt een brief
schrijven naar de directie me u klachten, ma da kan wel, da kan wel.”518 De interne
klachtenmogelijkheid wordt door P5 op de volgende manier beschreven: “Ahja, als de jongens
echt klachten hebben over iets, allez, ik zeg altijd van: schrijft een briefke naar de directie. En
dan wordt da briefje ook naar de directie gebracht. En dan kan zijn dat de [directie] is efkes
komt praten met die jongen.”519 Professional Rosalie geeft dit ook aan: “Euh, ze mogen ook een
brief naar de directie schrijven, die geven wij dan ook wel af en da gebeurt ook echt, da is al
wel gebeurd, dan maken die ook wel tijd om langs te komen. En een gesprek te doen met die
jongen.”520
Anderzijds kunnen de jongeren ook terecht bij externe instanties om klachten in te dienen,
namelijk bij de JO-lijn of bij het Kinderrechtencommissariaat (KRC). Wanneer een jongere
aangeeft extern een klacht te willen indienen, deelt hij dit mee aan een opvoeder. De opvoeder
neemt contact op met de CV, die op zijn beurt naar de jongere toegaat om hem een
klachtenformulier te laten invullen. De jongere heeft dan de keuze om per brief of per telefoon
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een klacht neer te leggen bij de JO-lijn of bij het KRC.521 Stacey beschrijft de externe
klachtenweg als volgt: “Euh da sta ook in boekske int begin enzo en begeleiders zeggen da ook
van, als er problemen zijn ge kunt na de JO-lijn bellen dit dat.”522 Izi verwoordt de externe
klachtenmogelijkheid op de volgende manier: “Ge hebt recht als ge klachten hebt, da ge naar
de JO-lijn kan bellen enzo, zo van die dinges.”523 P8 haalt het volgende aan over de externe
klachtenwegen:

“Ja,

als

ze

naar

de

jongerenlijn

willen

bellen

of

het

kinderrechtencommissariaat willen bellen, dan moeten ze wel eerst een papier invullen. Da
wordt bij de CV, allez, de CV handelt da, de campusverantwoordelijke.”524 Professional Jean
haalt hierover hetzelfde aan: “Via de CV, de CV volgt da dan op. Een klacht bij de CV, de
jongerenlijn da ze kunnen bellen. De kinderrechtencommissaris.”525 P16 beschrijft de
procedure van de jongerenlijn wat meer in detail: “Euh, ze kunnen klacht indienen, ze kunnen
naar de jongerenlijn bellen, allez, da’s een aanvraag doen. Dus da’s zo een formulier bij de
campusverantwoordelijke, die komt daar dan mee langs me da formulier, de jongens vullen da
in, dan wordt da naar de jongerenlijn gestuurd, dan de jongerenlijn voert dan een heel
onderzoek uit.”526
Wanneer de jongens problemen hebben of ergens frustraties over hebben kunnen ze, naast de
interne en externe klachtenmogelijkheden, ook terecht bij de professionals. Niet alle problemen
leiden effectief tot het indienen van klachten. De problemen kunnen ook intern opgelost worden
alvorens de jongens de interne of externe klachtenweg bewandelen. J7 beaamt dit door te
stellen: “Ja of gewoon na de opvoeders. Stel gij bent me die jongen ni eens of ge kunt daar ni
mee samen leven, want gij hebt er constant conflicten mee, dan gaat gij gewoon na de opvoeders
en gij zegt kijk kan kik me u effe babbelen. Dan zeggen die ja kom maar binnen, hup doen wij
de deur dicht en dan zoeken die mee naar een oplossing. Desnoods zeggen die van kijk gij komt
om da uur uit de kamer en gij om da uur. Dan zoeken die echt mee naar oplossingen, zoda wij
ni meer in conflict komen.”527 Ook J15 zegt hierover: “Tegen wie ik wil, begeleider,
bijvoorbeeld ge moogt me hen praten.”528 Ook de professionals halen aan dat ze eerst zelf met
de jongens over het probleem in gesprek proberen te gaan: “Wa ik altijd voorstel is ten eerste,
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eerst met de opvoeder van kijk, waarover wilt ge praten? Als ze da niet willen, ofwel met de
campusverantwoordelijke. En zeker in het kader van een klacht indienen tegen de maatregel
dan hé.”529 P9 ziet dit ook zo: “Als het dan gaat over onderling problemen oplossen tussen
jongeren of tussen een collega en een jongere, dat dat eigenlijk gewoon efkes doorsproken
wordt, die jongere er ook bij gehaald wordt en dat er toch eigenlijk een terugkoppeling is van
oké, da is het verhaal van de begeleider, da is het verhaal van de jongere. En… En meestal is
da dan vaak ook wel van de baan.”530 Ook P17 bevestigt dit door te stellen: “Mogen ze altijd
doen, hé, als ze mij vragen mogen ze direct bellen. Nu, ik moet zeggen, een paar weken geleden
was er ook iemand die wou ook naar de jongerenlijn bellen. En die heb ik zo nog wa effe, ik
had gezegd: ge moogt bellen maar ik wil eerst me u in gesprek gaan en we bellen daarna. Ma
ook omda, en ja, tuurlijk mag ie van mij klacht indienen en da was ne gast bij wie dat iedere
keer als hij een conflict had met iemand, ging die weg. Of deed die iets… Die kon nooit de
confrontatie aangaan. En ik, allez, ik had het er met hem al een paar keer over gehad en
gesignaleerd en toen was dat ook iets, allez, iets verkeerds meegegeven naar school ofzo, iets
stom. Ik dien klacht in. Da was echt, qua, proportioneel, ik zei: klacht? Allez… Ik zeg, je gaat
daar nog meer problemen mee veroorzaken dan iets anders hé. Uw contact met de opvoeders
is al ni goe, ge geeft er alleen maar een schepje bovenop. Ik zeg van ja, in het kader van die
dingen leren uitspreken, heeft hij uiteindelijk ni gedaan, de opvoeder heeft de eerste stap gezet
naar hem toe. En da’s, allez, goed uitgedraaid. Maar ja, anders euh, allez, mogen zij van mij
best euh…”531
Niet alleen de opvoeders, maar ook de personen van de sociale dienst en de CV’s worden soms
aanzien als personen waarbij de jongens terecht kunnen met problemen of wanneer ze over iets
willen klagen: “Bij de CV en bij ja, in mijn geval mevrouw Steffi waarschijnlijk.”532 Ook Izi
haalt dit aan: “Bij de sociale dienst ofzo. Ja, bij uw IB, individuele begeleider. Of ja
campusverantwoordelijke misschien. Ja, maar je kan da vragen, een gesprek.”533 Naast de
opvoeders, worden door de professionals ook de campusverantwoordelijken heel vaak als
personen aangeduid waarbij de jongeren terecht kunnen met problemen of klachten: “Ooit gaat
ze ook naar de campusverantwoordelijke, van ik wil nu de CV spreken. Ja, oké, dan bellen we
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die op hé.”534 P22 haalt dit ook aan: “Euh, in eerste instantie als er een conflict met ons is euh,
mogen ze altijd naar de campusverantwoordelijke of de directie of weet ik veel euh, vragen om
da intern te bespreken. Als zij vinden dat wij een onterechte beslissing hebben genomen zijn er
wel eens jongens die zeggen van ik wil de campusverantwoordelijke spreken omdat ik wil dat
die een andere beslissing neemt.”535 De mensen van de sociale dienst, die door de jongens ook
af en toe werden aangehaald als personen waarbij ze terechtkunnen om te klagen, worden door
de professionals niet aangebracht tijdens de interviews.
6.1.2 Andere mogelijkheden?
Naast deze twee expliciete klachtenmogelijkheden, kunnen jongeren volgens het voormalig
huishoudelijk reglement van Everberg ook steeds corresponderen en dus ook klachten indienen
bij allerlei externe partijen zoals de Koning, voorzitters van de parlementen, ministers en
staatssecretarissen, diplomaten, advocaten, jeugdrechters, het Comité ter Preventie van
Foltering (CPT), de ombudsman en de leden van het directiecomité van het centrum.536
Ondanks dat het voormalig centrum De Grubbe te Everberg vandaag de dag een andere werking
en wetgeving kent, lijken zowel de jongens als de professionals dit geen toegankelijke wegen
te vinden om klachten bij in te dienen. Tijdens de interviews worden enkel de jeugdrechter en
de advocaat aangehaald als partijen waar de jongeren op regelmatige basis eens contact mee
hebben. De andere personen kwamen niet ter sprake. Of de jongens ook echt klachten indienen
bij hun jeugdrechter of advocaat is niet duidelijk en wordt meestal door de professionals als
onwaarschijnlijk geacht. De jongeren kunnen ten alle tijden contact opnemen met hun advocaat:
“Opvoeder Kurt gaf mee dat ze ook naar hun advocaat kunnen bellen, maar dat ook dit de laatste
tijd niet veel voorvalt.”537 Er kan ook een contact met de jeugdrechter plaatsvinden: “Ze kunnen
ook een brief schrijven naar de jeugdrechter. Dat komt wel vaak voor, maar of het dan effectief
over een klacht gaat dat weet ik dan niet. Ze mogen van mij schrijven, als het klopt, mogen ze
schrijven. Maar wij mogen de brieven niet lezen, door het briefgeheim.”538 De jongens zelf
geven aan deze twee partijen niet als personen te zien waarbij ze klachten kunnen indienen.
Daarnaast hebben ze ook niet het gevoel dat het indienen van klachten bij deze personen veel
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gaat opleveren: “Nee, ni ik heb da gevoel, ik wil da gewoon ni, wa ga ik bij hun klacht
indienen.”539 J10 geeft over het indienen van klachten bij de jeugdrechter het volgende aan:
“Maar snapt u da da werkt zo tegen dan. Moest gij een klacht tegen uw jeugdrechter euh doen,
dan kunnen die u waarschijnlijk zo. Ja dan ging da slecht uitkomen, maar als ge zo over de
instelling, dan gaat die misschien denken van euhm ja, hij, hij doet da daar misschien ni zo goe.
Anders hebt gij ook meestal geen klachten.”540 Ook Tom heeft niet het idee dat hij met klachten
bij zijn jeugdrechter terecht kan: “Ik weet toch da da niks ga helpen. Gewoon, waarom zou mijn
jeugdrechter naar ons luisteren?”541. Ook J13 heeft hier geen vertrouwen in: “Nee, wa ga ik
tegen jeugdrechter zeggen, ja meneer. De rechter, wa gaat de rechter tegen mij zeggen. Wa
gaat de rechter voor u zeggen? Die kunnen alleen jou verlengen of jou vrijlaten, zo simpel. Of
die gaan je huisarrest geven of enkelband kweni. Nee, wa gaat die mij zeggen, da interesseert
hem ni. Die ga zeggen, jij ga je tijd uitzitten en klaar.”542
De jongens hebben niet veel contact met hun jeugdrechter: “Ik praatte daar in het kabinet en
meer ni.”543 Ook J16 geeft dit aan: “Eigenlijk ni. Alleen voor de zitting, als ik moet voorkomen
of naar het verhoor moet.”544 Het contact met hun advocaat komt bij sommige jongens vaker
voor, al zijn er ook jongens die aangeven geen contact met hun advocaat op te nemen: “Ik praat
niet met mijn advocaat.”545 Een groot aantal jongens geeft aan dat ze hun advocaat eerder
contacteren om andere zaken te regelen en niet om klachten in te dienen: “Ja ik heb da al een
paar, allee ik heb zoal eens na de advocaat gebeld, omda ik heb dan… Ja ni echt om te klagen,
ma ik heb dan aanvraag gedaan voor bezoek en brieven voor bepaalde familieleden.”546 J18
geeft dit ook aan: “Ja ma da zijn meestal voor zaken, voor euh, wat hier verder moet, euh
wanneer hebt ge nog iets gehoord van de consulent, zo van die dingen. Ja meer over mijn
traject, wanneer ik naar huis mag enzo.”547 Peter geeft aan dat zijn advocaat niet veel kan doen
met klachten: “Wa kan die doen mevrouw? Die kan ni veel doen. Die kan gewoon, een beetje
tegen vechten, allee hoe zeg je da, voor u vrij te krijgen, maar veel gaat da ni helpen.”548
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Waar de jongeren hun advocaat of jeugdrechter voor het indienen van klachten niet
onmiddellijk geschikt achten, ziet P18 dit anders: “We hebben het klachtrecht, ge hebt euh, de
jongerenlijn, de kinderrechtencommissaris en hun eigen advocaat of jeugdrechter me wie ze
altijd kunnen contact hebben.”549 Nochtans lijken de professionals de jongens te volgen
wanneer ze zeggen dat deze twee partijen voornamelijk voor andere zaken aangesproken
worden: “Ja, met de advocaat mogen ze bellen zoveel dat ze willen en kunnen. Euh,
jeugdrechter, allez, advocaat mogen ze bellen, schrijven, eigenlijk alles. Jeugdrechter is
brieven schrijven omda ja, als ge ze daar altijd naar gaat laten bellen, die weten nu al ni waar
beginnen. En dan hebt ge zo iets van: oké, schrijf een brief en als da echt belangrijk is zal de
jeugdrechter daar ook op antwoorden. Consulenten, hetzelfde, brief schrijven of… Nee, da ga
meer over zichzelf verdedigen waarom ze hier zo snel mogelijk naar buiten moeten. Ik heb ni
het gevoel dat da echt over klachten gaat.”550 Eef haalt in het verlengde hiervan het volgende
over het contact met de advocaat aan: “En naar de advocaat wordt wel gebeld ma eigenlijk ni,
ni, echt voor klachten. Eerder voor als ze moeten voorkomen, hoe zit da, kunde gij da regelen
voor mij, meer in functie van, ma ni voor klachten denk ik.”551 Ook Jean bevestigt dit door te
stellen: “Euh, ja, met hun advocaat natuurlijk, da’s ni echt de klachten… Ja. Da gebeurt wel
heel veel. Da ze me hun advocaat bellen. Zo’n dingen worden wel gezegd da ze daar recht op
hebben.”552 Toch geven enkele professionals aan dat sommige jongens hun advocaat wel
inzetten voor klachten: “Advocaat zeker en vast wel. Nee, het gaat ook over klachten. Er heeft
al een advocaat gezegd: het verslag is alleen maar geschreven door vrouwen die snappen ni
da de jongeren wil voetballen. Bijvoorbeeld.”553 Ook P9 beaamt dit door te stellen: “Of die zo
iets hebben van, bij hun advocaat klagen er dan soms ook wel.”554 Ook het volgende uit de
veldnota’s laat zien dat sommige professionals het klagen naar een advocaat toe toch als
formele weg aanzien: “Hij heeft ook naar zijn advocaat gebeld, dus hij maakt wel gebruik van
de meer formelere wegen om te kunnen klagen.”555
Ook het contact met de jeugdrechter gaat vaak over andere dingen dan klachten: “Ze kunnen
een brief schrijven naar de rechter, over, over hun verblijf of, maar meestal als ze naar de
jeugdrechter schrijven is het om toestemming te krijgen voor hun vriendin of… Ja, ja.
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Praktische dingen, ja.”556 Vincent zegt hierover nog het volgende: “Euh, ma ik denk ni dat er
ooit een jongen het nodig gevonden heeft om te zeggen: ja die jeugdrechter die mij hier
geplaatst heeft, die ga ik nu is een klacht sturen over hier. Want ja, ze gaan ook gewoon denken
dat het lijkt alsof ik euh, ni meewerk of dat ik vervelend aan het doen ben. De jongens hebben
liefst dat de jeugdrechter zo weinig mogelijk negatieve dingen van hun traject hier weet.”557
Hoewel het klagen bij de jeugdrechter volgens de professionals niet vaak voorkomt, geeft P14
aan zich een situatie met een jeugdrechter te herinneren: “Bij jeugdrechter gebeurt da niet vaak,
ma da kan wel ze. Euh, ik herinner mij wel een casus waarin dat de jongere effectief zei van nu
wil ik naar de jeugdrechter bellen om euh, gewoon te zeggen hoe dat het hier aan toe gaat.
Euh, dan spreken we onderling af, jongens kunnen hier ni zomaar te pas en te onpas een
consulent en jeugdrechter bellen. Da loopt eigenlijk via de maatschappelijk werker. Dus da
loopt via de maatschappelijk werker, die gaat een stukje mee in, en we proberen ook altijd wel
in eerste instantie van die gast naar een consulent te laten bellen.”558

6.2

Zijn de jongens en de professionals op de hoogte van de klachtprocedures?

Slechts enkele jongens blijken op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om een brief te
schrijven naar de directie. Zo haalt Jos aan: “Euhm da kunt ge wel, ja, daar heb ik al van
gehoord, da kunt ge. Euhm, schrijven naar de directie, denk ik ja.”559 Ook Daan geeft aan dat
dit een mogelijkheid is: “(...) brief sturen naar de directie ofzo, da kan altijd.”560 Echter weinig
jongens brengen dit tijdens de interviews zelf aan als een mogelijkheid om klachten in te dienen.
De professionals lijken hier over het algemeen wel van op de hoogte te zijn: ““Ja, ze kunnen
een brief schrijven naar de directie en die neemt die brief meestal wel door en die komt dan
met de jongeren bespreken. Of zeggen, van ik wil de spreken”561. Ook P17 zegt het volgende
over de interne klachtenmogelijkheid: “Wat er gebeurt is da zij in eerste instantie een brief
schrijven naar de directeur. Dan gaat het daar naartoe maar ni naar mij. Da’s zo wat de
procedure, dan gaat de directeur in gesprek.”562 Ook P9 zegt hierover: “Klachten durven ze
ook wel ooit in een briefje schrijven naar directie. Euh, en dan bekijkt de directie inderdaad
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van oké, wa doen we daar mee. En dan is het dikwijls een gesprek met die begeleiding of met
die persoon of leerkracht of…”563
De JO-lijn als externe mogelijkheid is veel beter bekend bij de jongens dan de interne
mogelijkheid om klachten in te dienen bij de directie. De JO-lijn werd door de jongens zelf
frequent aangehaald als één van de wegen om klachten in te dienen. Zo goed als alle jongens,
op een enkeling na, zijn op de hoogte van deze mogelijkheid: “Ja JO-lijn.”564 Izi laat zien dat
hij op de hoogte is van de procedure door deze als volgt te beschrijven: “(…) Ge moet euhm da
doorgeven aan de opvoeders. Die moeten contact hebben met de campusverantwoordelijke en
die dan, ja dan moogt gij bellen naar de JO-lijn, om een klacht in te dienen.”565 Net zoals ook
uit de citaten van de jongens blijkt, geeft professional Julie aan dat de jongens goed op de
hoogte zijn van het bestaan van de JO-lijn: “Euh, ja, de jongerenlijn is wel bekend hier da ze
daar naartoe kunnen bellen.”566 Het feit dat de jongens op de hoogte zijn van het bestaan van
de JO-lijn wil echter niet zeggen dat ze ook weten hoe ze deze mogelijkheid kunnen benutten.
Zo zegt J4 hierover: “Nee, ja ik heb daar al van gehoord, ma euh ik heb daar nog nooit iets,
iets van speciaal of iets gehoord, of wa de bedoeling is.”567 J17 sluit zich daarbij aan door het
volgende te stellen: “Ja de JO-lijn wel, maar of ik daar veel van weet.”568
De JO-lijn is een klachtenmogelijkheid waarvan alle professionals op de hoogte zijn: “Ja, als
ze me iets ni akkoord zijn en bijvoorbeeld naar de jongerenlijn willen bellen, dan euh, zijn wij,
de opvoeders, die de CV verwittigen.”569 Elke beschrijft deze procedure als volgt: “En dan euh,
als de jongere zegt van: ik wil richting de jongerenlijn, worden de papieren ingevuld en wordt
er een afspraak gemaakt naargelang de bel-uren. Dan zegt de CV tegen de jongere van: straks
is het bel-uur dus ge kunt bij mij komen of ik kom bij jou. Of het is pas morgen, hé, worden die
dingen ook geregistreerd, euh, en zit de CV erbij op het moment dat de gast de jongerenlijn
belt, hé.”570 Ook P6 haalt hierover het volgende aan: “Op dit moment moeten ze da dan melden
en dan moeten ze een papierke invullen en naar de CV, en dan wordt da via de CV kunnen ze
de jongerenlijn bellen.”571 P10 verwoordt de procedure van het bellen naar de JO-lijn als volgt:
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“Euh, als zij da wensen, ze willen naar de jongerenlijn bellen, ik zeg, da’s goed maar dan moet
ge eerst de CV verwittigen. Ik zeg dan zal ik vragen aan de CV dat die in de loop van de
namiddag of in de loop van de voormiddag langskomt naar u. En dan zeggen we van kijk, die
jongen gaat naar de jongerenlijn bellen en dan gaat de CV met de jongere wa babbelen.”572
Naast de JO-lijn kunnen de jongens ook contact opnemen met het Kinderrechtencommissariaat
om klachten in te dienen. Zoals we in de beschrijving van de externe klachtenmogelijkheden
hebben gezien, is het indienen van klachten bij het Kinderrechtencommissariaat niet door de
jongens zelf aangegeven tijdens de interviews als een mogelijke externe optie. De jongens zijn
dus niet goed op de hoogte van deze mogelijkheid. Tijdens de interviews geven heel wat
jongens aan

niet

te weten

wat het kinderrechtencommissariaat

is of wie de

kinderrechtencommissaris is en waarvoor ze daar terecht kunnen. Wanneer we bijvoorbeeld de
vraag stellen of ze op de hoogte zijn van het bestaan van het kinderrechtencommissariaat of de
kinderrechtencommissaris en de bijhorende werking, antwoorden heel wat jongens met:
“Nee.”573 Een aantal jongens stelt deze vraag zelfs in vraag, omdat ze niet goed weten wie er
nu net bedoeld wordt: “U bedoelt wie?”574 Ook Hakam stelt deze vraag: “Nee,
kinderrechtercommissaris?”575 Peter vraagt zich ook af over wie het gaat: “Das een vrouw hé?
Nee ik weet da ni.”576 Slechts een aantal jongens geeft aan hier wel al eens van gehoord te
hebben, maar daar blijft het dan vaak ook bij: “Ja da zegt me wel iets, ma ik weet ni of ge daar
terecht bij kunt. Kweni of je daar terecht mee kunt via hier, da weet ik ni.”577 J8 geeft aan niet
echt op de hoogte te zijn van de juiste werking: “Jawel van gehoord, maar ni, ik kan op niks
komen ofzo kweni.”578 Alsook J15 geeft dit aan: “Ik heb er wel van gehoord, maar ik weet niet
precies wat het is.”579 Ook in het onderzoeksrapport binnen(ste) buiten van het
Kinderrechtencommisariaat (Ackaert & Rom, 2010), praten de jongeren alleen over de JO-lijn
als externe klachtenmogelijkheid. Zelfs in dit rapport, dat werd opgesteld door het
Kinderrechtencommissariaat zelf, wordt het kinderrechtencommissariaat als externe
klachtendienst niet door de jongeren aangehaald. Ook in het rapport van de Zorginspectie
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(2012) halen de jongeren alleen het bestaan van de JO-lijn aan als externe
klachtenmogelijkheid.
De professionals geven ook aan dat het contact met het Kinderrechtencommissariaat heel wat
minder frequent is: “Ja, ja het is vaker de jongerenlijn.”580 José bevestigt dit ook: “Dus euh, en
dan denk ik aan de jongerenlijn onmiddellijk, da’s het meest frequente (…) Jongerenlijn wel.
Als ze klacht indienen is da via de jongerenlijn, de kinderrechten nooit ni ze. Nooit ni.”581 Julie
geeft ook aan dat dit weinig voorkomt: “Ik heb het nog niemand weten doen. Maar ja, ik werk
hier nog maar twee en half jaar.”582 P22 beaamt dit eveneens: “Of euh, wa is da, de
kindercommissaris bestaat ook nog zeker? Maar da heb ik in mijn hele carrière vrij weinig euh,
vrij weinig meegemaakt.”583 Amber haalt in het verlengde hiervan het volgende aan: “Op die
acht jaar, weet ik da één iemand daar een brief naar geschreven heeft denk ik. Van onze
leefgroep hé. Ik spreek alleen over [X] hé. Euh, heeft er één iemand een jaar of drie vier geleden
is een brief naar geschreven. En voor de rest niks. (…) De kinderrechtencommissaris weet ik
zelfs ni of da elke gast hier weet dat da überhaupt bestaat, laat staan da zij daarmee kunnen in
contact komen. Denk ik, da gewoon heel veel jongens da ni weten.”584 Ook Rita geeft dit aan:
“Bij mijn weten niet. Brieven sturen ook niet. Omda ik denk ook een beetje uit onwetendheid,
denk ik. Ik denk moest daar nu een folder liggen een gids op de kamer en daar staat op:
rechtencommissariaat, voor wa da ze allemaal kunnen bellen. Dan denk ik wel, ja.”585 Over het
feit of de jongens op de hoogte zijn van het bestaan en de werking van het
Kinderrechtencommissariaat hebben dus ook sommige professionals hun twijfels. Daarnaast
geven enkele professionals ook aan zelf niet goed op de hoogte zijn van de juiste werking van
het KRC: “Nee, inderdaad. Die is eigenlijk ook ni echt in beeld bij ons. Euh, in die zin dat da
volgens mij zeker ni iemand is die onze mensen actief ga benoemen als: daar kunt ge naar
schrijven of daar kunt ge u naar richten. Euh, en dat da voor ons eigenlijk ook ni echt duidelijk
is. Want op die moment is er zo wel wa gesproken over hoe moet die kinderrechtencommissaris
en hoe bolt dat dan uit naar alle instellingen? Ma da komt zo ni op gang, dus da blijft ook wa
liggen.”586 Het komt ook niet altijd bij hen op om ook dit mechanisme aan de jongens mee te
delen: “Nee en da’s eigenlijk ook ni iets waar da ik zelf snel aan denk. Omda die jongerenlijn
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da zit er zo in.”587 Dat zowel de jongens als de professionals deze externe klachtenmogelijkheid
niet vaak zelf aangeven, is een bedenking die we reeds maakten tijdens het interviewen: “Ook
bij het personeel is de kinderrechtencommissaris iets wat niet vaak naar boven komt (was bij
de jongens ook niet het geval)”588.
Voor heel wat jongens zijn de klachtenprocedures onduidelijk en dan in het bijzonder het
verschil tussen de interne en externe klachtenmechanismen: “Een klacht indienen, dan moet gij
eerst u, klachten naar de directeur ofzo iets, dan jongerenwelzijn. Kweni een hele systeem,
kweet ni wat er, das moeilijk, da ga ni zo gemakkelijk.”589 Ook de professionals lijken niet altijd
even goed op de hoogte te zijn en geven dit zelf aan tijdens de interviews: “Ma of dat er echt
veel mensen zijn die dat daar, allez, bij ons in het team, rechtstreeks een antwoord op gaan
kunnen geven, dan denk ik da we ook ni verder geraken dan de jongerenlijn.”590 Ook Bruno
geeft dit aan: “Ja, ikzelf weet daar eigenlijk ni zo heel veel van ze, hetgeen ik ervan weet is wa
ik juist verteld heb. Anders verwijs ik altijd door naar de campusverantwoordelijke of anders
de directie.”591 Patrick maakt zich hierover nog de volgende bedenkingen: “Ma ja, da’s
misschien ook, allez, ik was aan het denken, da’s misschien ook belangrijk van de directie uit
da ze misschien op regelmatige basis is wordt toegelicht van wa zijn de mogelijkheden voor
hun. En ge weet dat, ge hebt de jongerenlijn, de kinderrechtencommissaris, enzo. Ma hoe het
precies allemaal. Ik heb ooit een verhaaltje verteld van da dubbel enzo ma da is ook omda ik
het deze week heb meegemaakt anders wist ik het ni. Wa meer, ja, informatie mag komen. Of
allez… actief. Passief ligt er genoeg, ge hebt overal brochures en… En informatie. Ma
misschien is een infosessie op regelmatige basis gebeurt van dit zijn natuurlijk de rechten die
jongeren hebben om klachten neer te leggen, dit zijn de procedures. Da zou misschien ni slecht
zijn. Nee, nee, da zal is ooit op een teamvergadering worden verteld als er iets nieuws is ma wa
blijft er dan van over uiteindelijk als ge er zelf ni op een gegeven moment mee wordt
geconfronteerd.”592 De volgende passage uit de veldnota’s duidt hier ook op: “Klachtrecht wat
is dat vroeg hij? Nog nooit van gehoord, is dat zo naar de JO-lijn bellen enz? Dit toont aan dat
sommige opvoeders er toch niet zo vaak mee bezig zijn.”593 Voordat de interviews van start
gingen, leken enkele professionals dan ook bezorgd te zijn omdat ze dachten niet voldoende te
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weten over het klachtrecht: “Ze zegt ook onmiddellijk, omdat ze zich niet echt heeft kunnen
voorbereiden: ‘ik weet niet veel over het klachtrecht, wel dat ze naar de JO-lijn kunnen bellen
enz, maar als je er meer over gaat vragen weet ik dat niet’. Ik stel haar gerust en zeg dat ik net
die dingen wil te weten komen.”594 De volgende passage uit de interviewnota’s laat dit ook
duidelijk zien: “Ik heb wel het gevoel dat veel opvoeders zeggen niet veel te weten over het
klachtrecht, terwijl ze toch bepaalde dingen kunnen antwoorden.”595
Wanneer de jongens vragen hebben over het klachtrecht, kunnen ze terecht bij de opvoeders,
maar ook hier geeft P20 aan dat de informatie die ze kunnen geven soms beperkt is: “Ja,
naarmate dat wij daar iets van weten, want wij weten er ni zoveel van. Wij weten gewoon ja,
da, gelijk wa ik zeg. Of ja, da weet ik toch. Er zullen andere opvoeders misschien nog wel meer
weten maar ik denk dat er ook zijn die minder weten. Dus…”596 Ook Patrick geeft aan dat hun
kennis omtrent het klachtrecht niet altijd volledig is: “Ik vermoed de campusverantwoordelijke,
ik zou de campusverantwoordelijke, als ik er zelf geen antwoord op weet. Er zijn dingen die ik
weet ma…”597 Evi wijt dit aan het feit dat ze er niet al te vaak mee in contact komen: : “Ja, ik
weet wel welke instanties er allemaal zijn hé, ma ik heb het nog nooit ni meegemaakt dus ja.
Ma ik weet da ze wel allemaal kunnen doen, naar de jongerenlijn bellen.”598

6.3

Hoe worden de jongens geïnformeerd over het klachtrecht?

Een goede kennis van hun rechten is voor de rechtspositie van jongeren essentieel (Bruning,
Liefaard, & Volf, 2004). Hoe bekend de jongeren met hun rechten zijn is voor een groot deel
afhankelijk van hoe ze daarover geïnformeerd worden in de instelling (Brunining & Liefaard,
2005). De informatie die de instellingen aan hun jongeren moeten geven is van fundamenteel
belang voor hun rechtspositie (Liefaard, 2010). Een goede informatievoorziening draagt
immers bij tot een ‘procedural and child friendly justice’ (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014).
Jongeren moeten te allen tijde geïnformeerd worden over hoe ze een klacht kunnen indienen,
het klachtrecht vormt immers ook een belangrijke bescherming tegen foltering en andere
vormen van mishandeling (Méndez J. E., 2015).
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Zowel tijdens het interviewen als tijdens het observeren, kwamen er duidelijke verschillen naar
voor met betrekking tot de wijze waarop de jongens in de door ons bezochte jeugdinstelling
geïnformeerd worden over hun rechten. Vanwege de specificiteit van dit onderzoek, hebben we
ons alleen gericht op het klachtrecht. Omwille van de tegenstrijdige antwoorden, is het echter
niet helemaal duidelijk hoe deze informatieoverdracht juist verloopt en of de jongens te allen
tijde voldoende geïnformeerd worden. In principe bestaan er in de jeugdinstelling drie soorten
informatiebrochures waar de jongens over moeten beschikken: een document met algemene
huisregels (het instellingsreglement genaamd), een leefgroepreglement (vaak begeleidingsgids
genaamd) en het boekje ‘tzitemzo… in de integrale jeugdhulp (vaak ‘tzitemzo genaamd).
Informatie over het klachtrecht is terug te vinden in het boekje ‘tzitemzo: “In het boekje ‘t
zitemzo staat er kort iets over het klachtrecht.”599
Ook in het instellingsreglement staat er wat informatie over het klachtrecht: “Het
instellingsreglement, herkende ik onmiddellijk. Dit is ook online terug te vinden. In dit
document besteedt men aandacht aan het klachtrecht.”600 Het leefgroepreglement daarentegen
geeft echter niets aan over het klachtrecht: “In het reglement staan de regels die van toepassing
zijn in de leefgroep. Elke leefgroep gaat uit van dezelfde basisregels, maar het reglement is per
leefgroep gepersonaliseerd. Zowel in het reglement als in het draaiboek is er niets over het
klachtrecht terug te vinden.”601 De jongens beschikken op kamer vaak enkel over het
leefgroepreglment: “Tijdens deze kamercontrole kon ik nakijken of er de nodige documentatie
voor de jongens aanwezig was op de kamer. Ik zag alleen maar de begeleidingsgids op de kamer
liggen, het instellingsreglement of het boekje ‘tzitemzo (waarover enkel iets over het
klachtrecht instaat) zag ik nergens. Toen de stagiaire de volgende kamer wou controleren, zei
opvoeder Rudi dat hij dit wel zou doen in de namiddag. Ook op deze kamer was er enkel een
begeleidingsgids (regels leefgroep) terug te vinden. In principe moeten de jongens op kamer
ook beschikken over informatie over het indienen van een klacht, maar dit is niet het geval.”602
Ook de volgende passage uit de veldnota’s laat zien dat enkel de begeleidingsgids op de kamers
van de jongens aanwezig is: “Tijdens de kamercontrole, zag ik dat er enkel een begeleidingsgids
aanwezig was op de kamer, verder zag ik geen andere informatie (alles werd binnenste buiten
gekeerd).”603 Het volgende stuk uit de velnota’s duidt hier ook op: “Toen Wim naar de kamers

599

Veldnota 16 november 2015.
Veldnota 9 november 2015.
601
Veldnota 6 november 2015.
602
Veldnota 12 november 2015.
603
Veldnota 18 november 2015.
600

206

ging, vroeg ik of het ook mogelijk was om het instellingsreglement te zien. Ik vroeg of dit ook
standaard op de kamers ligt, waarop Wim reageerde van niet.”604 Het rapport van de
Zorginspectie (2012) stelt, in tegenstelling tot het bovenstaande, dat alle klachtmogelijkheden
aangegeven worden in otnhaalbrochures of leefgroepbrochures. Ze geven verder nog aan dat
deze mogelijkheden ook in de huisregels van de jeugdinstellingen terug te vinden zijn.
Hoewel uit de observaties blijkt dat vaak enkel het leefgroepreglement of anders genaamd de
begeleidingsgids op de kamer aanwezig is, geven sommige professionals wel aan dat de jongens
op hun kamer zowel over de instellingsregels als over de begeleidingsgids beschikken: “Frank
gaf aan dat de onthaalbrochure alsook de instellingsregels op de kamers van de jongens
liggen.”605 Ook professional Senne gaf dit aan in een gesprek tijdens de observaties, waarbij hij
ook het boekje ‘tzitemzo vermeldt: “Ik vroeg welke documenten op de kamers van de jongens
liggen. Hij zei: ‘de leefgroepregels, het instellingsreglement en het ‘tzitemzo, ik weet niet waar
ze dit juist krijgen maar dat mogen ze op hun kamer hebben. Ze hebben genoeg informatie hoor,
ik heb nog geen enkele jongen horen klagen dat hij te weinig informatie heeft.’606 De meeste
professionals geven echter aan dat de jongens op hun kamer slechts over twee
informatiedocumenten beschikken: “Ze hebben er twee. Ene van de leefgroep zelf en ene, een
algemene informatiebrochure die eigenlijk een beetje van hoger af komt waar eigenlijk de
regels instaan, zo wa algemenere regels die voor meerdere instellingen gelden. En daar wordt
ook hun rechten uitgelegd, en klachtenprocedure of die dingen.”607 Ook Jean haalt maar twee
documenten aan: “Euh, ge hebt enerzijds de leefgroepreglement, dus da’s verschillend per
leefgroep. Anderzijds hebben ze een brochureke liggen over euh, da’s eigenlijk meer leefgroepen instellingoverschrijdend. Van euh, op welke manier dat in de jeugdsinstelling wordt gewerkt.
En daar staat ook omschreven over hun rechten en plichten da ze hebben.”608 Eén van de
professionals haalt aan dat het boekje ‘tzitemzo over heel de instelling meegenomen wordt, iets
wat niet blijkt uit onze overige gegevens: “Da blijft op hun kamer en ’tzitemzo da nemen ze mee
naar de leefgroep. Zoda ze af en toe nog is kunnen kijken. De brochure ni omda ze nekeer
graag, toch in andere leefgroepen andere regels zijn. Maar ’tzitemzo wel. Daar kunnen ze altijd
op terugvallen.”609
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Heel wat professionals gaan ervan uit dat de jongens voornamelijk geïnformeerd worden over
het klachtrecht bij binnenkomst: “Over het klachtrecht wordt er gezegd dat de jongens hierover
geïnformeerd worden op [X]. Lars geeft aan dat ze dit waarschijnlijk wel vergeten zijn tegen
dat ze hier zijn, maar dat het een ver van hun bed show is. Eén van de opvoeders vraagt zich af
of er iets over het klachtrecht in de begeleidingsgids staat. Dit toont aan dat de opvoeders in de
leefgroep niet echt met het klachtrecht bezig zijn.”610 De informatieoverdracht gebeurt in de
onthaalleefgroep: “En dan denk ik ook dat op [X] dan heel veel, ja, informatie wordt gegeven
en da ze daar een beetje zicht krijgen op wat mag en kan binnen de instelling.”611 In de
jeugdinstelling lijkt men dus de meeste informatie in de beginfase van de plaatsing te geven.
Liefaard (2010) benadrukt echter dat de informatievoorziening net gedurende het gehele
verblijf moet gebeuren om een goede rechtspositie te kunnen garanderen. Ook in het onderzoek
van de Nederlandse Kinderombudsman (2016) stelt men vast dat jongeren herhaaldelijk door
de instelling op de klachtenprocedure moeten gewezen worden. Indien jongeren louter in het
begin voldoende geïnformeerd worden, gaat men ervan uit dat deze informatie niet zal blijven
hangen. De volgende passage uit de veldnota’s toont aan dat de jongens in de onthaalleefgroep
wel over alle documentatie beschikken: “Ik maakte van dit moment ook gebruik om aan Pieter
te vragen welke regels hij allemaal op zijn kamer had liggen. Hij toonde mij de onthaalbrochure,
de instellingsregels en het boekje ’tzitemzo. In de onthaalleefgroep liggen wel alle
informatiedocumenten. Het boekje ’tzitemzo lag open, waarop Pieter zei dat hij graag contact
wil zoeken met het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg).”612
Ook de meeste jongens geven tijdens de interviews aan dat ze enkel over alle
informatiebrochures beschikken in de onthaalleefgroep: “Alleen regels van [X]. Niks. Jawel,
ja, ook instellingsregels, maar bijvoorbeeld die brochure van uw rechten enzo die krijgt ge ni.
Nee. Ja, maar die moogt ge ni meepakken. Nee, ja ik vind da ook raar.”613 Ook Jos geeft dit
aan: “Ik denk da wel, ik denk da dat ge da in het begin krijgt. Ik weet het ni zeker, ma, of anders
in [X] denk ik, deze keer da ik da heb gekregen. Ma ge krijgt wel, uw rechten denk ik, van hier
binnen en de regels, huisregels.”614 In de overige leefgroepen lijken ze enkel te beschikken over
het instellingsreglement en de leefgroepregels: “Euh gewoon de brochure van de instelling zelf.
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Van de leefgroep en de instelling. Want die moeten er altijd liggen.”615 Al geven sommige
jongens ook aan enkel te beschikken over de leefgroepregels: “Die blijven op [X] en op de
kamer krijg je de algemene regels gewoon van de leefgroep.”616 Ook Charly bevestigt dit: “Hier
alleen van de leefgroep.”617 Een professional die werkzaam is in de onthaalleefgroep bevestigt
dat de jongens onthaald worden met drie brochures: “Via een brochure, dus we hebben een
algemene brochure.Van de jeugdinstellingen.. En dan hebben we een brochure van de leefgroep
zelf. En da staat daar nog is een beetje in verweven wat de manieren zijn om klacht in te dienen.
Dus da’s al twee keer eigenlijk. Plus het boekje ‘tzitemzo, standaard geven we da ook nog is
op.”618 In de onthaalleefgroep worden de jongens tevens op een actieve manier geïnformeerd
en worden ze bevraagd over de hen aangeboden informatie: “Ja en we hebben dan een taak
sinds een jaar of twee, voordien was da ni. Dan lag het er wel ma… Nu geven we een taak en
die vraag is opgesteld da ze moeten antwoorden. En als we zien da ze da ni hebben ingevuld,
we overlopen da sowieso, ma dan kunnen we doorvragen van kijk ja… En meestal vraag ik
ook door hé.”619 P21 haalt hierover het volgende aan: “Ja, ja, ze moeten die ook wel lezen want
daar zijn zelfs bij het binnenkomen, ma ik weet ni over welke precies want [X] heeft zo een heel
eigen werking daarop hé, ma ze hebben daar zelfs over bepaalde brochures, vragenlijsten. Die
ze dan zogezegd als onthaaltaken moeten invullen. Zo we willen zeker weten da ge het begrepen
hebt.”620
Echter niet alle jongens lijken even goed op de hoogte te zijn van de verschillende
informatiebrochures die ze krijgen. De kennis van de jongens blijft beperkt en ze weten vaak
zelfs niet over welke brochures het juist gaat: “Gij komt op u kamer en daar zit een lijst enzo,
er zit een bundeltje over de regels van de groep en dan over nog een bundeltje over u rechten
en toestanden. Da ligt gewoon op tafel, wanneer gij binnenkomt. Ja misschien ergens tussen de
hele stapel papier maar (lach).”621 Ook Zina zegt hierover het volgende: “Ja krijgt gij
brochures enzo. Das zo’n blauw boekske, hoe da juist noemt da weet ik ni. En als ge da opendoe
dan kunt gij zien, kinderrechten, uw zakgeld, waar da gij me info kunt, voor de jeugdrechters
enzo er staan adressen in, waar da gij henne kunt bellen enzo.”622 J17 geeft dit ook aan: “Zo’n
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blauw boekske ni? Waar rechten instaat.”623 Naast het feit dat ze niet juist weten over welke
brochures het gaat, lijken ze ook niet altijd op de hoogte te zijn van het feit of ze hierover
beschikken op hun kamer: “Euhm da hebben wij ook denk ik. Ja daar staan de dingen in van.
Ja da ligt ook op de kamer denk ik, ik weet da ni meer zeker? Ja da weet ik ni zeker, ja die
boekskes bekijk ik ni zo. (…) Euhm da weet ik eigenlijk ni van buiten, want ja ik bekijk die ni,
die liggen, we hebben ons bed en dan hebben we zo vakjes en daar heb ik die vannachter
ingeschoven.”624 Ook Miko zegt hierover: “Nu hiere?Euhm kweet da eigenlijk ni. Ja ik heb van,
wacht hé, van eigen kledij, ahja zo zo een rooie map me zo, vollenbak informatie over de
leefgroep. De fases enzo. Ni dak weet.”625 Maar ook de professionals lijken niet altijd even goed
op de hoogte te zijn van wat er allemaal juist in welke brochure staat. Zo geven er heel wat aan
niet te weten in welke brochure iets over het klachtrecht staat : “Er hangt bij ons zo een poster
op van de jongerenlijn. Ik geloof da ook ni de brochure staat die ze krijgen op [X], da ze dar
kunnen naartoe bellen. Ik denk dat die op [X] zitten. Ik weet ni, het kan ook zijn dat het bij ons
ook in staat. Daar ben ik nu ni zeker van.”626 Ook P6 vraagt zich af of de informatie opgenomen
is in de onthaalbrochure die de jongens in zijn leefgroep krijgen: “Die onthaalbrochure? Ja, ze
hebben de brochure van [X] en ik weet ni… Ik weet ni of het erin staat, ik denk het wel
eigenlijk.”627
De verschillende informatiebrochures worden aan de jongens overhandigd, maar daar blijft het
vaak bij. Liefaard (2010) kaart in zijn onderzoek aan dat het onvoldoende is om de jongeren de
nodige documentatie over hun rechten te overhandigen en er verder niets mee te doen. Rap &
Liefaard (2017) durven zelfs te stellen dat het zinloos is om informatie aan jongeren te
overhandigen zonder dat ze deze volledig begrijpen. Zoals eerder gezien, krijgen de jongens in
de onthaalleefgroep wel vragen over de informatie. In de overige leefgroepen is dit niet het
geval en lijkt men uit te gaan van zelfredzaamheid. Dat geven de jongens ook aan. De
beschikbare informatie wordt niet door of samen met de opvoeders overlopen: “ Ge moet da
zelf, die gaan da ni me u overlopen. Misschien is da wel eens gebeurd door een opvoeder ofzo,
bij een jongen die ni begrijpt ofzo, maar.”628 J6 geeft dit ook aan, al zegt hij dat er wel ruimte
is voor vragen: “Nee nee, we moeten da zelf doen hé en als we vragen hebben moeten we die
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daarna stellen hé.”629 Ook enkele professionals bevestigen dit: “Nee, we overlopen da ni.”630
P11 bevestigt dit en lijkt dit wel te betreuren: “Ze lezen die gewoon zelf. De eerste week, allez,
da was de betrachting ma we hebben te weinig tijd voor spijtig genoeg. Ik durf eerlijk zijn, ik
bedoel, ik wou ook meer tijd maar soms euh… Da zou beter geweest zijn, maar de brochure is
ook heel lang enzo.”631 Sommige professionals geven aan de informatie wel te overlopen of
gaan er toch vanuit dat sommige dit wel doen: “De meeste wel. Ik denk ni da ze het allemaal
doen.”632 Er lijkt een verschil te zijn tussen de leefgroepen, maar ook tussen de verschillende
opvoeders: “Euh, hier wel bij binnenkomst op [X], dan wel. Ma in de andere leefgroepen, allez,
ik persoonlijk, misschien mijn collega’s natuurlijk ma ik ni onmiddellijk.”633 Professional Jean
haalt dan weer aan dat het overlopen van informatie afhankelijk kan zijn van de noden van de
jongens: “En da hangt er vanaf hé, bijvoorbeeld, als we zien da die da wel nodig hebben, dan
overlopen we da mee, andere zeggen van leest da, als er vragen zijn, ge weet ons te vinden.
Dus da is wa individueel…”634 Dit zien we ook in het onderzoek van de Nederlandse
Kinderombudsman (2016). De jongeren krijgen fysiek informatie aangeboden, maar verder
wordt het niet met hen besproken. Vooral jongeren hebben het vaak moeilijk met alle informatie
die ze overhandigd krijgen. Het is daarom belangrijk om kindvriendelijke informatie aan te
bieden, daarbij rekening houdend met de leeftijd en de maturiteitsgraad van de jongeren
(Liefaard, 2017). In de literatuur wijst men er op dat het bestaan van een formele
klachtenprocedure met geschreven informatie niet voldoende is, het personeel moet ook de
nodige instructies geven (van Nijnatten, Elbers, & van den Bogaard, 2006). Het zijn immers de
professionals die in de instelling een belangrijke rol spelen in het verstrekken van informatie
(Rap & Liefaard, 2017).
Zoals hierboven aangegeven, lijkt de kennis omtrent de verschillende soorten en de inhoud van
sommige brochures soms beperkt te zijn bij de jongens. We stellen ons dan ook de vraag of de
brochures daadwerkelijk gelezen worden door de jongens en, wanneer dit effectief het geval
is, of de informatie daadwerkelijk blijft hangen. De meningen van de jongens zijn hierover
verdeeld. Heel wat jongens geven aan dat ze de brochures niet lezen, enerzijds omdat ze meestal
door eerdere verblijven al goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de instelling: “Maar

629

Jongere 6.
Professional 16.
631
Professional 11.
632
Professional 14.
633
Professional 2.
634
Professional 13.
630

211

ik lees die nooit. Omda ik toch weet hoe da da in zijne gang ga.”635 Ook Jan zegt hierover:
“Nee, die zeggen ni ge moet da lezen, die zeggen wel der ligt een brochure als ge wilt weten
over wa wil, tegen mij hebben ze deze keer gezegd, gij kent het wel, dus.”636 Anderzijds lijkt
desinteresse ook een rol te spelen: “Jawel ma niemand leest da eigenlijk. (…) Nee niemand leest
da. Kweni, wa gaan ze, iets lezen, ja, kweet da ni, allee niemand leest da, als ik da vraag van
heb je da gelezen, waarom zou ik da gelezen hebben, verloren tijd”637. Ook J11 geeft dit aan:
“Ja mevrouw, daar sta ni, daar sta in van klachten enzo, ma ik heb da ni gelezen. Gewoon. Da
interesseert mij ni.”638 J17 bevestigt dit ook door te stellen: “Ja dan moet, dan zeggen ze lees
da maar eens als je da wilt, ma. Nee geen interesse, nee (lach).”639 Los van eerdere verblijven
of desinteresse geven ook twee jongens aan de brochures niet te lezen omdat ze de taal niet
machtig zijn: “Nee, nee. Nee, ik begrijp het niet.”640 J9 geeft hierover hetzelfde aan: “Ik ken
geen, omdat ik geen Nederlands ken mevrouw.”641 Professional Sanne maakt hierbij de
volgende bedenking: “Ja, ja, ik leg da allemaal uit en ik moet wel eerlijk toegeven da die
brochures, daar heb ik een heel groot gat mee. Die zijn alleen in het Nederlands. Dus… Ik heb
bijna geen Nederlandstalige ouders. Momenteel. Allemaal anderstaligen, die gewoon het
systeem al ni snappen, laat staan hoe je klachten moet indienen. Awel, als ik met ouders nog
maar gewoon onze werking uitleg, dan snappen ze het van geen kanten. Ik ben een maand bezig
om uit te leggen wie we zijn, wa we doen. Om al uit te leggen da ik ni van de overheid ben, goh,
das zo ne moeilijke. Ma da’s echt wel de doelgroep me wie da ik momenteel zit ze.”642 Omdat
de brochures enkel fysiek overhandigd worden aan de jongeren, zonder dat deze besproken
worden, komt in het Nederlandse onderzoek van de Kinderombudsman (2016) ook terug dat de
jongeren bijgevolg de brochures ook niet lezen. Toch zijn er in ons onderzoek ook wel wat
jongens die expliciet zeggen dat ze de brochures wel lezen: “Ja ja da hebben wij gelezen, één
keer eens goe gelezen da wel, dan weet ik ongeveer de belangrijkste.”643 Ook Miko geeft aan
de brochures gelezen te hebben: “Ja. Ge hebt niks te doen snapte, dus ja ge moet wel iets doen
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(lach).”644 Ook Abdel geeft aan dit belangrijk te vinden: “Ja ik heb da allemaal gelezen, ik heb
da, kweni, ik heb da in elke instelling da ik zat, ik heb da gelezen die brochure.”645
De meningen over het feit of de jongens al dan niet de brochures lezen die ze ter beschikking
krijgen, zijn onder de professionals ook verdeeld. Enerzijds geven enkele professionals aan dat
ze de indruk hebben dat de jongens de brochures niet lezen: “Ik denk da ni. Ik denk da ze da
alleen maar lezen als het eigenlijk al te laat is of, of, als ze er al mee bezig willen zijn, van wa
kan ik dan doen? Ma zijn er hier jongens die aankomen en da als eerste gaan lezen? Ik weet da
ni hé, ik gok van ni.”646 Ook P2 geeft dit aan: “De meesten niet denk ik.”647 Anderzijds geven
heel wat professionals aan dat ze ervan uitgaan dat de jongens de brochures lezen: “En over het
algemeen heb ik wel de indruk da de jongens da vastpakken en lezen.”648 Ook Eline denkt hier
hetzelfde over: “Euh, ja, ik heb wel het gevoel da als het gaat over hun rechten, da ze het wel
euh, lezen.”649 P6 geeft dit ook aan: “Ik denk da wel. Ik denk da ze da lezen. Want daar halen
ze ook uit da ze bijvoorbeeld het recht hebben op 7 sigaretten, daar in staat da jongens 7
sigaretten mogen roken.”650 Net als de jongens, gaat professional Julie ervan uit dat jongens die
reeds in instellingen verbleven de regels minder zullen lezen: “Euh, ik veronderstel het wel
want de eerste avond hebben die niet veel te doen op kamer en ik merk wel dat die hun eigen
proberen bezig te houden met ze toch een beetje te lezen. En sommige jongens zijn hier al
meerdere keren geplaatst, die kennen de werking, maar nieuwe jongens, die willen sowieso de
regels weten, wat er allemaal verwacht wordt.”651 Wanneer de brochures gelezen worden,
merkt P14 hier nog het volgende over op: “Dan nog denk ik, ik weet da eigenkijk ni. Euh, ik
heb het daar is over gehad met een gast die ik gevraagd had om in gesprek te gaan met de
zorginspectie. En die zei, ja mevrouw euh, ik heb da, ge leest da wel hé, want ge hebt heel veel
tijd op die kamer, dus ge leest da wel, ma als ge mij da nadien zou vragen van wa staat daar
in. Hé, het is ni da da een zodanig spannende boek is da ge da verhaal kunt navertellen. En ik
dacht ja, waarschijnlijk gaat da voor het merendeel van ons gasten zo zijn. Ge pakt da vast en
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ge bladert da is ma ge zult als jongen volgens mij ook meestal denken van oh, da’s weer van
hetzelfde dus hoe dat dan actief opgenomen wordt, ik denk da eigenlijk ni, ik denk het ni.”652
De informatiebrochures waar de jongens op kamer over beschikken, lijken niet altijd even up
to date te zijn. Uit de veldnota’s komt naar voor dat de begeleidingsgidsen verouderd zijn:
“Wanneer de jongens op kamer zitten, maak ik er gebruik van om de begeleidingsgids en de
andere documenten door te nemen. De begeleidingsgids kent een versie, namelijk oktober 2015.
Dit werd door Lars ook al aangegeven op de dienstoverdracht.”653 Zowel jongens als
professionals geven dit zelf aan: “Wim gaf wel aan dat ze bezig zijn met een nieuwe versie van
de begeleidingsgids, omdat deze die nu op de kamers van de jongens ligt wat verouderd is. (…)
Wim had tijdens het ontbijt aan Brian gevraagd of het oké was dat ik zijn begeleidingsgids zou
inkijken. Brian antwoorde hierop: ‘de oude of de nieuwe? Want ik heb de oude’. De opvoeder
antwoorde hierop: ‘de oude, want de nieuwe heeft niemand nog niet. De oude is toch ook nog
oké?’ Brian reageerde hierop: ‘Nee, de oude is slecht, misschien twee van de 50 pagina’s
kloppen nog ofzo.’”654 Ali geeft dit tijdens zijn interview ook aan, door het volgende te stellen:
“Euhm ge hebt een boekske op uw kamer, maar das van zoveel jaar geleden ofzo, die boekske,
das al lang veranderd die wet, maar das nog altijd de oude wet, das nog de oude boekskes.”655
Zoals eerder in dit onderzoek bleek, zijn de jongens beter op de hoogte van het bestaan van de
JO-lijn dan van het Kinderrechtencommissariaat. In sommige leefgroepen hangen er posters op
van de JO-lijn: “In de leefgroep, aan het bureau van de opvoeders hangt er duidelijk zichtbaar
een poster van de JO-lijn.”656 Hierdoor is deze externe klachtendienst meer zichtbaar in de
instelling. Ook het onderzoek van Penal Reform International (2013) bevestigt dat het hangen
van posters nuttig kan zijn om jongeren te informeren over hun recht tot klagen. De
professionals bevestigen dit: “Ik denk dat da ook wel wa meespeelt, die poster van de
jongerenlijn hangt in de leefgroep.”657 Ook professional Julie geeft aan dat de posters in de
leefgroepen ophangen bijdragen tot de bekendheid van de JO-lijn: “Euh, ja, de jongerenlijn is
wel bekend hier da ze daar naartoe kunnen bellen. Er hangt ook een poster in de leefgroep.”658
Frits bevestigt dit ook door het volgende te stellen: “Ik denk dat da wel, er hangen nu ook
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affiches van, van, euh, ja.”659 Uit de veldnota’s blijkt nochtans dat we enige twijfels mogen
plaatsen bij de term zichtbaarheid: “Even later liep ik wat door de leefgroep en merkte ik plots
wel een poster van de JO-lijn op. Tussen de leefgroep en de slaapkamer is er een klapdeur. Deze
twee klapdeuren staan voor zover ik al gezien heb, altijd open. Op één van de twee deuren hangt
er een poster van de JO-lijn. Ik had dit gisteren niet gezien, maar er is er dus wel één aanwezig,
weliswaar op een niet zo zichtbare plaats.”660 De vaststellingen tijdens de observaties lopen in
dezelfde lijn: “Een poster van de JO-lijn zag ik niet direct hangen, maar omdat ik vorige keer
met [X] een jongen was komen halen, had ik wel iets zien hangen op een kast. Er hangt
inderdaad een A4-papier met informatie over de JO-lijn. Ik stel mij echter de vraag of het niet
interessanter zou zijn om een poster op te hangen op een zichtbare plaats omdat dit toch de
leefgroep is waar de jongens binnenkomen?”661 De zichtbaarheid van de JO-lijn in de instelling,
zorgt ervoor dat de kennis van de jongeren hieromtrent vergroot, al blijkt er niet in alle
leefgroepen een poster te hangen: “We hebben ook een poster gehad, die hangt er volgens mij
nimeer. Da weet ik ni.”662 Dit citaat komt overeen met de observaties in deze leefgroep: “Tot
nu toe heb ik geen poster van de JO-lijn gezien.”663
Naast de brochures en de posters van de JO-lijn, lijken de jongens ook op de hoogte te zijn van
het bestaan van de JO-lijn via de andere jongens: “Ik heb al veel, ik heb al jongens geweten die
na de JO-lijn bellen (…)”664 J14 geeft dit ook aan: “Eén van de jongens heeft al eens gebeld.
Hij heeft me erover verteld.”665 Ook J13 haalt aan dat ze hiervoor op elkaar kunnen rekenen:
“Nee. Alleen bijvoorbeeld jongens die halen da altijd naar boven, opvoeders nooit.”666 Ook de
professionals kaarten dit aan: “En da’s ook iets wa precies die jongens net al iets meer van
gehoord hebben, da ze da ergens al opgevangen hebben van da is er.”667 Ook de voorgaande
verblijven van heel wat jongens maken dat ze het bestaan van het klachtrecht kennen: “Ja, ik
heb veel, ik zeg da, ik ken da al uit [X].”668 De meeste jongens lijken op de hoogte te zijn van
hun rechten in de instelling, uit ervaring of via de huisregels (Brunining & Liefaard, 2005).
Ervaringsgewijs houdt ook in dat ze hiervan op de hoogte zijn doordat ze eerder al in andere
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jeugdinstellingen verbleven hebben: “Ni zo veel, ma ik weet wel uit het verleden, der wel zo
eens één twee jongens al eens hebben gebeld naar de JO-lijn.”669 Ook in bestaande onderzoeken
vinden we gelijkaardige conclusies terug. Informatiebrochures zijn niet altijd even duidelijk en
jongeren lijken vaak op de hoogte te zijn van hun rechten via andere jongeren (Rap & Liefaard,
2017). Dat de jongeren vaak via elkaar van het bestaan en de werking van het klachtrecht op de
hoogte zijn, wordt ook aangegeven in het onderzoek van de Kinderombudsman in Nederland
(Kinderombudsman, 2016).

6.4

Aantal klachten670

Uit het onderzoek van van Nijnatten, Elbers en van den Bogaard (2006) blijkt dat de meeste
adolescenten wel geïnformeerd zijn over hun recht om te mogen klagen, maar dat er slechts
weinig jongeren ook effectief gebruik gaan maken van dit recht. Ook in dit onderzoek lijkt het
indienen van klachten geen veelvoorkomende praktijk te zijn. Wanneer aan de jongens werd
gevraagd of ze tijdens hun verblijf al eens een klacht hadden ingediend, antwoorden zo goed
als iedereen negatief. Van de negentien jongens, was er slechts één jongen die tijdens zijn
verblijf een klacht had ingediend.671 Ook de professionals geven aan dat het aantal ingediende
klachten beperkt is. Zo geeft Evi specifiek over het indienen van klachten bij de JO-lijn het
volgende mee: “Ik heb da nog nooit ni meegemaakt, nee.”672 Ook Vincent kaart dit aan: “Bij
mijn weten, ik weet ni of dat er, er heeft nog is ene gebeld. Ik denk, ma da is echt een rariteit.”673
Over klachten in het algemeen geeft P6 het volgende aan: “Op dit moment, ni, nee, heel weinig
zelfs.”674 P13 bevestigt dit ook: “Nee, want ik zou da meestal ook wel horen, het valt ni veel
voor, nee.”675
We hebben in de door ons bezochte jeugdinstelling informatie kunnen vergaren over het aantal
ingediende klachten over een periode van vijf jaar. Na raadpleging van de bestaande
klachtregistraties, kunnen we een beeld schetsen van het aantal ingediende klachten van 2012676
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tot en met 2016677. Zoals eerder aangegeven maakt men in de jeugdinstelling een onderscheid
tussen de klachten die intern worden ingediend en klachten die worden overgemaakt aan
externe

instanties.

Beide

klachtenmogelijkheden

beschikken

over

verschillende

registratieprocedures.
6.4.1 Intern: aantal brieven naar de directie
Sinds 2012 werden er 27 brieven aan de directie geregistreerd onder de noemer van klachten.
In 2012 werden er tien brieven geschreven naar de directie, in 2012 waren dat er negen, in 2014
waren dat er vier, alsook in 2015 ging het om vier brieven. In 2016 werden er gedurende onze
korte aanwezigheid geen klachten ingediend.678 Voor een duidelijk overzicht geven we
hieronder het aantal ingediende klachten per jaar schematisch weer:
2012

2013

2014

2015

10

9

4

4

Tabel 8: Totaal aantal ingediende interne klachten aan directie periode 2012-2016.
Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat het aantal klachten dat per brief aan de
directie wordt bezorgd over de jaren heen lijkt af te nemen. In 2014 werd er echter één klacht
in de registratie opgenomen die mondeling geuit werd bij de CV. Aangezien hierop gereageerd
werd met een gesprek door de directie, werd dit ook als een klacht naar de directie geregistreerd.
Het gaat hier over een klacht waar intern op gereageerd wordt, maar als we heel strikt zijn, gaat
het hier niet om een klacht die per brief ingediend werd bij de directie. Men kan vermoeden dat
deze klacht ook als een interne per brief ingediende klacht werd geregistreerd na het ontvangen
van opmerkingen door de Zorginspectie (2012) over het lage aantal klachten. De mondelinge
klacht als per brief ingediende klacht registreren, zorgt ervoor dat de instelling bij een volgende
inspectie toch een aantal klachten kan voorleggen.

677

Belangrijke kanttekening hierbij is dat we maar informatie hebben kunnen vergaren tot de einddatum van
het veldwerk, namelijk 23/03/2016. Het aantal ingediende klachten in 2016 is dus van toepassing op een
kleine drie maanden. Dit in vergelijking met de voorgaande jaren waarbij het aantal klachten van toepassing
is op een volledig jaar.
678
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2016 (jan – maart 2016), over de overige maanden van het jaar 2016 kunnen we geen uitspraken doen.
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Het totaal aantal ingediende klachten, namelijk 27, werden ingediend door slechts 17
verschillende personen. Dit wil zeggen dat dezelfde personen vaak verantwoordelijk zijn voor
het aantal ingediende klachten. Vijf jongens hebben meer dan één klacht ingediend. De klachten
die door deze vijf jongens werden ingediend zijn samen goed voor 16 klachten, meer dan de
helft van het totaal aantal ingediende klachten (27). Eén jongen diende zes keer een klacht in,
twee jongens dienden telkens drie klachten in en twee jongens hadden elks twee klachten
ingediend. De jongens die meerdere klachten hebben ingediend, lijken de interne weg om
klachten in te dienen goed te kennen.
Wanneer we de klachtenbrieven van dichterbij bekijken is het zeer opmerkelijk dat het in veel
gevallen niet echt om een ‘klacht’ gaat. Bij heel wat brieven stellen de jongens eerder vragen,
willen ze over bepaalde zaken meer informatie of willen ze advies over iets te verkrijgen. We
gieten de verdeling hieronder in een schema:
Klacht

Vraag/info/advies

8

19

Tabel 9: Effectieve klachten versus vragen/informatie en advies.
In een meerderheid van de gevallen gaan de klachten die intern werden ingediend door middel
van brieven aan de directie dus eerder over vragen. Zo willen de jongeren meer informatie
geven over een bepaald voorval, willen ze advies over bepaalde zaken of hebben ze bepaalde
vragen die ze aan de directie willen stellen waaronder bijvoorbeeld inzage in hun dossier.
Desondanks worden de brieven, die geen klachten blijken te zijn, toch als dusdanig
geregistreerd. We stellen hierbij opnieuw de vraag of dit als reactie op het lage aantal klachten
kan beschouwd worden. Het zou wellicht aangewezen zijn om ook dit te registreren, maar dan
onder de juiste noemer, namelijk informatie, vraag of advies.

6.4.2 Extern: aantal klachten naar de JO-lijn of het KRC
Vanaf 2012 tot en met maart 2016 werden er 24 klachten geregistreerd die via de externe weg
werden ingediend bij de JO-lijn of het KRC. In 2012 ging het om vijf klachten, in 2013 werden
er acht klachten ingediend, in 2014 waren het er vier, in 2015 twee en in 2016 ging het om vijf
klachten. We geven hieronder het aantal ingediende klachten per jaar schematisch weer:
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2012

2013

2014

2015

2016

5

8

4

2

5

Tabel 10: Totaal aantal ingediende externe klachten periode 2012-2016.
Wanneer we bovenstaande tabel van naderbij bekijken, kunnen we stellen dat het aantal
klachten over de jaren heen fluctueert. We kunnen een piek van het aantal klachten opmerken
in 2013, om na een verdere afname te komen tot een vijftal klachten in 2016. Voor 2016 hebben
we slechts zicht op de eerste drie maanden, waardoor we het aantal van vijf klachten kunnen
interpreteren als een enorme stijging in vergelijking met de voorgaande jaren, waar het totaal
aantal klachten gespreid is over een heel jaar. De stijging van het aantal extern ingediende
klachten kan te wijten zijn aan het feit dat het onderzoek in deze periode heeft plaatsgevonden.
De interviews met de jongens werden eind 2015, begin 2016 afgenomen. Van de vijf jongens
die in 2016 een klacht hebben ingediend, hebben er drie deelgenomen aan dit onderzoek. We
kunnen dus stellen dat het onderzoek een zekere ruchtbaarheid heeft gegeven aan het
klachtrecht, wat mogelijks een invloed gehad heeft op het indienen van klachten.
We kunnen echter op basis van de geraadpleegde klachtregistraties de nodige vraagtekens
plaatsen bij het aantal ingediende klachten. In de lijst zijn er zoals hierboven ook aangegeven
24 klachten ingevuld. We kunnen dit cijfer terugdringen wanneer we het van naderbij bekijken.
Zo is er één klacht waarbij een jongen geen aansluiting krijgt bij de JO-lijn omdat de lijn bezet
is, en de jongere twee dagen later nog eens gebeld heeft. De eerste maal dat deze jongen contact
met de JO-lijn opnam, kon hij niet overgaan tot een gesprek, wat maakt dat we kunnen
vermoeden dat zijn tweede contact nog steeds om dezelfde klacht gaat. Op de klachtenlijst
worden deze als twee aparte klachten geregistreerd. Hierdoor kunnen we stellen dat er geen 24
maar 23 klachten werden ingediend. We kunnen in onze analyse zelfs nog een stapje verder
gaan. Bij vier klachten staat vermeld dat de minderjarige niet meer wil bellen, en bij één klacht
staat dat de minderjarige zijn klacht heeft ingetrokken (of dit voor of na het bellen van de JOlijn is beslist is niet duidelijk). Wanneer een minderjarige echter niet meer wenst te bellen (om
welke reden dan ook) mag dit dan wel geregistreerd worden als een klacht? We kunnen hier
spreken over vijf klachten die ingetrokken werden. Dienen deze dan niet als zodanig
geregistreerd te worden? De informatie waarop we ons baseren is telkens zeer beperkt,
waardoor we context missen en hieromtrent dus ook moeilijk uitspraken kunnen doen. Van het
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genuanceerde cijfer van 23, kunnen we dus nog vijf klachten aftrekken en uitkomen op 18
effectief ingediende klachten. We gaan nog een stapje verder door te stellen dat er maar 17
klachten werden ingediend. Bij één klacht wordt het namelijk duidelijk dat de jongere in
kwestie geen klacht heeft ingediend, maar dat het eerder om inlichtingen ging. In de
klachtregistratie maakt men dus geen onderscheid tussen het willen indienen van klachten en
het effectief aantal ingediende klachten. Belangrijk ook om voor ogen te houden is dat de
informatie hieromtrent niet altijd is ingevuld op de klachtenregistratie, heel vaak is dit
opengelaten of beperkt aanwezig. Hierdoor moeten we dus steeds zeer voorzichtig zijn om hier
uitspraken te doen.
Zoals ook bij de intern ingediende klachten het geval was, zijn er ook bij de extern ingediende
klachten vaak enkele jongens die verantwoordelijk zijn voor meerdere klachten. Van het totaal
aantal ingediende klachten (24) werden er 12 ingediend door slechts vier personen. Vier
personen hebben elk drie keer een klacht ingediend. De helft van het totaal aantal klachten komt
dus van vier dezelfde personen, wat maakt dat er 24 klachten werden ingediend door 16
personen. Dat het vaak dezelfde jongens zijn wordt ook aangegeven door de professionals: “Ja,
een aantal keer ma ook op één hand te tellen ze. Echt weinig. En ik zeg het, heel vaak van
dezelfde he.”679
Wanneer we een opdeling maken tussen het aantal ingediende klachten bij de JO-lijn of het
KRC, kunnen we opmerken dat het merendeel van de klachten ingediend werd bij de JO-lijn.
Van het totaal aantal ingediende klachten (24), werden er 20 ingediend bij de JO-lijn en slechts
4 bij het KRC. Zoals uit het voorgaande reeds gebleken is lijkt de JO-lijn beter gekend te zijn
onder de jongens. Dit kan het grote verschil in het aantal ingediende klachten tussen de JO-lijn
en het KRC verklaren. Voor de duidelijkheid hieronder een schematisch overzicht:
JO-lijn

KRC

20

4

Tabel 11: Aantal ingediende klachten per externe klachtendienst over een periode van 20122016.
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In het kader van de eerdere bedenkingen bij de cijfers van het aantal ingediende klachten,
kunnen we stellen dat de klachten die door dezelfde jongens gemaakt werden, ingetrokken
werden of eerder om een inlichting dan om een klacht bleken te gaan. Deze jongens hadden
allemaal de intentie deze klachten in te dienen bij de JO-lijn. Indien we deze van het aantal
zoals in de bovenstaande tabel vermeld, zouden aftrekken, zou het aantal ingediende klachten
bij de JO-lijn nog altijd dubbel zo groot zijn dan deze ingediend bij het KRC. Op de
klachtregistratielijst kunnen we zien dat de JO-lijn viermaal niet of niet onmiddellijk bereikbaar
was. Hierdoor werden dan ook drie klachten door de jongens ingetrokken.

6.4.3 Factoren die hierop van invloed kunnen zijn
6.4.3.1 Drukkingsmiddel?
Het feit dat sommige jongeren meerdere klachten indienen, kunnen we toewijzen aan
verschillende zaken. Enerzijds lijken, zoals bij de intern ingediende klachten ook al
aangegeven, de jongens de weg naar de externe klachtenmogelijkheden goed te kennen.
Anderzijds zouden we durven stellen dat de jongens via het indienen van klachten op een
bepaalde manier druk proberen uit te oefenen. Dit lijken we te kunnen bevestigen wanneer we
de interne en externe ingediende klachten met elkaar vergelijken. We kunnen hier namelijk
opmerken, of het nu om intern of extern ingediende klachten gaat, dat het vaak dezelfde
personen zijn die verantwoordelijk zijn voor het indienen van meerdere klachten. Deze jongens
maken meermaals gebruik van zowel de interne als externe klachtenmogelijkheden, wat erop
kan wijzen dat ze het indienen van klachten gaan gebruiken als een soort van drukkingsmiddel.
De jongens kunnen als het ware door het indienen van klachten wat weerstand bieden aan de
regels in de jeugdinstelling. De jongens geven zelf aan dat dit soms effectief het geval is: “Ik
ken er wel éné in [X] toen, toen da ik in Y zat, die belde elke dag na de JO-lijn (lach). Ma da
was gewoon zo, snapte, die had elke dag ambras me de opvoeders en dan belde die elke keer
naartoe (lach).”680 Uit de volgende passage uit de veldnota’s blijkt dat de jongens het
klachtrecht soms aanwenden als drukkingsmiddel: “Iets later worden de jongens uit hun kamer
gelaten en schuiven we aan tafel. Het eten verloopt gemoedelijk. De jongens praten wat over
koetjes en kalfjes. Voornamelijk de hoofdwonde van [X] is het onderwerp. [Y] vraagt waarom
hij niet naar het ziekenhuis is gegaan. [X] deelde mee dat het allemaal niet zo erg was en dat
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het wel ging. [Y] zei: ‘Ik zou sowieso overdrijven en naar het ziekenhuis gaan, alles beter dan
hier en als dat niet mag, bellen naar de JO-lijn’. Ik heb hem gisteren ook zoiets dergelijk horen
zeggen, hij is dus wel op de hoogte van de JO-lijn, maar zoals ik het nu aanvoel en begrepen
heb dreigt hij dit eerder te gebruiken als drukkingsmiddel.”681
Ook de professionals lijken te herkennen dat de jongens soms het klachtrecht gaan aanwenden
als drukkingsmiddel: “Die [X] zelfs denk ik, die nu voor de zoveelste keer. Ma allez, da’s ook
mijn aanvoelen echt zo, gasten die, ja, da’s zo precies zo, een kat die in een hok zit die geen
kant meer op kan, dan wilt die precies toch is eruit kruipen en dan is da zo het ultieme da ze
dan willen.”682 Jean geeft dit ook aan: “Natuurlijk ni ieder verhaal, ik zeg het, we hebben een
periode gehad da die er gewoon van profiteerde da da mocht. Als ze bijvoorbeeld een idee hebt
da ze hun sigaretten verkoopt of er is geld weg of… uiteindelijk moet ge dan wel, da’s hun recht
dus ge moet da erbij nemen. Dus da’s een beke, ja… beetje belachelijk op da moment”683. Ook
Steven haalt dit aan: “Hé, de jongerenlijn, da is een tijd geweest, jongen, jongen, da was
dagdagelijks naar de jongerenlijn bellen want ze waren, ze voelden zich geviseerd of ze voelden
zich benadeeld of ze waren racistisch of van die dingen. Hé, voor toch maar hun goesting te
krijgen omda ze gewend zijn van hun goesting te krijgen.”684 P6 beaamt dit ook door te stellen:
“Ja, in de tijd da we agressieven hadden. Die heel agressieve groep. Ja, omdat da heel vaak
ging over: ik wil iets en ik krijg da ni en ik heb er het recht op en ik moet da hebben. Ahja,
tuurlijk want als gij mij da ni geeft, dan vraag ik da aan de directie en da mag. (…) En da’s
dan heel vaak een tweestrijd. Nu, ik heb daar heel weinig op tegen. Ik heb al, ik heb al
verschillende jongens een papierke van de CV gegeven omda ze wilden klagen, en ja, da’s goed,
ma doet het dan ook op een fatsoenlijke manier. En heel vaak, als da dan officieel wordt, dan
zijn ze zo wa, dan zijn ze wa terughoudender omdat het dan effectief officieel wordt. En dan
hebben ze daar geen goesting in. Ik denk dat da is omda ze een klacht, allez, omda ze ni echt
een klacht hebben ma gewoon het meeste uit hun situatie willen halen.”685 De volgende passage
uit de veldnota’s wijst hier ook op: “Wanneer Frank me vraagt wat nu weer juist mijn
onderzoeksopzet is, licht ik dit toe. Frank reageert hierop door het volgende te stellen: ‘het
klachtrecht door middel van de JO-lijn is geen goed systeem is voor onze jongens, wel voor
bijvoorbeeld een internaat ofzo. Hier wordt het gebruikt door jongens die het systeem willen
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misbruiken. Er zijn periodes waarin er heel veel klachten worden ingediend, de jongens zien
dat dan van elkaar. Alsook zijn het vaak dezelfde die klachten indienen, het is een soort vorm
van weerstand.’”686
6.4.3.2 Domino-effect?
Wanneer we nog wat specifieker gaan kijken naar de externe klachtenregistratie, kunnen we
opmerken dat wanneer we naar de leefgroep en de datum kijken, het opvalt dat klachten van
dezelfde leefgroep elkaar kort na elkaar opvolgen. We kunnen daarom stellen dat het indienen
van klachten mogelijks een bepaald domino-effect zou kunnen veroorzaken. Onder het dominoeffect verstaan we dat wanneer één jongere een klacht indient of wanneer het indienen van een
klacht gekend is binnen een leefgroep door het indienen van een klacht van één jongere, er nog
heel wat klachten volgen van andere jongens van dezelfde leefgroep. Heel wat professionals
geven dit dan ook aan: “Da heeft willen bellen, ja da was een tijd dat hier heel vaak werd gebeld
naar de jongerenlijn. Ja, da was zo een trend. Zo van ah ja wij mogen bellen, dan zullen we
best eens bellen. Ja, da kwam toch wel vaak voor ma altijd wel van dezelfde jongens moet ik
zeggen. En die maakten daar zo een beetje een spelletje van.”687 Ook P13 bevestigt dit: “Nee,
eigenlijk ni, de laatste tijd. Da’s ook wel me periodes, ze steken mekander aan hé. Als de ene
naar de jongerenlijn belt, dan gade zien dat er veel naar de lijn gebeld wordt. Maar da is
eigenlijk heel, Goh, da’s heel lang geleden.”688 P15 beaamt dit: “Hmm, da is precies zo met
periodes. Van zodra dat dat een paar keer voorkomt komt dat in één keer heel vaak voor.”689
Lena is zich dezelfde mening toegedaan: “Ja, de laatste tijd vragen de jongens, zo da is zo een
kettingreactie, als één jongen da weet, euh, dan gaan sommige andere jongens ook zoeken naar
dingen. Dat is een tendens. Da is zo, da ga met periodes is da veel ma ik zeg het dat is zo een
kettingreactie.”690 Rita haalt dit ook aan en geeft hier nog het volgende over mee: “Wij merken
da nu met de jongerenlijn, twee weken geleden was er een incident gebeurd en er was ene
jongen en die moest naar de jongerenlijn bellen. Komt een andere jongen op time out, kamer
ernaast, en ja de deuren zijn dun dus ge hoort da, die wou ook naar de jongerenlijn bellen. Dus
da kan dan goed zijn dat er nu een trend wordt gezet in onze leefgroep dat er misschien op dit
en 14 dagen misschien twee of drie jongens, naar de jongerenlijn bellen als we zeggen ga naar
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uw kamer of ge wordt uit het onderwijs gestuurd. Da ze zeggen: ik wil naar de jongerenlijn
bellen. Terwijl ik op die zeven jaar nog ni veel geweten hebben da ze naar de jongerenlijn
bellen of ja.”691 Tijdens de observaties werd dit ook al door de professionals aangegeven:
“Beide opvoeders geven ook aan dat klachten met vlagen worden ingediend en dat het vaak om
dezelfde jongens gaat.”692

6.5

Weinig klachten

Op basis van het voorgaande kunnen we stellen het indienen van klachten geen
veelvoorkomende praktijk is in de door ons bezochte jeugdinstelling. Al van bij de start van het
veldwerk werd ik hierop gewezen: “Tijdens het eerste bezoek, heb ik de klachten map van de
CV gekregen om in te kijken. De CV zei al lachend: ‘Ge kunt hier niet veel komen onderzoeken,
want er zijn bijna geen klachten.’”693 Verschillende redenen worden door de jongens
aangehaald wanneer we hen de vraag stellen waarom ze geen klachten indienen. Ook de
professionals wijten de weinige klachten aan allerlei verschillende zaken.
6.5.1 Voldoende geïnformeerd?
De jongens geven onvoldoende informatie niet aan als een reden waarom ze weinig klachten
indienen, maar zoals we in het onderdeel informatie hebben gezien, lijken de jongens niet altijd
evengoed op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden om te klagen. Dit kan deels
verklaren waarom ze geen gebruik gaan maken van de klachtenmechanismen. Amber, één van
de professionals haalt dit dan ook als reden aan: “Ik denk voornamelijk ook omda ze er ni genoeg
van weten. (…) Ma ik denk da heel veel ook wel te maken heeft met het feit da ze er heel weinig
van weten.”694 Ook Jean denkt dat dit de voornaamste reden is: “Ik denk dat da meer gaat over
onwetendheid van de jongeren omda ze ni weten waar en voor wat da ze terechtkunnen. Dus
een gebrek aan kennis is over die informatie op die moment. Ik denk dat da de grootste factor
is.”695 Miranda is van mening dat de jongens hierover in het begin geïnformeerd worden, maar
dat dit zou moeten doorgetrokken worden naar het gehele verblijf: “Ik denk vanaf het begin,
maar dat het dan stilvalt. Misschien zou het wel een idee zijn om, om da geregeld wel te doen.
Ja, ja. Ik doe da bijvoorbeeld zelf met beroepsgeheim, ik steek daar in het begin veel tijd in om
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dat uit te leggen. Maar ik herhaal da nog is geregeld. Als ze vragen, kunde da nog is herhalen,
da ze goed weten wat da is.”696

6.5.2 Angst voor problemen achteraf
De jongens die in de gedwongen hulpverlening zitten, hebben niet alleen heel wat wantrouwen
ten opzichte van het systeem waar ze in zitten: “ze hebben geen vertrouwen in justitie”697, maar
vaak ook tegenover alles en iedereen waarmee ze geconfronteerd worden in de instelling. Ze
zijn wantrouwig om dingen te vertellen, omdat ze schrik hebben dat dit achteraf tegen hen
gebruikt kan worden: “Letterlijk, als gij zo bijvoorbeeld, gij zit me iets enzo en gij vertelt da zo,
uitgebreid, zo voor die psycholoog en die is zo aan het luisteren om u te helpen, dan die kunnen
letterlijk bij de jeugdrechter zeggen, ah maar hij heeft nog problemen enzo, dus we kunnen best
nog efkes helpen. En dan gebeurt da volgens mij echt soms, dan euh, ja. Dan kunne die u
misschien voor sommige dingen gelijk euh, echte stoornis ofzo, misschien euh, psychische
dinges sturen denk ik. Dus best ni doen.”698 Deze achterdocht trekt zich ook verder door naar
het indienen van klachten. De jongens geven aan dat ze geen klachten indienen omdat ze vrezen
dat hen dit achteraf zuur zal opbreken: “Opvoeder gaat euh, de beschuldigde sneller, extra pik
op u hebben waarschijnlijk, dus euh veel zin gaat da ni hebben. Want die kunnen alles tegen u
gebruiken. (…) Nee, ik denk het ni. Bij sommige denk ik. Misschien als een opvoeder u heeft
echt mishandeld ofzo maar, maar voor zo van die kleine dingen denk ik da da ni echt, euh da
da meer problemen met zich mee ga brengen.”699 Jan haalt dit ook aan: “Ik heb da gevoel ja en
ge moet ook oppassen, als ge zo’n dingen doet, de begeleiders gaan daar een beetje misschien
door geraakt worden en die gaan zeggen oké, ge denkt zo, wacht maar de volgende keer. Snapte
ge die kunnen ons altijd terug pakken, die ons altijd kloten, altijd”700. Mohammed die als enige
van de jongens waarmee we gesproken hebben effectief een klacht heeft ingediend, geeft aan
dat hij om die reden op het klachtenformulier dan ook niet invult waarover hij juist wil klagen:
“Voor de opvoeders. Ja, gewoon ik wil ni da zij da weten waarom. Ja, zij kunnen mij kloten. Ja,
ik wil ni da hun mij nog kloten, snapte? Ja, ja. Ze gaan ook strengere maatregelen nemen tegen
u. Ja, ik heb, ik heb zogezegd van ja ik ga da allemaal laten vallen, dus ik ga gewoon goe doen,
ik ga gewoon goe doen. Ik heb dan ook goe gedaan die gesprekken en sindsdien was da een
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beetje goe, maar ze zeggen zo van we vertrouwen u ni, we vertrouwen u ni, dus we gaan u altijd
in zeil houden, alé een oogje in het zeil houden en die, sindsdien hielden ze me altijd in de gaten,
altijd. Uhu. En zo voor het minste mij minpunten gaven of naar kamer sturen.”701 Mohammed
haalt verder aan dat de angst voor problemen na het indienen van een klacht reëel is: “Ja die
zeggen, aaahh, of die trekken da in het belachelijk, ah oei Mohammed ga naar de JO-lijn bellen
of die zeggen zo van euh, bijvoorbeeld die hebben, ze hebben een vraag vergeten, da ik had
gevraagd, ah Mohammed gaat ge nu naar de JO-lijn bellen ofwa? Of bijvoorbeeld ik ga praten
in de zetel, die zeggen zo, Mohammed wij gaan naar de JO-lijn bellen wij, snapte, belachelijke
mensen. Die trekken da in het belachelijke. Ja. Die lachen mij gewoon uit. Ja, wayo.”702
De angst dat het indienen van klachten tegen personeelsleden waarmee de jongeren op
dagdagelijkse basis mee in contact komen negatieve consequenties met zich zal meebrengen,
is ook iets wat naar voor komt in ander onderzoek (Penal Reform International; Interagency
panel on juvenile justice; UK aid, 2013). Ook in het onderzoek van van Nijnatten, Elbers en
van den Bogaard (2006) geeft men aan dat jongeren geen klachten gaan indienen omdat ze hun
relatie met de personeelsleden daar niet mee in gevaar willen brengen. Ook dezelfde stemmen
komen terug in het onderzoek van de Nederlandse Kinderombudsman (2016). De jongeren
geven ook in dit onderzoek aan bang te zijn om klachten in te dienen omdat ze schrik hebben
dat ze hierover achteraf aangepakt gaan worden. De angst om klachten in te dienen, is net iets
wat er niet mag zijn en waar men ook internationaal voor pleit. Om ervoor te zorgen dat
klachtmechanismen effectief zijn, moet er sprake zijn van vertrouwen tussen de
personeelsleden en de jongeren zodat de jongeren zich vrij voelen om klachten in te dienen bij
personeel en dat het personeel hier op een discrete manier kan reageren (Liefaard, Reef, &
Hazelzet, 2014).
6.5.3 Geen vertrouwen in het systeem
Omdat deze jongens vaak heel wantrouwig zijn, hebben ze bijgevolg weinig vertrouwen in wat
hen aangereikt wordt: “Da ga ook niks helpen. Omdat da, omdat da mensen van het systeem
zijn snapte. Ik zen ooit hé, op men vijftien jaar hé eens in één geslagen door tien flikken hé en
ik zag er echt ni uit hé. Overal bloed en blauw plekken enzo en ik kom voor de jeugdrechter en
ik zeg van ja, zie mijne kop, zie wa die hebben gedaan snapte en die zegt zo ja das u eigen
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schuld. Wtf? Terwijl da kik nog maar éne boks had gegeven, das geen zelfverdediging meer hé
da die mannen doen, die blijven me hun matrakken op mijne kop kloppen, terwijl ik op de grond
lag en die blijven slagen. Nee ge moet geen klacht indienen, ge moet gewoon zwijgen en die
eens terugpakken wanneer da ge kunt.”703 Ze hebben geen vertrouwen in de wereld om zich
heen, dus waarom zouden ze dan vertrouwen hebben in het klachtenmechanisme?
(Kinderombudsman, 2016) Heel wat jongens zijn dan ook van mening dat het indienen van
klachten niet veel uithaalt. Enerzijds geloven ze niet in de interne weg om klachten in te dienen,
omdat ze ervan uit gaan dat de opvoeders altijd boven hen geloofd zullen worden: “Tuurlijk
gaat da, maar da gaat niks uithalen. Opvoeders hebben altijd gelijk. Gij hebt geen bewijs. Dus
wa kunt gij doen? Opvoeder werkt daar misschien al aantal jaar, ontslagen worden gaat die
ni. Da gaat geen zin hebben.”704 J4 is zich van dezelfde mening toegedaan: “Nee ik weet ook,
ik denk ook da ze daar eigenlijk niks mee gaan doen. Kweni, kweet da echt ni. Ik denk da da ni
veel ga opleveren. (…) Nee, dan heb ik zo van, da levert toch niks op, een klacht indien ofzo
iets. Die gaan daar niks mee doen, die gaan daar, hunder eigen personeel goe praten. Ja ja,
die gaan zeggen, ma das een goeie begeleider en dit en da. Ja hunder eigen personeel een beetje
verdedigen.”705 Ook J6 denkt hier hetzelfde over: “Ik zen zo dom, zo dom zen ik niet da ik da
hier binnen ga regelen snapte. Collega’s onder elkaar, die gaan elkaar helpen, das bij iedereen
zo hé. Als u vriendin bijvoorbeeld ruzie heeft me die en terwijl uw vriendin in fout is, gade gij
uw vriendin sowieso beschermen snapte. Dus euh…”706
Dat de jongens dit gevoel hebben, lijken de professionals ook wel te kunnen begrijpen: “Ik wil
efkes mijn verhaal kwijt en ik weet ook da ik da ni tegen mijn IB kan doen of tegen een andere
opvoeder want da zijn toch collega’s dus die gaan elkaar toch verdedigen. En dan kan ik da
gewoon is tegen iemand vertellen. En een beetje hetzelfde verhaal, denk ik da ze da ook sneller
aannemen als die mensen dan zeggen: ja ma, misschien moet ge da dan zo of zo of zo aanpakken
omdat die daar ni bij waren. En die kennen zowel hun ni als ons ni. En die kiezen geen partij.
En opvoeders kiezen toch altijd elkaars kent. Eigenlijk is da in de realiteit zo.”707 Ook Elke
haalt hierover aan: “Euh, der zullen tegelijkertijd denk ik wel, als ge da nu echt zou weten, een
aantal situaties zijn waarin da ne gast het heeft of denkt over: ik zou een klacht kunnen indienen,
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ma dan misschien tegelijkertijd denkt van ik zal het maar ni doen want het gaat toch niks
opleveren. Da van daaruit ni verder gaat.”708
De externe weg anderzijds, kent ook niet veel vertrouwen. Professional Lena haalt aan dat het
wantrouwen zich ook hierin laat zien: “Ma ik zeg het, er zijn heel veel jongens die daar ni mee
bezig zijn. Ook soms denk ik uit angst. Denk ik da da soms ook wel een factor is da ze zoiets
hebben van, ja nee want ja als da bij de jeugdrechter terecht komt… Dan gaan ze mij misschien
verlengen dus laat maar. Da vind ik ook soms wel… Da ze zoiets hebben van ja nee, laat maar.
Ja, ja. Of verblijf, momentjes die er zijn of da da zo inderdaad, sommige jongens gaan ervan
uit dat ook niks geheim is. Ja, ja. Ja, zoiets hebben van ja da wordt dan toch doorgespeeld, euh,
en dan gaat da eigenlijk algemeen over alle hulpverlening. Ja ma alles wordt toch doorgespeeld
dus, dat ook. Dan is het dikwijls laat maar.”709 De jongens lijken het hier ook over eens te zijn,
zo haalt J12 haalt aan: “JO-lijn, maar da helpt ni. Ik ken iemand die, pas, die heeft paar keer
gebeld, maar er wordt niks gedaan. (…) Omda ik weet da da niks ga uithalen. Gewoon, waarom
zouden die naar ons luisteren? Nee, waarom zouden die daar iets aan doen? Omda ik weet van
anderen die daar niks mee hebben gedaan. Ja. Die zeiden van we gaan een onderzoek starten.
Maar nooit van gekomen.”710 De jongens hebben het nog niet echt meegemaakt dat het voor
een andere jongen iets heeft opgeleverd, dus ze geloven ook niet dat het indienen van een klacht
hen effectief zal helpen: “Ja ge kunt naar de JO-lijn bellen hier, ma ik denk ni echt da da veel
zin heeft. Omda, ik heb er al, allee ik heb da gehoord van anderen, van dat ze hier allemaal de
JO-lijn gebeld hebben, ma daar is niks toen aangepast geweest dus ja.”711 Ook J18 geeft dit
aan: “Ik weet dat ge naar de JO-lijn kunt bellen, maar die doen niks. Ik heb al veel, ik heb al
jongens geweten die na de JO-lijn bellen, ma der gebeurt niks, snapt ge. Het is ni da die na hier
komen en zeggen van ge moet het ni zo doen. Er wordt eigenlijk niks mee gedaan denk ik. (…)
Dus ik heb geen verandering, ik weet ni, da die hebben nooit gezegd van ahja da heeft geholpen,
JO-lijn ge moet naar de JO-lijn bellen, anders hadden die da wel gezegd van ge moet JO-lijn
bellen, want da helpt, dus ja.”712 Ook J15 zegt hierover: “Ge kunt naar de JO-lijn bellen, maar
er wordt niks mee gedaan. Kweni er was één jongen pas die echt vaak naar daar heeft gebeld,
der was nooit iets mee gedaan, die heeft echt elke week zitten bellen, die heeft zeker acht weken,
elke week twee drie keer. Ja echt (lach). Omdat hij zegt da dan he en hij heeft nu papierkes
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invullen en die stuurt op en die belt en er wordt niks mee gedaan.”713 Net zoals de jongens
elkaar informeren over de procedure om een klacht in te dienen, vertellen ze elkaar ook dat het
weinig nut heeft om klachten in te dienen: “Nee ik raad altijd iedereen da af, omda er toch niks
aan gedaan wordt. Das tijd da je verdoet, dan kan je beter euh, als je ruzie me een opvoeder
bijvoorbeeld hebt, dan kan je beter gewoon rustig bijleggen, want euh wa heeft da voor nut da
je lastig ga blijven, klacht indienen. Dan is da van ja we gaan er iets mee doen, dit en da, je
gaat nog van ons horen, dan is da wachten, lastig blijven. Allee leg u daar gewoon bij neer en
ga gewoon verder. Natuurlijk, ik ga het sowieso afraden en als die da wil doen, oké kan die da
doen, ma da helpt toch niet. Die doen daar niks aan.”714 Ook uit het onderzoek van de Engelse
Kindercommissaris (2012) blijkt dat de jongeren niet echt geneigd zijn om klachten in te dienen,
omdat ze ervan overtuigd zijn dat er toch niets met de door hen ingediende klachten zal
gebeuren.
6.5.4 Het indienen van klachten is voor de jongens niet altijd noodzakelijk
Het feit dat de jongens niet goed op de hoogte zijn van het klachtrecht, weinig vertrouwen
hebben in het klachtrecht of dat ze angst hebben dat het indienen van klachten hen achteraf in
de problemen zal brengen, zijn mogelijke verklaringen waarom de jongens geen klachten
indienen. Heel wat jongens geven aan dat ze hoe dan ook geen klachten zouden indienen
omwille van verscheidene redenen. Sommige jongens geven aan dat ze geen klachten indienen,
omdat ze dat niet nodig achten: “Ikke ni. Nee. Waarom ni, ja ik heb da ni nodig. Ik heb da ni
nodig en ik zen ook ni heel rap die da een klacht indient. Nee, ik geef meestal drie kansen.
Slaagde de derde om, ja dan leg ik klacht in.”715 Ook Peter is zich van dezelfde mening
toegedaan: “Kweni ik heb geen reden om klacht in te dienen.”716 Ook Jos sluit zich hierbij aan:
“Nee ma ik weet of ni waarover ik een klacht zou moeten doen dus euh.”717 Alsook Abdel
beaamt dit: “Echt waar mevrouw, echt waar. Ma ik ga hun ni bellen, ik heb hun ni nodig.
Gewoon mezelf, das meer als genoeg, ik los mijn problemen zelf op.”718
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6.5.5 Geen klachten indienen, maar problemen anders oplossen
Zoals Abdel in het bovenstaande citaat aangeeft, zijn er ook heel wat jongens die meegeven dat
ze proberen om op een andere manier met hun frustraties om te gaan: “Nee ge moet geen klacht
indienen, ge moet gewoon zwijgen en die eens terugpakken wanneer da ge kunt. Da hangt ervan
af wa da er gebeurt, als ik zie da nen opvoeder ne gast iets aan doe, dan ga ik da zelf oplossen
snapte. Kweni door te vechten ofzo, door die gast te beschermen ofzo kweni, door gewoon iets
te ondernemen snapte. Desnoods organiseren wij een opstand ofzo. Ma ik ga echt ni, ik ga echt
ni klagen bij den die.”719 Ook J14 geeft aan liever zelf zijn problemen aan te pakken: “Omdat
ik liever zelf mijn dingen hier regel. Ik geef er de voorkeur aan om het zelf te regelen, als het
niet erg, erg, erg, ik heb geen behoefte om er beroep op te doen als het om iets kleins gaat. Ik
zeg dan tegen mezelf, dat gebeurt en dat gaat voorbij.”720 J18 sluit zich hierbij ook aan door
het volgende te stellen: “Ja da weet ik ni hé, ma me mij gebeurd da ni zo snel, omda ik mij op
de achtergrond hou, snapt ge. Ma als da gebeurd, ja dan gaat ge echt, moeten opkroppen.”721
En ook J19 is van dezelfde mening: “Gewoon da ze beter gewoon kunnen bijleggen, allee, ge
moet, misschien gewoon in het gezicht zeggen, van oké dit en dat is er gebeurd, in je zelf kan je
altijd denken van oké ik kan kwaad zijn, ma je moet da gewoon ni uiten, je moet da in jezelf
denken.”722
Sommige professionals denken hier ook zo over: “En omda misschien andere jongens ook wel
genoeg beseffen, ja, heeft het hier, allez, heeft da wel zin om da te doen en om mijn energie
daarin te steken? Misschien kan ik het beter gewoon anders aanpakken.”723 Ook Eline haalt
hierover het volgende aan: “Ja, ik heb ni echt het gevoel dat er veel klachten, er wordt meer
naar de campusverantwoordelijke gezegd van hier ga ik ni mee akkoord dan echt formeel een
klacht indienen. Da wordt veel minder gedaan. Da wordt meestal intern zo wel… Opgelost of
ja, of, de jongens hebben, gaan meer intern naar oplossingen zoeken als ze een klacht hebben
dan echt te bellen.”724 Net zoals bij het verkrijgen of verliezen van punten, lijken jongeren hun
gedrag ook te wikken en wegen in termen van kosten en baten wanneer het gaat over het
indienen van klachten. Uit het onderzoek van van Nijnatten, Elbers en van den Bogaard (2006)
blijkt immers dat jongeren het klachtrecht kunnen bekijken als een rationele keuzetheorie. Ze
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maken een soort van kosten-baten analyse. Wanneer de voordelen opwegen tegenover de
nadelen zullen ze klachten indienen, tenzij er andere en betere alternatieven voorhanden zijn
om hun doelen te bereiken. Uit dit onderzoek komt naar voor dat jongeren niet gemakkelijk
klachten indienen, maar dat ze eerder gebruik gaan maken van agressie, trachten het probleem
informeel op te lossen of door helemaal niets te doen.

6.5.6 Klachtinstanties staan te ver af van de jongens: bereikbaarheid, toegankelijkheid
en duurtijd
De professionals geven aan dat het lage aantal extern ingediende klachten, ook te maken kan
hebben met het feit dat de JO-lijn beperkt bereikbaar is725: “Eenmaal terug op de leefgroep,
vroegen Paul en Stefanie wat meer uitleg over mijn onderzoek. Ik lichtte mijn onderzoek toe
en Paul reageerde hierop: ‘het bellen naar de JO-lijn is soms ‘in’ en soms niet. Toen ik hier in
het begin werkte was het een periode dat het ‘in’ was, maar nu gebeurt het minder. Het komt
ook voor dat de mensen van de JO-lijn niet altijd opnemen, ze zijn immers beperkt
bereikbaar.’”726 Deze observatie komt ook naar voor wanneer een jongen effectief naar de JOlijn wenst te bellen: “De klacht van [X] werd maandag om 14u20 ingediend en toen was de JOlijn niet bereikbaar. Ze zijn beperkte dagen in de week bereikbaar”727. De beperkte
bereikbaarheid van de JO-lijn kwam ook al naar boven uit de klachtregistraties. Dit kan
bijgevolg van invloed zijn op het indienen van klachten door de jongens: “(...) Ja, bel naar,
want de jongerenlijn, externe klachten, kunnen ze ook altijd, wordt hun heel duidelijk uitgelegd,
da staat ook, da weten jongeren ook allemaal, da gaan we ook noteren, jongeren naar de
jongerenlijn bellen. Jongeren hebben denk ik maar twee momentjes da ge kunt bellen. Dus we
zeggen, wilt ge schrijven of wilt ge bellen? Bellen is ten vroegste woensdagnamiddag, het is nu
zondag of weet ik wat, woensdagnamiddag. Oké, bij de CV in de agenda, jongere [X] wil naar
de jongerenlijn. 5 keer van de 10 zeggen ze al, ah, nee, het hoeft al nimeer hé.”728 Een externe
dienst moet immers toegankelijk en bereikbaar zijn, anders is het voor de jongens niet

725
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boverderlijk om daarbij klachten in te dienen. Wanneer deze jongens een probleem hebben en
hierover in gesprek willen gaan, moet daar snel en adequaat op gerageerd kunnen worden.
Professional Eline denkt dat deze bereikbaarheid de keuze van de jongens om al dan niet een
interne of externe klacht in te dienen, beïnvloedt: “Ik denk dat de jongens ook meer het gevoel
hebben van als da een klacht is van hier binnen, kan ik beter naar de directie hier gaan, die
kunnen er iets aan doen. Ik denk da ze ook zoiets hebben van ik moet hier een brief invullen
voor de klachtenprocedure te doen. Ik moet wachten tot ze bereikbaar zijn, bij de jongens is
meestal onmiddellijke behoeftebevrediging heel belangrijk. En de campusverantwoordelijke is
hier aanwezig dus ze kunnen zich meestal tot hun richten, en de directie is meestal ook wel
aanwezig. Dus allez, ik denk dat da de grootste reden is.”729 Ook Vincent haalt aan dat deze
bereikbaarheid een rol speelt bij het indienen van klachten: “Euh, nu de jongerenlijn is op
bepaalde tijdstippen maar open dus het kan zijn dat de jongen een dag of twee moet wachten
vooraleer dat hij effectief kan bellen. Nu daar wordt altijd heel duidelijk en elke jongen die
zegt: ik wil dat doen, die mag da ook. Dus dan wordt er duidelijk afgesproken van oké, op die
dag om da uur moogt gij bellen. Want dan kunde daar terecht. Veel jongens, tegen da het zo
ver is zeggen van ja het hoeft nimeer. Ni dat, allez, ze mogen nog steeds maar dan willen ze
nimeer.”730
Professional Kurt maakt zich volgende bedenking over de werking van de JO-lijn: “Vroeger
werd er meer naar de JO-lijn gebeld, toen mochten de jongens vanuit de leefgroep naar de JOlijn bellen. Nu moeten de opvoeders eerst naar de CV bellen en een formulier vragen alvorens
de jongens een formele klacht kunnen indienen. Opvoeder Kurt geeft aan dat dit een extra
tussenstap is en dat er daarom minder klachten zijn. (…) De mensen van de JO-lijn staan te ver
af van de jongens. Zowel naar de JO-lijn, directie of kinderrechtencommissaris, gaan heel wat
stappen aan vooraf. Het zijn veel stappen dus het komt meestal niet zover. De
kinderrechtencommissaris laat één keer per jaar zijn kop eens zien met de nodige pers, maar
voor de rest zie je die ook niet. Dat is net zoals de JO-lijn die staan te ver af van de praktijk.”731
In het verlengde hiervan spreken we over de toegankelijkheid van de klachtprocedures. Ook
professional Eline geeft aan dat toegankelijkheid soms een rol speelt: “Ja, ik merk dat er meer
beroep wordt gedaan op eerst de campusverantwoordelijke. Omdat die nog dichter bij de
729
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jongens staat dan de directie.”732 Jean beaamt dit ook door te stellen: “Goh, misschien da da ni
helemaal het onbekende is, uiteindelijk, de jongerenlijn, belt ge iemand da ge ni kent hé. En zo
gelijk de CV of de directie zien ze af en toe wel is passeren en da’s dan persoonlijk hé. Dus euh,
een gesprek vragen, die mensen zullen langskomen, da’s anders dan tegen de telefoon tegen
een wildvreemde uiteindelijk, ja die zijn daar wel voor opgeleid maar het blijft wel iemand da
ge ni kent hé. Misschien dat da wel meespeelt.”733
Naast de bereikbaarheid en de toegankelijkheid, kan ook de duurtijd een rol spelen bij het
indienen van klachten. Zo haalt J5 aan: “Nog ni echt nodig geweest, ik heb ook zoiets van, allee,
ga er dan echt wel veel veranderen, wij kunnen da wel doorgeven, ma wie weet hoe lang da da
duurt voor da da eigenlijk in werking komt te staan en da helpt ni echt, nuttig zo, om na de JOlijn te bellen, ja wie weet hoe lang da da ga duren dan. Ja ik heb zoiets van ja.”734 Ook J3 geeft
aan het hier moeilijk mee te hebben: “Ja die wouden mij helpen, maar ik wou da uiteindelijk ni
meer, snapte, dus ik dacht van ja laat maar das allemaal te veel tijd. Uhu, das te veel tijd. Nee,
gewoon, ge moet daar teveel… Ja da duurt ook veel te lang.”735 De professionals geven
inderdaad aan dat de jongens vaak niet meer willen bellen als het zo ver is: “Ik denk, als het
zover is, da ik dan wel zeg van ja, als ge wilt moogt ge naar de jongerenlijn bellen. En meestal
gaan ze zeggen: nee, laat maar zijn.”736 Niet alleen extern speelt de duurtijd een rol. Wanneer
jongens intern klachten willen indienen, komt het vaak voor dat eenmaal ze daarvoor bij de
juiste instantie zijn, dat het al niet meer nodig is. Dus ook intern lijkt de duurtijd een probleem
te zijn: “Ze kunnen klacht indienen bij de directie, maar als het zo ver is dat ik zeg van oké ik
zal naar de directie bellen, dan moet het vaak al niet meer.”737 Ook Frederick geeft dit aan: “En
als da ni snel genoeg kan… Dan hoeft het nimeer. En dan heb ik ook zoiets van, ja, in hoeverre
is da noodzakelijk dan?”738 Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat het van belang is om
bij klachten van jongeren (zowel intern als extern) kort op de bal te spelen. De jongens hebben
vaak een probleem en het is aangewezen om daar zo snel mogelijk op te reageren. Gaat hier te
veel tijd over, dan is het probleem voor deze jongens vaak al geen probleem meer. Dit is ook
iets wat door Lars tijdens de observaties wordt aangegeven: “Lars gaf aan dat wat klachten
betreft, het voor de jongens belangrijk is om snel te handelen. Wanneer de jongens een
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probleem hebben, moet het snel opgelost worden, met diegene met wie ze dagelijks samenleven
en ik denk dat het zo hoort.”739
Jean geeft hierbij nog aan dat de jongens vaak roepen dat ze een klacht willen indienen, maar
eenmaal dat ze afgekoeld zijn, het niet meer nodig lijkt: “Ik heb ook nog geweten, just euh, dat
ne jongen is zo boos was dat die klacht ging indienen, euh, maar da men zegt van oké, da’s u
recht en dan moogde gij als ge da wilt doen, allez, geef maar aan van euh, aan wie da ge klacht
wilt indienen. En dan achteraf niks meer van gehoord. Da wel. Nee, die was afgekoeld.
Eigenlijk, da was een uitspraak in het heetst van de strijd. Achteraf toen dat die was afgekoeld
is da nimeer ter sprake gekomen.”740 Het indienen van klachten is een hele procedure en
wanneer de jongens zich hier bewust van worden, haken ze vaak af: “Euh, en langs de andere
kant denk ik ook gewoon da zij weten dat er soms gewoon ni echt een oplossing is. Voilà. En
dan kost da veel tijd en moeite en energie en da willen zien. Allez, de meeste jongens willen
daar ook wel ni echt, of dan zeggen ze, ja ik ga klacht indienen. En dan zeg ik: dan moet gij een
blaadje papier gaan nemen, ja nee laat maar. Ja dan moeten ze inderdaad efkes die brief
schrijven, dan moeten ze da tijd en energie in steken. Da’s te veel moeite. Ja, als ge dan zegt:
ja ma moet ge een blaadje papier hebben? Dan zeggen sommige jongens: nee, laat maar. En
dan denk ik, ik zeg: ja ma gij wilt da toch? Ja, pff, nee, ni nu.”741

6.5.7 Het indienen van klachten wordt onderdrukt door professionals?
Andere redenen waarom er weinig klachten worden ingediend, verwoordt P4 alst volgt: “Ik
denk één: dat het ni leeft. En twee: da heel wa opvoeders da ook gewoon wel wa willen
afhouden. Voor hunzelf, ma ook naar de jongens toe. Om ook ni dat er nog is allemaal bij te
krijgen. Allez, ik heb het gevoel da heel veel personeel nu vindt: ze hebben al heel veel om hun
gedachte te zeggen. En da’s goed, enerzijds. Ma anderzijds lijken ze daardoor soms wel te
vergeten da ze met een reden hier zitten. En da ge ni alleen rechten hebt maar dat er ook nog
wel plichten zijn. En allez, ik hoor nog ni, ik heb nog niemand hier hogen zeggen: da’s mijn
plicht. Maar ze zeggen wel allemaal: da’s wel mijn recht om dit te doen en om dat te doen. Dus
ik denk da heel veel mensen ook gewoon zo iets hebben van misschien is het ni zo erg da ze da
ni allemaal weten. Want… Het geeft alleen maar een hoop, meer klachten, en en gal spuwen.
Terwijl ja, heel veel mensen zo iets hebben van ja, jongen, ge had er ook voor kunnen zorgen
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da ge hier ni zat en dan had ge die conflicten nu ni gehad want dan was da ni gebeurt. Allez,
om het nu heel zwart wit uit te drukken hé… Ma… Dus ik denk dat heel veel mensen da bewust
wel wa… in de onderste lade laten liggen.”742 Het bovenstaande citaat van P4 zou erop kunnen
wijzen dat de professionals het klachtrecht van de jongens soms wat onderdrukken. P14 lijkt
dit te bevestigen: “Ja, ik weet da ni, ik heb daar ni echt een verklaring voor. Wij kiezen ook wel
bewust en actief om daar ni dag in dag uit mee bezig te zijn. Ik vind da ook een goei keuze hé,
als ge hier bij wijze van spreken posters zou uithangen me hé, hoe moet ge het doen als ge een
klacht hebt, ja, da’s een beetje hetzelfde als een grote pot choco zetten voor iemand die heel
graag choco lust. Allez, ja… Da’s heel stom ma dus, ja, da zal dar ook wel een beetje mee te
maken hebben.”743 P15 geeft dit ook aan: “En nu is er een hele periode, verschillende maanden
dat we daar niets over horen. Euh, ma we proberen da ook wel een beetje voor te zijn, als
jongeren vragen we willen bellen met de jongerenlijn, dan proberen we daar mee in gesprek te
gaan om die zelf wat gerust te stellen en te kalmeren. Omdat we da ook ni aangenaam vinden
om altijd die grote procedure te doen.”744 P1 heeft het niet over onderdrukken en stelt hierover
het volgende: “Goh, ik denk dat de gasten weten dat da toch geen zin heeft. Ik denk het, ik weet
het ni. Ik moedig ze daar ook ni in aan ook ni. Daar ben ik eerlijk in. Nee, ik moedig da ni aan.
Da, ik zal ni zeggen van, kijk hé, jongens, als ge ni blij zijt, bel naar de jongerenlijn. Hé, want
da is, da’s gemakkelijk, da’s een gemakkelijkheids, dan moeten ze zelf weer niks doen en
nadenken van hoe komt het da ik daar ni mee om kan gaan. Een andere moet het maar oplossen
weer. Als ge het zo gemakkelijk kunt maken in uw leven hé, dan hebt gij een schoon leven, ma
da’s het leven ni ze.”745 Ook Mohammed, één van de jongens geeft aan dat dit voorkomt: “Ja,
awel, awel wa ik zei van die Franse jongen, die wou da doen, maar uiteindelijk is da ni gebeurd
om da die opvoeder die hebben kunnen ompraten.”746 Mohammed geeft hierover ook nog het
volgende aan: “Mag ik iets zeggen, bijvoorbeeld de JO-lijn en dan klachten. Ge moet er ook
zelf achter komen, want de opvoeders gaan nooit zeggen als ge problemen hebt, ge kunt altijd
JO-lijn bespreken ofzo, die zeggen da nooit. (…) Ja, maar die zeggen niks hé, die geven daar
geen uitleg bij, die zeggen ni van als gij eens wilt klacht indienen dan kunt gij naar de JO-lijn
bellen ofzo.”747 We zouden kunnen stellen dat er hier sprake is van een paradox, enerzijds is het
de primaire verantwoordelijkheid van de instelling om de jongeren te informeren over hun
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rechten, maar anderzijds is het misschien niet in het belang van de instelling om dit te doen. Te
veel aandacht voor de rechtspositie van jongeren, zou er immers voor kunnen zorgen dat de
jongeren als het ware uitnodigd worden om klachten in te dienen (Liefaard, 2008).
Niet alleen de opvoeders zouden de jongens soms aanraden om geen klachten in te dienen.
Tijdens de observaties kwam naar voor dat ook de advocaat hier soms ook een rol inspeelt:
“Bruno gaf ook aan dat het niet vaak voorkomt en dat het ook vaak afgeraden wordt door de
advocaat van de jongeren om een klacht in te dienen. Ik vroeg hier meer uitleg over. Tom gaf
aan dat het al enkele maanden geleden was dat het voorgevallen was dat er een jongen een
klacht wou indienen. De specifieke situatie kan Bruno zich niet meer herinneren. Hij weet
echter nog wel dat de advocaat van de jongen hem had afgeraden om een klacht in te dienen.
De jongen heeft dan uiteindelijk ook geen klacht ingediend.”748 P16 kwam hier tijdens het
interview nog een keer op terug: “Nee, want vaak, allez, in de praktijk, ze zijn hun eigen er
bewust van hé, ze mogen da doen. Maar vaak bellen ze dan eerst naar hun advocaat, en de
advocaat raadt da af. Ja, omdat da een heel onderzoek is, da kan hun termijn verlengen enzo.
Ja, ja, die raadt da meestal af want da’s een heel onderzoek, da’s een heel gedoe. Maar ja,
eerlijk gezegd is da ook vaak onterecht da ze, allez, ik kan da gemakkelijk zeggen als
begeleiding ma da’s vaak onterecht da ze da willen doen. Ik kan mij ni inbeelden da we hier
ooit echt onmenswaardig hebben gehandeld.”749
6.5.8 Verdient het informeel oplossen van klachten de voorkeur?
In de literatuur hamert men op het feit dat klachten eerst op een lager niveau behandeld moeten
worden alvorens jongeren hun toevlucht nemen tot externe instanties. Het klachtrecht moet een
‘measure of last resort’ zijn, maar wanneer jongeren een klacht willen indienen moeten ze
daartoe ook in de mogelijkheid zijn (Liefaard, 2008). Dat eerst de interne mogelijkheden
geraadpleegd moeten worden en dat deze vaak de voorkeur verdienen is iets wat een aantal
professionals aangeven steeds na te streven: “Ja, da’s ni altijd me een klacht da wij richting
jongerenlijn gaan, zeker en vast ni. Als wij een klacht hebben dan proberen we ze in zoverre
als mogelijk zelf op te lossen. Het is pas als een gast expliciet vraagt van de jongerenlijn da wij
interne oplossingen overslaan.”750 Eef haalt hierover het volgende aan: “Ik denk dat er weinig
over klachten zijn naar begeleiders toe enzo. Ma ik denk da, als er klachten zijn me jongens,
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proberen we daar op die moment op in te spelen, allez…”751 Verder geven sommige
professionals ook aan dat het intern vaak reeds opgelost geraakt: “Euh, ja onlangs was euh, een
jongen was slechtgezind, die was in conflict met een begeleider en die was onterecht behandeld
volgens hem. En euh, ja, toen euh, was er een opvoeder en die wou daarmee in gesprek gaan
ma die wou da op een luchtige manier doen, zo wel, eh, al lachend joske, seg, joske en hij had
hem geraakt. En daarvoor wou die een klacht indienen. Nee. Toen is da doorgegeven terug aan
die opvoeder ook en dan is die opvoeder daarmee in gesprek gegaan en dan is da zo opgelost
geraakt. En da was voldoende voor die jongen.”752
Ook Elke is ervan overtuigd dat er al heel wat intern wordt aangepakt: “Ik, ik denk wel of ik wil
geloven dat er heel veel afgehandeld wordt zonder da da een klacht moet zijn. En dat da dan
ook correct is. Hé, da we ni in het systeem zitten van we moeten da hier afhandelen of we moeten
vermijden dat da een klacht wordt, da idee hebben ons mensen volgens mij ni. Euh, ma dat er
wel, er wordt ondertussen heel veel gebabbeld me gasten hé. En hoe meer da ge da doet, ik
geloof daar ook echt wel in, da dan een gast echt wel voelt van kijk, hier kan en mag ik iets
zeggen zonder daarop direct gestraft te worden. En als ge dan stevig genoeg sta als begeleider
kunt ge ook heel veel proberen. En als ge da oprecht in geïnteresseerd zijt, krijgt ge ook ni
zoveel moeilijkheden, als ge zelf efkes onderzoekt waar da die mee zit. Dus ik geloof da een
heel deel zo afgehandeld wordt. (…) Euh, en er zijn een heel beperkt aantal situaties waarin
dat de jongere bijvoorbeeld effectief uitspreekt van ik wil eigenlijk wel een klacht indienen, ma
tijdens een gesprek met de campusverantwoordelijke zegt van ah ja, nee, weet ge, laat maar.
En da kan dan ook weer zijn van het stukje van eigenlijk is het wel opgelost met dit of vanuit
het stuk van oh, het zal hier zo slecht kunnen zijn of oh, gij luistert ni.”753 Lena sluit zich hierbij
aan: “Da’s euh, allez, ik denk voor een stuk de dingen die wij zelf al oplossen. Euh, da wij zoiets
hebben van ja, door da ze al inderdaad met ne CV is een gesprek kunnen gaan, eventueel met
de directie in gesprek kunnen gaan, ma den andere, allez, de teamverantwoordelijke, dat ze dan
soms zo iets hebben, als het dan gaat over hé, collega’s of over een stuk werking, da ze daar
eigenlijk al da durven bespreken.”754
Heel wat professionals geven aan dat klachten niet worden ingediend, omdat men intern al tot
een oplossing kwam. Liefaard (2008) haalt hierover aan dat dit ook steeds het voornemen moet
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zijn. Naast het bestaan van een hele reeks van mogelijkheden om te klagen, moet men er steeds
naar streven dat deze mechanismen overbodig zijn. Wanneer we dit vergelijken met Nederland,
waar ze wel beschikken over een heel formeel wettelijk uitgebouwd klachtrecht, kunnen we
stellen dat ook daar het uitgangspunt van het beklagrecht is dat alle zaken zo snel mogelijk en
op een zo laag mogelijk niveau worden afgedaan. Conflicten dient men steeds eerst trachten op
te lossen op de werkvloer (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004). Uit het onderzoek van de
Nederlandse Kinderombudsman (2016) komt naar voor dat de groepsleiding eerst altijd het
gesprek met de jongeren zal aangaan, alvorens ze beroep zullen doen op externe
klachtenmogelijkheden. De redenen waarom ze dit doen zijn ten eerste van pedagogische aard,
ten tweede is dit in het belang van de jongere en ten derde is het nog altijd de bedoeling om
conflicten zo snel en zo adequaat mogelijk aan te pakken.
Rechtstreeks in gesprek gaan met de jongens wanneer ze met iets zitten wordt door de
professionals dan ook aangegeven als waardevoller: “Nu, ik denk ook wel dat er bepaalde
begeleiders zijn waar da ze ook wel bij mogen klagen. Wa da volgens mij veel waardevoller is
als, ja, ja, ge hebt klagen en ge hebt klagen. Allez, da’s, als da echt officieel iets is wa da u echt
stoort, wa da echt ni gaat, …Ik denk da wel, ik denk da wel. Ook omda, we zijn gewend, allez,
ik bedoel, we klagen graag, in het algemeen, ik klaag ook heel graag. Ik kom ’s avonds thuis
en dan kan ik tegen mijn vriendin zeggen: pff… Ik denk dat da veel waardevoller is als een
officiële klacht. Op zich, klaag ik, ma ik vind ook ni da het moet veranderen. Ge komt thuis en
ge zegt: pff, drukke dag op het werk gehad, ik wil da ni veranderen. Ik wil daar gewoon efkes
over klagen. En als er dan iemand is die bij u op kamer komt of die bij u aan tafel zit waar da
ge efkes over moogt aflopen, da lucht ook gewoon op. Ma gewoon het feit da ze serieus genomen
worden, ik denk dat da heel belangrijk is. Da doen de begeleiders ook wel, de jongens heel
serieus nemen. Als ze iets te klagen hebben wil ik serieus over belachelijke dingen, serieus ook
wel luisteren naar hun klachten. En ik denk daarom dat er zo weinig officiële klachten worden
ingediend omdat heel veel al geventileerd is.”755 Ook P11 is zich van deze mening toegedaan:
“Omda da zit nog ni ingebakken bij alle opvoeders, zo van, ik vind nog altijd da ge een beetje
moet bemiddelen, waarom wilt een jongere een klacht indienen? Soms kunt ge da zo, kunt ge
da verhelpen zonder dat er een klacht moet ingediend worden. Met de bedoeling, allez, met het
resultaat dat de jongens zich goed voelen. Dat is de bedoeling toch hé. En da vind ik zo, da
gaat verloren omdat sommige opvoeders iets hebben van oké, ge hebt da recht, hup, hup ge
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belt, dan komen die ventileren, het is altijd die enzo.”756 P2 geeft dit ook aan: “Ik denk meestal
dat er voor de jongens naar de jongerenlijn bellen of een ander klachtenorgaan raadplegen,
dat er intern toch gehoor wordt gegeven en dat het toch al dan niet tot een ja, een oplossing of
een antwoord probeert te komen. Da zou misschien als verklaring kunnen zijn maar… ”757
Niet alleen door in te gesprek gaan met het personeel, maar volgens professional P15 kunnen
de jongens ook nog op andere manieren hun klachten kunnen uiten: “Euh, er zijn wel jongens
die dan echt vragen ik zou eens graag een gesprek hebben met u, kan ik u spreken, en dan is da
op de kamer of op bureau dat dat opgelost wordt en dat jongerenwelzijn daar ni voor nodig is.
Euh, de jongerenlijn. Euh, ja, of gelijk bijvoorbeeld euh, bewonersvergadering, da’s ook een
momentje waar da we polsen naar hoe voelen ze zich in de groep, hoe is de sfeer, euh, hoe, wa
vinden ze van regels of de gang van zaken op dit moment en dan merkt ge wel dat ze zo is
moeten ventileren over de aanpak van begeleiders of regels die begeleiders toepassen en
anderen ni. En dan hebben ze ook wel een soort van forum da ze ook gebruiken om euh, ja, hun
klachten te kunnen uiten. En ook tijdens equip euh, da programma wordt ook aangeboden drie
keer per week. Daar zit ook een stukje tussen hoe kun je een klacht uiten. Euh, en daar leren ze
eigenlijk ook op een ja, constructieve manier ja, hun mening mee te delen. En da wordt ook
vaak, allez, daar moeten ze vaak ook denkfouten benoemen die die week hebben
plaatsgevonden. En da eerste denkfout daarrond geven jongens ook vaak situaties aan waar ze
mee strubbelen met opvoeders. Da bespreken ze dan en als er echt iets heel ernstigs is aar iets
mee gedaan moet worden, dan brieft die leerkracht dat ook terug naar de opvoeders.”758 Ook
Rosalie haalt dit aan: “Nee, ik weet het ni. Ik denk ook wel, ja, jongens, ik denk da ze zo over
het al, nee, over het algemeen ni, ma ze hebben ook wel in best wel dingen inspraak. Of allez,
ze, ze, heel veel dingen zijn wel te bespreken me mensen hier. Heel veel dingen kunnen intern
besproken worden, of op de bewonersvergadering of met de IB, of er zijn best wel wa mensen
die luisteren en mee zoeken naar oplossingen. Dus ik denk dat het daarom ni altijd zo ver komt
da ze ook effectief, ja, gebruik maken van de jongerenlijn ofzo.”759 Inspraak is iets waar de
laatste jaren op werd ingezet en dit lijkt volgens de professionals zijn vruchten af te werpen:
“Een verklaring, ik denk, vooral omdat de jongens euh, de laatste jaren zeker het gevoel hebben
dat er al naar hun geluisterd wordt, dat ze al een bepaalde vorm van inspraak hebben in euh,
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in hun traject”760. Tijdens de observaties kwam deze bedenking ook naar boven: “Ik denk dat
er niet veel klachten naar de JO-lijn gaan omdat de jongens toch heel wat inspraak hebben.
Vroeger was dat niet zo, maar nu wel met de bewonersvergadering bijvoorbeeld. Daar kunnen
ze klagen over zaken en kunnen ze hun mening geven. Ik denk dat het voor de jongens heel
belangrijk is dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord worden en we luisteren ook echt naar de
jongens tijdens zo’n bewonersvergadering.”761

6.6

Opvolging en terugkoppeling van klachten

Krijgen de weinige klachten die ingediend worden de nodige opvolging en worden deze
teruggekoppeld naar de jongens en de professionals toe? Dat is een belangrijke vraag die we
ons kunnen stellen bij de praktijk van het klagen. De jongens lijken het erover eens te zijn dat
het indienen van klachten weinig zin heeft. Wanneer er dan toch klachten worden ingediend is
Ali van mening dat er dan niet echt iets mee gedaan wordt: “Dan wordt niks mee gedaan, vind
ik toch. Ge zegt da en das ook alles. Ge hebt efkes gepraat en voor de rest het is gedaan. Nee
er wordt geen oplossing. Dan zou elke jongen al een brief moeten sturen. Voor dat er iets wordt
mee gedaan. Ik heb in [X], zo was er ook ééntje die vaak naar de directie schreef, maar die
kreeg nooit antwoord, daar werd nooit iets mee gedaan. Da heeft allemaal geen zin.”762
Uit zowel de interne als externe klachtregistratie kunnen we opmerken dat er weinig informatie
terug te vinden is over hoe de klachten die ingediend werden opgevolgd worden en of er enige
terugkoppeling is naar de jongere en of de professionals toe. Bij de brieven die intern aan de
directie worden gericht vinden we qua terugkoppeling bij elke brief een kort opschrift of een
post-it terug waarop zeer kort geschreven staat wanneer de klacht ontvangen is, wanneer er een
gesprek heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen en afspraken zijn. Deze terugkoppeling is
ook in het kort terug te vinden op het overzicht van de klachtenregistratie. We weten door
middel van deze gegevens dat er op de klachten gereageerd wordt, maar verdere context
ontbreekt. Ook de datum van de terugkoppeling staat op het overzicht van de klachtenregistratie
vermeld. Op basis van deze gegevens kunnen we stellen dat er relatief snel op de brieven van
de jongeren gereageerd wordt. Het is uiteraard positief dat men zo kort op de bal speelt. Uit het
voorgaande is immers gebleken dat het aangewezen is, om kort nadat er een klacht werd
ingediend, hierop te reageren. Meer informatie over de context van de klachten wordt ingevoerd
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in het registratieprogramma Domino van jongerenwelzijn. De directie geeft aan dit sinds 2015
in te geven.763 Omdat we in vergelijking met het aantal verzamelde klachten enkel over een
beperkt aantal klachten gegevens beschikken gaan we hier verder niet op in.
Wat de externe klachtregistratie betreft, is er een kolom voorzien voor de opvolging en één voor
de datum waarop de klacht afgesloten wordt. In de kolom opvolging, staat er zeer kort vermeldt
of er al dan niet gebeld is geweest en soms staat het juiste bel-uur erbij. Bij twee klachten, staat
er qua opvolging echter niets vermeld. De kolom die voorzien is voor de datum waarop de
klacht werd afgesloten blijft ook vaak open. Bij zeven klachten is er enkel de datum waarop de
klacht werd afgesloten ingevuld. Deze zeven klachten zijn dan ook nog eens de klachten waar
we het eerder over hebben gehad, namelijk diegene waar er sprake is van intrekking of waar de
minderjarige aangeeft niet meer te willen bellen of dat de jongere na contactname met de JOlijn tevreden was en zijn klacht niet meer wou verderzetten. Slechts van 7 van de 24 klachten
weten we dus dat de klacht afgesloten werd. Over de overige 17 klachten hebben we dus geen
informatie. Het is dus een raadsel of deze klachten al dan niet nog in behandeling zijn. We
vermoeden echter dat dit niet het geval is, omdat het gaat om klachten tot vier jaar geleden. We
hebben dus geen zicht op wat er verder met de klachten gebeurt. Waar er bij de interne klachten
weliswaar beperkte inzage is in de opvolging van de klacht, hebben we dat bij de externe
klachten totaal niet. Slechts bij twee klachten kunnen we e-mailverkeer of briefwisseling
terugvinden. Hieruit kunnen we opmaken welke gevolgen er aan de klacht werden gegeven,
maar ook hier kunnen we slechts bij één klacht uitmaken wat de effectieve uitkomst van de
klacht is. Om meer inzicht te krijgen in de opvolging, alsook op de terugkoppeling, die nu
geheel onduidelijk is, is het aangewezen om de nodige informatie aan de zogenaamde
klachtenmap toe te voegen. In Nederland komen deze kritieken ook naar boven. Ook daar lijken
de jongens niet of onvoldoende geïnformeerd te worden over de vooruitgang van hun klacht.
Niet alleen de jongens, maar ook bij de organisatie van de instelling lijkt er een gebrek aan
terugkoppeling van de klachtafhandeling te zijn (Kinderombudsman, 2016).
Van de jongens die hebben deelgenomen aan dit onderzoek, had slechts één jongen een klacht
ingediend: “Gisteren, ja gisteren heb ik gebeld naar de JO-lijn (…) Ja, die zei ja wij gaan da
onderzoeken, ik heb hier een boek. En die zeggen wij gaan ook me een paar jongens praten, ik
zei zo willen jullie da liever doen da ik weg ben en die zo ja oké… Dus die gaan die onderzoek
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beginnen als ik weg ben.”764 Deze klacht was nog lopende ten tijde van het onderzoek, dus we
kunnen over deze enkele klacht geen uitspraken doen in termen van opvolging of
terugkoppeling. Over de klachten die in het verleden werden ingediend kunnen de professionals
wel uitspraken doen. Intern lijken de professionals wel een idee te hebben van wat er juist
gebeurt van opvolging als er een klacht wordt ingediend: “Euh, ik weet euh, de laatste keer dat
da voorgevallen is da de directie zelfs een paar keer euh, persoonlijk met de jongens is komen
praten daarover. Wat er just gebeurd is da weet ik ni.”765 Ook P13 geeft hierover het volgende
aan: “Ja, de directie komt meestal binnen een relatief korten termijn, de dag zelf dikwijls, binnen
een relatief korten termijn komen die wel langs. Voor een gesprek.”766
Wanneer er extern een klacht wordt ingediend geeft Amber aan dat als volgt verloopt: “Ja, dan
belt de jongerenlijn naar de instelling om da verhaal te vertellen. Meestal is dat dan naar de
pedagogisch directie. Euh, om da verhaal te checken, die toetst dat dan af bij de betrokken
partijen. Geven dan hun versie van de feiten weer aan de jongerenlijn. En dan merk ik da er
heel vaak een brief komt van de jongerenlijn aan de jongere. En wat daar dan instaat weet ik
natuurlijk ook ni. Dus eigenlijk weten we daar ook zelf heel weinig van wat da da juist dan
precies doet of…”767 Ook Bruno haalt hierover het volgende aan: “Ja, dan, da, de jongerenlijn,
ik weet da die da heel serieus nemen want da’s een heel onderzoek dan. Ik heb het zelf nog ni
meegemaakt ma ik weet da, dan worden die jongens gehoord, da’s een heel onderzoek, dan
komen ze naar hier met de opvoeder van, ja, die dat ermee te maken had, daarmee praten, met
de directie, met die jongen. Dan onderzoeken ze de hele situatie. Dus da wordt wel serieus
genomen. Ma ik zeg het, ik heb zelf nog ni…”768 Eef blijft hierover in dezelfde lijn: “Ja, de enige
klacht was da ik weet met die begeleidster, da weet ik da de jongerenlijn gebeld heeft naar
iemand van de directie en ik denk naar de teamverantwoordelijke van ons ma da durf ik nu ni
zeggen. En da’s toen, dan heeft ze die daar efkes over aangesproken ma da was, allez, we wisten
ook da da eerder was voor die begeleidster uit te dagen dan, da was niks mis, allez, die
karakters gingen gewoon, konden gewoon ni overeenkomen. Euh, en dan denk ik wel da zowel
de jongens las, als de begeleidster, want dan spreek ik ook over 3 jaar geleden ze, die zullen
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ook wel samen aan tafel gezet zijn, daar ga ik toch van uit. Euh, voor te kijken van, waarom en,
ma uiteindelijk, ja, ge kunt er ni, een kant en klaar antwoord voor hebben hé.”769
De professionals lijken wel een idee te hebben over wat er volgt na het indienen van een klacht,
maar daar blijft het dan ook bij. Wat de terugkoppeling betreft, lijken ze het erover eens te zijn
dat er naar de jongens wel wordt teruggekoppeld: “Ja, da wordt wel naar de jongens
teruggekoppeld. Ma ja, naar ons inderdaad euh, of tenzij da ge eigenlijk echt betrokken partij
zijt. Euh, dus dan merkt ge daar eigenlijk ook ni zoveel van.”770 P2 bevestigt dit ook: “Ja, da
jongens krijgen altijd antwoord, schriftelijk of mondeling.”771 De professionals zelf geven aan
dat ze nauwelijks op de hoogte zijn van hetgeen er effectief met een klacht gebeurt: “Maar ik
heb ook ni, ik heb zelden iets gemerkt van, oké dit heeft de jongerenlijn ermee gedaan. Nog
nooit iets van gehoord ofzo.”772 Ook P22 geeft dit aan: “Nee, da weet ik ni. Nee. Ik denk wel da
da bij directie terechtkomt. Ooit heb ik da al is gehoord van ja, die overlopen da zelf zo een
procedure en bevragen ook het verhaal bij de directie. Da is ons ooit wel gezegd van we hebben
inderdaad via de jongerenlijn ofzo een vraag gekregen over hoe is da gegaan, ma hoe da dan
verder opgevolgd is, kan ik niks van zeggen.”773
Dit is ook iets wat terugkomt uit de veldnota’s: “De CV van dienst reageerde hierop door te
stellen: ‘dat is hetzelfde met een klacht hé, dat wordt ook niet teruggekoppeld.’”774 Het feit dat
dit niet naar hen teruggekoppeld wordt, wordt door sommige professionals dan ook betreurt:
“Nee. Euh, pff, spijtig genoeg ni, omda, en als er dan een klacht wordt ingediend via de
jongerenlijn, dan, meestal zit die dan op een andere leefgroep [X], of maakt in uit maar en dan
wordt er dan misschien wel maar naar ons toe. Wordt er nooit niks euh, ja, ge hoort da wel hé,
ik vraag da soms, ja, dus, ze zeggen da er niks mee gebeurt of van euh… We hebben dan gelijk
gekregen. Ok, da’s goed, zeg ik dan. Ja… op zich krijg ik daar weinig feedback van.”775 Ook
P9 geeft aan hier vaak niet vanop de hoogte te zijn: “Nee, de weinige keren da ik het inderdaad
euh, dus daarom ben ik is benieuwd of hij eigenlijk reactie gehad heeft. Haha, da’s zo bij mij,
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nu hebt ge spontane respons, vorige week heeft hij die mail gestuurd, en dan denk ik ja, wa
reactie hebt ge daar nu op gekregen?”776
Enkel de directie lijkt goed op de hoogte te zijn van de gehele procedure, al geven ook zij aan
dat er nog potentiële groei mogelijk is: “Die koppelen da terug. Dus die maken dan, ik denk da
die een termijn hebben van een maand geloof ik. Waarbinnen daze da eigenlijk moeten afgerond
hebben en op het moment da zij ons verslag ontvangen maken zij daar, da’s heel wisselend wel
in de praktijk, maken ze daar zelf ook een brief van. En ik vind het wisselend omdat ik de laatste
keer da ik het voorhad met één van ons gasten hier, zag ik gewoon eigenlijk mijn verslag in de
brief staan, letterlijk. En ik dacht, oei, allemaal goed, als het da is, allez, ni da ge iets anders
ga schrijven ma dan wete da wel wa. Euh, andere keren was da heel kort, was da een kort
briefje waarin da dan stond van kijk, beste jongere, we hebben uw klacht ontvangen, we hebben
dat, euh, we hebben de jeugdinstelling gevraagd om de klacht euh, te onderzoeken. En de
mensen rapporteren ons dit, heel kort hé, en daarmee hopen we dat het afgehandeld is. Moest
ge nog vragen hebben, kunt ge ons contacteren. Zo rondt het eigenlijk altijd af. Zij sturen die
brief aan de jongere. Dus als die gast nog hier is, komt die hier aan en wordt die ongeopend
aan de gast gegeven, is die thuis, dan wordt die naar thuis gestuurd. En zij sturen ook een
kopieke daarvan naar ons. Zoda ik weet van kijk, hij is hier. Daarin kunnen wij vind ik ma ja,
ik, ja, ik doe het een beetje zoals ik nu denk en, en, mijn voorganger deed het allemaal helemaal
anders. Euh, ik vind da wij daarin nog moeten groeien omda ik zelf voel van, als da echt via de
jongerenlijn gaat en ik krijg die brief hierbinnen, hé, dan vind ik ook wel da ik dan zelf efkes
terug tot bij die gast moet gaan om te zien van, hé, is dit nu wel cava? Is da oké? Hé, want als
ge da ni doet, ja, ge weet da eigenlijk ni, die gast krijgt die brief, die leest die op zijn kamer en
dan stopt het daar zo wa precies hé. Euh, ma daarin zit, zat hier zo ni echt een stramien. Dus
da wil ik zo zelf wel… Dat da, dat da op een gegeven moment aanvoelt als ja, we starten die
procedure en we handelen die ook correct af.”777 Het volgende citaat geeft aan dat er heel wat
tijd over gaat en dat dit niet altijd gunstig is: “Jongerenlijn stuurt mij een mail met: wilt gij da
ne keer bekijken, een antwoord formuleren, en dan kunnen wij kijken en zo verder. En dan stuur
ik da naar de jongerenlijn, de jongerenlijn stuurt dan naar de jongere, dan zijn we zes weken
verder hé. Want… dus op zich, als da over de gewone dagdagelijkse dingen gaat, is het veel
beter natuurlijk om da pedagogisch mee te pakken.”778
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6.7

Soorten klachten

6.7.1 Over wat voor klachten gaat het als we kijken naar de registratie?
We hebben gezien dat grote conflicten zich niet of nauwelijks voordoen in de instelling.
Strubbelingen, dicussies of ruzies zijn dan weer wel alledaags. We kunnen ervan uit gaan dat
deze kleinere conflicten aanleiding geven tot het indienen van klachten. Maar ook hier is weer
het tegendeel waar. Uit ons onderzoek blijkt dat de klachten die ingediend worden niet altijd
door een conflict worden voorafgegaan. Wanneer we kijken naar de klachten die intern worden
ingediend, gaan de klachten over heel uiteenlopende onderwerpen. Het is niet mogelijk om een
overzicht per onderwerp te maken aangezien de jongens vaak in één brief verschillende zaken
aankaarten. We geven hieronder schematisch weer waarover de intern ingediende klachten
gaan:
Klacht

tegen Verzorging

jeugdrechter

(medisch)

Slechte

Activiteiten

behandeling

Discriminatie
en/of racisme

door personeel
Onderwijs

Vragen

om Traject

Voedsel

Dossierinzage

extra’s buiten
regels om (vb.
bezoek,
sigaretten,
kledij, …)
Tabel 12: overzicht van de onderwerpen van de klachten die intern worden ingediend.
Net zoals eerder aangegeven konden we bij het aantal intern ingediende klachten onze
vraagtekens plaatsen. Dit weerspiegelt zich ook wanneer we gaan kijken naar de onderwerpen
waarover men via een brief naar de directie een klacht indient. In heel wat gevallen gaat het
niet echt om ‘een klacht’, maar stellen de jongens eerder vragen om meer informatie, willen ze
bepaalde voorgevallen situaties verduidelijken of willen ze advies over bepaalde dingen
verkrijgen. Van de onderwerpen zoals ze hierboven zijn weergegeven, kunnen we stellen dat
het bij de volgende onderwerpen ook effectief om klachten gaat: slechte behandeling door
personeel en discriminatie en of racisme. Bij de overige thema’s: klacht tegen jeugdrechter,
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verzorging (medisch), activiteiten, onderwijs, vragen om extra’s buiten de regels om, traject,
voedsel en dossierinzage gaat het eerder om informatieve vragen, verduidelijkingen of advies.
Waarover de klachten intern gaan kunnen we afleiden uit de geschreven klachtenbrieven naar
de directie. Voor wat de externe klachten betreft is dit wat moeilijker, aangezien de jongens
zelf bepalen of ze invullen waarover ze een klacht willen indienen. Vaak laten de jongens dit
open, schrijven ze een schuin streepje, vermelden ze dat ze er niet over willen praten of
schrijven ze zeer kort op waarover het gaat. Ermee rekening houdend dat er van de 24
ingediende klachten, twee klachten zijn die over hetzelfde onderwerp gaan en het dus effectief
over 23 klachten gaat, kunnen we opmerken dat er bij 10 van de 23 klachten geen reden wordt
aangegeven. Opnieuw kan de angst voor problemen achteraf hierbij een rol spelen. Wanneer de
jongens wel aangeven waar het over gaat, is dit vaak zo beknopt dat het enorm moeilijk is om
dit onder te brengen in verschillende thema’s. De context en het verhaal achter de klacht
ontbreekt, waardoor we dus zeer voorzichtig moeten omgaan met deze categorieën. Net zoals
bij de interne klachten, kunnen we voor deze externe klachten ook het aantal per onderwerp
niet specifiëren. Het is hier immers ook zo dat sommige klachten over meerdere onderwerpen
gaan. We stellen de verschillende soorten klachten hieronder in een schema voor:
Racisme

Rechten van Onschuld

Behandeling/ Contact

en/of

het kind vb. bewijzen

bejegening

Verzorging

buitenwereld

discriminatie inspraakparticipatie

Tabel 13: Overzicht van de onderwerpen van de klachten die extern worden ingediend.
We kunnen niet specifiëren, maar we kunnen wel opmerken dat de thema’s racisme en/of
discriminatie en behandeling en bejegening het meeste voorkomen. Waar het bij de intern
ingediende klachten vaak ook om vragen en advies ging, kunnen we hier stellen dat het in het
merendeel van de gevallen wel om klachten gaat. Al is het moeilijk om hier echt uitspraken
over te doen, daar ook hier de context van de klachten volledig ontbreekt. Voor zowel de intern
als extern ingediende klachten kunnen we opmerken dat steeds dezelfde thema’s terugkeren
wanneer we het hebben over klachten, namelijk racisme en of discriminatie en behandeling en
bejegening.
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6.7.2 Over wat voor klachten gaat het als we luisteren naar de jongens en de
professionals?
Aangezien er maar één jongen waar we mee gesproken hebben een klacht had ingediend op het
moment dat wij ons onderzoek hebben verricht, kunnen we alleen hier over zeggen dat deze
klacht zich situeert binnen het thema racisme enof discriminatie: “Ja bijvoorbeeld, zoals
gisteren bijvoorbeeld, zoals ik al zei me die bal. Euh ja bijvoorbeeld die deden echt zo, ja, gij
moogt de bal ni me u voet raken euh, bijvoorbeeld Stacey doet da die ene Belg er wordt niks
tegen gedaan, ik doe da en er wordt wel iets tegen gedaan, Rayan doet da en er wordt wel iets
tegen gedaan en dan doe Stacey da, daar wordt niks tegen gedaan, mevrouw doet da,
opvoedster doet da, zo die tikt da omhoog die speelt daarmee en die pakt da, daar wordt niks
tegen gezegd, ja das te opvallend hé, die heb ik ook gebruikt. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als
Liam bijvoorbeeld te laat komt, dan wordt er niks tegen gedaan, als hij van zijn dagbezoek, dan
wordt er niks tegen gedaan, da wordt gewoon me hem besproken, want zijn IB das ja, die, die
ziet da ook das een Belg, ja die schiet da ni goe, maar als Jimmy bijvoorbeeld, das een neger,
als die bijvoorbeeld te laat komt dan moet hij heel de avond op zijn kamer zitten, waarom,
waarom? Da weten wij ook ni.”779
Wanneer we de professionals vroegen waarover de klachten zoal gaan, kwamen dezelfde
thema’s aan bod die ook uit de klachtregistraties naar voor komen: “Ja, ze voelen hun eigen
onterecht behandeld, onterecht naar hun kamer en in die felle emoties: ja, ik ga klacht
indienen.”780 Patrick haalt de volgende onderwerpen aan: “Goh… da kan over van alles en nog
wa zijn. Het is nu al eventjes geleden, de laatste keer denk ik. Euh da kan zijn over het contact
met het thuismilieu, da kan zijn over zelfs over het eten, over het beleg, da kan over de meest
absurde dingen, da kan over de, voor de jongens belangrijke dingen zijn. Da kan over van alles
zijn. Ook klachten over het personeel. Ook. Euh, over beslissingen die worden genomen in de
leefgroep.”781 Eef heeft het over de volgende thema’s: “Ja, ik, als er klachten zijn bij jongens,
allez, we hebben ooit is gehad over één begeleidster, euh, da was echt eerder omdat die gast
daar echt ni mee om kon. Euh, ni omdat die iets verkeerd deed eigenlijk. Ma voor de rest gaat
da dikwijls echt over, allez, als ze een klacht hebben, over praktische dingen, bijvoorbeeld euh,
jongens die da voor de eerste keer geplaatst zijn, ik denk da we da wel is gehad hebben. Na
twee maand moogde buiten, in de gesloten, komt ge in aanmerking voor naar huis te gaan. Euh,
779
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en da ne jeugdrechter, ja, die da te los is, en die kan da ni goedkeuren, ja, dan duurt het te lang
en duurt dit, meer over die zaken.”782 Klachten die gaan over bejegening en behandeling worden
vaak aangekaart, maar ook praktische zaken doen zich vaak voor: “De range die ik nu heb leren
kennen, euh, is ook gevarieerd hé. Da gaat vaak, toch wel vaak, zo over interrelationele
conflicten. Zo van, ik als jongere die vindt da meneer [X] of mevrouw [Y] euh, ne pik heeft op
mij of iets fout heeft gedaan of mij te streng heeft bestraft. Vaak zit daar zo wa benadeling ook
in elk verhaal wel, als ik mij vergelijk me andere gasten dan vind ik da ik hier euh, negatief
uitkom. Euh, vaak gaat da over bejegening, dan ervaar ik da. En soms gaat dat ook, soms want
da’s wa minder, over heel praktische dingen. Euh, ik ben mijn spullen kwijt of euh, er is iets
kapot gegaan of, zo die dingen.”783 De praktische zaken worden, net zoals ook uit de
klachtregistratie blijkt, intern ingediend. Wat de andere zaken betreft zal men volgens de
professionals ook eerder beroep doen op de externe weg: “Wanneer ze naar de JO-lijn gaan
bellen, is het vaak omdat ze zich onterecht behandeld voelen of omdat ze problemen hebben
met een specifieke opvoeder, anders gaat het niet tot daar denk ik.”784

6.8

Waarom is het zo belangrijk dat jongeren over een klachtrecht kunnen
beschikken?

6.8.1 Het bestaan van het klachtrecht wordt als goed ervaren
De jongens zijn het er allemaal over eens dat het goed is dat het klachtrecht bestaat. Heel wat
jongens geven aan het gewoon goed te vinden dat het bestaat: “Ja das goe hé. Das goe, maar
ja, want misschien gebeuren er nog eens, rare dingen in een instelling hé, da wette ni hé. En
da hebde vooral bij meiskes denk ik dan, bij gasten, die gaan ni zo, allee ja denk ik toch, da die
ni zo veel rare dingen gaan gebeuren.”785 Ook Peter haalt dit aan: “Das goe hé. Da gij ni euh,
de begeleiding, als die iets verkeerd doen of die hebben iets verkeerd gezegd, da gij da ni moet
achterhouden, da gij da op tafel kunt leggen, das goe.”786 Mohammed deelt ook deze mening:
“Ja ik vind da goe, ja da da goe is. Want als ge da ni kon doen, ja wa kon ge dan doen, dan
hebt ge niks te doen. Ja dan kunt gij u ni verdedigen, snapte.”787 En ook Izi denkt hier als volgt
over: “Ik vind dat goed, ik denk dat da wel handig zal zijn als ge echt me problemen zit, ja.”788
782

Professional 5.
Professional 14.
784
Veldnota 2 december 2015.
785
Jongere 16.
786
Jongere 11.
787
Jongere 3.
788
Jongere 2.
783

248

6.8.2 Het bestaan van het klachtrecht wordt als goed ervaren als ook de effectiviteit
ervan blijkt
Naast de jongens die aangeven het goed te vinden, kunnen we ook een groep jongens opmerken
die aangeven dat het goed is dat het klachtrecht bestaat, maar dat ze wel vinden dat er effectief
iets mee gedaan moet worden. Dit kadert dan in het feit zoals eerder besproken, dat ze weinig
vertrouwen hebben in het indienen van klachten omdat ze niet direct ervan overtuigd zijn dat
het indienen van klachten ook echt iets zal uithalen. J12 verwoordt dit als volgt: “Goe, ma ik
wil da er meer mee, daar meer mee, meer moet doen. Met die klachten enzo. Omda die da echt
euh, onderzoeken enzo.”789 Ook J4 zegt hierover het volgende: “Ja hoe kan ik da uitleggen, het
hangt ervan af hoe zij ermee doen bijvoorbeeld dus ja, als er een klacht ingediend wordt,
bijvoorbeeld ja, akkoord gaan me de regels, dat er bijvoorbeeld besproken kan worden ofzo
iets ja.”790 J4 is zich van dezelfde mening toegedaan: “Ergens vind ik da wel goed, ergens vind
ik da wel goed, ma ik denk ni da ze op alles direct ingaan. Ja wie weet hoeveel klachten er
binnen komen, ze kunnen ook ni alle klachten helpen dus ja.”791 En ook J18 sluit zich hierbij
aan: “Ja das goed hé, goeie bedoeling, ma in theorie is da mooi, ma in de praktijk is da wel
anders, dus das wel goed. Het wordt anders, het is ni echt nuttig. Omda er niks van komt.”792
6.8.3 Het bestaan van het klachtrecht wordt als goed ervaren maar ze hebben er zelf
geen nood aan
Tot slot geeft ook een laatste deel van de jongens aan dat ze het goed vinden dat het klachtrecht
bestaat voor anderen, maar zelf hebben ze het niet nodig: “Het is goed voor anderen, ik...
Misschien bellen de anderen als ze iets voor hebben, maar ik heb daar geen nood aan.”793 Ali
zegt hierover het volgende: “Ja dat het besta, sommige jongens vinden da misschien leuk dat
het besta, die voelen zich er goed bij. Nee voor mij ni nee. Ja er wordt niks mee gedaan, dus
niks voor, ja, ge zit hier toch, ge gaat er ni door vrijkomen ofzo.”794 Ook Abdel zijn mening is
in dezelfde lijn: “Ja da, allee, da kan helpen hé, ma ni voor mij, toch in ieder geval. Voor mij,
gaat da, is da ni nodig. Ja zoals ik al zei, ik heb sterke karakter, ik ga proberen zelf oplossen,

789

Jongere 12.
Jongere 4.
791
Jongere 5.
792
Jongere 18.
793
Jongere 14.
794
Jongere 15.
790

249

ik heb niemand of iets nodig om mij te helpen ofzo. Ja voor sommige die, die dan wel klacht
willen indienen, da ze da ni zelf, als ze ni durven, dan is da wel goe voor zo’n mensen.”795

6.9

Functies van het klachtrecht van invloed op mening professionals

Niet alleen de meningen van de jongens over het klachtrecht zijn verdeeld, ook die van de
professionals. Zoals we in hoofdstuk twee reeds gezien hebben, geeft Liefaard (2012; 2017)
aan dat het klachtrecht vier functies heeft. Het klachtrecht biedt immers bescherming tegen
onwettige

of

willekeurige

behandeling

door

de

instelling,

het

maakt

een

conflictbeslechtingsmechanisme uit, het geeft de jongeren de mogelijkheid om gehoord te
worden en tot slot zorgt het klachtrecht voor de nodige zichtbaarheid en transparantie naar de
buitenwereld toe. Hoe de jongeren en de professionals denken over het klachtrecht en wat hun
mening hierover is, kunnen we onder brengen in de juist aangehaalde functies van het
klachtrecht.
Uit de eerder weergegeven citaten van de jongens, kunnen we afleiden dat de jongens
voornamelijk van mening zijn dat het klachtrecht een goede bescherming is tegen onwettige of
willekeurige behandeling door de instelling en dat ze het goed vinden dat ze door middel van
het klachtrecht inspraak kunnen hebben. Ook de meningen van de professionals situeren zich
voornamelijk in deze twee functies, al lijken sommige professionals ook het belang van de
zichtbaarheid en transparantie naar de buitenwereld toe te duiden: “Ja, euh, ik heb zoiets van,
en ik vind da ook wel, da’s misschien een hele grote opmerking ma ik vind dat da uiteindelijk
toch wel iets doen aan het imago van een jeugdinstelling, want daar wordt naar gekeken alsof
wij hier, puur, ocharme jongeren, ik bedoel, dat, kom maar kijken, kom maar, ik bedoel, geef
ons maar feedback.”796 Ook Frits zegt hierover het volgende: “Eigenlijk, allez, ik vind, als ge
niks te verbergen hebt en correct zijt, doe maar, ja, als het ni correct is en het komt uit, dan
moet ge er maar aan werken hé. Allez, we zijn ook ni echt volmaakt en er zullen altijd wel
verbeterpunten en misschien dat er dinge verkeerd gelopen zijn. En dan moeten we toegeven,
van allez, daar is volgens mij niks mis mee.”797 Het feit dat het klachtrecht ook een
conflictbeslechtingsmechanisme uitmaakt, wordt zowel door de jongens als door de
professionals niet onmiddellijk aangegeven als reden waarom ze het klachtrecht belangrijk
vinden. Zoals we eerder al hebben in dit hoofdstuk, zijn het dan ook vaak andere zaken dan
795
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conflicten die aanleiding geven tot klachten. Hiermee willen we niet zeggen dat het klachtrecht
geen goed conflictbeslechtingsmechanisme kan uitmaken wanneer er zich bepaalde conflicten
voordoen, integendeel zelfs. Het wordt alleen niet als dusdanig aangegeven door onze
respondenten.
Sommige professionals zijn van mening dat het goed is dat het klachtrecht bestaat zonder meer:
“Ik vind da een goed recht. Ja, ik heb daar ni zoveel moeite mee.”798 Ook Patrick deelt dezelfde
mening: “Ma da ze een klacht kunnen, allez, ik bedoel, da’s ni meer als normaal vind ik, langs
de ene kant. Ja, ja, allez, waarom ni, ik bedoel. Da op zich heb ik in se geen probleem mee.”799
Daarnaast zijn er heel wat professionals die het bestaan van het klachtrecht belangrijk vinden
om de jongeren te beschermen tegen onwettige of willekeurige behandeling, alsook geven ze
aan dat het klachtrecht belangrijk is voor een goede rechtsbescherming van de jongeren: “Ja,
terecht hé. Ja ik vind da heel terecht. Want ge kunt zelf, allez, ja, ik kan ni zeggen, of ik weet ni
of iedereen van dezelfde intentie zijn job doe. En of zijn job wel evengoed doe. En of dat de
rechten van de jongens altijd gewaarborgd zijn, ik weet da ni. Dus ik vind best wel, als da ni zo
is, en die hebben daar last van, da die daar ergens mee moeten terechtkunnen.”800 Het
klachtrecht vormt immers een belangrijke bescherming van de rechten van jongeren die van
hun vrijheid beroofd zijn (Goldson & Kilkelly, 2013). Het is dan ook om die reden, namelijk
om beperkingen op grondrechten te controleren, dat het klachtrecht in Nederland een wettelijke
basis heeft gekregen (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004).
Naast rechtsbescherming zijn effectieve klachtenprocedures ook belangrijk om jongeren die
van hun vrijheid beroofd worden te beschermen tegen marteling en andere vormen van
mishandeling (Méndez J. E., 2015). Vincent vindt dit ook belangrijk en haalt hierover aan: “Oh,
da mag er zijn hé. Da moet er zijn. Euh, ik denk dat het ni goed zou zijn als ge iemand gewoon
wegsteekt en euh, als ge kunt doen wat ge wilt bij wijze van spreken. Euh, het is goed dat er da
is. Euh, ik heb ook wel het idee dat daar altijd op een vrij objectieve manier mee wordt
omgesprongen.”801 Ook Jean denkt hier hetzelfde over: “Da vind ik ook een goeie zaak euh, nu,
wij hebben natuurlijk ni het recht om een beslissing van euh, in het kader van wa is een reden
om dat te doen en wa is geen reden om da te doen. En dan waren we ook is, euh, daar hebben
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we ook wel rekening mee gehouden. Van een klacht is een klacht en we nemen da serieus. En
als da van de jongen zelf komt, is da serieus voor die jongen. Dus in da opzicht hebben we toch
wel die vrijheid gegeven om da te kunnen doen. Euh, ik zeg het, ik vind da ni meer dan, ik vind
da ni abnormaal da ze da kunnen in een rechtstaat zoals wij hier leven. Da’s nu eenmaal de
realiteit.”802
Ook het feit dat de jongeren door middel van het klachtrecht inspraak krijgen geven sommige
professionals aan als belangrijk: “Ma dan vind ik het ook heel correct da gasten de ruimte
hebben om iets te mogen, en te kunnen, en te durven zeggen over het systeem waarin da zij
terechtkomen, hé. En ik vind het ni meer dan terecht da als ge samenwerkt me mensen, ongeacht
waar, da ge uw mening één moet kunnen zeggen, en als ge het gevoel hebt van hé, ma ik geraak
er ni, dat er iets voor u moet bestaan waarin da ge wel het gevoel krijgt van hier wordt ernaar
geluisterd en hier wordt iets mee gedaan. Da’s iets anders dan uw gelijk halen. Da hoeft voor
mij niet, hé, ma da’s evenzeer langs onze kant. Ma dus ik vind da helemaal terecht da da bestaat,
allez.”803 Ook P9 kaart dit aan: “Da het zomaar ni is van, ja, we leven inderdaad in een tijd
van: ge wordt gehoord hé. En euh, ja ik vind da eigenlijk ook wel belangrijk. Ik denk als ge als
jongere, als kind, euh, uw eigen mening kunt vertellen, hoe da ge ze dan ook vertelt, is uw
beleving en ik vind da wel belangrijk.”804

6.10 De professionals hebben toch nog hun twijfels
Daarnaast zijn er ook professionals die aangeven dat ze het zeker goed vinden dat het
klachtrecht bestaat, maar dat ze over bepaalde zaken toch hun twijfels te hebben: “Ik vind da
wel goe, ja, ik vind da echt wel goe. Het punt is, ja, ik heb ni het gevoel da er iets mee gebeurt.
Dus daarom vind ik het ook weer ni echt… Ja mijn idee is zo wa: je m’en fou gewoon want ja,
ik weet ni wat ermee gebeurt. Gebeurt er iets mee?”805 Tijdens de observaties stelden de
professionals vaak dat de jongens rechten hebben, maar dat er ook plichten zijn: “Opvoeder
Kurt zei: ‘Er hangt hier sinds kort een papier over klachtenafhandeling aan het whiteboard, ik
ben er zeker van dat Frank dat daar gehangen heeft omwille van uw komst. Dit hing er daarvoor
niet’. Beide opvoeders zeggen dat minderjarigen inderdaad rechten moeten hebben, maar
benadrukken dat ze ook plichten hebben. Wanneer de jongens binnenkomen krijgen ze op [X]
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informatie over hun rechten. Opvoeder Kurt vult hierop aan: ‘Er is zelfs een checklist waarop
we moeten afvinken dat we het besproken hebben met de jongeren, ik vind dit allemaal wat ver
gaan.’”806
P22 vindt het goed dat het bestaat, maar de invloed van het klachtrecht mag naar zijn mening
niet te groot worden. De theorie lijkt ver af te staan van de praktijk en ook hier hebben sommige
opvoeders het wel moeilijk mee: “Ja, da is zo van, ge probeert wa da ge kunt hé, voor het u
toch gemakkelijker te maken. Als da nu moest zijn dat die een zodanige invloed hebben dat die
ons beknotten, dan zou ik het heel erg vinden, da wel, da wel. Da zou ik heel erg vinden. Ja, ja.
Dan zou ik zeggen: komt gij hier, komt gij hier staan. Want gij kunt van ver zeggen welke manier
we moeten volgen ma da’s gemakkelijk praten, kom is bij mij staan. En da vind ik wel, hé, die
kinderrechten, da gedoe allemaal, da vind ik wel. Kom is een week meedraaien.”807 Ook tijdens
de observaties kwam dit naar boven: “Opvoeder Sven vertelt dat jongens vaak niet bellen naar
de JO-lijn, omdat ze weten dat het ‘tegen hun winkel’ is. Diegenen die die regels met betrekking
tot het klachtrecht maken, staan heel ver van de praktijk. Zij weten niet hoe het is om met die
jongens te werken en dat roept vaak heel wat frustraties op op de werkvloer. Iets later toen ik
met opvoeder Rudi sprak, kwam hier hetzelfde naar voor. Hij zei: ‘de theorie staat mijlenver
van de praktijk.’”808 Ook de volgende veldnota wijst hierop: “Het klachtrecht, dat zijn regels
die gemaakt worden door mensen in Brussel, maar vaak gaat het er heel anders aan toe in de
praktijk.”809
Andere professionals vinden het bestaan van het klachtrecht goed, maar geven wel aan dat er
door de jongens niet te veel misbruik van mag gemaakt worden: “Ik vind da da wel op zich
moet kunnen. Natuurlijk ni ieder verhaal, ik zeg het, we hebben periode gehad da die er gewoon
van profiteerde da da mocht. Als ze bijvoorbeeld een idee hebt da ze hun sigaretten verkoopt of
er is geld weg of… uiteindelijk moet ge dan wel, da’s hun recht dus ge moet da erbij nemen.
Dus da’s een beke, ja… beetje belachelijk op da moment. Ik denk voor de jongens die echt
willen klacht neerleggen da die geen klacht zullen neerleggen, die zullen da eerder doen om
gezagsondermijnend te willen zijn dan da ze daar effectief een oplossing voor willen. Want voor
kleine dingen kunnen ze bij ons terecht, kunnen bij de CV terecht, kunnen ze bij de sociale dienst
terecht. En dan zal dar meestal ook wel een oplossing aan gegeven worden. En als het dan ni
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is kunnen ze dan natuurlijk een klacht indienen hé.”810 Ook P8 haalt dit aan: “Ja, ik vind da ni
slecht da ze een klacht kunnen indienen als het een gegronde klacht is, of als ze een reden
hebben om een klacht in te dienen. Ma zo u werking stilzetten om hun te laten bellen naar de
jongerenlijn voor ik krijg geen extra matras, da is een beetje, ja, da is een beetje te zot voor
woorden. Eigenlijk. Of u moeten verantwoorden waarom jij een jongen in afzondering hebt
gezet. Allez, wij doen da ni zomaar, en er moet een gesprek volgen, er zit heel het psychosociaal
team bij, daar zit directie bij dus wij kunnen ook ni zomaar een jongen in afzondering zetten
als wij da willen. Dus ja, om daar dan u te moeten verantwoorden misschien aan de telefoon
naar die van de jongerenlijn of kinderrechten, da’s ook een beetje, ja… Ja, in de weg zo, da
vind ik toch wel.”811
Ook tijdens de observaties komt het mogelijke misbruik van de jongens aan bod: “Wanneer
Frank me vraagt wat nu weer juist mijn onderzoeksopzet is, licht ik dit toe. Frank reageert
hierop door te stellen dat ‘het klachtrecht d.m.v. de JO-lijn geen goed systeem is voor onze
jongens, wel voor bijvoorbeeld een internaat ofzo. Hier wordt het gebruikt door jongens die het
systeem willen misbruiken. Er zijn periodes waarin er heel veel klachten worden ingediend, de
jongens zien dat dan van elkaar. Alsook zijn het vaak dezelfde jongens die klachten indienen,
het is een soort vorm van weerstand’. Ook Kurt en Patrick beamen dit en zeggen dat klachten
met vlagen komen, wanneer één iemand dat doet, willen de andere het ook eens geprobeerd
hebben.”812 Ondanks het feit dat sommige klachten soms over banale zaken gaan of dat de
jongeren soms misbruik maken van het klachtrecht, mag dit volgens Liefaard (2004, p. 55) in
geen geval rechtvaardigen dat jeugdigen daarom geen recht op klagen zouden mogen hebben.
De Nederlandse Kinderombudsman (2016) geeft aan dat het net interessant kan zijn om te
kijken wat er vaak achter (soms banale) klachten schuilt.
6.11 Nood aan een extern wettelijk uitgebouwd klachtrecht?
Zoals eerder meermaals aangegeven, konden de jongens ten tijde van ons onderzoek in de door
ons bezochte jeugdinrichting via twee wegen klachten indienen. Intern, via brieven naar de
directie of externe per brief of per telefoon naar de JO-lijn of het KRC. Bij het externe en
onafhankelijke karakter van de JO-lijn kunnen we echter de nodige vraagtekens plaatsen. Zoals
reeds in hoofdstuk twee aangegeven, situeert deze dienst zich binnen het departement
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jongerenwelzijn, waar ook de jeugdinstellingen zich onder bevinden. Ook Bart Renaer (2016)
heeft zijn twijfels hierover. Het recht van de jongeren om een niet correcte behandeling van hun
voorziening aan te kaarten, hangt immers af van de goodwill van dezelfde voorziening,
waardoor Renaer ook pleit voor de oprichting van een extern en onafhankelijk instituut.
Internationaal wordt er al gedurende lange tijd gehamerd op het feit dat elke jeugdinstelling
inspanningen zou moeten leveren tot de oprichting van een onafhankelijk extern orgaan dat
instaat is om klachten van jongeren te ontvangen en te onderzoeken (Havana Rules, 1990).
Nederland kent sinds de invoering van de Bjj813 in 2001 een uitvoerig wettelijk geregeld
klachtenkader. In de literatuur wordt vaak verwezen naar Nederland, als voorbeeld van hoe
zo’n extern onafhankelijk formeel klachtrecht er zou moeten uitzien (Penal Reform
International; Interagency panel on juvenile justice; UK aid, 2013). Tijdens ons onderzoek in
de Vlaamse jeugdinstelling gingen er reeds stemmen op om voor België ook zo’n extern
formeel klachtenkader uit te bouwen. Tijdens deze periode waren er reeds parlementaire
bezigheden aan de gang. Om die reden hebben we ook aan onze respondenten de vraag gesteld
wat hierover hun mening zou zijn. De komst van een Commissie van toezicht is voor zowel de
jongens als de professionals iets totaal onbekend. Het is dan ook zeer moeilijk voor beide
partijen om hierover een mening te vormen.

6.12 De mening van de jongens
Toen we aan de jongens toelichtte wat het werk van zo’n Commissie van toezicht inhoudt, met
de bijhorende bezoeken van de maandcommissaris, en we hierbij verwezen naar Nederlands
voorbeeld, konden twee jongens zich hier totaal niets bij voorstellen en gaven ze aan hier geen
mening over te hebben. De oprichting van een Commissie van toezicht werd door enkele
jongens als goed bevonden, maar ze zijn wel van mening dat er dan iets met de klachten gedaan
moet worden: “Da zou wel goed zijn als er dan iets mee gedaan wordt. Ja dan wel ja. Ik denk
da wel ja. Ja. Ja.”814 De meningen van de overige jongens over de oprichting van een
Commissie van toezicht lijken verdeeld te zijn in twee kampen. Enerzijds geven heel wat
jongens aan dat ze de komst van een Commissie van toezicht beter zouden vinden dan het
huidige systeem en dit omwille van verschillende redenen: “Da zou goe zijn voor mij. Stel ge
zit dan me klachten en die komen elke week of elke maand eens langs, dan kunt ge daar mee
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babbelen. Tegenover da ge da tegen den telefon moet doen, want als ge da me de telefon doe
dan zitten die erbij enzo, dan proberen die u nog te verdedigen enzo. En die dinges.”815 Tom
geeft hierover hetzelfde aan: “Goe. Beter dan de JO-lijn enzo. Dan allee, die werken daar echt
mee. Das beter. Die komen echt naar hier, die doen moeite enzo, allee”816. Jan zegt hierover:
“Das misschien beter ja. Omda die dan hier zijn, dan kunnen die misschien direct overgaan tot
actie, direct eens gaan navragen, direct eens aan de andere jongens vragen die hier ook zijn,
ik heb iets gezien er is me mij iets gebeurd en jongens in mijn groep hebben da ook gezien, dan
zijn zij getuigen van da is gebeurd, zo is het verhaal, begrijpt ge. Das misschien beter. Dat die
iedereen ook eens uitvragen, ni alleen één persoon die belt, ma de hele leefgroep, wa is er
gebeurd, zijn er problemen, is er iets, das beter ja. Ja zeker en dan kunnen ze ook de verhalen
horen van iedereen, ni alleen van één persoon. Want dan kunnen ze zeggen van ja gij zegt dit
de begeleider zegt dat, wie heeft gelijk, snapt ge. Ma iedereen zijn verhaal wel. Das beter voor
de begeleider en das beter voor de jongere. Das voor iedereen beter. Allee als de begeleider in
fout is geweest, dan zal da ni beter zijn voor die, ma ge weet wa ik wil zeggen.”817
Ook Mohammed kaart het volgende aan: “Das goe da moest hier ook gebeuren. Ja. Ja want
sommige mensen kennen da ni wa ik zei, die kunnen da doen, die kunnen me iemand dan
spreken, want ge kunt liever me iemand spreken die buiten de instelling is, dan iemand binnen
de instelling. Ja want ik kan gemakkelijker me u spreken, dan me de opvoeders. Ja da is gewoon,
ja. Ik weet ni… Ja gij weet, u vragen zijn veilig snapte. Euh, zoals gezegd het is veilig.”818
Wanneer er een Commissie van toezicht zou zijn hebben de jongens het gevoel dat er effectief
iets met hun klachten gebeurt: “Das toch beter. Das beter. Ja. Gewoon dan is er iemand die
zich ermee bezighoudt en dan weet ge da ook, hier gij merkt niks, snapt gij. Hier is da zo van
die komen hier, die gaan naar huis. Snapt gij, die komen naar hier, die doen een beetje, die
gaan naar huis, die worden betaald, das ni hun probleem snapt ge, das u eigen probleem wa
er gebeurd. Kweni. Ja das beter. Omdat iemand zich ermee bezighoudt.”819
Uit het bovenstaande kunnen we afleiden dat de jongens het wel belangrijk zouden vinden om
gesprekken te kunnen voeren met de maandcommissaris. Ze geven aan dat dit heel wat
persoonlijker is dan wanneer ze dit moeten doen via de telefoon wanneer ze nu de JO-lijn
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contacteren. Vele van hen gaven aan het heel belangrijk te vinden dat het om een persoon zou
gaan die los van de instelling werkt, iemand waar ze een vertrouwensband mee kunnen
opbouwen. Daarnaast leken ze ook te appreciëren dat er iemand naar de instelling zou komen,
waardoor ze het gevoel hebben dat er echt iemand naar hen komt luisteren en dat er ook echt
iets met de klachten wordt gedaan. Alsook vinden de jongens het belangrijk dat de persoon ter
plaatste komt, omdat die zo een beter zicht zou kunnen krijgen op de mogelijke problematieken
en de situatie beter kan inschatten. Ook uit het onderzoek van de Nederlandse
Kinderombudsman (2016) blijkt dat jongeren veel waarde hechten aan onpartijdigheid,
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de maandcommissarissen. Het is voor de jongeren
soms alleen nodig om van een neutraal persoon te horen dat ze ongelijk hebben.
Anderzijds zijn er ook wel wat jongens die aangeven dat het voor hen niet nodig is dat men
zo’n Commissie van toezicht opricht, maar dat het misschien wel nuttig kan zijn voor andere
jongens. Zij sluiten zich aan bij de jongens die nu ook al aangaven geen nood te hebben aan het
bestaande klachtrecht. Zo geeft J14 aan: “Dat is goed. Misschien voor sommige dingen, ja, het
is goed. Voor mij... neen. Misschien voor anderen als ze problemen hebben. Om dingen te
regelen is het misschien beter voor hun. Ik weet het niet, ik weet niet welke problemen ze
hebben. Misschien is het beter voor hun om hen te helpen, om hun leven te verbeteren, het leven
van hier, dat is beter.”820 Ook J2 denkt hier hetzelfde over: “Das goed vind ik, allee denk ik,
omda ge dan, misschien dat er mensen der zit, da je dan klachten tegen haar kunt zeggen of
tegen hem. Ja kweni. Bedoel als ge belt naar de JO-lijn, snapte gij belt, ge kunt ni alles, op
detail, maar misschien me een persoon, da ge dan makkelijker kunt praten of da beter kunt
uitleggen, waardoor die da echt verstaat dan aan de telefoon, das anders Ja. Das sowieso
moeilijk, da denk ik toch. Ja een vertrouwenspersoon ofzo. Euhm ik denk het wel ja. Ja ik denk
het wel. Voor mij, hoeft er zo geen persoon te komen. Ik heb ni echt veel klachten, maar voor
derest kweni.”821 Alsook J1 sluit zich hier ook bij aan: “Ja, voor mij, echt waar mevrouw, voor
mij is da echt ni nodig. Echt ni, das echt ni nodig. Ja voor anderen kan da wel goe zijn hé. Als
zij iets gehoord hebben da zij ni weten me wie, dan is da wel goe om me die persoon. Die
persoon is daarvoor opgeleid enzo voor door dinges, tuurlijk dan is da wel goe. Als die me iets
zit. Ik kan ook me iets zitten hé, ma ik ga da ni snel zo aan iemand vertellen. Ik moet eerst
vertrouwen hebben me die persoon, daarna kan ik wel over mijn problemen vertellen. Want ja
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iedereen zit me dinges bij zich die hij aan niemand zegt of da hij gewoon voor zich eigen wilt
houden. Ma als ge echt zo vertrouwen hebt me die persoon, dan kunt ge da wel praten, voor da
hij helpt. Ja als ik, als ik, allee als ik echt zo nodig heb, dan kan ik wel met die persoon dan
praten. Maar als da ni zo noodzakelijk is dan ga ik da ni doen. Ja. Da maakt mij ni uit, da mag
komen, als da komt of ni, da ga niks veranderen ofzo. Ja das ni da ik ook dan me die problemen
ga praten ofzo, da ik klachten indienen bij die persoon, allee da ik zoiets ga zeggen, van ik heb
da probleem me die of da. Ja da ga niks veranderen voor mij ja.”822
6.13 De mening van de professionals
Waar de jongens het over het algemeen mee eens zijn dat de komst van een extern onafhankelijk
wettelijk geregeld klachtorgaan een verbetering zou zijn ten opzichte van het bestaande
systeem, lijken de professionals soms van een heel andere mening te zijn toegedaan. Wel wat
professionals staan huiverachtig tegenover een mogelijke oprichting van een extern en wettelijk
geregeld klachtorgaan. Ze geven aan dat het goed is zoals het nu is en dat ze het niet per se
nodig vinden om het te veranderen: “Als ik da nu zo hoor, ben ik daar geen voorstander van.
Ma ja, misschien dat de praktijk iets anders zal uitwijzen. Ma dan denk ik ja, zijn we ook ni
teveel aan het opblazen voor dingen die er misschien ni zijn… In de zin, dan gade ze misschien
ook redenen geven om, als ze klagen, toch mogen, terwijl da als dat er ni zou zijn, da ze daar
misschien ni eens mee bezig zouden zijn. Da’s nu mijn eerste gevoel daarbij. Ma ja, ik weet ni,
ja, misschien in de praktijk da het wel meevalt. Ma ik denk, als ge da nu hier moet doen naar
onze populatie, dat ze heel veel gaan verzinnen om bezig te blijven, waar da ge dan denkt, ja
jongens. Moest het forum er ni zijn, zou ge er nooit mee op de proppen gekomen zijn. Dus…
Haalt da misschien ook ni zo heel veel uit denk ik.”823 Ook Jean haalt dit aan: “Ik denk ni da da
echt helpt. Ik denk da ge dan rond die periode zult zien da er heel toevallig heel veel klachten
hebt, als die er zijn. Euh, want zelfs als ge eigenlijk een groep hebt waar da er ene van naar de
jongerenlijn begint te bellen, in denk da ge dan goed ga moeten filteren van welk da effectief
de klachten zijn die da terecht zijn en ni, da zal natuurlijk altijd wel zijn… Ik denk da ni. Ik heb
ook ni het gevoel dat de jongeren daar mee zitten. Allez, bij ons dan toch ni, ik kan alleen maar
over ons spreken. Da die daar, dat er een nood is om zo iets te hebben. Dus…”824
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Ook P16 heeft bij de oprichting van een dergelijke commissie zijn vraagtekens: “Toffe job. Ja,
ik vind dat die jongens moeten beschermd worden inzake klachten en rechten. Ma ik denk ni
dat da in de praktijk heel veel nut zou hebben. Ik zou ni graag in die mens zijn schoenen staan,
zo elke, naar die instellingen gaan voor daar de klachten, allez, da lijkt nu grof hé, ma da gaat
heel vaak zijn over ja, die opvoeder, van die mag da ni, en die, da’s gewoon, ja… (…) Maar
da ga ni, ja, ik denk ni da da echt nut ga hebben. Want ge zou kunnen zeggen: da’s goed, dan
kunnen ze hun eigen gevoelens uiten. Ma da denk ik ni da da een positief resultaat zal zijn voor
de jongens zelf. Die gaan ook meer mekaar versterken en nog meer in die negatieve, en
tegendraads van wij tegen de opvoeders gedragen. Ja. Ja, over die dagdagelijkse dingen. Want
ik zeg het, ik denk da we allemaal pedagogisch goed handelen. We zitten in België, we zitten ni
in Roemenië of ik weet ni waar. Euh… Nee, ja, misschien, allez, euh, ik ben aan het denken aan
het gevoel van de jongens hé. Zou da het gevoel versterken van gehoord te worden? ik denk het
ni. Ja… ik denk ni dat da een beter gevoel bij die gasten gaat opleveren.”825 P9 sluit zich hier
ook bij aan: “Ik vind da euh, zoals ik het gehoord heb… Soms heel ver gaan. En heel ver gaan
da ge nog maar is in een positie komt da ge eigenlijk als begeleider nog heel weinig te zeggen
of te doen hebt. Euh, ja, en da vind ik dan wel heel spijtig aan. Voor de rest heb ik zoiets van,
ik vind da ni erg. Ma het mag dan niet echt een thuisslag worden telkens, voor de jongens. En
ik heb wel het gevoel dat da in Nederland constant zo is. De jongens zien da ook zo, van oké,
wa gade gij doen? Haha, wel, we dienen klacht in. En ze weten hoever da ze dan gehoord
worden en dan wordt da zo een kat en muis spel.”826
Het feit dat de jongens er dan nog meer misbruik van zullen maken, blijkt uit het bovenstaande
en wordt ook aangehaald door P1: “Haha, ja, da ga ene zijn die veel gezaag moet aanhoren.
Hé, want euh, als ze zo ene, als zo iemand komt euh, die krijgt op één dag in alles te horen denk
ik. Da’s klagen van hier tot in China bij wijze van spreken. Waar dat die jongens dankbaar
gebruik van maken. Om hun noot kwijt te geraken. Om toch maar een verbetering van hun
verblijf hier te kunnen krijgen. Want da is de bedoeling die erachter zit. Van het hier zo
aangenaam mogelijk willen maken. Ondanks da ze gestraft zijn door de rechter. Nee, nee, nee.
Ja. Da ze daar misbruik van maken.”827 Dit is ook iets wat terugkomt tijdens het afnemen van
de interviews: “Na het gesprek, toen de dictafoon uit stond, gaf hij aan zich toch wel wat zorgen
te maken over het feit dat men van plan is om in België een soortgelijke instelling te installeren.
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Hij zei: ‘hoe noemt het alweer?’ Waarbij hij duidde op het installeren van een Commissie van
Toezicht. Hij vroeg tevens van waar dit idee komt. Ik gaf aan dat er in 2013 een conceptnota
werd ingediend in het Vlaams Parlement. Bjorn reageerde: ‘dat zal wel van de CD&V komen,
niet van mijn partij’. Bjorn had hierover de volgende mening: ‘wanneer je zoiets gaat
installeren, gaat het naar mijn mening de werking belemmeren, zeker in een gesloten setting, in
een open setting is dat iets anders. Het gaat een nefast effect hebben, er gaat misbruik van
gemaakt worden. De opvoeders gaan op den duur veel door de vingers zien, omdat ze het gevoel
hebben dat ze nader in het oog worden gehouden. Voor mij moet dat echt niet dat zoiets
geïnstalleerd wordt.”828 Ook hier komt de eerder aangehaalde paradox van Liefaard (2008)
terug naar boven, de professionals lijken te vrezen dat meer aandacht voor dit thema zal
resulteren in meer klachten.
Sommige professionals lijken moeite te hebben met het feit dat personen die niet werkzaam
zijn in de instelling, toch iets over hun werking zouden kunnen te zeggen hebben: “Op zich, ik
vind altijd, gelijk met de kinderrechtencommissariaat, dan ben ik wel altijd zo, uiteindelijk zijn
het mensen die ni weten hoe da het werkt. En daar kan ik soms wel, ni zo goed mee overweg.
Er worden soms dingen van ons verwacht, da ik denk: als ge hier komt werken, ik zou het goed
vinden als da iemand is die bijvoorbeeld hier al vroeger gewerkt heeft en die ook weet wa een
jeugdinstelling is en een gesloten. Want door da da kinderrechtencommissariaat mensen zijn
die eigenlijk ni weten hoe da het hier werkt, da we ook, da het personeel soms voelt da precies
het personeel maar moet alles zitten aanpassen. Als het iemand van buitenaf is die totaal de
werking ni kent, is da soms heel moeilijk. Omdat die ni weten vanuit welke context welke dingen
soms

worden

gedaan.”829

Ook

P8

kaart

dit

aan:

“Die

mensen

van

de

kinderrechtencommissariaat, die zijn wel al langs geweest, die komen ook wel langs. Da is nu
ni één keer per maand, die komen ook wel langs en die komen ook wel bij de jongens kijken van
hoe voel jij je hier, en zijn er klachten en… Dus da wordt hier wel gedaan. Ma da vind ik ni
erg, allez, da ze zo is komen bevragen… Ma da ze dan wel regels opleggen van hoe wij onze
werking beter moeten uitvoeren, da is dan… Da is een beetje dubbel want zij komen hier is één
keer een gesprek doen en op basis daarvan ons regels opleggen… Ze weten ni hoe dat het hier
werkt dagdagelijks.”830 En ook P11 geeft aan dat hij het er op het eerste zicht moeilijk mee zou
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hebben: “Ja, mijn eerste mening was oei, controle, zo hé. Haha. En euh, ja ik weet ni, misschien
euh, mijn vrees van oei, da gaat er echt komen. Allez, meer controleren.”831
Naast de professionals die hierover vragen hebben, zijn er ook wel wat professionals van
oordeel dat de komst van een extern onafhankelijk orgaan voor de jongens wel voor
verbeterpunten kan zorgen: “Ah ma da ze tot hier komen om met de jongens te praten en da de
jongens dan hun klachten zo kunnen uiten, ja ik denk da da voor de jongens gewoon
toegankelijker is. Want soms, eer da ze kunnen bellen, hoeven ze al nimeer te bellen. Da heb ik
ook al meegemaakt, en da ze dan zoiets hebben van die komen dan tot hier dan kan ik dan een
klacht indienen, dan vinden ze da toegankelijker.”832 Ook Evi ziet hier wel het positieve van in:
“Da mag. Ik denk zo een externe, dat da misschien wel positief zou zijn. Op zich, ja, ik weet ni
of dat da echt nodig, nodig is omdat er ni zoveel klachten zijn. Ma ik zie daar ni echt, ik zie
daar ni echt nadelen van in. Da mag, misschien leren we daar nog dinges van. Allez, ik vind da
wel positief.”833 Alsook Jean geeft aan hier wel de meerwaarde van in te zien: “Ja, ik denk dat
da ook wel een euh, dat wel goed is om dat verder uit te bouwen. Ik denk als ge dan praat over
een commissaris, dan heb ik het gevoel dat ze daar in Nederland veel verder mee staan. En dat
de jongeren daar zich veel beter bewust van zijn van euh, da ze klachten kunnen indienen en
da ze weten waar da ze daarmee terecht kunnen. Dus het gevoel is dat het daar leeft. Als ze een
commissaris op pad sturen, is het ni om regel en papier te gaan af te halen hé, bij wijze van
spreken. Dus da zal wel inderdaad goed uitgebouwd zijn. Dus euh, kunnen we van leren.”834
Julie sluit zich hierbij aan door het volgende de stellen: “Ja, da’s zeker wel goed, ze kunnen dan
aan ja, een neutrale persoon hun verhaal kwijt, die persoon in kwestie kan dan ook met een
neutrale blik daar een antwoord op geven. Dus da’s zeker niet slecht. Ja, ik merk ook
bijvoorbeeld, euh, we hebben zo de aalmoezenier, we hebben de moslimconsulent, da zijn zo
externe personen die hier langskomen voor een babbeltje met de jongens. Ooit dan gebruiken
de jongens da ook wel is om ja, zich te kunnen afgeven op hun leiding of om zo efkes te kunnen
ventileren ook gewoon. Euh, en da hebben jongens, allez, die mogen vrijwillig kiezen om da te
kunnen doen en daar zijn toch ook veel jongens die hun hand opsteken. En dus ik denk, moest
er zo een externe, neutrale persoon zijn, dat daar ook wel gebruik van gemaakt zou worden.”835
Tenslotte is ook Rosalie is van dezelfde mening: “Ja ik vind het zo vaag om daar echt al iets
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op te zeggen hé? Ik weet het ni, ik zou da sowieso uit proberen, of dat da een meerwaarde
betekent. Ik weet ni of het een meerwaarde betekent. Ik heb daar te weinig zicht op, da weet ik
ni echt. Ik denk ni da da slecht is hé, iemand out of the box effe erin komt om effe mee dingen
te overlopen. Ook ni voor de instelling hé, want ge zit zelf ook in een gesloten gegeven waarin
ge ook vergeet om oogkleppen open te zetten hé.”836

7. Conclusie
In het bovenstaande hoofdstuk hebben we beter inzicht gekregen in hoe een gesloten
jeugdinstelling met jongens als doelgroep in de praktijk functioneert. We hebben gezien dat het
dagelijks leven in de jeugdinstelling zeer geritmeerd en zeer gestructureerd is. Zelfs op een
zodanige manier dat de jongens dit als saai gaan ervaren. Elke dag in de jeugdinstelling ziet er
immers hetzelfde uit. Er zijn heel wat regels voorhanden en deze worden gestuurd door het
puntensysteem. De jongens hebben het moeilijk met de veelheid aan regels en ze zijn vaak
gekant tegen het puntensysteem. Ze ervaren dit als kinderachtig en ze vinden het jammer dat ze
wanneer ze een beetje buiten de lijntjes lopen, ze hier heel snel op afgerekend worden. Ook
onder de professionals zijn er voor en tegenstanders van dit systeem. De jongens voelen zich
over het algemeen niet goed in de instelling. De professionals beamen dit en vinden dit ook niet
verrassend. Het feit dat ze opgesloten zijn op zich lijkt de jongens niet zo zeer te bekommeren,
maar het zijn eerder de dingen die ze moeten missen waar ze het moeilijk mee hebben. Het
klimaat wordt gekenmerkt door heel wat factoren, maar wat betekent dit dan voor de jongens?
Wanneer de jongens in de jeugdinstelling verblijven moeten ze zich al dan niet aanpassen aan
het institutionele leven. Heel wat jongens lijken zich aan te passen omdat ze dit als strategie
hanteren om zo snel mogelijk uit de instelling te geraken of omdat ze hun tijd zo aangenaam
mogelijk willen maken door te vermijden dat ze sancties krijgen. Bepaalde jongens geven aan
zich aan te passen omdat ze zelf willen veranderen, maar er is ook een enkeling die aangeeft
zich niet te willen aanpassen. Of de jongens zich oprecht aanpassen, daar hebben we zoals
gezien onze vragen bij. Zowel de jongens als de professionals geven aan dat de jongens heel
wat conformistisch of sociaal wenselijk gedrag vertonen. Verschillende zaken binnen de
instelling lijken hier dan ook van invloed te zijn. Zo lijkt de onzekerheid over de termijn, de
regels, de structuur en het puntensysteem hier wel enig effect op te hebben. Doordat ze zoveel
conformistisch gedrag vertonen, kunnen we ons afvragen of ze wel bijleren van hun tijd in de
836
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instelling. Naast het vertonen van conformistisch gedrag, maken ze ook gebruik van heel wat
overlevingsstrategieën om hun tijd in de jeugdinstelling dragelijker te maken.
De jongens en de professionals leven met elkaar samen, wat ook van invloed is op het klimaat
en op hoe de jongens met elkaar en met de professionals omgaan. We mogen niet vergeten dat
het niet evident is om met z’n alle samen te leven onder één dak en dat dit soms wel eens voor
spanningen en conflicten kan zorgen. De jongens onderling lijken het over het algemeen goed
met elkaar te kunnen vinden, al zijn er ook enkelingen die aangeven dat dit niet het geval is. In
tegenstelling tot de relatie van de jongens onderling, worden er wat de relatie met de
professionals betreft wel wat meer moeilijkheden aangegeven. Verschillende factoren zijn
zowel voor de relatie van de jongens onderling als die met de professionals hierop van invloed.
De aanwezigheid van een leider kan een effect hebben op hoe de jongens in de leefgroep met
elkaar omgaan. Het feit dat de opvoeders niet op één lijn zitten, dat de opvoeders over veel
macht beschikken en dat de opvoeders over een dubbele rol beschikken zijn dan weer zaken
die van invloed kunnen zijn op de relatie van de jongens met de professionals. De jongens
komen over het algemeen goed overeen, maar ze geven wel zeer duidelijk aan dat ze geen
vrienden maken in de jeugdinstelling. Desondanks is er wel een sterke band onder de jongens
op te merken. Ze zullen elkaar altijd steunen, omdat ze het gevoel hebben dat ze allemaal in
hetzelfde schuitje zitten en dat enkel zij elkaar begrijpen. Dit sluit aan bij het wij versus zij
verhaal uit de instelling dat we kunnen afleiden uit de citaten van de jongens en tevens wordt
bevestigd door de professionals.
In de instelling komen al eens conflicten voor, maar zij beheersen het alledaagse leven in de
instelling niet. De dagdagelijkse structuur, de regels en het puntensysteem geven aanleiding tot
conflicten, discussies of ruzies. Zoals we hebben gezien, gaat het voornamelijk over verbale
conflicten en komt geweld of agressie niet al te vaak voor. Zoals eerder besproken kan het
strakke klimaat hier misschien wel voor iets tussen zitten? De jongens vertonen vormen van
verzet, maar ze passen deze aan aan de structuur waarin ze zitten. Hebben we in de
jeugdinstelling dan te maken met een conflictloze omgeving of hoe moeten we dit dan juist
bekijken?
Tot slot hebben we een kijk gekregen op hoe het klachtrecht er in de praktijk aan toe gaat. Er
bestaan in Vlaanderen zowel interne als externe wegen om te klagen, maar het is allemaal niet
zo formeel wettelijk geregeld als dat het geval is bij onze noorderburen. We hebben gezien dat
de jongens geïnformeerd worden door brochures, maar dat dit niet altijd even consequent
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verloopt. Zo beschikken ze niet over de nodige informatie. Tevens worden de brochures niet
altijd gelezen, uit desinteresse of uit onwetendheid. De professionals geven aan dat ze de
informatie niet stelselmatig met de jongens overlopen, hoewel dit mogelijks iets is waar
sommige jongens nood aan kunnen hebben. We kunnen ons dan ook afvragen of dit van invloed
is op het feit dat er weinig klachten worden ingediend? We hebben heel wat factoren gezien die
aanleiding kunnen geven tot het feit dat er weinig geklaagd wordt. Ook qua terugkoppeling en
opvolging is er nog wel wat werk aan de winkel. De voornaamste klachten lijken te gaan over
bejegening en racisme of discriminerende opmerkingen. De jongens en de professionals vinden
het wel belangrijk om over een klachtrecht te beschikken, al zijn ze het er niet allemaal over
eens te zijn dat dit dan zou moeten aangepast worden naar een meer formeel wettelijk
uitgebouwd systeem met een commissie van toezicht. In het voorgaande hoofdstuk hebben we
de resultaten op een zeer beschrijvende manier gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk zullen
we trachten om een antwoord te vinden op de vragen die we ons hierbij stellen door meer over
het materiaal te reflecteren.
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HOOFDSTUK 5 - DISCUSSIE EN CONCLUSIE MET
BETREKKING TOT DE RESULTATEN
1. Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk hebben we op een zeer uitvoerige en zeer beschrijvende manier
de voornaamste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Hierdoor hebben we reeds een goed
inzicht gekregen in de voornaamste thema’s van dit onderzoek. Omdat we ervoor gekozen
hebben om de resultaten eerst op een beschrijvend niveau weer te geven, zijn de nodige
reflecties in het vorige hoofdstuk nagenoeg achterwege zijn gebleven. In dit vijfde hoofdstuk
trachten we hier aan tegemoet te komen door stil te staan bij de resultaten en antwoorden te
formuleren op vragen met betrekking tot de betekenis van bepaalde resultaten en wat we hieruit
kunnen leren. We vatten dit reflexief hoofdstuk aan enkele bedenkingen over het klimaat of de
context van de jeugdinstelling. Deze zeer specifieke context heeft een grote invloed op alles
wat er zich binnen afspeelt. We werpen daarom in een tweede luik een blik op de conflicten die
zich al dan niet voordoen binnen deze context. Tenslotte sluiten we dit hoofdstuk af met een
aantal reflecties bij het klachtrecht dat, ten tijde van ons onderzoek, nog meer op een informele
manier georganiseerd werd.
1.1

Het klimaat of de context van de jeugdinstelling

Zoals we gezien hebben in het vorige hoofdstuk is het leven in de door ons bestudeerde
jeugdinstelling zeer strak geregeld. Het is een zeer gemonitord klimaat met een streng
tijdschema en strikt geplande activiteiten. Elke dag is tot in detail gepland, waardoor de jongens
na enige tijd in de jeugdinstelling te verblijven ook perfect weten waar ze de volgende dagen
aan toe zijn. Dit zorgt voor enige voorspelbaarheid en structuur, maar tegelijkertijd ervaren de
jongens dit ook als vervelend. Omdat elke dag hetzelfde is, begint dit voor de jongens na enige
tijd ook te vervelen. Hoewel het leven overdag zo minutieus geregeld is, valt het schema
volledig weg van zodra de jongens op kamer gaan. Het contrast tussen overdag en de momenten
waarop de jongens op kamer zitten is zo groot, dat de jongens dit als een enorme en
onaangename breuk ervaren. De jongens beleven de tijd op hun kamer als een straf en willen
hun kamer dan ook absoluut vermijden. De jongens gaan op bepaalde tijden naar hun kamer,
wanneer er geen activiteiten zijn, of wanneer er een dienstwissel plaatsvindt. Ze kunnen echter
ook naar kamer gestuurd worden als straf. Dit maakt dat de tijd op kamer door de jongens als
ambigu ervaren kan worden. Enerzijds is het hun persoonlijke ruimte maar anderzijds kan het
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ook als iets negatief ervaren worden wanneer ze omwille van een straf of sanctie op hun kamer
moeten verblijven en daardoor andere activiteiten in de leefgroep missen. In onze samenleving
is het heel normaal dat jongeren vaak op hun kamer zitten. Ze hebben nood aan een eigen plek
waar ze hun eigen ding kunnen doen. Het is dan ook te betreuren dat deze ‘eigen plek’ in de
jeugdinstelling soms een dubbele betekenis krijgt wanneer deze als straf gebruikt wordt.
Op basis van onze ervaringen met dit klimaat moeten we vaststellen dat dat men discipline en
onderwerping verwacht van jongeren die van hun vrijheid beroofd worden en geplaatst worden
in een jeugdinstelling. Deze notie bestaat reeds lange tijd en was al bekend bij de oprichting
van de eerste gevangenis, de landbouwkolonie Mettray, in 1840. Een landbouwkolonie waar
ook jeugdige delinquenten werden opgesloten. Het leven in de gevangenis werd toen
gekenmerkt door een permanente discipline, Foucault (1975) spreekt zelfs over een
‘despotische’ discipline. De wijze waarop gevangenen in die tijd totaal onderworpen en
gedisciplineerd werden en hoe men vandaag met jongeren in jeugdinstellingen omgaat, kent
dan ook enkele gelijkenissen. We mogen hier dus spreken van een zekere historische
continuïteit. Ook Christiaens (1999) wijst in haar boek over de geboorte van de jeugddelinquent
op deze continuïteit. We zijn het ermee eens dat er een zekere mate van disciplinering en
onderwerping noodzakelijk zijn vanuit het idee dat het werken met deze moeilijke doelgroep
een zekere mate van bescherming in de vorm van controle en veiligheid vereist. Daarnaast
kunnen we begrijpen dat professionals zoeken naar een vorm van bescherming, wanneer ze
gedreven worden door de angst deze controle en veiligheid te verliezen en zo zelf in ‘gevaar’
te zijn. De begrippen controle en veiligheid zijn twee belangrijke termen in deze context, maar
kunnen niet de enige focus van hoe men omgaat met deze moeilijke doelgroep in de
jeugdinstelling uitmaken. Heropvoeding en individualisering zijn ook van belang.
1.1.1 De hybride aanpak: heropvoeden/beschermen en/of beveiligen?
Doordat er heel wat gedacht wordt in termen van veiligheid en controle, maakt dit dat het
klimaat of de context hier door gestuurd wordt. De focus ligt dus heel sterk op het beveiligende,
maar hoe zit het dan met het pedagogische aspect? Hoewel het dagelijks leven in de
jeugdinstelling gekenmerkt wordt door structuur en ritme, geven de professionals aan dat veel
jongens hier baat bij hebben. De jongens zijn vaak afkomstig uit ongestructureerde milieus en
de structuur in de instelling brengt rust voor veel jongens. De meeste jongens die deel uitmaken
van dit onderzoek, brachten deze rust echter niet naar voren. We stellen ons dan ook de vraag
voor wie deze structuur rust brengt. Voor de jongens of voornamelijk voor de professionals?
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Worden de professionals niet te vaak aangestuurd door het idee van controle en veiligheid?
Immers, wanneer er rust is dankzij de structuur, betekent dit interne orde, wat voor de
professionals dan weer betekent dat ze in een aangenaam, werkbaar, maar vooral veilig klimaat
kunnen werken. Dit illustreert opnieuw het constante spanningsveld dat merkbaar is in de
jeugdinstelling. Enerzijds moet alles gebeuren in het belang van het kind (IVRK, 1989) en om
het kind te beschermen volgens een pedagogische manier en vanuit het beschermingsideaal,
maar anderzijds hebben we hier ook te maken met een meer beveiligend denken. Anders
verwoord is er sprake van een steeds durende spanning tussen het pedagogische
((her)opvoeden) en het beveiligende (veiligheid & orde).
Het merendeel van de jongens geeft aan zich niet goed te voelen in de jeugdinstelling en ook
de professionals erkennen dit. De professionals geven echter wel aan dat het moeilijk is om hier
echt zicht op te krijgen, aangezien ze zich afvragen in hoeverre de jongens hier eerlijk over zijn.
Vanuit het ‘beschermingsideaal’ en het ‘belang van het kind’ is dit interessant. Het feit dat
zowel de jongens als de professionals dit aangeven, strookt niet met het idee dat men altijd moet
handelen in het belang van het kind en vanuit het beschermingsideaal. De jongens voelen zich
niet goed in de instelling, ze willen er niet zijn, maar eenmaal dat hun tijd in de jeugdinstelling
erop zit, lijken ze moeite te hebben met het feit dat ze moeten vertrekken. We kunnen hier
spreken van ‘institutionalisering’. Dit wil zeggen dat de jongens alle routines, taken en
gedragsverwachtingen van het programma eigen maken en waarbij ze zich zodanig aanpassen
dat ze vergeten dat ze in een gevangenis verblijven (Cox A. , 2011). We kunnen ons dan ook
afvragen hoe deze pedagogische meerwaarde gerealiseerd kan worden zonder dat de jongeren
institutioneel gedrag gaan vertonen. Zoals eerder aangegeven, geven de professionals aan dat
de jongeren deugd hebben van de structuur en de rust, maar is er dan voor de rest geen
pedagogisch effect? Hoewel de jongens zich over het algemeen niet goed voelen in de
instelling, lijken ze met het feit dat ze opgesloten zijn op zich weinig problemen te hebben. De
jongens lijken hun plaatsing als gevolg van hun daden te begrijpen. Dit sluit sterk aan bij het
strafrechtelijke discours, waarbij men uitgaat van het idee dat wanneer je een misdrijf hebt
gepleegd, je een straf verdient. Dit staat echter haaks op het jeugdbescherming discours,
namelijk dat je geholpen of verbeterd moet worden wanneer je iets hebt fout gedaan.
Het pedagogische aspect zit hem onder andere ook in het feit dat jongens dingen bijleren
wanneer ze in de jeugdinstelling verblijven. Waar de jongens aangeven niets of weinig bij te
leren van hun tijd in de jeugdinstelling, zijn de professionals er wel van overtuigd dat de jongens
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iets bijleren van hun verblijf. De professionals geven echter wel aan dat het geen grote stappen
moeten zijn, maar dat ze al blij zijn als er kleine zaken veranderd zijn bij de jongens. Vanuit
pedagogisch oogpunt moeten jongeren leren van hun tijd in de jeugdinstelling. We moeten
echter vaststellen dat de professionals in de jeugdinstelling heel veel macht hebben, waardoor
de jongens hierdoor een verlies aan autonomie ervaren. Omdat autonomie net belangrijk is in
een pedagogisch leerproces, stellen we ons dan ook de vraag hoe deze jongens (bij)leren in een
strakke en disciplinerende omgeving waar weinig ruimte gelaten wordt voor deze autonomie.
Anders gesteld: hoe kunnen deze jongens leren in een setting die niet gemaakt is om te leren?
Zoals eerder aangegeven wordt het pedagogisch project eerder gestuurd vanuit controle en niet
vanuit leren of wat ze kunnen leren. Pedagogisch gezien roept dit vragen op. Ze moeten
enerzijds leren om onafhankelijk te zijn, maar worden zo ‘gekadreerd’ dat ze eigenlijk maar
moeilijk kunnen ‘autonoom leren’.
In de jeugdinstelling zijn er heel veel regels van kracht en de jongens geven duidelijk aan hier
moeite mee te hebben. De jongens begrijpen ook niet altijd het nut van deze regels, wat zorgt
voor heel wat frustratie. Maar ook de professionals hebben moeite met de veelheid aan regels
en geven aan dat hierover heel wat verwarring kan ontstaan. Enerzijds geven de professionals
aan ook nood te hebben aan duidelijkheid omtrent de regels, anderzijds schuilt hier ook weer
enige angst. Men is bezorgd dat, wanneer men bepaalde regels gaat afschaffen, men geen vat
meer zal hebben op de jongens. Ook hier weer sluipt het aspect van controle en veiligheid
binnen. Belangrijk hierbij is om duidelijkheid te creëren in het spinnenweb aan regels die
binnen de jeugdinstelling gelden. Is er niet eerder nood aan een beperkt aantal regels in plaats
van eindeloos veel verschillende regels? Bij sommige regels kunnen zowel de jongens als de
professionals vraagtekens plaatsen. Waarom mogen de jongens bijvoorbeeld maar twee
suikerklontjes in hun koffie of thee en waarom mogen ze maar één stuk beleg per boterham?
Het is aangewezen dat de professionals meer aandacht hebben voor de pedagogische overdracht
van regels. Wat zijn de leerdoelen van bepaalde regels?
Sommige jongens geven aan niets bij te leren van hun plaatsing en ervaren hun tijd in de
jeugdinstelling dan ook als tijdverspilling. Het feit dat jongeren hun plaatsing als ‘doing time’
ervaren, is iets wat ook terugkomt in ander nationaal onderzoek. Zowel de jongeren die
bevraagd werden in het onderzoek van Jaspers (2018), als diegene die aan het woord gelaten
werden in het onderzoek van Jaspart & De Fraene (2015), haalden concept van ‘doing time’
aan. Tijd vormt een zeer dubieus begrip wanneer we spreken over de context waarin deze
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jongeren geplaatst worden. Enerzijds gaat de tijd enorm traag, maar anderzijds gaat de tijd ook
snel. Dit is iets wat ook gedeeld wordt door de jongeren in het onderzoek van Jaspers (2018),
zij spreekt in dit verband over een ‘paradoxale tijdsbeleving’. De jongens hebben vaak geen
tijdsbesef, ze hebben ook geen klok op hun kamer, waardoor de tijd naar hun gevoel enorm
traag gaat. Ze vervelen zich omdat elke dag in de jeugdinstelling er hetzelfde uitziet. Wanneer
ze te veel bezig zijn met de tijd, bijvoorbeeld door de dagen die voorbij zijn gegaan af te vinken
en af te tellen naar het moment waarop ze naar buiten mogen, ervaren ze opnieuw dat de tijd
enorm traag gaat. Door deel te nemen aan de activiteiten krijgen ze het gevoel dat de tijd snel
gaat en als ze achteraf terugblikken op de tijd die ze al in de instelling verbleven hebben,
beseffen ze vaak dat de tijd toch snel is gegaan.

1.1.2 Sfeer van (il)legitimiteit?
De zojuist aangehaalde ambiguïteit veruiterlijkt zich in wat we als een sfeer van (il)legitimiteit
kunnen benoemen. Legitimiteit is namelijk een tweede belangrijk aspect dat van invloed is op
het klimaat of de context. In hoofdstuk vier hebben we gezien dat de jongens aangeven het niet
zo moeilijk te hebben met het feit dat ze opgesloten zijn, ze aanvaarden hun opsluiting als een
logisch gevolg van hun daden. Met de regels die bij de opsluiting komen kijken, lijken ze wel
wat meer moeite te hebben. We kunnen hierdoor stellen dat de legitimiteit van de plaatsing an
sich niet zozeer in vraag wordt gesteld, maar de manier waarop deze gebeurt wel. Uit het
onderzoek van Nurse (2010) blijkt dan dat mensen eerder geneigd zullen zijn om zich te houden
aan regels wanneer zij deze als legitiem kunnen beschouwen. Ook wanneer mensen denken dat
de regels gebaseerd zijn op gedeelde waarden, zullen ze eerder geneigd zijn deze als legitiem
te beschouwen. Legitimiteit is niet alleen belangrijk wanneer het om de regels gaat, maar ook
wanneer we het hebben over autoriteit. Zo geeft Liebling (2003) aan dat gedetineerden eerder
bereid zullen zijn om eerlijke vormen van autoriteit te aanvaarden, maar eerder weerstand
zullen bieden tegen minder eerlijke vormen. Ook de manier waarop deze autoriteit uitgeoefend
wordt, is van belang volgens het onderzoek van Duchateau, Van Poeck en Hebberecht (2004).
De jongens in dit onderzoek geven aan dat de houding van opvoeders die jongeren bestraffen
erg bepalend is. De jongeren beseffen dat ze soms over de schreef gaan, maar vinden het
belangrijk dat de opvoeders de straf steeds motiveren en dat ze niet zomaar strafpunten gaan
toedienen. Dit alles sluit aan bij het idee van ‘procedural justice’.837 Wanneer mensen het

837

Letterlijk vertaald als procedurele rechtvaardigheid.
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gevoel hebben dat ze controle hebben over beslissingen, geloven ze dat de procedure die hieraan
vooraf is gegaan eerlijk is. Echter, wanneer mensen het gevoel hebben dat ze een gebrek aan
controle hebben, vinden ze de procedure die daaraan vooraf is gegaan oneerlijk (Tyler, 1990,
p. 7). We moeten vaststellen dat, naast de professionals, ook de jongens enige angst ervaren om
de controle te verliezen. Meer specifiek voor deze situatie, zal de houding en de behandeling
van mensen in de instellingen hun beeld van rechtvaardigheid beïnvloeden en hun overweging
om iets als legitiem of onwettig te beschouwen, aanmoedigen. Als gevolg hiervan kan het min
of meer spontane gehoorzaamheid aan rechterlijke beslissingen, of in dit geval de beslissingen
van opvoeders, stimuleren (Tyler, 2000, p. 120). In het verlengde van deze ‘procedural justice’,
kunnen we stellen dat men rekening dient te houden met het zogenaamde ‘double perspective’
indien men als legitiem beschouwd wil worden. Hierbij worden de perspectieven en ervaringen
van twee belangrijke spelers, namelijk die van de machthebbers en die van de burgers in acht
genomen. In het kader van ‘juvenile justice’, gaat het dan om de perspectieven en ervaringen
van de jongeren die in contact komen met de wet alsook over de professionals in dit domein
(Bottoms & Tankebe, 2012; 2013). De keuze om tijdens dit onderzoek expliciet een stem te
gegeven aan beide partijen leunt hierbij aan.
Een belangrijk element om de goede orde te kunnen bewaren, is een goede relatie tussen de
professionals en de jongeren. Ook hier komen we terug op de ‘procedural justice’ en het
bijhorende begrip legitimiteit. Zoals daarnet aangegeven, zullen jongeren regels eerder
aanvaarden wanneer ze deze als legitiem beschouwen. Wanneer ze respect hebben voor de
professionals en ze met hen een goede relatie hebben, zullen ze meer geneigd zijn om zich bij
de orders van de professionals neer te leggen. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot het
handhaven van de institutionele orde (Nurse A. M., 2010). Niet alleen de regels zullen de
jongeren beter accepteren wanneer er een goede relatie is met de professionals, maar ook
sancties zullen dan beter aanvaard worden (Liefaard, Reef, & Hazelzet, 2014). De relaties
tussen de professionals en de jongeren, of ze nu conflictueus of coöperatief zijn, zijn de sleutel
van het dagelijks leven in de instelling (Inderbitzin, 2006, p. 433).
1.1.3 Een participatieve context?
Een derde belangrijk punt waar ook het klimaat of de context een rol in speelt, betreft het recht
op participatie. Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag (1989) stelt dat elk kind zijn mening
mag uiten in aangelegenheden die hem betreffen, alsook dat er aan deze mening belang zal
worden gehecht. Hierbij aansluitend moet het kind in de gelegenheid gesteld worden om
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gehoord te worden over elke gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft. Lundy
(2007) stelt dat artikel 12 vaak verkeerd begrepen wordt omdat het vaak herleid wordt tot een
aantal kernbegrippen die niet de volledige lading van het gehele artikel dekken. Zo geeft ze
bijvoorbeeld aan dat het recht op participatie niet hetzelfde is als het hoorrecht zoals aangegeven
in artikel 12 van het IVRK. Deze begrippen liggen dicht bij elkaar. In deze context spreken we
over het recht op participatie. In de jeugdinstelling tracht men tegemoet te komen aan dit recht
door middel van het organiseren van bewonersvergaderingen. Dit zijn momenten waarop er
met de jongens in gesprek wordt gegaan en waarbij de jongens inspraak krijgen. Niet alle
leefgroepen in de jeugdinstelling die we voor dit onderzoek bezocht hebben, beschikken echter
over een bewonersvergadering. De jongens zelf geven echter aan dat hun inspraak tijdens zo’n
bewonersvergaderingen beperkt is. Voornamelijk de jongens, maar ook een aantal
professionals, stellen zich dan ook vragen bij het nut en de effectiviteit van deze
bewonersvergaderingen in de vorm waarin ze vandaag bestaan. Er kunnen immers enkel zaken
aangekaart worden die betrekking hebben op de jongens zelf. Wanneer ze dingen willen
bespreken die verband houden met de professionals, wordt dit echter niet toegelaten. De
professionals blokken dit af door aan te geven dat er hiervoor geen plaats is. Het recht op
participatie wordt zo sterk gestuurd in deze bewonersvergaderingen. De professionals geven
aan dat een bewonersvergadering georganiseerd wordt voor de bewoners en dat de onderwerpen
dan ook alleen maar daarop van toepassing mogen zijn. We zijn het ermee eens dat de jongens
de bewoners van de instelling uitmaken, maar in hun bewonerschap leven ze op dagdagelijkse
basis samen met verschillende professionals, is het dan niet aangewezen om hierover ook in
dialoog te kunnen gaan?
Het feit dat de jongens weinig inspraak hebben in deze bewonersvergaderingen waardoor hun
recht op participatie beperkt wordt, is ook iets wat terugkomt in het onderzoek van Françoise
en Christiaens (2015) dat zich focust op het hoorrecht in de jeugdrechtbank. Ook daar bepaalt
de professional, in dit geval de jeugdrechter, waarover en wanneer gepraat mag worden en hoe
lang de jongere aan het woord mag zijn. Met de huidige vorm van de bewonersvergaderingen
lijkt de jeugdinstelling het recht op participatie te willen legitimeren in plaats van effectief het
kinderrecht in de praktijk te garanderen. Ze doen bij wijze van spreken ‘alsof’ dat ze hieraan
tegemoetkomen, want zij bepalen wie er mag spreken en waarover. Het recht op participatie is
in dit geval fake/schijn en creëert bijgevolg heel wat frustratie onder de jongens. Deze praktijk
legitimeert de instelling zonder dat de jongeren echt empowered worden. Want zij hebben niet
het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. De bewonersvergaderingen lijken een goed middel
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om jongeren de nodige inspraak te geven. De jongens zouden gedurende deze momenten de
gelegenheid moeten krijgen om bepaalde incidenten te bespreken of om hun onvrede te uiten
over bepaalde zaken. In deze bewonersvergaderingen zit dan ook enorm veel potentieel, maar
dit wordt met de huidige vorm en organisatie van de bewonersvergaderingen nog niet bereikt.
We raden dan ook aan om het recht op participatie te garanderen door deze
bewonersvergaderingen verder uit te bouwen.
Het recht op participatie lijkt tot slot ook afhankelijk te zijn van andere factoren. Enerzijds
moeten jongeren omwille van hun kwetsbaarheid beschermd worden door de staat en door
volwassenen, maar anderzijds moeten ze jongeren ook kunnen laten participeren in
gelegenheden die hen aanbelangen. Deze twee zaken lijken zich moeilijk met elkaar te
verzoenen. Hoe laat je jongeren hierin participeren? Het risico bestaat immers dat we hierdoor
gaan vervallen in een ‘oxymoronic protected participation’ (Cordero, 2015, p. 292). Een
participatie die voornamelijk gestuurd wordt door het beschermende en die eigenlijk het
omgekeerde wil zeggen van wat het woord in eerste instantie betekent. Niet alleen het
beschermende speelt een rol, maar ook hier speelt het klimaat waarin deze jongeren zich
bevinden een belangrijke rol. Participeren in een context waarin men onderwerping verwacht
is geen evidente zaak (Bernuz Beneitez & Dumortier, 2018). We kunnen ons dan ook de vraag
stellen hoe je participatie kan inbouwen in een context van onderwerping en repressie?
1.1.4 Het puntensysteem als ‘pedagogisch’ instrument?
Zoals we in het hoofdstuk over de resultaten hebben gezien, werken ze in de door ons bezochte
jeugdinstelling met een puntensysteem. Dit puntensysteem vormt de vierde belangrijke pijler
binnen dit reflectiehoofdstuk. De context of het klimaat waarbinnen dit puntensysteem
toegepast wordt, heeft een invloed op hoe dit systeem functioneert. Het puntensysteem dat van
toepassing is in de jeugdinstelling wordt voorgesteld als een pedagogisch instrument. Het
puntensysteem is gebaseerd op het aloude systeem van ‘operante conditionering’ (positieve en
negatieve bekrachtiging), waarbij het token economy systeem een manier vormt om deze
operante conditionering toe te passen. Het idee van ‘operante conditionering’ gaat ervan uit dat
wanneer je het gewenste gedrag beloont, dat dit gedrag zal versterkt worden (Thorndike, 1898;
Skinner, 1947). Wanneer de jongens in de door ons bezochte jeugdinstelling goed gedrag
vertonen, kunnen ze punten verdienen en op het einde van de dag een Mp3-speler voor op
kamer krijgen of mogen ze ontspannen in de leefgroep als beloning. Wanneer ze ‘slecht gedrag’
hebben vertoond en bijgevolg niet genoeg punten hebben verzameld, mogen ze ‘s avonds niet
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ontspannen in de leefgroep en moeten ze op kamer blijven. Diegene die recht hebben op een
Mp3-speler (niet alle leefgroepen werken met het krijgen van een Mp3-speler) krijgen deze
niet. Zoals we eerder hebben aangegeven, doen de jongens alles om te vermijden dat ze langer
dan nodig op hun kamer moeten blijven. Dit zorgt ervoor dat de jongens er dan ook alles aan
doen om goede punten te halen. Het halen of niet halen van punten beheerst het leven van de
jongens in de instelling volledig. Het niet halen van punten zorgt uiteraard voor heel wat
frustraties onder de jongens, alsook geeft dit aanleiding tot spanningen tussen de jongens en de
professionals.
Het puntensysteem legt heel wat macht bij de professionals, zij bepalen immers wanneer
bepaald gedrag als goed of niet goed wordt bestempeld. Zoals eerder aangegeven moeten
jongeren volgens art. 12 van het Kinderrechtenverdrag (1989) kunnen participeren in zaken die
hen aanbelangen, maar stellen we ons de vraag in hoeverre het mogelijk is om te participeren
in een dergelijk puntensysteem? In het verlengde hiervan kunnen we ons ook afvragen of het
hier wel gaat om een pedagogisch instrument? De ‘taxonomy’ van Bloom et al. (1956) wordt
tot op de dag van vandaag nog steeds als basisclassificatiesysteem voor het indelen van
kennisniveaus om leerdoelen te bereiken gehanteerd. In zijn taxonomy, geeft hij net aan dat het
belangrijk is om te participeren in een leerproces en dat de studenten daarbij niet alleen
blootgesteld moeten worden aan een stimulus, maar dat ze hier op actieve manier op moeten
kunnen reageren. Het feit dat het toekennen van punten in de handen van de professionals ligt,
zonder enige richtlijnen, maakt dat er heel wat ruimte is voor subjectiviteit. Deze subjectiviteit
wordt zowel door de jongens als door sommige professionals ervaren. De jongens geven aan
het daar heel moeilijk mee te hebben. Het feit dat punten op een subjectieve manier toegekend
kunnen worden, is iets wat op gespannen voet staat met de beginselen van ‘procedural justice’
(Tyler, 1990). Naar de beleving van de jongens, zorgt de subjectiviteit er immers voor dat
beslissingen niet altijd even transparant en eerlijk worden genomen. We kunnen deze
subjectiviteit kaderen binnen het concept van ‘discretionaire bevoegdheid’. Binnen de
verschillende domeinen van de rechtshandhaving, moeten er beslissingen genomen worden en
kunnen we altijd spreken van een bepaalde beslissingsruimte. Wanneer we dit over de
verschillende domeinen heen open trekken, gaat het steeds over hoe actoren binnen de
rechtshandhaving omgaan met de aan hen door de wetgever toebedeelde discretionaire
beslisruimte en in hoeverre er daarbinnen ruimte is voor en sprake is van oneigenlijk gebruik
(van der Woude, Dekkers, & Brouwer, 2015, p. 20).
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Onder de professionals zijn er naast voorstanders ook tegenstanders wanneer we het hebben
over het puntensysteem. De bevraagde jongens zijn zo goed als allemaal tegen het systeem en
zijn van mening dat ze voor het minste afgestraft worden. Kritieken met betrekking tot het
puntensysteem kunnen we ook terugvinden in het onderzoek van Jaspers (2018). Daar
beschrijven de uithanden gegeven jongeren wanneer ze moesten terugblikken op hun tijd in de
jeugdinstelling, enerzijds als een positieve ervaring, die te vergelijken is met een internaat of
een schoolkamp. Anderzijds hebben ook heel wat jongens negatieve herinneringen wanneer ze
terugdenken aan hun jeugdinstellingsverleden. De negatieve bijklank waar ze het over hebben,
heeft vooral te maken met het feit dat ze in de jeugdinstelling afhankelijk waren van een
puntensysteem dat ze als zeer arbitrair en kinderlijk beschrijven. Mede hierdoor waren ze
geneigd om aan te geven dat ze hun tijd in de volwassen gevangenis in vergelijking met hun
tijd in de gevangenis positiever ervaarden in vergelijking met hun tijd in de jeugdinstelling. De
vergelijking met de gevangenis werd in het kader hiervan ook door de jongens in dit onderzoek
gemaakt.
Eén van de jongens haalt echter wel aan dat het puntensysteem, ondanks zijn subjectiviteit, ook
zorgt voor enige controleerbaarheid. Het hebben van punten vormt een bewijs voor goed
gedrag, waardoor de jongens er zeker van zijn dat ze hun beloning krijgen. Zonder het
puntensysteem, bestaat het risico dat professionals om al dan niet te belonen, zonder zich
hiervoor te moeten verantwoorden. Een dergelijke systeem kan mogelijks een belangrijk
instrument zijn. Niettegenstaande wordt regelmatig de vraag zowel door de jongens als door de
professionals opgeworpen of het systeem in haar huidige vorm al dan niet afgeschaft moet
worden. Doordat er heel wat kritieken te formuleren zijn op dit systeem, zouden we kunnen
stellen dat er misschien nood is aan een ander soort van observatieschema, waarbij het gedrag
en de houding in plaats van dagelijks eerder wekelijks besproken wordt? Dit zou ertoe kunnen
bijdragen dat het gedrag en de houding van de jongens hierdoor niet meer zo beheerst wordt op
dagdagelijkse basis. Wanneer men het gedrag van de jongens in een ruimere context zou
bekijken zou dit misschien van invloed kunnen zijn op andersoortig gedrag. Wanneer ze voor
elke minieme misstap afgerekend worden, is het niet ondenkbaar dat ze vervallen in een
negatieve spiraal. Wanneer de invloed van de punten wegvalt en men het gedrag anders gaat
bekijken, kan dit ervoor zorgen dat de jongens zich na een misstap herpakken, waardoor hun
gedrag alsnog positief omgebogen kan worden. Een andersoortig systeem zou de jongens
ruimte geven om ook eens “off day” te hebben. Waarna ze in de mogelijkheid zijn om hun
foutief gedrag te herstellen. Dit sluit nauw aan bij het herstelrechtelijk paradigma, waarbij het
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accent op herstel en probleemoplossing ligt (Goethals, 2001, p. 16). De gelegenheid krijgen om
foutief gedrag te herstellen, verhoogt mogelijks de ‘agency’ van deze jongens, wat vervolgens
zou kunnen leiden tot meer participatie.
1.1.5 Het spel spelen en je komt er wel?
Het vertonen van conformistisch gedrag binnen deze context vormt een vijfde belangrijke pijler.
De context of het klimaat zorgen zowel volgens de jongens als volgens de professionals voor
conformistisch gedrag. Zoals we eerder hebben gezien is er qua discipline en onderwerping in
dit klimaat enige historische continuïteit op te merken. We kunnen deze historische continuïteit
ook doortrekken naar hoe jongeren zich onderwerpen aan het instellingsleven (Christiaens,
1999). Het feit dat jongeren heel wat onzekerheid over hun termijn ervaren is een mogelijke
factor die van invloed kan zijn op hoe ze zich onderwerpen. De onzekerheid over de termijnen
is een vaak gehoorde kritiek (de Graaf, Dumortier, & Christiaens, 2015). Jongeren worden
geplaatst, maar ze weten vaak niet voor hoe lang. Soms krijgen ze een termijn van drie maanden
maar weten ze dat dit steeds verlengd kan worden. Dit maakt dat de situatie voor sommige
jongeren uitzichtloos wordt en zorgt bijgevolg voor heel wat frustraties. Dat ze geen zicht
hebben op de datum waarop ze de jeugdinstelling mogen verlaten, staat eveneens op gespannen
voet met het principe van ‘procedural justice’ (Tyler, 1990), alsook met artikel 37 van het
Kinderrechtenverdrag (1989). Artikel 37 van het Kinderrechtenverdrag (1989) haalt immers
aan dat de vrijheidsberoving van een kind slechts is toegestaan als uiterste maatregel en voor
de zo kortst mogelijke duur.
Het feit dat de jongens niet weten wanneer hun plaatsing erop zit, kan een pervers effect in de
hand werken. De jongens krijgen immers door dat, wanneer ze meewerken en zich goed
gedragen en zich dus met andere woorden snel aanpassen aan het institutionele leven, ze sneller
buiten geraken. Het is alsof ze het spelletje dat ze hiervoor moeten spelen in de instelling
‘doorkrijgen’. De jongens gaan dus heel wat conformistisch gedrag vertonen omdat ze weten
dat hen dit het meeste oplevert. Door het spel te spelen, geraken ze als het ware in de volgende
etappe, om uiteindelijk in de etappe te geraken die ze allemaal wensen te bereiken, namelijk
‘vrij’ zijn. Ook op korte termijn brengt het aannemen van deze houding of het vertonen van
dergelijke gedrag het meeste op. Zo kunnen jongeren door zich goed te gedragen en een goede
houding aan te meten, punten verdienen waardoor ze hun tijd in de instelling zo aangenaam
mogelijk kunnen maken. Het puntensysteem werkt bijgevolg ook conformistisch gedrag in de
hand. Dit is iets waar de professionals zich ook bewust van zijn. Ze weten dat de jongens
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bepaald gedrag stellen om goede punten te halen en niet per definitie omdat ze dit menen. Het
krijgen van een beloning is de enige reden waarom ze goede punten willen halen. De jongens
gaan zich net zoals bij het verkrijgen van punten, een soort van rationele houding aanmeten,
waarbij ze in termen van kosten en baten gaan denken. Ze gaan wikken en wegen en kijken
welk gedrag of welke houding hen het meeste oplevert. Zowel in termen van punten als in het
aannemen van een rol om wel of geen sancties te krijgen of om zo snel mogelijk uit de instelling
te geraken.
De professionals zijn zich bewust van het feit dat de jongens heel wat conformistisch gedrag
vertonen. Ze weten dat het gedrag van de jongens in belangrijke mate instrumenteel is en niet
intrinsiek. Dat er een sterke inzet is op extrinsieke motivatie in plaats van intrinsieke motivatie
wijten ook heel wat professionals aan het gegeven dat de jeugdinstelling zo georganiseerd is
(Deci, Edward & Ryan, 2002). Met andere woorden halen de professionals aan dat het de
jeugdinstelling zelf is die conformistisch gedrag in de hand werkt. We hebben hier te maken
met een spanningsveld. Er wordt gehoopt op intrinsieke motivatie bij de jongens, maar de
instrumenten van de jeugdinstelling (structuur, strenge regels, puntensysteem,…) zijn vooral
op extrinsieke motivatie gericht. Enerzijds willen ze conformistisch gedrag, of lokken ze dat
uit. Maar anderzijds moeten de jongens laten zien wie ze ‘echt’ zijn. Dit is ook iets dat we
kunnen vergelijken met de houding die je aanneemt wanneer je voor een rechter moet
verschijnen. Men wil dat diegene die voor hen staat oprecht en eerlijk is, maar het is
strategischer om op voorhand goed na te denken over wat je gaat zeggen in plaats van ‘eerlijk
en spontaan’ te zijn (van Oorschot, Mascini, & Weenink, 2017). Afgaande op deze spanning is
sociaal wenselijk of conformistisch gedrag heel dubbel te noemen. Aan de ene kant kunnen we
ons afvragen wat de jongens leren door zich op een conformistische manier op te stellen, maar
aan de andere kant leren ze door zich zo te gedragen wel om later met de stroom mee te kunnen.
Zoals de professionals ook zelf aangeven, zullen er zich in hun latere leven ook situaties
voordoen waarbij ze zich sociaal wenselijk moeten gedragen. Echter kunnen we ons hierbij
afvragen of enkel het aanleren van ‘norm conformistisch gedrag’ voldoende is? Schiet men hier
pedagogisch niet te kort? De jongens vertonen sociaal wenselijk gedrag en daar blijft het dan
bij? Dat de jongens het spel mee gaan spelen sluit tenslotte ook nog eens aan bij het feit dat er
sprake is van ‘institutionalisering’. We kunnen zelfs stellen dat dergelijk gedrag het
pedagogische effect is van het regime. Een eerder aangehaald interessant citaat van één van de
professionals gaf aan dat wanneer een jongen zijn traject perfect doorloopt, je er als instelling
niet veel mee bereikt hebt. Deze professional wees erop dat het net op de momenten is dat de
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jongens buiten de lijntjes kleuren, dat je ermee kan werken. Waar men enerzijds conformistisch
gedrag verwacht, lijken de jongens pas echt iets bij te leren wanneer ze niet conformistisch zijn.
Hoewel men zich hiervan bewust is, lijk je in de jeugdinstelling meer te bereiken met
conformistisch gedrag.
1.1.6 Nood aan vorming en/of professionele ondersteuning?
Tot slot, als zesde punt, heeft de context of het klimaat ook de nodige consequenties op hoe de
professionals zich organiseren en situeren in dit verhaal. Jongens die met andere jongens
worden samen geplaatst in een instelling en daarbij moeten samenleven met heel wat
professional betreft een zeer artificiële leefsituatie. Ze kiezen niet met wie ze samenleven en
met wie ze dagdagelijks in contact komen. Dit maakt dat er zowel tussen de jongens onderling
als tussen de jongens en het personeel soms wrijvingen en spanningen ontstaan. De ene jongen
lijkt het beter te kunnen vinden met bepaalde professionals dan de andere. De jongens hebben
het vaak moeilijk met het gezag dat de professionals uitoefenen. In de omgang met elkaar, meer
bepaald tussen de jongens en de professionals, alsook in de uitoefening van hun gezag, geven
heel wat jongens aan dat ze het enorm belangrijk vinden dat ze door de professionals op een
respectvolle manier behandeld worden. Ook hier sluipt het begrip legitimiteit terug binnen. Net
zoals bij de regels vinden de jongens het ook in de omgang met de professionals belangrijk dat
alles op een legitieme manier gebeurt.
Sommige opvoeders geven aan dat ze niet altijd op dezelfde golflengte zitten met hun team. De
jongens bevestigen dit. Het komt regelmatig voor dat een opvoeder een bepaalde regel op zijn
of haar manier hanteert, wat bij de jongens voor veel onduidelijkheid, verwarring en frustraties
zorgt. Zoals eerder aangegeven zijn er eindeloos veel regels. Wanneer bepaalde professionals
deze dan nog ook nog eens op hun eigen manier gaan toepassen, wordt het voor de jongens
moeilijk om door het bos de bomen te zien. Waar de professionals eerder aangaven dat deze
jongens nood hebben aan structuur, duidelijkheid en regels, staat dit perspectief haaks op het
feit dat ze dit net niet bereiken door niet op één lijn te staan. Niet alle teams lijken hiermee te
worstelen. Diegenen die aangeven wel aan hetzelfde zeil te trekken, beamen dat dit werkt. In
het verlengde hiervan lijkt het ons opportuun om verder in te zetten op intervisie en supervisie.
Het organiseren van teambuildings kan hier naar onze mening toe bijdragen.
Voor de professionals is er naar onze mening nood aan vorming of professionele ondersteuning.
De jeugdinstelling betreft een moeilijk en zware context. Men mag niet vergeten dat het nog
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steeds gaat over een context van vrijheidsberoving van een zeer kwetsbare groep, namelijk
jongeren. Het gaat hier dus om een moeilijk opsluitingsverhaal dat zich in een context met een
veiligheidsprobleem situeert. Dit maakt dat deze omgeving niet alleen voor de jongens moeilijk
is, maar ook voor de professionals. Tournel (2015) spreekt in dit verband over ‘detentieschade’,
een schade die niet alleen van toepassing is op diegenen die gedetineerd zijn, maar ook op
diegenen die er werkzaam zijn. Ook als onderzoeker kan ik, na enige tijd in deze context rond
te lopen, de zwaarte van deze setting alleen maar beamen.
Wantrouwen is iets wat onder de jongens in dergelijke settingen steeds een grote rol speelt. De
jongens die met justitie in contact komen, hebben moeite om mensen te vertrouwen, wat
bijgevolg ook in de omgang met anderen in de instelling tot uiting komt. Ook Liebling et. al.
(2012; 2015) stelden zich de vraag hoe ‘trust’ door de professionals in een gevangeniscontext,
die beheerst wordt door risico en angst, een plaats kan krijgen. De jongens geven aan dat de
opvoeders vaak een dubbel gezicht hebben. Enerzijds is er sprake van nabijheid, maar
anderzijds verdwijnt het controleaspect nooit. We hebben hier dan ook weer te maken met een
spanningsveld, meer specifiek tussen rapportage versus beroepsgeheim. Van Limbergen (2016)
haalt terecht aan dat heel wat leefgroepen in de bijzondere jeugdzorg overlopen van geschreven
en ongeschreven regeltjes, waarbij een sanctie volgt als men deze overtreedt. Men verwacht
van de begeleiders dat ze hun dienst doen door hun taken uit te voeren binnen de vastgestelde
structuur en routine. Indien op deze manier alles goed verloopt, is iedereen tevreden. Zo zijn
heel wat instanties ervan overtuigd dat ze aan professionele hulpverlening doen. Al kunnen we
bij deze professionaliteit heel wat vraagtekens plaatsen. Door een dergelijke houding aan te
nemen, bouwen ze afstand in en is dat nu net niet wat deze jongens niet nodig hebben? Of is dit
niet juist hetgeen dat hun wantrouwen nog meer versterkt? Nabijheid en vertrouwen om met
jongeren op een pedagogische manier aan de slag te gaan zijn van belang, maar is dit wel
mogelijk in een organisatie die voornamelijk op controle en veiligheid is gericht?

1.2

Conflictloze omgeving of lijkt dit maar zo?

Omdat er heel wat conformistisch gedrag vertoond wordt in de jeugdinstelling, lijkt het op het
eerste zicht alsof er zich weinig of geen conflicten voordoen. De context of het klimaat, alsook
de eerder aangehaalde artificiële situatie, waarin de jongens en professionals zich bevinden,
doordat ze samen in de instelling verblijven en met elkaar moeten samenleven, zorgt soms voor
wat spanningen en wrijvingen. Deze kunnen op hun beurt aanleiding geven tot
meningsverschillen, ruzies, discussies of conflicten. Als we zowel de jongens als de
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professionals mogen geloven, komen er in de instelling niet echt veel grote conflicten voor. Het
is hierbij van belang om stil te staan bij de mogelijke verschillende gradaties van het woord
conflicten. Een meningsverschil of discussie zal men misschien niet onmiddellijk associëren
met of benoemen als een conflict, hoewel we hier ook kunnen spreken van een conflictueuze
situatie. Onder een conflict verstaat men in de instelling eerder fysiek agressieve of verbaal
agressieve incidenten die uit de hand lopen. Wanneer we enkel deze vorm in rekening zouden
nemen, komen er inderdaad niet al te veel van dergelijke ‘grotere’ conflicten voor. Stellen dat
de jeugdinstelling een conflictloze omgeving is, is echter iets te kort door de bocht. We zouden
kunnen stellen dat het hier eerder om een schone schijn gaat of zoals Christiaens en Eliaerts
(2009) stellen: ‘niets is wat het lijkt in de jeugdbescherming’. De jeugdinstelling lijkt een
conflictloze omgeving, omdat er niet veel geroepen wordt of omdat er weinig of nauwelijks
gevechten plaatsvinden. De conflicten die zich voordoen bevinden zich immers op een lager,
meer onderhuids niveau. In hoofdstuk vier spraken we over stille vormen van verzet, of zoals
Scott (1990) ze benoemd ‘hidden transcripts’. Onder conflicten verstaan we namelijk ook
minder ernstige wrijvingen of botsingen, zoals woordenwisselingen, meningsverschillen,
discussies, ruzies, enzovoort. En deze komen, in tegenstelling tot de meer ernstigere uitspatting,
wel regelmatiger voor in de instelling.
De strakke structuur, de vele regels en het puntensysteem zorgen ervoor dat er in de
jeugdinstelling weinig ruimte is voor conflicten. Foutief gedrag wordt vrijwel onmiddellijk
afgestraft of ingeperkt. We zouden kunnen stellen dat het puntensysteem bepaalde conflicten
onderdrukt of de kop indrukt. Zaken die aanleiding kunnen geven tot conflicten worden immers
ingetoomd door ze te koppelen aan minpunten. De jongens zijn zich bijgevolg ook zeer bewust
van het feit dat wanneer ze niet binnen de lijntjes lopen, ze dan aan het kortste eind trekken.
Dat er zich bijgevolg weinig formele of openlijke conflicten voordoen in de jeugdinstelling,
hangt dan weer samen met het conformisme, dat het instellingleven op verschillende niveaus
lijkt te domineren. De jongens geven zelf ook aan dat ze zich vaak inhouden omdat ze weten
wat anders de gevolgen kunnen zijn. Het klimaat van de jeugdinstelling dwingt de jongens er
bijna toe om binnen het gareel te lopen, waardoor de jongens heel wat sociaal wenselijk gedrag
vertonen. Omdat er weinig ruimte is voor ‘agency’, gaan de jongens hier en daar wat weerstand
vertonen op hun eigen manier. Naast de meer openlijke vormen van verzet, gaan ze eerder stille
vormen van verzet vertonen. De jongens gaan dingen ‘achter de rug’ van de professionals doen,
waardoor ze enige vorm van weerstand kunnen vertonen, zonder dat ze hier altijd voor
afgestraft worden. Deze stille vormen kunnen eveneens reacties van de professionals uitlokken,
279

maar deze worden vaak niet onmiddellijk op individueel niveau afgehandeld. De jongens
springen hier op zeer creatieve manieren mee om.
Daarnaast zijn de jongens in de instelling ook vaak ‘bezig’. Door de jongens ‘bezig te houden’
is er weinig ruimte voor conflicten. De professionals houden niet van ‘dode momenten’ die als
potentiële bronnen voor discussies, meningsverschillen en geweld worden ervaren (Jaspart,
2010). Zoals eerder besproken, is deze houding van de professionals erg ingegeven vanuit het
idee van veiligheid en controle. Het feit dat de ‘agency’ in de instelling beperkt blijft, zoals
eerder ook gezien in de bewonersvergaderingen, maakt ook dat hier weer conflicten de kop
ingedrukt worden. Door de inspraak te beperken, beperken de professionals ook discussies,
meningsverschillen en ruzies, waardoor ze op hun beurt weer conflicten uit de weg gaan. Met
andere woorden, alle handvaten die in de jeugdinstelling gebruikt worden, zorgen er op de één
of andere manier ook voor dat er voor conflicten weinig of geen plaats is. De inspraak van de
jongens wordt beperkt, discussies, ruzies of conflicten daar is geen ruimte voor. Dit vanuit het
idee dat dit de veiligheid en de orde in het gedrang brengt. Maar hoe leren de jongens dan op
een pedagogische manier met elkaar over bepaalde zaken of onenigheden in gesprek te gaan?
Is het niet net belangrijk om op dergelijke pedagogische zaken in te zetten? Moeten de jongens
niet net leren om met conflicten om te gaan op een intrinsieke manier? De jongens die in de
instelling verblijven missen vaak de nodige vaardigheden om met conflicten om te gaan of ze
zijn het bijvoorbeeld door hun verleden, alleen maar gewoon om hier agressief (fysiek of
verbaal) op te reageren.

1.3

Klachtrecht vindt plaats in dit klimaat met alle gevolgen van dien

Wanneer jongeren van hun vrijheid beroofd worden, hebben we gezien dat er heel wat sociaal
wenselijk gedrag wordt vertoond. Het klimaat of de context met de daarin horende structuur,
de disciplinering, de regels, het puntensysteem, … zorgen allemaal op hun beurt voor een soort
van uitholling van de echtheid, terwijl men net wil dat jongeren oprecht zijn en dus ook effectief
veranderen in plaats van zich conformistisch op te stellen. Dit is erg tegenstrijdig met het feit
dat deze jongeren in gedwongen hulpverlening zitten. Het gaat hier dus om een zeer ambigue
situatie en het is dan ook in deze context dat het klachtrecht een plaats krijgt. We hebben gezien
dat er in de jeugdinstelling weinig ruimte is voor ‘agency’ en participatie. Jongeren kunnen
gebruik maken van het klachtrecht, maar hoe moeten ze dit doen in een klimaat waar ‘agency’
en eigenlijk ook participatie weinig toegelaten worden? ‘Agency’, participeren in een systeem
waar men onderwerping verwacht, hoe moeten ze dit dan doen? Kunnen ze het klachtrecht
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instellen als mogelijks verweer tegen deze onderwerping? Het klachtrecht vormt immers de
enige mogelijkheid om weerstand te vertonen zonder er onmiddellijk op afgerekend te worden.
Het kunnen klagen vormt een uitlaatklep die er anders niet is in de strakke structuur of die
indien deze anders geuit zouden worden, onmiddellijk de kiem in gesmoord zal worden of
waarvoor ze gestraft zouden worden. Het feit dat we eerder al vraagtekens hebben geplaatst bij
het recht op participatie, houdt ook in dat dit dan ook van invloed is op het klachtrecht. Wanneer
de jongens meer in het algemeen niet het gevoel hebben dat ze inspraak hebben, zullen ze dit
bij andere procedures ook ervaren. Ze hebben bijgevolg het gevoel dat het niet veel uithaalt om
te klagen. Het wantrouwen ten opzichte van justitie sijpelt ook verder door naar dergelijke
procedures. Dit alles om aan te tonen dat de context, het klimaat waarin het klachtrecht vorm
krijgt een invloed kan hebben op hoe dit recht in de praktijk functioneert. Waar er hier weinig
ruimte is voor inspraak, zou het klachtrecht zich helemaal anders kunnen uiten, wanneer dit een
plaats zou krijgen in een klimaat waar er wel veel gesproken kan worden.

1.3.1 Een passieve invulling van het klachtrecht?
Slechts enkele jongens kennen de interne mogelijkheid om via brieven klachten te uiten tot de
directie. De professionals daarentegen zijn zich wel goed bewust van deze optie. Wat de externe
mogelijkheid om te klagen betreft, is het de JO-lijn die zowel bij de jongens als bij de
professionals het meeste gekend is. Al wil het feit dat ze de JO-lijn kennen, niet automatisch
zeggen dat ze helemaal op de hoogte zijn van hoe ze deze mogelijkheid moeten benutten. Het
Kinderrechtencommissariaat, waarbij men ook extern klachten kan indienen, is daarentegen
minder bekend bij beide partijen. Zowel intern als extern zijn er dus verschillende wegen om
klachten in te dienen en dit zorgt zowel bij de jongens als bij de professionals voor
onduidelijkheid. Door de veelheid aan mogelijkheden weten de jongens soms niet goed welke
opties ze moeten aanwenden en ook de professionals lijken deze onduidelijkheid te ervaren
omdat ze er niet vaak mee geconfronteerd worden.
Zoals we bij de resultaten van dit onderzoek reeds aangaven, hangt de bekendheid van de
jongens met hun rechten samen met hoe ze over hun rechten geïnformeerd worden (Liefaard &
Bruning, 2008). Het is dus steeds van bijzonder belang om de jongeren goed te informeren over
hun rechten, zodat ze op de hoogte zijn van welke stappen ze kunnen ondernemen wanneer
deze rechten geschonden worden. In de door ons bezochte jeugdinstelling werden de jongens
geïnformeerd aan de hand van verschillende brochures. Belangrijk is dat deze geschreven
brochures nauwkeurige informatie bevatten. Hiermee willen we zeggen dat de informatie
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duidelijk en actueel moet zijn en aangepast aan het doelpubliek. In de literatuur wordt
regelmatig aangekaart dat jongeren vaak dankzij elkaar op de hoogte zijn van hun klachtrecht
(Brunining & Liefaard, 2005; Liefaard, 2010; Kooijman, 2014; Kinderombudsman, 2016; Rap
& Liefaard, 2017). Dit kan erop wijzen dat de informatie niet altijd even duidelijk is voor de
jongeren. Het is cruciaal dat het taalgebruik in de informatiebrochures aangepast is aan de
leeftijd van de jongeren. Daarnaast is het ook van belang om te voorzien in één duidelijke
brochure in plaats van beroep te doen op verschillende brochures omdat de jongens, maar ook
de professionals vaak door het bos de bomen niet meer zien. Eén specifieke brochure met
informatie over het klachtrecht zou tegemoet kunnen komen aan deze onduidelijkheden.
In de brochures zoals deze aan de jongens overhandigd werden, vonden we informatie terug
over de externe klachtmogelijkheden. De interne procedure kwam slechts beknopt aan bod. De
informatie die aangeboden wordt moet niet alleen duidelijk zijn, maar de inhoud ervan moet
ook pertinent en relevant zijn. In 2012 gaf de Zorginspectie (2012) al aan dat er een duidelijke
uitgeschreven interne klachtenprocedure ontbreekt. Ook wij kunnen dit beamen. Met het
nieuwe klachtrecht838, zal het klachtenlandschap aanzienlijk veranderen. Het is naar onze
mening dan ook cruciaal om hier duidelijke informatie over te voorzien. Niet alleen dient men
informatie over de nieuwe externe Commissie van Toezicht te voorzien, maar ook de interne
weg om te klagen dient verduidelijkt te worden met een duidelijke uitgeschreven procedure. In
de literatuur wordt er immers vaak aangehaald dat, ondanks het bestaan van een formele
procedure, de interne weg vaak nog de voorkeur verdient omdat men hierbij conflicten op een
zo laag mogelijk niveau tracht op te lossen (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004; van Nijnatten,
Elbers, & van den Bogaard, 2006; Liefaard, 2008)
Naast het feit dat de informatie duidelijk moet zijn, moet de informatie ook steeds actueel zijn.
De informatiebrochures in de jeugdinstelling bleken niet altijd even up-to-date te zijn. Het is
essentieel dat de brochures steeds van de nieuwste informatie voorzien worden, zodat de
jongens op de hoogte zijn van de juiste informatie. Tot slot moet de informatie ook aangepast
worden aan diegene die ermee in contact komen. In onze huidige samenleving met toenemende
globalisering, migratie en diversiteit is het belangrijk voldoende te investeren in toegankelijke
informatie. Dit houdt ook in dat de informatieoverdracht ook deze mensen moet kunnen
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Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende
het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van
kinderen en jongeren, Parl. St. Vl. Parl. 2015-16, 633 nr. 6.
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bereiken. De jongens die anderstalig zijn en in de instelling verblijven, gaven vaak aan dat ze
zaken niet begrepen omdat ze de taal niet machtig zijn. Daarnaast gaven de professionals aan
dat ze vaak geconfronteerd werden met anderstaligen ouders, die ze niet van de nodige
informatie kunnen voorzien omdat het juiste materiaal niet voorhanden is. Het is van belang
om de informatie aan te passen aan de leeftijd en maturiteit van de jongens, maar deze
informatiebrochures, en de brochures voor de ouders, dienen beschikbaar te zijn in
verschillende talen zodat ook anderstaligen op een consequente en duidelijke manier
geïnformeerd kunnen worden.
De jongens worden op een redelijk passieve manier geïnformeerd. Naast het overhandigen van
de brochures, gebeurt er weinig met de informatie. De brochures worden vaak in het begin van
het verblijf aan de jongens overhandigd, maar het is niet altijd duidelijk over welke
informatiebronnen ze gedurende het verdere verloop van hun verblijf beschikken. De
observaties laten uitschijnen dat de jongens niet altijd over informatie beschikken op hun
kamer. Het overhandigen van informatie is de manier bij uitstek in de instelling om de jongens
te informeren over hun rechten. Maar of de jongens de brochures dan ook effectief lezen, daar
is niet iedereen het over eens. Lijkt het dan niet meer aangewezen om meer in te zetten op een
actieve informatievoorziening? De jongens moeten gedurende hun gehele verblijf over
voldoende informatie beschikken (Liefaard, 2010; Kinderombudsman, 2016), en hier dient ook
op een actieve manier mee aan de slag gegaan worden. Zo is het aan te raden om de informatie
met de jongens te overlopen en dit stelselmatig te blijven doen, zodat de jongens actief op de
hoogte blijven van hun rechten. Niet alleen is dit van belang voor de jongens, maar ook de
professionals worden zo actiever betrokken bij de informatie en verbeteren zo hun actieve
kennis over het onderwerp. Ook het informeren van de professionals dient op een actieve
manier te gebeuren, meer bepaald aan de hand van opleidingen die steeds qua accuraatheid
worden bijgestuurd en die te gepasten tijde herhaald worden, zodat deze informatie voor de
professionals kan aangewend worden als parate kennis. Professionals kunnen die de jongens
onmogelijk op een actieve manier informeren over hun rechten wanneer zij zelf onvoldoende
op de hoogte zijn.
Naast de geschreven informatie op een meer actieve manier aan te wenden, is het hangen van
posters ook een actieve manier om jongeren op de hoogte te brengen van hun rechten. In de
jeugdinstelling hangt in sommige leefgroepen informatie over de JO-lijn. Dit is zeker positief,
maar dient doorgetrokken te worden naar alle leefgroepen. Daarnaast is het ook van belang dat
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deze informatie altijd goed zichtbaar is. Dit was niet altijd het geval. Bovendien is alleen
informatie over de JO-lijn niet voldoende. Het verdient de aanbeveling om alle
klachtenmogelijkheden op te lijsten. Door posters op te hangen, wordt het klachtrecht heel
zichtbaar en tastbaar voor de jongens en worden ze in hun leefgroep op regelmatige basis
herinnert aan hun rechten, waardoor ze mogelijks sneller gebruik gaan maken van hun
klachtmogelijkheden indien er zich een klachtwaardige situatie voordoet. Het feit dat er weinig
klachten worden ingediend, zou immers zoals eerder aangegeven te maken kunnen hebben met
het feit dat de jongens niet goed op de hoogte zijn van de klachtmogelijkheden. Een actieve en
duidelijke informatievoorziening dringt zich dan ook op.

1.3.2 Hoogdrempeligheid klachtrecht
Wanneer de jongens extern klachten willen indienen, gaan er heel wat stappen vooraf aan het
effectief indienen van een klacht. Zo wordt de campusverantwoordelijke meestal op de hoogte
gebracht van het feit dat een jongen een klacht wil indienen. De jongen in kwestie dient dan
een formulier in te vullen, waarna er telefonisch of per brief contact kan opgenomen worden
met de JO-lijn of het KRC. Als het om een telefonisch contact gaat, is men afhankelijk van de
bereikbaarheid van de instanties. Zoals eerder aangekaart zijn de openingsuren van de JO-lijn
sinds kort wegens organisatorische redenen weer ingeperkt naar drie dagen per week. Dat deze
instantie niet altijd bereikbaar is, heeft een grote invloed op het klachtrecht van deze jongens.
Het is immers aangewezen dat jongeren te allen tijde kunnen klagen en dat de daarvoor
voorziene instanties dan ook altijd bereikbaar moeten zijn. Dit alles maakt dat wanneer een
jongen een probleem heeft, hier niet onmiddellijk echt op gereageerd wordt. De klacht zelf
(naar aanleiding van het probleem) wordt niet onmiddellijk aangepakt aangezien er eerst wat
stappen doorlopen worden alvorens men hier echt toe komt. Dit maakt het klachtrecht, dat via
de externe wegen verloopt, redelijk hoogdrempelig. Een laagdrempelige toegang tot de externe
instanties lijkt de pedagogische verantwoorde keuze. Maar hoe valt dit dan te organiseren
binnen een dergelijk strikt en op veiligheid gebaseerd klimaat? Het nieuwe klachtrecht kan hier
een bijzondere rol in spelen en een belangrijke hefboom zijn om de hoogdrempeligheid te
verlagen.
Waar de externe instanties hoogdrempelig lijken te zijn, geven de professionals aan dat de
interne wegen om te klagen veel toegankelijker zijn. Onze resultaten bevestigen dit ook. Intern
wordt er rechtstreeks in gesprek gegaan of wordt er via een brief contact gelegd met de directie
die dan op een snelle manier antwoord biedt. Het in gesprek gaan met de jongens, alsook het
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feit dat ze zich serieus genomen voelen, zijn belangrijke factoren in een pedagogisch klimaat.
De laagdrempeligheid en met andere woorden de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de
externe klachtenmogelijkheden, wordt door de professionals in vraag gesteld. Omdat er heel
wat stappen doorlopen moeten worden, neemt dit vaak ook heel wat tijd in beslag. De jongens
hebben een probleem en willen daar zo snel als mogelijk reactie op. Wanneer ze weten dat er
een hele procedure aan te pas komt, zien ze vaak het nut van hun klacht niet in. Bij het
vernieuwde klachtrecht vormt het dan ook de aanbeveling om de externe klachtenprocedure zo
laagdrempelig mogelijk te houden en scherp te stellen wat de interne en externe wegen zijn.
1.3.3 Gebrekkige zichtbaarheid en terugkoppeling?
Wat de interne klachtenmogelijkheden betreft, hebben we soms een beperkte inzage in de
opvolging van de klachten. Wat betreft de externe klachtenwegen ontbreekt deze inzage
volledig. Intern weten we aan de hand van de registratie dat er op de klachten gereageerd wordt,
maar de verdere context blijft achterwege. In de registratie van de externe klachtmogelijkheden
hebben we totaal geen zicht op wat er qua opvolging gebeurt. Het lijkt ons aangewezen om hier
op een transparante wijze over te communiceren en, in het geval van de interne klachten, de
uitgebreidere context van de klacht op te nemen in de registratie. Dit zorgt enerzijds voor enige
controleerbaarheid (of er effectief wel iets met de klachten gebeurt), en anderzijds kan dit ook
van belang zijn voor de instelling zelf. Zo weten andere professionals wat er juist qua opvolging
gebeurd is en kunnen ze hierop anticiperen wanneer er zich bijvoorbeeld opnieuw problemen
voordoen waarvoor al eerder klachten werden ingediend.
Niet alleen wat betreft de opvolging zijn de gegevens beperkt, maar ook over de terugkoppeling
van de klachten weten we zeer weinig. Intern weten we of de directie een gesprek heeft gehad
met de jongens, maar wat er daar juist is uitgekomen blijft een raadsel. Extern geven de
professionals aan dat er altijd een terugkoppeling is naar de jongens toe. Ze worden hier immers
per brief van op de hoogte gesteld. De professionals zelf krijgen nagenoeg nooit een
terugkoppeling te horen van de klachten en geven zelf aan dit te betreuren. Betekent het
ontvangen van een terugkoppeling over een extern ingediende klacht voor de jongens dat het
probleem opgelost is? Ook hier hebben wij -samen met de instelling- totaal geen zicht op. Het
lijkt ons hier een interessante piste om dit steeds na te vragen bij de jongens. Hoe gaan zij om
met een terugkoppeling over hun klacht. Het is niet ondenkbaar dat dit uiteraard ook enige
teleurstelling kan teweegbrengen? Zowel wat opvolging als terugkoppeling betreft zijn wij van
mening dat er nood is aan meer transparantie. Deze openheid kan bijdragen tot een beter inzicht
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in de praktijk van het klagen in de jeugdinstelling. Dit is ook wat de Engelse Kindercommissaris
(2012) aanhaalt: door stil te staan bij de ervaringen van de jongeren, kan men verbeteringen
introduceren die beter aan hun behoefte voldoen. Evaluatie en feedback mogen niet als
bedreigingen gezien worden, maar eerder als de manier om dingen te verbeteren en om met
andere woorden aan kwaliteitszorg te doen.

1.3.4 Nood aan professionele omgang met het klachtrecht?
Het klachtrecht is een noodzakelijk iets. Jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn bevinden
zich immers in een afhankelijke situatie. Toch maakt dit het hebben van een klachtrecht ook
lastig. Op dagdagelijkse basis komen de jongeren in contact met verschillende professionals
waarmee ze moeten samenleven. Wanneer er iets misloopt, is het bijgevolg moeilijk voor de
jongens om hierover te klagen omdat ze hun relatie met hun professional niet willen frustreren.
De jongens hebben met de ene professional een betere relatie dan met de andere. In een relatie
die niet zo goed loopt, is het misschien iets ‘gemakkelijker’ om een klacht in te dienen, dan
wanneer je een goede band hebt met bepaalde professionals. Pedagogisch gezien, moet je in
een goede relatie echter ook kunnen communiceren en moet je dus in de mogelijkheid zijn om
klachten in te dienen. Het klachtrecht speelt zich dus af in een interrelationeel kader, wat vraagt
om professionele vaardigheden. Hoe de professionals hiermee omgaan, hangt af van
professional tot professional. De professionals moeten hierin gevormd worden, het gaat hier
niet om iets intuïtief, maar om iets dat je ook moet leren als professional om te doen. De angst
van de jongens dat het indienen van klachten hen achteraf zuur kan opbreken, is ook iets wat
naar voor komt in heel wat ander onderzoek (van Nijnatten, Elbers, & van den Bogaard, 2006;
Children's Commissioner, 2012; Penal Reform International, 2013; Liefaard, Reef, & Hazelzet,
2014; Kinderombudsman, 2016). Omdat er nood is aan professionele vaardigheden en omdat
de angst van de jongens om klachten in te dienen reëel is, kunnen we stellen dat er ook nood is
aan een ‘professionele omgang’ met het klachtrecht. Als het indienen van klachten door de
professionals niet serieus genomen wordt, heeft dit een invloed op het feit of de jongens al dan
niet klachten zullen indienen. Opleidingen en een nauwgezette opvolging hiervan zijn bijgevolg
aan de orde.

1.3.5 Formaliseren van klachten
Enerzijds is er nood aan een meer formeel geregeld klachtrecht, maar anderzijds staat dit op
gespannen voet met een pedagogische aanpak. Zoals eerder aangehaald, verdient het spreken
286

over conflicten of problemen (en dus ook over klachten) op een meer informele wijze nog steeds
de voorkeur. Een klacht moet dus enkel formeel worden wanneer dat echt noodzakelijk is. Het
risico bestaat immers dat het formaliseren van klachten als een keurslijf ervaren wordt, wat
bijgevolg versmallend kan werken. Kunnen we hier dan spreken over een ‘iatrogeen effect’ van
een geformaliseerd klachtrecht? We kijken daarom naar de invoering van de basiswet voor
volwassen gedetineerden, die een formeel geregelde rechtspositie voor gedetineerden beoogde.
De invoering van deze wet dateert van 2005 en ging niet over één nacht ijs. Deze wet is tot op
de dag van vandaag nog steeds niet volledig inwerking getreden (Daems, 2015;
Vanquekelberghe, et al., 2017). Snacken wijst in dit verband op het feit dat het versterken van
de rechtspositie van gedetineerden ook kan leiden tot een toenemende formalisering en
bureaucratisering (Snacken, 2015, p. 188). Formaliseren kan enerzijds conflicten doen
escaleren, maar anderzijds kan dit geformaliseerd klachtrecht ook een spiegel vormen voor
tuchtsancties.
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perspectief/pedagogisch omgaan met de jongens, wat zorgt voor een klimaat waarin het
klachtrecht volgens zijn waarde benut kan worden.
Waar heel wat jongens uit dit onderzoek aangeven het klachtrecht zoals het nu bestaat goed te
vinden, geeft de meerderheid aan voorstander te zijn van een meer geformaliseerd klachtrecht.
Daarnaast staan de professionals huiverachtig ten opzichte van een externe Commissie van
Toezicht. De angst om gecontroleerd te worden, om door anderen die niet in de praktijk staan
de les gespeld te krijgen, de angst om beperkt te worden in hun positie als opvoeder, zijn maar
enkele van de bezorgdheden van de professionals. Zoals eerder aangegeven, zijn er ook wat
‘risico’s’ verbonden aan het formaliseren van klachten en is het dan ook van belang om zich
hiervan bewust te zijn. De mogelijke voordelen - onafhankelijkheid, neutraliteit en
zichtbaarheid – spreken echter voor zich. Met de komst van de commissie van toezicht staat
men in Vlaanderen nog voor heel wat uitdagingen. Wanneer men dit op een goede manier, met
aandacht voor het pedagogisch klimaat, kan opbouwen kan dit zowel de jongens als de
professionals ten goede komen.
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HOOFDSTUK 6 - EEN KIJKJE BIJ DE BUREN: DE PRAKTIJK
VAN HET BEKLAGRECHT IN EEN NEDERLANDSE
JEUGDINRICHTING
1. Inleiding
Vlaanderen heeft gedurende een lange tijd kunnen rekenen op een meer informeel klachtrecht.
Jongeren konden tijdens hun verblijf in een gesloten jeugdinstelling namelijk rekenen op
interne en externe wegen om te klagen, maar het was allemaal niet zo formeel wettelijk
uitgebouwd als dit het geval is bij onze noorderburen. Waar men in Nederland al sinds de jaren
‘80 van de vorige eeuw wat het klachtrecht voor jongeren die verblijven in justitiële
jeugdinrichtingen over een wettelijk kader beschikt839, heeft Vlaanderen hier lang op achterna
moeten hinken. Met de invoering van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in
2001840, beschikt men in Nederland zelfs over een exhaustieve wettelijk regeling waar men tot
op de dag van vandaag nog steeds op kan rekenen. De Bjj werd ingevoerd omdat de regelgeving
ten aanzien van de rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen verbrokkeld en
ontoereikend was. Hieronder verstond men dat het beklagrecht onvoldoende uitgewerkt was en
met de invoering van de Beginselenwet wou men tegemoet komen aan de behoefte om één
integrale regeling uit te werken (Bruning, Liefaard, & Volf, 2004). In Vlaanderen gingen er in
2013 al stemmen op om ook, naar Nederlands voorbeeld, een extern wettelijk uitgebouwd
klachtrecht op te richten. 841 Iets wat ook internationaal alleen maar werd toegejuicht (Havana
Rules, 1990; Rec (2005)5, 2005; General Comment No. 10, 2007; General Comment No. 12,
2009). De aanzet hiertoe is zoals in hoofdstuk 2 reeds uitvoerig besproken, een werk van lange
adem geweest. Wat in 2013 al op de politieke agenda lag, werd pas in 2016 onder de vorm van

839

Beginselenwet voor de kinderbescherming, Stb. 1 april 1984.
Wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee
verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet
op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 september 2001.
841
Conceptnota voor nieuwe regelgeving (K. Schryvers e.a.) over extern toezicht en externe
klachtenbehandeling inzake hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, Parl.St. Vl.
Parl. 2013-14, nr. 2312/1.
840
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een voorstel van Decreet842 ingediend, om uiteindelijk pas in 2017843 te worden goedgekeurd.
Een meer formele omkadering, met de nadruk op een extern onafhankelijk orgaan kent dus ook
recent in Vlaanderen zijn intrede. Dit onderzoek heeft voor deze intrede plaatsgevonden en
focust zich op een meer informelere praktijk van het klachtrecht. Desondanks dit gegeven
vonden we het toch interessant om ook eens te gaan kijken naar een land waar ze al gedurende
een langere tijd op een meer formelere praktijk van klagen kunnen rekenen. Daarom zijn we
een kijkje gaan nemen bij onze noorderburen. Het is niet de bedoeling om een vergelijking te
maken tussen de twee praktijken, maar we willen in dit hoofdstuk kort even nagaan hoe alles
in een meer formelere praktijk geregeld is. Wanneer we hier op inzoomen, kunnen we ons
hierbij een aantal vragen stellen. Namelijk wanneer alles formeel wettelijk geregeld is, waarbij
ze beschikken over een extern onafhankelijk orgaan waar ze beroep op kunnen doen, beleven
ze het klachtrecht dan anders? Hoe gaan de jongeren dan om met hun klachtrecht? Ervaren de
professionals het formeel klachtrecht als een meerwaarde of hoe zien zij dit? Met andere
woorden hoe functioneert dit allemaal in een praktijk waar alles zeer formeel wettelijk geregeld
is? Doorheen dit hoofdstuk zullen we trachten om een antwoord te formuleren op deze vragen.

2. Klachtenmogelijkheden
2.1

Extern

In Nederland kunnen jongeren wanneer ze ergens mee zitten terecht bij een extern
onafhankelijk orgaan, namelijk de Commissie van Toezicht (CvT). Minstens maandelijks komt
er een maandcommissaris als lid van de CvT langs in de jeugdinrichting, om met de jongeren
in gesprek te gaan, te bemiddelen of om bepaalde zaken door te verwijzen naar de
beklagcommissie. 844 Willem, één van de jongens omschrijft deze externe klachtenmogelijkheid
als volgt: “Euh dan euh, ja wij hebben een brievenbus die kunnen alleen unitcoördinators
openmaken, personeel zelf niet, omdat zij dan euh, zeg maar, een stuk klachten over hun zouden
schrijven, eruit zouden kunnen halen. Die hangt hier in de gang en die wordt dan geleegd door

842

Voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij
voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, Parl.St. Vl. Parl. 2015-15 nr.
633/1.
843
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet (K. Schryvers e.a.) houdende
het extern toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van
kinderen en jongeren, Parl. St. Vl. Parl. 2015-16, 633 nr. 6.
844
Art. 7 wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten, Stb. 1 september 2001.
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de unitcoördinator en die geeft ze dan aan euh, iemand intern, ik weet ff niet hoe dat diegene
heet bij dito, maar die zorgt er in ieder geval dat gesloten enveloppe hoe wij hem inleveren,
overgaat naar de beklagcommissie en die bekijken de klacht en die beslissen daarover, moeten,
zeg maar, dat zijn externe organisatie gewoon van hier en hun beslissen dan van euh ja wat
moet er, wat moet er met deze klacht, gaan ze bespreken, kijken of er een rechtzetting moet
komen. Zeg maar om de klachten gewoon euh te bespreken en hun bemiddelen dan. Er komt
één keer in de maand, komt er hier een maandcommissaris op de groep en die bespreekt dan
jouw klacht met jou en wat euh voor euh oplossingen je zou kunnen bedenken en euh of
bemiddeling nodig is bij zo’n gesprek om met euh de betreffende persoon waarmee het conflict
is of waar het overgaat de klacht euh op te lossen. Dus euh, ja die proberen wel naar een
oplossing te zoeken van buitenaf en euh eventueel als het euh, ja als het gewoon met
bemiddeling niet uitkomt, dan wordt het vaak een rechtszaak. Dus euh als de beklagcommissie
dat ook nodig vindt en gegrond dus.”845 André, een andere jongen, geeft de externe
klachtenprocedure als volgt weer: “Je hebt daar die brievenbus, daar kun je een klachtenbrief
in doen, die plak je dicht. Euh gaat, wordt één keer in de zoveel tijd leeg gemaakt, hoort een
vaste dag, vaste tijd, blablabla, is niet. Als er een klacht in komt wordt die leeggehaald, wordt
die naar een persoon van de administratie ofzo gebracht of de juridisch medewerker. Die stuurt
het op naar de klachtcommissie. Daar bekijkt diegene, kijkt die of die gegrond is of niet. Dus
met andere woorden euh, euh gooi ik hier met een stoel door de tent heen, ik word naar de
kamer gestuurd, ik zeg ik ben het er niet mee eens, ja ik heb een stoel gegooid maar dat is toch
niet zo erg, ja ongegrond. Als de klacht gegrond is, komt er een maandcommissaris hier en die
vraagt dan wil je een, een, ja een soort zaak, een soort hoorzitting hebben of wil je bemiddeling.
Ik zeg ik wil een klacht volledig doorzetten, ik wil geen bemiddeling, ik wil dat die klacht
voorkomt bij de klachtencommissie.”846
P5 geeft een mooie omschrijving van de externe klachtenmogelijkheid waarover de jongens
beschikken: “Ze schrijven een klachtbrief en euh en euh ze schrijven een klachtbrief en die euh,
dan moeten ze (haalt er één boven). Ze schrijven een klachtbrief, dat is van [X] he (laat het
zien), dan moeten ze vragen beantwoorden. Waar gaat het over, want gaat het over bejegening
of gaat het over een beslissing of een maatregel. En dan moeten ze opschrijven wat ze daaraan
gedaan hebben, met wie ze erover gesproken hebben. En dan moeten ze dat in de

845
846

Jongere 2.
Jongere 1.
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klachtenbrievenbus stoppen, die alleen maar open kan gemaakt worden door de unit
coördinator en die stuurt het dan naar de secretaris en nu is er nog een schijf tussengekomen,
dat het eerst naar de rechtbank in Y moet. En dan euh, dan wordt het naar ons gestuurd en dan
naargelang diegene die maandcommissaris is en dan gaan we met de brief naar de jongere en
dan euhm nou zoals ik daarstraks zei, drie mogelijkheden. En dan euhm moeten wij, alweer een
formulier invullen, een format invullen met de beschrijving van wat we gedaan hebben, wat de
klacht is, wat we gedaan hebben, de data van bezoek, wat onze indruk is of een advies en dan
of het ingetrokken is, gehandhaafd of naar de, of naar tevredenheid afgehandeld. Krijgt de
secretaris, komt een kopie van naar de jongere. En dan de secretaris neemt op zich om dat af
te werken en euh als er een zitting komt dan, organiseert zij dat mensen bij elkaar zijn en dat
jongeren uitgenodigd worden, dat er een verweer aangevraagd wordt over de klacht als dat
naar de beklagcommissie/zitting gaat. Verweer aanvragen, dus dat betekent euhm dat een
unitcoördinator en de groepsleiding of de directeur, pedagogisch directeur verantwoording
moet afleggen over de situatie en dan komt die allebei op de zitting. Vind ik eigenlijk wel een
hele boeiende materie, zo die zittingen, zelf. En dan euh, is, de klacht niet ontvankelijk of wel
ontvankelijk, ongegrond of gegrond, komt een uitspraak. En euhm als ze het er niet mee eens
zijn dan, maar wellicht heeft de secretaris, dan kunnen ze in beroep gaan of de directie kan in
beroep gaan. En dan komt de RSJ erbij. Raad voor de strafrecht en jeugdbescherming, daar
kunnen ze in beroep gaan”847.
P3 beschrijft de komst van de maandcommissarissen op de volgende manier: “Ja die komen
binnen en dan euh gaan ze naar de jongeren toe en dan vragen of er situaties zijn die ze willen
bespreken. Dat gaat ook buiten ons om. Goed wij kennen ze, wij weten wie ze zijn, maar er
wordt niet gesproken over dat wat er aan de hand is. En al zou je ermee willen bemoeien, dan
wordt wel vriendelijk verzocht om je daar niet mee te bemoeien wat de jongen wil vertellen hoe
en wat. Soepel, dat loopt goed, ja. Er zijn heel vaak periodes dat ze hier zijn dat ze gewoon een
kop koffie drinken dat er niks is en er zijn periodes zijn dat er meer jongens haar willen spreken,
ja.”848 P6 zegt hierover: “Uhu, jongens die gehoord willen worden over iets die maken daar
zeker gebruik van, ja. Er zijn ook jongens euh die doen dat niet. Die hebben zoiets van euh, ik
regel het zelf wel. Ik ga dat niet doen met die mevrouw. Maar je hebt er ook die euh, die gaan
er meteen naartoe en die hebben zoiets van ik ga nu vertellen waar ik last van heb en, ja want
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die vrouw moet luisteren, dus ze hebben dan bij wijze van spreken, wij zijn wij zijn als team
klaar ermee met dat gezeur. Zo van nee we hebben het er nu vaak genoeg over gehad, af uit,
niet meer horen. Ja en hij wil toch weer weer spugen zeg maar, ja dan kan dat fijn naar die
mevrouw he. En als die dan ook zegt van nee, he want die komt dan met ons praten. Dan zeggen
wij ja zus en zo en dan zegt zij ja nee vind ik ook. En als zij dat dan tegen hem zegt dan is het
eindelijk klaar.”849
In de wet staat opgenomen dat de maandcommissaris naast zijn toezichthoudende en
bemiddelde rol ook moet optreden als vertrouwenspersoon.850 Hier stelt André, één van de
jongens zich wel wat vragen bij: “Je hebt hier van de klachtencommissie, er komt elke maand
een maandcommissaris, die is tegelijkertijd de vertrouwenspersoon, is wel een beetje raar
maar.”851 Professional Joan begrijpt dat dit raar kan bevonden worden, maar ze ziet dit niet als
een probleem: “Bij ons in de wet is de maandcommissaris, dat is maandcommissaris
vertrouwenspersoon/bemiddelaar. Dat zijn drie petten die één en dezelfde persoon op heeft of
op kan hebben, dat is best een hele lastige, daar moet je wat gevoel voor krijgen, daar moet je
in thuis geraken, maar in principe zit het allemaal in die ene functie, euh ingegeven.”852

2.1.1 Bemiddeling
De wet schrijft voor dat wanneer de maandcommissaris een klacht ontvangt, dat deze altijd
eerst zal onderzoeken of deze klacht bemiddeld kan worden853. Door als maandcommissaris
met de jongeren in gesprek te gaan, kan men uitmaken of er actie ondernomen moet worden of
dat een klacht opgelost kan worden met een gesprek (Volf, 2003). Het feit dat men eerst moet
bemiddelen, is pas in de wet verankerd in 2011.854 Dit kwam er nadat men de Bjj had
geëvalueerd. Men had namelijk geconstateerd dat er een interferentie was van bemiddeling en
beklag. Net zoals Volf al aantoonde in 2003, wordt hier ook bevestigd dat klachten door middel
849
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van bemiddeling relatief snel en eenvoudig kunnen opgelost worden, met als gevolg dat de
beklagprocedure ontlast wordt (uit Beijerse, 2013). Ook in de praktijk lijken zowel de jongens
als de professionals aan te geven dat er altijd eerst zal ingezet worden op bemiddeling: “En zij
gaan, zij doen dan de brief open en beoordelen dan de klacht en of die wordt dan eerst voor
bemiddeling uitgezet. Want euh de beginselenwet schrijft voor dat dat het eerste, eerst gepoogd
moet worden om te bemiddelen. Dat is altijd ja. Euhm als de jongere zegt van nee ik wil het ni,
dan ja dan gaat het een stapje verder, dan komt de klacht voor in een euh klachtenzitting.”855
Joan is het hiermee eens, maar geeft ook nog wel het volgende aan: “Formeel is het zo dat wij,
in principe sinds enige jaren de opdracht hebben om alle klachten te bemiddelen. Euhm daar
kan ik het mee eens zijn, in zoverre, dat het gros van de klachten bemiddeld kunnen worden.
Maar de stelling is, euh, mijn stelling, de stelling van de commissie, een klacht waarbij fysiek
geweld gebruikt is, jongen klaagt over dat ie een klap heeft gehad of klappen heeft gehad,
daarvan kan je je afvragen, leent die zich voor een bemiddeling. En euh omdat, euh gelukkig
doet zich dat maar zelden voor, maar klachten waarbij echt fysiek geweld gebruikt wordt,
daarvan zeg je, die moeten we, daar moeten we gewoon een verweerschrift opvragen, die
moeten we binnen de beklagcommissie behandelen. Daar moet gewoon uitkomen of die klacht,
euh terecht is of onterecht. En daar moet je niet denken van we gaan dat oplossen met weet ik
veel wat. (…) In principe wel maar ik moet zeggen, er zijn nu met, klachten dat ik denk, ik ga
een verweer opvragen, euh langzaam maar zeker, er zitten nu een aantal oudere jongeren en
langzaam maar zeker zie je of herken je de jongeren en weet je wat er gaat gebeuren. Er zitten
nu jongeren die zeggen, het is wel goed met je bemiddeling, ik wil naar de beklag gaan. Nou
het gaat nooit rechtstreeks, ik bedoel, ik zal altijd tegen de jongeren zeggen je moet eerst
aangrijpen om te bemiddelen, maar de jongere bepaalt dat en niet wij. Formeel zijn wij euh
aangewezen om eerst een bemiddeling in gang te zetten, maar er zijn dus jongeren waarbij, als
je dus met je klachten komt en zegt ik wil bemiddelen, dat die zeggen, euh, dan stap maar weer
op want ik wil naar de beklagrechter. Formeel moet je dan naar de beklagrechter.”856
Zowel Anna als Joan geven aan dat er eerst zal worden ingezet op bemiddeling, maar niet alle
jongens zijn het hiermee eens. Er is namelijk een trend op te merken waarbij de jongens
aangeven niet te willen bemiddelen en ook Tim sluit zich hierbij aan: “Euh, bemiddeling van
een commissie van toezicht willen ze ook al ni meer. Ze willen alleen nog maar een bemiddeling
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via het hoogste orgaan en dat is dan een zitting en weet ik wat. Is iets wat op dit moment wat
speelt.”857 Het feit dat er eerst op bemiddeling wordt ingezet lijkt wel te verschillen tussen de
verschillende jeugdinrichtingen. Zo geeft uit Beijerse (2013) aan dat het beklagrecht heel
wisselend gebruikt wordt, iets wat samenhangt met de werkwijze van de maandcommissarissen.
Sommige inrichtingen proberen zo goed als alle zaken te bemiddelen, terwijl andere
inrichtingen vaker beroep lijken te doen op de beklagprocedure.

2.1.2 Beklagcommissie
Wanneer de jongens beslissen dat ze geen bemiddeling willen, gaat de klacht naar de
beklagcommissie. De beklagcommissie bestaat uit drie leden van de Commissie van Toezicht.
Commissieleden die eerder bemiddeld hebben over die klacht, mogen geen deel uitmaken van
de beklagcommissie (uit Beijerse, 2013). P5 bevestigt dit door te stellen: “En de derde
mogelijkheid is dat euh, die jongen zegt ja nee wacht eens even, ik ben het er niet mee eens, hoe
er bemiddeld is, kan ik, ik wil ni bemiddelen, ik wil gelijk naar de beklagcommissie. Soms zijn
ze zo euh, zo boos of zo ontdaan of euh vinden ze dat ze zo onrechtvaardig behandeld worden
of euh ze kennen het wetboek en ze kennen het wetboek beter dan dat wij het allemaal bij mekaar
kennen en ze zeggen nee artikel zoveel, lid 1A daar staat dat en dat is niet conform de regels
wat ik nu meegemaakt heb, dus ik wil het voorleggen aan de beklagcommissie. Dat is dus de
derde mogelijkheid, dan wordt de klacht gehandhaafd en dan sturen wij het door naar de
secretaris en dan komt dat naar de beklagcommissie, komt er een zitting.”858
Hoe een beklagzitting werkt, bespreekt P7 als volgt: “De beklagrechter die opent, heet iedereen
welkom, legt een beetje uit wat de bedoeling is en geeft dan de jongeren het woord, zegt je hebt
een klacht daarover geschreven, vertel eens in eigen woorden wat dat behelst en wat wil je daar
nog over kwijt. Die geeft een toelichting, vervolgens krijgt de verweerder het woord en dan mag
verweerder zijn verweerschrift toelichten. En als het nodig is dan komen er ook weer wat
vragen, dat kan. In principe heeft de beklagrechter de leiding, jongens vinden het soms vreselijk
moeilijk om hun mond te houden (lach). Dus op het moment zeg maar dat ze inbreken, dat ze
denken dat ze van alles kunnen zeggen, dan krijgen ze even de wind van voren. Dan wordt er
gezegd jij mag zo meteen je woord voeren en nu mag eerst de andere zeggen wat die ervan
vindt. (…) Zaken die voor de hand liggend zijn, mag je enkelvoudig afdoen. Dus met één
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rechter. Zaken die wat complexer zijn, die doe je meervoudig af, dan zijn er twee leden, dan
zijn er nog twee andere leden van de commissie bij. Euh, niet, ja ik ik doe wel vaak het voorstel
voor het één of het ander. Maar dan is het, da doe je wel op basis van de ervaring uit het
verleden. Euh als je nou te maken hebt met een fysieke klacht, dan trek je, euh, het is wellicht
wijs, ten minste zo bespreek je dat dan met de voorzitter, het is wellicht wijs dat we hier met z’n
drieën gaan zitten of omdat die complex is of terwijl je maakt natuurlijk richting een jongere,
richting klager, maak je ook gewoon wel duidelijk wij hechten belang aan een goeie
behandeling dus zitten we hier met z’n drieën.”859
De werking van de beklagcommissie, omschrijft Nigel, één van de jongens als volgt: “Komt de
commissie toezicht ofzo, de commissie van toezicht en een secretaris, soort van kweni, twee
oude mensen komen daar zitten, jij zit hier, daar zit de UC’er (unitcoördinator). En dan ga je
het hun uitleggen en dan euh gaat die UC’er wat zeggen of die daartegen is of niet tegen is en
dan euh als het bijvoorbeeld eentje met euh hun is, als het bijvoorbeeld met Peggy is, als ik met
haar ruzie heb, ik heb geschreven dit dat, dan komt zij ook erbij ofzo, dan gaan ze met haar
praten.”860 Ook André beschrijft dat het er als volgt aan toe gaat: “Euhm, ja dan kom je in een
kantoor van de directeur, daar zit, de directeur of unitcoördinator weet ik veel wie daar zit,
weet je, wie die straf heeft opgelegd of en hun kunnen hun verhaal doen, nou, want dan zeggen
ze wij denken of ja wij denken hier omdat die zeker euh op correcte manier is gedaan, ja en ik
veeg die argumenten lekker van tafel en ik kan, kan mijn eigen argumenten onderbouwen. En
ik zeg euh, ik neem zeker niet genoegen met een, fles frisdrank als vergoeding, ik wil mijn geld
zien. Nou uiteindelijk heb ik de klacht gewonnen”861.

2.1.3 Beroep doen op hun advocaat
Waar de jongens in Vlaanderen ook kunnen klagen tegen hun advocaat, kunnen de jongens in
Nederland beroep doen op hun advocaat om een klacht in te dienen: “Ze hebben een advocaat
natuurlijk hé, die hebben ze ook allemaal. Dat is ook nog het externe kanaaltje dat ze hebben.
De advocaat kan alles voor hun aanklagen en indienen. Ja sommige wel, dat zijn wel euh,
enkele jongeren die da doen. Ja ja klopt. Dan heb je als [X] een moeilijke baan, die advocaten
die zijn daar, ja die doen niks anders. Maar ik ben niet euh, op masterniveau juridisch
onderlegd, dus dat is wel eens lastig. Ook wel leuk hoor, maar dan moet je je er wel inwerken.
859
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Ik vind weinig, er zijn er weinig die voor een klacht beroep doen op hun advocaat. Ze doen het
veel meer op verleningen van of niet verlengingen van een PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor
Jeugdigen). Daar zit het veel meer op, op hun behandelplan. Euh niet zo zeer op de klachten.”862
Ook P9 haalt aan dat er door de jongens vaak beroep wordt gedaan op hun advocaat wanneer
ze klachten indienen: “(…) maar meestal betrekken ze ook hun advocaat erbij. En die helpt hun
ook erbij. Van ja hoe ver is het, wat wordt er nou gedaan, wordt mijn cliënt wel of niet geholpen,
weet je. Advocaten helpen hun ook vaak bij hun.”863
2.2

Intern

Naast de externe mogelijkheid kunnen de jongens in de door ons bezochte jeugdinrichting
uiteraard ook intern in de jeugdinrichting terecht wanneer ze het ergens niet mee eens zijn of
wanneer ze ergens over willen klagen. Liefaard (2008) geeft zoals in hoofdstuk 4 ookal
aangegeven, aan dat de formele procedures zoals de Bjj deze voorziet nooit de informele en
pedagogische manieren om met klachten om te gaan in de weg mogen staan. Er moet eerst
ingezet worden op de informele, meer interne wegen. De formele procedures moeten we
aanzien als een ‘measure of last resort’. Het uitgangspunt van het beklagrecht is immers dat
alle zaken zo snel en op een zo laag mogelijk niveau moeten worden afgedaan (Bruning,
Liefaard, & Volf, 2004, p. 56). Hierop wordt ook al gewezen door heel wat ouder onderzoek.
Zo wijzen van Berchum en Troost (1996) op het feit dat het goed is om dingen op het niveau
van de groep op te lossen, want dit valt te vergelijken met een gezin. J4 geeft aan dat hij intern
wel bij verschillende personen terecht kan: “Ja daar kan ik gewoon bij groepsleiding terecht,
dat hun eventueel mailtje sturen, naar diegene die daar iets mee kan. Of ik kan bij de
jongerenraad iets voorleggen en dan euh kan je het daar bijvoorbeeld euh, eerst hadden wij,
mochten wij tussen vier en zes ook uitbellen en dat mag nou niet meer. Dus dat heb ik bij de
jongerenraad weer voorgelegd kunnen we dat weer terug invoeren, dat we tussen die tijden wel
uit kunnen bellen.”864
Ook J1 geeft hierover het volgende aan: “Euh je kan euh wel degelijk met euh mensen binnen
de instelling praten. Maar dan moet je ook voor openstaan. Bijvoorbeeld iemand van de
kerkdienst, euh… Ja. Ja en bepaalde therapeuten hebben beroepsgeheim. Nou breek hun
beroepsgeheim, hebben ze een fucking probleem. Want da kan hun baan kosten, dat kan hun
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heel veel kosten. Dus dat doen ze toch niet.”865 Ook J2 haalt aan dat hij intern een klacht kan
indienen, maar hij geeft aan geen vertrouwen te hebben in deze interne weg: “Oh ja, nee een
klacht schrijven dat vind ik op zich geen probleem maar, ja ik kan ook wel bij mensen hier
erover gaan praten, maar die zijn van hierbinnen en die zijn het altijd met de groepsleiding
eerder eens en die geloven hun verhaal eerder als de jongen, dus je staat sowieso al met tien
nul achter ofzo. Dus dan euh, das eigenlijk ni echt iets.”866 J4 ziet niet veel nut in het indienen
van klachten en er is hier ook sprake van een gebrek aan vertrouwen: “(…) En daar irriteer ik
mij dan aan dat hun zoiets kunnen flikken en dat iedereen waarbij ik die klacht hier intern uit,
ja ik was er niet bij, ja ik kan dat moeilijk zeggen, maar ik geloof toch wel mijn collega’s die
zeggen dat het zo overgekomen is. Dus euh dat vind ik gewoon heel vervelend, dat je gewoon
een beetje machteloos in deze situatie gezet wordt.”867 J3 sluit zich hierbij aan: “Ja ja je kan
gewoon met hun praten, maar dat doe ik niet, niemand doet dat. Ja misschien sommige mensen.
Waar ik mee zit, zoals (onverstaanbaar), ik ga niet met hun daarover praten. Dan doe ik mijzelf
euh, nee. Kweet niet ik ga niet met hun praten gewoon. Ik wil dat niet, ik wil dat niet, maar kan
wel, je kan gewoon euh als je iets aan de hand ofzo zou zijn, als hun jouw kritiek op iets geven,
je kan gewoon met hun praten. Ik hoef dat niet, ik vind het niet nodig.”868
De professionals geven aan dat er zeker interne mogelijkheden zijn om over bepaalde zaken
hun ongenoegen te uiten: “Ze kunnen altijd het gesprek aangaan met de groepsleiding. Ze
hebben wekelijks bankgesprek op de groep, waar ze effe dingen met mekaar kunnen delen. Ze
hebben ook nog een jongerenraad, waar ze gewoon nieuwe voorstellen over regels, faciliteiten
kunnen indienen. Dus die mogelijkheid is er wel, ja.”869 Ook Denise haalt hierover het volgende
aan: “Ze hebben natuurlijk ook wel een cliëntenraad hier. Waarin al heel veel gesproken kan
worden en heel veel kan worden opgevangen. Waardoor misschien dingen al anders zijn en ze
niet meer komen tot een klacht.”870
De professionals benadrukken dat het intern oplossen van klachten steeds de voorkeur moet
krijgen: “Ja in principe is de insteek wel dat de jongeren proberen hun probleem op te lossen
waar het zich afspeelt. Dus als er me een groepsleider, of via mentor of via de unitcoördinator
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dat ze het eerst op die manier proberen zelf op te lossen, want dat is ook wel een levensles
omdat ja, het is niet altijd gemakkelijk, maar dat is wel de, ja de insteek van hieruit, van probeer
het eerst zelf op te lossen, maar als je het niet wilt of het gaat niet of je hebt alles al geprobeerd
is er nog altijd de route van het klachtrecht. En daarnaast kunnen jongeren nog altijd gewoon
een brief schrijven naar de directeur, ja. Ook om andere dingen, sommige jongeren vragen wel
eens iets ofzo. Ja bijvoorbeeld mijn verlof is ni doorgegaan of zoiets. Ja maar komt niet zo heel
veel voor. Ja ja ja zeker. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een klachtformulier van ons en
dan wordt er gevraagd waar gaat de klacht over en wanneer vond de situatie plaats, waar gaat
het precies over en hier heb je al iets gedaan. Dus we moedigen het eigenlijk wel aan.”871
Het schrijven van een brief naar de directie vormt ook hier een klachtenmogelijkheid. Al lijkt
deze mogelijkheid voornamelijk benut te worden voor informatieve vragen. Deze mogelijkheid
wordt alleen door P8 aangehaald, wat er op zou kunnen wijzen dat deze nagenoeg niet gebruikt
wordt. Ook P5 bevestigt dat er heel wat zaken intern opgelost worden: “Niet alles wat misloopt
komt bij ons, helemaal niet, nee nee nee nee. Nee er zijn ook gedragswetenschappers
verbonden, dus dat zijn, duale aansturing. Een unitcoördinator en een gedragswetenschapper
en die stuurt aan wat betreft de behandeling, de inhoud. Die stuurt ook de groepsleiding aan
en euh die heeft een belangrijke rol bij binnenkomst, bij therapieën, euhm en bij euh andere
maatregelen of bij maatregelen. Dus euh, die pikken ook heel veel op en het is niet zo dat alle
dingen die misgaan bij ons uitkomen. Maar goed het is een recht wat ze hebben, euh om met
een onafhankelijk iemand te spreken, ze zitten toch klem.”872 Ook P1 sluit zich aan bij het feit
dat er eerst moet worden ingezet op de interne weg: “Euhm wij zijn wel heel erg expliciet in dat
wij vinden dat je klachten zo laagdrempelig mogelijk moet afhandelen, dus als jij daar met een
groepsleider, een mentor, een unitcoördinator of een gedragswetenschapper bijvoorbeeld over
kunt praten en het komt zo tot een oplossing, is dat natuurlijk de beste weg, want het is ook een
leerweg voor jongens. Als ik mijn problemen uitspreek en ik zoek iemand bij wie ik ze kan
bespreken, kan ik ze oplossen, dat is een leerweg, dus dat stimuleren we. Tegelijkertijd zijn we
heel expliciet dat we zeggen, er moet altijd een mogelijkheid zijn om een klachtenformulier in
te vullen.”873
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Ook Denise bevestigt dat ze intern zal proberen de klacht op te lossen, zonder de jongens tegen
te houden om daadwerkelijk een klacht in te dienen: “Kijk negen van de tien keer weet ik
wanneer een jongere een klacht schrijft en weet ik ook waar het over gaat. En dan heb ik het
er toch over met ze. Dan probeer ik wel onze kant uit te leggen, onze visie en euh ik heb dan al
echt wel regelmatig gehad dat die alsnog wordt verstuurd en niet eens in de brievenbus terecht
komt. Maar aan de andere kant zeg ik ook jongen, het is je goed recht, ik zeg schrijf die klacht,
als jij hem wil schrijven. Ja ik ga je niet tegenhouden, sterker nog ik mag het niet.”874 Peggy
beaamt dit ook door te stellen: “Ja wij hebben eigenlijk als spelregel, stel mijn mentorjongen
die heeft een klacht, dan hebben wij zoiets dan moet die dat eerst met zijn mentor bespreken.
Want misschien kan de mentor er iets mee of kan de mentor iets richten op de collega waar het
over gaat en kan het voor hem genoeg zijn. Maar als hij toch de klacht wil laten doorgaan, ja
prima dan laat je je klacht doorgaan. Dus we proberen het wel, maar wat ik al zei soms zijn
het klachten waarvan wij vinden, jij hebt gelijk, terecht, schrijf die klacht. Omdat wij dat ook
een probleem vinden.”875 Ook Tim sluit zich hierbij aan, intern moet de voorkeur krijgen, maar
het mag de jongens niet belemmeren om klachten in te dienen als ze dat willen: “Ja ja. Ja daar
moet je ook voorzichtig in zijn. Want ja jongeren kunnen dat ook wel even, van ja ik mag geen
klacht indienen hé. Principe zegt, het beklagrecht en zo is ons beleid, klachtbrieven moeten
voor jongeren toegankelijk zijn. Daar moeten ze niet naar vragen. Hé want vragen maakt dat
ze, een groepswerker kan zeggen ga ik niet geven of ni voldoende indruk kan gaan ontstaan,
ligt die gewoon echt op een groep, met een stapeltje enveloppen. En als jongere moet je dat
daar gewoon kunnen pakken en een klacht schrijven, om wat dat dan ook mogen zijn”876.
Waar sommige professionals in gesprek gaan wanneer de jongens een klacht willen indienen,
geeft P9 aan hier soms een andere houding in aan te nemen: “Als wij, als een jongere een klacht
wil schrijven, dan ga ik ni met hem praten over, nou euhm, ga ik niet proberen hem te overhalen
zeg maar. Dan lijkt het net of wij iets verkeerd hebben gedaan in feite, terwijl wij dat misschien
niet hebben gedaan of misschien wel maar als een jongere mij vraagt voor een klachtenbrief,
dan vraag ik meestal ook niet waarvoor. Dan zeg ik ja die liggen daar en pak en oké een klacht
schrijven en daar is de brievenbus. Dus we gaan, tenminste ik niet, als ik naar mezelf kijk, ik
ga niet met hun in gesprek over wat is er aan de hand of wat kan ik voor jou doen. Euh wat wil
je, dat er een oplossing komt, nee in feite niet nee. Ja, prima dan pak je maar een klachtenbrief.
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Ja ja en meestal euhm, ik denk als een jongere bijvoorbeeld een klacht heeft op mijn dienst, dan
ga ik wel kijken van ja waarover en als het echt, als hij fout is dan zeg ik van ja, nou, dit en dit
is het geval en dan is het nog altijd aan hem of ie die brief schrijft of ni. Maar als het gaat om,
ja omdat ik hem op kamer heb geplaatst, ja dan ga ik daar niet over in discussie, want ik voer
dat gesprek met hem op kamer. En als ie daarna nog een klacht wil schrijven, nou ja die liggen
daar en die kun je gewoon pakken. En euhm het is niet aan ons om, euhm klacht te te te
behandelen zeg maar.”877
Uit het onderzoek van de Kinderombudsman (2016) blijkt dat er heel wat klachten op een meer
informele, interne manier worden afgehandeld. Voordelen hiervan zijn dat ze op een praktische
en laagdrempelige manier met klachten omgaan, waardoor de doorlooptijd ook veel korter is.
Diverse pedagogische redenen komen hier ook bij kijken, namelijk zo krijgen de jongens een
afkoelperiode, kunnen ze reflecteren over hun eigen aandeel en de achterliggende oorzaken van
de klachten. Er zijn uiteraard ook nadelen, zo voelen ze zich vaak niet serieus genomen bij
gesprekken over hun klachten, hebben ze het gevoel dat ze tijdens de bemiddeling proberen om
de klacht te ontkrachten en hebben ze ook het gevoel dat de groepsleiders boven hen geloofd
zullen worden. Enerzijds geeft men aan dat het belangrijk is om in te zetten op de meer interne
(informele) manier van omgaan met klachten, maar zoals uit het bovenstaande onderzoek ook
blijkt zijn hier ook risico’s aan verbonden. Verder hebben we geen zicht gekregen op hoeveel
klachten er intern worden opgelost en waarover deze dan zoal gaan. In tegenstelling tot de
uitgebreide registratie die ze bijhouden van de extern ingediende klachten, worden de intern
ingediende klachten niet geregistreerd.

2.3

Uitgebouwd formeel kader, maar wantrouwen neemt toch de bovenhand?

Ondanks dat de jongens die in Nederland in een gesloten jeugdinrichting zijn geplaatst kunnen
rekenen op een formeel wettelijk uitgebouwd klachtrecht, lijkt ook hier net zoals in Vlaanderen,
wantrouwen een rol te spelen. Ook in Nederland lijken de jongens, niet alleen in de interne weg,
maar ook in de externe mogelijkheid niet al te veel vertrouwen te hebben. Zo geeft André aan:
“Nee nee nee ik heb daar helemaal niks van nodig, van zo iemand weet je. Euhm ik vind het ook
allemaal schijn, het is maar schijn. Euh ja der komt het wel op neer, weet je het is allemaal
schijn. (…) Ja, maar ik heb geen zin om overal een klacht voor in te dienen, heeft geen nut,
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heeft geen meerwaarde, ook voor mij niet.”878 Ook Pieter heeft weinig vertrouwen in het
indienen van klachten: “Maar ja ik kan er weinig tegen doen, elke klacht verlies je toch dus.
(…) maar daar bereik je weinig mee want dan uiteindelijk wordt het jouw woord tegen het
personeel en jij bent gevangene en hun zijn pedagogisch medewerker dus euh, ja dat is wel
lastig.”879
De jongens in Nederland geven net als deze in Vlaanderen aan dat het geen nut heeft om
klachten in te dienen, ze krijgen misschien wel een compensatie, maar daarmee is dan ook de
kous af: “Ja, euhm ik kan een klacht indienen, maar ik weet dat, ja uit, uit eerdere situaties dat
een klacht, hierbinnen niet echt iets helpt. Nee dat het ja, misschien wel iets kan helpen, maar
dan is het meer zo van ja je bent naar kamer gestuurd, je hebt een sanctie gekregen voor iets
wat niet klopt en dan wordt het gecompenseerd met een avond tv kijken op je kamer maar ja
dat vind ik niet, ja vind ik gewoon niet kloppen bij bepaalde situaties. Ik vind niet dat ze maar
kunnen zeggen, oh ja dan mag je even tv kijken of dit of dat. Ik vind dat er ook echt iets aan
gedaan moet worden en dat wordt er volgens mij niet, als je hierbinnen een klacht doet. Dus ik
heb dat nog nooit euh, ja nou deze keer heb ik dat geen één keer geprobeerd of gedaan.”880
Dat het indienen van klachten achteraf tegen hen gebruikt kan worden, is iets wat net zoals in
Vlaanderen, ook door de jongens in Nederland wordt aangegeven: “Ja ik kan in beklag gaan,
ik kan mijn verhaal daartoe doen, euhm, ik kan de klacht winnen. Euh kan ik compensatie voor
krijgen in de vorm van geld berekening. Euhm hier binnen de instelling, binnen elke instelling,
wordt ermee gedreigd van euh van jongens luister, we sturen je naar de kamer, maar ga je
overal voor in beklag, voor elke straf noem maar op, waar jij denkt dat je het ni mee eens bent,
goh dan gaan we hier de regeltjes strakker aantrekken. Ja dan gaat het hier een heel stuk
minder fijn voor jullie worden. Zo wordt het wel overgebracht, dat heel veel jongeren denken
weet je wat, fuck it. En ik zeg niet dat iedereen het doet, maar er zijn erbij die dat wel doen. En
het wordt zeker gezegd van luister jongens, ja ga overal voor in beklag, maar dan gaan wij
strak op de regeltjes zitten en wordt het een heel stuk minder van dan nu. Daar komt het op
neer. En heel veel jongens die durven of doen daarom geen klachten indienen.”881 Ook Willem
maakt deze bedenking: “Nee nee. Het heeft misschien ook euh, ja groepsleiding komt dat te
weten, dus misschien zet jou dat ook een beetje in euh slecht daglicht ofzo. Ja niet gevaar, maar
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gewoon dat het gewoon in je nadeel, niet echt in je voordeel gaat werken, op wat voor manier
dan ook.”882
P4 haalt aan dat dit effectief een reden kan zijn waarom de jongens geen klachten gaan indienen:
“Nee. Maar ze willen ook ni klagen, want ja ze hebben ook een band hé, met jou en zo werkt
het toch ook.”883 Iets wat ook terugkomt in het onderzoek van van Nijnatten, Elbers & van den
Bogaard (2006), namelijk dat jongeren hun relatie met het personeel niet in het gevaar willen
brengen door het indienen van klachten. Ook in het onderzoek van de Kinderombudsman
(2016) komt dit aan bod, daar geven ze aan dat jongeren mogelijks ontmoedigd worden om
klachten in te dienen door de mogelijke negatieve gevolgen. Wanneer een jongen veel klaagt
kan dit volgens P4 ook effectief van invloed zijn op de groep: “Euhm op dit moment hebben we
geen, geen klachtenschrijver, veel erbij. Maar dat doet iets met de groep ook. Als er één jongen
is die overal zijn recht mee wil halen, er wordt vanuit ons een hele boel gegeven. Dus wij, als
we de regels zouden moeten hanteren, ja dan was het een stuk minder leuk op de groep qua,
eens een euh pizza bestellen of een euhm een tosti maken of een eitje bakken of dubbel beleg op
hun tosti. Ja toch hé, der zijn ook, het zou ook kunnen dat ieder twee plakken kaas krijgt en
twee plakken vlees en dan is het klaar. Dus als het echt een grote klager bij zit, dan hebben we
op een gegeven moment hebben de jongens er ook last van, want ze zien toch dat ze veel krijgen
in principe hé.”884
Verschillende manieren om te klagen, verschillende omkaderingen (informeel versus formeel),
maar toch dezelfde stemmen die steeds terugkomen. De jongens lijken ook hier door de andere
jongens geïnformeerd te worden over het feit dat het indienen van klachten niet al te veel
uithaalt: “Toen schreven jongens gewoon echt euh goeie klachten zeg maar, maar daar werd
gewoon niks mee gedaan en dat werd gewoon door iedereen gezegd weet je dat er niet echt iets
mee wordt gedaan, dus. (…) Ja ja, maar dat hoor ik echt al men hele verblijf zo van, ja dan
ging een jongen die was er en die ging om bijna elke ding een klacht schrijven en euh toen
zeiden ze ook, ja een klacht daar ga je toch niet veel mee bereiken, niet alleen omdat hij, voor
iets onzinnigs maar ook gewoon omdat het euh ja omdat er even over gepraat wordt en omdat
meestal volgens mij gezegd wordt, ja probeer het met die partij zelf op te lossen weet je wel. Ja
gewoon elke jongere die met de klachtencommissie te maken heeft gehad. Ik heb nog nooit van
iemand gehoord dat er echt euh, dat die er iets mee bereikt heeft zeg maar, nog nooit, in ja, ik
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ben hier in totaal op het hele terrein zeg maar met die klachtencommissie en alles, ben ik al
anderhalf jaar verblijf ik dan nu, zo hier, ja niet nu, maar in totaal. Nee alleen maar dat het
slecht is, dat je er niks mee bereikt en dat soort dingen allemaal.”885

3. Hoe worden de jongens geïnformeerd over het beklagrecht?
Zoals eerder aangegeven vormt de Bjj een duidelijk kader wat het klachtrecht betreft en dit
kunnen we redelijk letterlijk nemen. Zo staat hoe de jongeren over hun klachtrecht
geïnformeerd dienen te worden ook opgenomen in de wet. Namelijk artikel 60 van de Bjj vertelt
dat bij binnenkomst alle jongeren in principe schriftelijk en in een voor hen begrijpbare taal op
de hoogte worden gesteld van hun rechten en plichten. De jongeren worden in het bijzonder
gewezen op hun recht tot het indienen van een bezwaar of een klacht en ze worden eveneens
op de hoogte gesteld van het feit dat ze zich kunnen wenden tot de maandcommissaris van de
Commissie van Toezicht.886 J3 stelt hierover het volgende: “Je kan ook gewoon vragen of je
krijgt ja ook een boekje man. Je hebt een boekje in jouw kamer hier euh, staat ja als je dit of
dat, je kan een klacht schrijven, staan alle regels in. Ja ja, ik heb het hiernaast niet gehad, maar
hier wel. Je kan zo’n boekje krijgen.”887 J1 haalt aan dat hij niet altijd over de juiste informatie
beschikt: “Officieel hoort het wel, officieel is het wel verplicht, maar het is niet. En ik vraag er
ook niet om, nee het interesseert me niet.”888 De jongens geven aan dat ze niet altijd over de
juiste informatie beschikken en laat dat nu net hetgeen zijn wat belangrijk is. Het is immers
onontbeerlijk voor een goede rechtspositie van de jongeren dat ze op de hoogte zijn van hun
rechten (Bruning, Liefaard, & Volf, 2005). Ook Liefaard (2010) benadrukt in een later artikel
dat de informatieplicht van cruciaal belang is voor de rechtspositie van de jongeren. Meer
specifiek is men al gedurende lange tijd ervan overtuigd dat een goed klachtrecht dan ook
noodzakelijk is om de rechtspositie van deze jongeren die in jeugdinrichtingen verblijven te
kunnen garanderen (van Berchum & Troost, 1996). Voor jongeren die in geslotenheid
verblijven, is een goede rechtsbescherming noodzakelijk en het klachtrecht is dan ook een
wezenlijk aspect van deze rechtsbescherming (Kinderombudsman, 2016).
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Het staat allemaal mooi op papier, maar in de praktijk geven de jongens aan dat ze deze
informatie al dan niet aangereikt krijgen en dat ze er in de praktijk eigenlijk niet echt iets mee
lijken te doen: “Euhm, moet ik even goed nadenken. Euh ja ik zou het eerlijk gezegd niet weten,
volgens mij ja het kan best zijn dat het in die, in dat boekje met regels staat maar het is, ja ik
weet niet, ik denk niet dat iedereen dat boekje in het begin meteen gaat doorlezen. Ja, de
belangrijke dingen wel, ja ma daar zal het waarschijnlijk instaan, maar voor de rest heb ik niet
zoiets van ja je kan ook, staat er hier ook ergens iets van je een klacht indienen of is het voor
de rest, voor de rest is het niet echt aangegeven. Maar dat is dan ook, misschien onze eigen
fout dan, als we het niet weten, dat het dan komt omdat we de regels niet goed hebben
doorgelezen.”889Wanneer ze deze informatie toch lezen, geven ze aan dat ze dit voornamelijk
doen om zich veilig te stellen: “Ja ik heb die laatst gelezen ja om te kijken hoe, waar kunnen
wij hen pakken toch als hun iets fout doen.”890
Sommige professionals geven aan dat de jongens de informatiebrochures niet lezen: “Nee, de
meeste zijn toch al, die hebben toch al kort verblijf hé, ze komen ni vers van de straat hé. Ze
hebben hun straf al uit gezeten als ze bij ons inkomen en ze gaan dan voor behandeling, het zijn
jongens die weten het. Hoe dat het werkt ja.”891 Andere professionals lijken dan weer van
mening te zijn dat de jongens dit wel lezen: “Ja ja, sommige wel en sommige hebben zoiets van,
nee maar eigenlijk moet ik wel zeggen dat ze het wel lezen. Want ze willen ook weten waar ze
aan toe zijn.”892 Ook Denise geeft dit aan, maar ze geeft hierbij wel aan dat ze het niet standaard
met hen gaan overlopen: “Ja de meeste lezen dat wel, ja ja. En als we merken na een aantal
dagen dat ze dat niet doen. Dan gaan wij wel samen met ze zitten. (…) Ik laat het ze altijd zien
en dan zeg ik altijd, de dagstructuur is heel belangrijk en lees dit even goed door, maar het is
niet dat ik, euh, dat wij zeggen nou als je een klacht hebt moet je dat zo en zo doen. Omdat dat
ook vaak niet echt speelt he. Jongens komen binnen vol van emoties, van alles wat ze nog mee
hebben gemaakt en het is vaak de les die ze krijgen van jongens, als je een klacht hebt moet je
dat doen.”893 Uit het onderzoek van de Kinderombudsman (2016) komt naar voor dat de
jongens wel aangaven dat de informatie fysiek aan hen werd overhandigd, maar dat het verder
niet met hen besproken werd. Zoals in hoofdstuk vier al aangegeven, zou het
klachtenmanagement volgens het onderzoek van van Nijnatten, Elbers en van den Bogaard
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(2006) net uit meer moeten bestaan dan formele procedures en geschreven informatie alleen.
Zij geven aan dat het ook instructies van het personeel zouden moeten inhouden. We hebben
eerder ook al aangekaart dat volgens Liefaard (2010) het dan ook onvoldoende is om enkel de
huisregels en/of een kopie van de Beginselenwet aan de jongeren te overhandigen. Hij geeft
aan dat de informatievoorziening in de praktijk vaak onvoldoende is en dat ze voornamelijk
van elkaar op de hoogte zijn van hun rechten.
Omdat er ondanks de aanwezigheid van informatiebrochures, toch nog de nodige
onduidelijkheid heerst over hoe en waarover ze klachten kunnen indienen, hebben de jongens
zelf op de jongerenraad aangekaart nood te hebben aan een folder met daarin de te volgen
stappen wanneer ze een klacht willen indienen: “Ja toevallig is euh vorige maand euh, de
klachtencommissie is euh bij euh de jongerenraad zelf aanwezig geweest en euh die hadden
vragen of wij suggesties hadden om het proces te verbeteren. Alleen heb ik ook voorgesteld dat
ze een folder euh, dat ze hier een folder op de groep leggen, binnen nou en twee maanden
zouden ze dat doen, waarin precies staat geschreven, waarin euh precies staat beschreven
waarvoor je de klachtencommissie kan inschakelen, hoe de procedure werkt, wie zeg maar met
de klachten in aanraking komen en wanneer iets wel tot een rechtzetting leidt en wanneer
niet. En euh daar staat gewoon heel de procedure in beschreven, gewoon simpel voor jongeren.
Dus euh dat heb ik nou voorgesteld dat ze dat gaan doen, kijk het wordt een beetje uitgelegd,
maar dat is meer euh, er komen hier zoveel jongeren binnen en gaan dus het is wel handig als
iedereen daarvan op de hoogte is. (…) Maar dat is euh, omdat euh, het komt ook omdat veel,
omdat euh toch bij veel jongeren onduidelijkheid is over waar kun je wel niet klachten over
indienen en wat je bereik je er uiteindelijk mee, daarom euh komt er wel zo’n folder binnenkort,
dat is wel euh prettig. Ja precies gewoon euh dat je toch weet waar je recht op hebt en waarvoor
je wel of niet de klachtencommissie in kan schakelen, dus dat is wel gewoon euh fijn voor
iedereen dat er duidelijkheid is.”894 Het feit dat dit door de jongens aangekaart werd en dat hier
door de instelling op zal worden ingegaan, wordt ook door de professionals bevestigd: “En ja
het beleidswerk omvat bijvoorbeeld, we gaan nu een klachtenfolder voor jongeren opstellen,
dat ga ik dan schrijven en mijn communicatie collega doet dan de lay-out.”895
De professionals geven aan dat de jongens op de volgende manier geïnformeerd worden over
hun beklagrecht: “Ja wij hebben een informatieboekje en daar staat in hoe ze een klacht kunnen
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uiten ja dat hebben we. Op alle kamers liggen die informatieboekjes en we wijzen ze daar ook
op hé, lees dat goed door. Er staan belangrijke dingen in en heb je vragen kom je terug bij ons.
En dat werkt.”896 Maud geeft hierover het volgende aan: “Ten eerste omdat ze iedere maand
gewoon op de leefgroep komen, die van de commissie. De jeugdbeginselenwet die boeken liggen
op de groep, kunnen ze altijd in. Ze hebben huisregels als ze binnenkomen, ze krijgen een intake
als ze binnenkomen. Ze spreekt zichzelf voort, euh ja en de klachten liggen gewoon op de groep,
het is gewoon, ze liggen er gewoon.”897 Ook Jan haalt dit als volgt aan: “Ja krijgen ze bij
binnenkomst allemaal. Ze hebben papieren, het huishoudelijk reglement, ja weten ze.”898 Tim
sluit zich hierbij aan: “Jongens worden via dat huisreglement ook geïnformeerd over het
beklagrecht, hoe dat werkt.”899 En ook Samira geeft dit aan: “Ja alles euh, ze hebben allemaal
een regelboekje ook op kamer, maar ook een informatieboekje. En euh in het informatieboekje
daar staat alles in wat ze eigenlijk zouden moeten weten. Dus euhm ze worden daar wel over
geïnformeerd ja.”900
Echter niet alle professionals lijken hier altijd even goed van op de hoogte te zijn: “Dat is een
goeie vraag, hoe worden ze geïnformeerd. Ik denk door de leiding, door de groepsleiding. Of
en of de unitcoördinator. Ik weet niet, dat is een goeie vraag, ik weet niet wie dat euh op zich
neemt om de jongens die binnenkomen duidelijk en helder over het klachtrecht te informeren,
dat weet ik niet, zou ik moeten weten, maar ik weet het niet.”901 Ook P1 lijkt niet volledig op de
hoogte: “De jongens euh, kunnen, de huisregels liggen op de kamers van de jongens. Op de
groepen, niet op de kamers denk ik, op de groepen. Dat weet ik niet helemaal zeker, dat weten
waarschijnlijk de andere beter. Euhm maar die jongeren moeten kunnen beschikken over het
klachtrecht en de regelgeving daaromtrent, die staan in de huisregels. Euhm wij hebben, euh
de bemiddelaars hebben twee keer per maand bemiddelaars, zal ik dadelijk zeggen, twee keer
per maand spreekuur. Ook op dat spreekuur worden zaken behandeld, kunnen ze vragen stellen,
kunnen ze dingen te weten komen. Er zijn meerdere ingangen waardoor die jongeren kunnen
weten hoe het zit. Er zijn ook groepen waar de, de wetboeken, oude wetboekjes, maar in ieder
geval nog wel voldoende up to date, om te zien wat het klachtrecht is. Waar ze dat kunnen
nalezen, waar ze dus ook vaak uit beginnen te citeren.”902
896
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Ook P6 lijk het antwoord hierop niet volledig te kunnen geven: “Euhm volgens mij krijgen ze,
euh vroeger kregen ze standaard de huisregels van [X] en [Y]. Naar mijn weten zijn die al heel
lang niet meer geüpdatet. Volgens mij ook niet want ja, de jongens die hier zitten die zitten hier
zo lang dat ze alles weten. Een jongen die hier nieuw komt die weet binnen een dag hoe het hier
gaat. Of van de jongens of van ons. En de belangrijkste dingen die we afspreken, bijvoorbeeld
hier hangt nou ook een A4tje op het raam. Dat is van onze laatste vergadering geweest, toen
we dingen hebben besloten, nou dat hangen we dan op. Zo van ja het staat er toch, we vertellen
ze het en we hangen het op. Want ze zeggen natuurlijk altijd van ja dat wist ik niet. Dus ja zo,
een nieuwe jongen die wordt wegwijs gemaakt door de groep en door ons, ja”903. Het feit dat
niet alle professionals even goed hiervan op de hoogte zijn, zou kunnen betekenen dat dit
bijdraagt tot het feit of de jongeren wel of niet mee zijn met het beklagrecht. Het is namelijk
vaak dankzij de manier waarop de instelling de jongeren hierover informeren dat de jongeren
bekend zijn met het beklagrecht (Bruning, Liefaard, & Volf, 2005).

3.1

Zijn de jongens en de professionals op de hoogte van de beklagprocedure?

Het staat in de wet opgenomen dat de jongens geïnformeerd moeten worden over hun recht tot
klagen, in de praktijk blijkt zoals hierboven net aangegeven dat de jongens deze informatie niet
altijd doorlezen, maar toch lijken ze op de hoogte te zijn van hoe ze een klacht in moeten dienen.
Zo geeft J2 aan: “Ja het is, omdat ik gewoon weet dat je daar een papiertje kan pakken en dat
je een klacht op moet schrijven, die in de enveloppe moet stoppen en die in de postbus of in die
brievenbus moet stoppen (…).”904 Ook J3 geeft duidelijk aan op de hoogte te zijn van hoe een
klacht in te dienen: “Je pakt daar een blaadje ofzo, die liggen hier of je vraagt eentje zo,
klachtblaadje. Je schrijft op euh, datum dit dat, wat er gebeurd is en dan euh, ja schrijf je, doe
je een enveloppe in, stop je hem daar in de brievenbus, UC’er komt hem ophalen, die stuurt
hem naar klachtencommissie en dan euh, krijg je een brief en dan staat erin euh of die klacht
euh niks is, je weet toch, kan je niks mee of euh, daarna kan je kiezen je kan met hun uitspreken
of je kan een euh, dingen starten, je weet toch, met die commissie kan je met hun gaan praten
en krijg je vergoeding ofzo, commissie of euh compensatie of hoe je dat ook, hoe heet dat.”905
Ook J1 geeft duidelijk kennis van zaken aan: “We hebben klachtenformulieren hier, die vul je
in, je schrijft zo veel mogelijk je verhaal op papier bij. Stuur je op, dan krijg je de, ook
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bevestiging van ontvangst plus jouw klacht, een kopie van jouw klacht terug. Voor de
bevestiging, we hebben hem ontvangen, we gaan hem bekijken. Is ie gegrond, ja of nee, van die
dingen.”906 J4 wijst hierbij op het feit dat ze hiervan op de hoogte zijn omwille van de volgende
redenen: “Ja ik ben er op de hoogte van omdat ik wel eens gewoon gevraagd hebt van euh, ja
als je klachten hebt en ik hoor andere jongens erover, gewoon hoe klachten werken maar euh
ja.”907 Ook J3 geeft hierover het volgende aan: “Ja dat is gewoon algemeen bekend ofzo, ja ik
weet het niet hier. Ja je weet gewoon je kan een klacht schrijven. Ja schrijf maar een klacht
euh, roepen die begeleiders dan ofzo, schrijf dan, schrijf dan een klacht ofzo. Gewoon je kan
gewoon, ja kweni het is bekend.”908 De jongens lijken op de hoogte te zijn door de
informatiebrochures, door de andere jongens of omdat ze met het klachtrecht in eerdere
verblijven in contact zijn gekomen: “Euh geïnformeerd, ja weet je, euhm je hebt er, euhm regels
in hoe het zou moeten gaan, gaat niet altijd zo weet je. Ja weet je ik weet precies hoe het werkt
in instellingen.”909
Ook de professionals bevestigen dat de jongens op de hoogte zijn van het feit hoe ze moeten
klagen: “Ja, Ja”910, “Ja vaak wel”911. Dat de jongens hiervan op de hoogte zijn dankzij
informatiebrochures, dankzij groepsleiders of dankzij elkaar is ook iets wat terugkomt in ander
onderzoek (Kooijman, 2014). Professional Anna haalt hierover aan: “Ja dat speelt zeker, want
euh, voornamelijk dan de [X] jongeren, euh de [X] jongeren, die zijn heel goed op de hoogte
van de beginselenwet. Dus die weten bijvoorbeeld van kijk ik krijg een straf, maar voor een
straf moet ik eerst een schriftelijke mededeling krijgen. Dus ze kennen ook alle, dat soort dingen
is allemaal voorgeschreven, dus vanaf dat zij zien dat de procedure niet wordt gevolgd
schrijven ze vaak een klacht en dan op dat punt. Ja ze weten het heel goed ja. Omdat ze al lang
in een Jji (Justitiële jeugdinrichting) verblijven en euh dat dat ook hun bezigheid is om die wet
goed te lezen, ja.”912 Ook Tim haalt hiervoor het volgende aan: “Ja, gelijk op het feit dat we
genoeg klachten krijgen, of in ieder geval, zijn ze daar wel van op de hoogte.”913
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Niet alleen de jongens maar ook de professionals zijn goed op de hoogte over de procedure hoe
er een klacht moet worden ingediend: “Ja we hebben hier op de groep klachtenformulieren
enveloppen liggen, euh als een jongere euh een klacht wil uiten, hoeft die dat dus niet via mij
of via een andere collega te doen. Maar hij kan zelf een formulier pakken en dat invullen. Hé
want vroeger hadden we dat niet en dan was het zou je dat wel doen. Weet je nee dit is het recht
wie die jongere heeft, dus dat moet die ook kunnen uitvoeren wanneer hem dat schikt. We
hebben die wel liggen, dat weten ze ook. Die vullen ze in, we hebben een afgesloten brievenbus
op de groep, daar wordt het ingedaan. En de leidinggevende van ons, komt dat eens in de drie
vier dagen legen en dan gaat het naar de klachtcommissie. En ja dan wordt er gekeken of in
hoeverre en op welke manier het afgehandeld wordt. Volgens mij komt het eerst bij de
leidinggevende en die beoordeelt of het naar de klachtencommissie moet of niet, geloof ik. Maar
ben even niet meer zeker.”914
Ook Maud geeft duidelijk aan op de hoogte te zijn van hoe het moet: “Ja er liggen voor jongens
liggen er altijd euh klachtformulieren en enveloppen in de groep, zelf te pakken. Schrijven ze
of in groep of in, op hun kamer en in de woonkamer hangt een brievenbus die alleen maar te
openen is door de leidinggevende. En daar kunnen ze hun post deponeren. Ja dus wij krijgen
niks mee van die klacht. Nee want het kan tegen jou gericht zijn hé of euh en dan meestal worden
ze dan, de klacht wordt behandeld, komen, hé, de klachtcommissie komt op de groep. Er wordt
in gesprek gegaan, jongere gaat misschien in beroep of verweer, ja.”915 Samira sluit zich hier
bij aan: “Nou als een jongen een klacht heeft, als ie het, euh ergens, niet, euh ergens niet mee
eens is, dan liggen daar de klachtenformulieren. Die liggen dus ook echt op de groep. Ja die
liggen daar op de vensterbank. Die kunnen ze dus ieder moment pakken, wanneer ze denken
dat ze een klacht moeten schrijven. Dan vullen ze die in en op de gang hangt een brievenbus en
daar kunnen ze de klachtenformulieren of de klachtenbrieven in gooien en de enigste die daar
de sleutel van heeft is onze leidinggevende en die haalt ze eruit en die handelt ze verder af. En
één keer in de twee weken komt dan de klachtcommissie om met de jongens in gesprek te gaan.
En het wordt of gegrond verklaard, of ongegrond verklaard. Als het gegrond wordt verklaard,
dan krijgen ze compensatie. En dat ligt echt aan de klacht zelf, wat voor soort compensatie ze
krijgen.”916 En ook Jan sluit zich hierbij aan door het als volgt te verwoorden: “Wij hebben een
klachtenbus op de groep hangen. Die moet ik dan leeg maken eens in de zoveel tijd. Jongere
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kan een klachtenformulier vragen aan de groepsleiding en een brief, hij schrijft een klacht, hij
doet dat anoniem in. Die brieven gaan naar de klachtencommissie toe. En dan komt er een
bemiddelaar van de commissie praten met de jongeren op de groep, van wat is er aan de hand,
wil je een bemiddeling doen of wil je je klacht intrekken of wil je dat die voorkomt voor de
commissie. Dus zo werkt dat. Ja. En als de jongere het er ni mee eens is, kan hij in hoger beroep
gaan. Ze hebben ook nog een beroep recht. En wij hebben dat eigenlijk ook. We doen dat nog
weinig.”917

4. Aantal klachten
In de Nederlandse jeugdinrichting in tegenstelling tot Vlaanderen, worden er veel meer klachten
ingediend door de jongens die er verblijven. Al de jongens die we in Nederland gesproken
hebben, hebben allemaal al wel eens, tijdens een voorgaand of huidig verblijf een klacht
ingediend: “Ja, dat is wel lang geleden, toen ik op die buitengroepen zat, dat is hetzelfde
systeem zeg maar, precies dezelfde klachtencommissie en ja toen euh waren mijn klachten,
waren ze het volgens mij eens, ja die mensen van die klachtencommissie waren het er wel mee
eens maar die vonden het niet goed genoeg ofzo, dus der kon niks mee gedaan worden, ja
uiteindelijk je schrijft 100 klachten en zijn er één of twee waar je mee, waar je misschien iets
mee bereikt, waarmee je dan misschien tv mag kijken ofzo. Ja ja, maar ik weet niet. Ik weet niet
meer precies waarom ofzo. Dat is gewoon echt al een tijd geleden.”918 Ook J1 weet hierover
het volgende te vertellen: “Ik heb het één keer gedaan, ik heb hem ook gewonnen. Da was in
[X], hadden ze mij een straf opgelegd, oké die straf was terecht. Op papier stond die anders,
daar klopte hij niet. Daar ben ik voor in beklag gedaan. Het stond op papier, maar onder de
verkeerde maatregel. En ik ben iemand, ja ik weet precies waarop ze dit mogen geven, waarop
ze dat mogen geven.”919
Dit maakt dat we in Nederland wel met wat meer klachten te maken hebben. In het jaar 2016
werden er namelijk 123 klachten ingediend.920 Omdat we wat Nederland betreft met een
opmerkelijk groter aantal klachten zitten, hebben we besloten om ons hier niet op de
voorgaande jaren te focussen, maar enkel de cijfers van het jaar 2016 in rekening te nemen. We
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hebben echter wel zicht op de totaal aantal ingediende klachten over dezelfde jaren die we voor
Vlaanderen bestudeerd hebben. In 2012 werden er in Nederland namelijk 27 ingediend, in 2013
65, in 2014 waren dat er 69, in 2015 ging het om 97 klachten, om te komen tot de 123 klachten
die werden ingediend in 2016.921 We kunnen op basis van deze gegevens stellen dat het aantal
klachten over de afgelopen jaren toch heel wat gestegen is. De klachten waar we ons op baseren,
namelijk die van 2016 worden in twee mappen bijgehouden, daar het al over een heel groot
aantal gaat. In deze klachtenmappen is er een klachtregistratie terug te vinden waarop de
volgende kenmerken in verband met het indienen van de klacht worden opgenomen: nummer
van de klacht, leefgroep, naam jongen, datum ontvangst, datum doorgestuurd naar
klachtencommissie, datum ontvangst uitspraak, onderwerp, of er eerst bemiddeld werd,
resultaat bemiddeling (tevreden, ingetrokken, klacht gehandhaafd), resultaat klacht
(ingetrokken, ongegrond, niet ontvankelijk, gegrond) en eventuele opmerkingen (bv.
verweer922). Zoals eerder aangegeven zet men vaak eerst in op bemiddeling, daarom geven we
hieronder een overzicht weer van het aantal klachten versus het aantal bemiddelde klachten,
alsook hebben we oog voor het feit of deze bemiddelde klachten er dan ook voor zorgen dat ze
voor de jongens naar tevredenheid worden afgehandeld.
Aantal klachten

Bemiddeld?

Tevreden?

123

38

21

Tabel 14: overzicht aantal klachten versus bemiddeling.
Van de 123 klachten werden er, als we uitgaan van de klachtenregistratie, 38 bemiddeld, of
anders gesteld, heeft men als eerste ingezet op bemiddeling. Belangrijke kanttekening hierbij is
dat niet bij elke klacht staat of er al dan niet bemiddeld werd. Bij heel wat klachten is niet alle
informatie ingevuld, waardoor we dus ook niet bij elke klacht zicht hebben op het feit of er al
dan niet bemiddeld werd. Uit het klachtenoverzicht kunnen we opmerken dat er nog heel wat
klachten niet afgesloten zijn en dat het voornamelijk deze openstaande klachten zijn waar niet
alle informatie werd ingevuld. Van de 38 klachten die bemiddeld werden, werden er 21 naar
tevredenheid afgehandeld. Maar ook over de bemiddeling moeten we voorzichtig zijn om
uitspraken te doen, omdat ook hier weer niet bij elke klacht de nodige informatie is opgenomen.
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Net zoals bij de klachten die in Vlaanderen werden ingediend, moeten we bij het aantal
ingediende klachten in Nederland ook de reflectie maken dat er voor sommige klachten soms
slechts één indiener is. Ook het domino-effect waar we in Vlaanderen over spraken, is hier van
toepassing. De professionals bevestigen dit door te stellen: “Ja dit jaar is er eentje van de [X]
geweest die gewoon echt over alles een klacht schreef. Dus die is zelf al verantwoordelijk, ik
denk voor, ja echt heel veel klachten. Dus die maakt ook van elk punt een klacht. Ook in
bejegening enzo, dus euh. Ja. Maar sommige, ffkes kijken, euh hier in het begin van het jaar
een aantal jongeren geklaagd over de klacht, euh over de kapper. Dus dat zijn dan verschillende
jongeren, die daar dan… Ja de kapper was te laat geweest of de afspraak was verplaatst en
dan zie je dat verschillende jongeren over hetzelfde klagen. Maar hier was het ook jongeren
van de Y, of hebben jongeren een keer euhm zijn ingesloten geweest omdat er een alarm was.
Dus als het alarm afgaat dan moeten de jongeren zo snel mogelijk op kamer ingesloten worden,
zodat het personeel en daar hebben we ook wel een keer met verschillende over geklaagd. Dat
soort dingen, dus dat, dat komt ook voor.”923 Ook P1 geeft dit aan: “Er zijn af en toe
uitzonderingen en er zijn natuurlijk ook uitschieters. Dat wij nu zoveel klachten hebben, ja er
zijn nu een paar jongeren binnengekomen die, al bij binnenkomst werd er door de andere
instelling gezegd, die werden dan overgeplaatst. Overgeplaatst met een correctieplaatsing,
betekent dat ze een bepaalde gedraging hebben gehad die absoluut niet door de beugel konden,
dan krijg je een correctieplaatsing en en bij die correctieplaatsing werd gezegd, ja nu krijgen
jullie er eentje, maak jullie borst maar nat want die doet niets anders dan klachten schrijven.
Oké dat is veertien dagen geleden, ik kan het nu al zien.”924 Het feit dat de jongens elkaar
aanzetten om klachten in te dienen geeft P5 aan: “En ze ja, of ze informeren elkaar wel of ze
stoken mekaar een beetje op van nou ga maar klachten indienen. Het gaat zo met
golfbewegingen.”925
We kunnen ook een zicht krijgen op de duur tussen het indienen van een klacht en het resultaat.
In het klachtenoverzicht staat immers de datum van het doorsturen naar de klachtencommissie
opgenomen, alsook kunnen we informatie vinden over de datum waarop er een uitspraak over
deze klacht werd gedaan. Hier beschikken we opnieuw niet over alle informatie voor alle
klachten. We beschikken namelijk maar over deze informatie bij 65 van de 123 klachten. Voor
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een volledig overzicht van de duurtijden van deze 65 klachten verwijzen wij u graag naar de
bijlagen. Hieronder geven we een kort overzicht weer van de gemiddelde duurtijd:
Kortste duurtijd

Langste duurtijd

Gemiddelde duurtijd

1 week en 4 dagen

5 maand, 3 weken en 2

7 weken en 6 dagen

dagen
Tabel 15: gemiddelde duurtijd klachtenprocedure.
Ermee rekening houdend dat de beginselenwet een termijn van 4 weken voorschrijft, die
maximaal nog eens met 4 weken kan verlengd worden om de klachten af te handelen926, kunnen
we stellen dat de gemiddelde duurtijd van de afhandeling van klachten boven de wettelijke
termijn van 4 weken ligt, maar net onder de eventuele verlenging die dan 8 weken zou uitmaken.
De gemiddelde duurtijd bedraagt immers 7 weken en 6 dagen. De kortst durende klacht maakte
een klacht uit over een kamerplaatsing. Wanneer we deze klacht van naderbij bekijken zien we
dat deze bemiddeld werd en daarbij naar tevredenheid werd afgehandeld. We zouden hierbij
durven stellen dat bemiddeling een manier is om op korte termijn op de klachten in te spelen.
Zoals uit de voorgaande tabel blijkt, lijkt ook het merendeel van de jongens die een bemiddeling
aangaat tevreden te zijn over de afhandeling van hun klacht. Op basis hiervan kunnen we stellen
dat bemiddeling een goede manier lijkt om kort en naar tevredenheid op de klachten van
jongeren te reageren. De klacht die het langste duurde, ging over spullen, waarschijnlijk over
spullen die verloren waren gegaan en hierbij konden we ook nog opmerken dat er een verweer
bij werd opgesteld, wat op zijn beurt ook weer meer tijd in beslag neemt.
Sommige professionals hebben de indruk dat er wel wat klachten worden ingediend: “Ik heb
wel het gevoel dat er een toename is, dat wel. Ja daar kunnen we allerlei hypotheses op afgeven,
nee dat, durf ik me niet aan wagen. Dat er meer klachten komen, ja zeker zeker.”927 Samira sluit
zich hierbij aan: “Ja deze groep weer wel ja, is er wel van ja. Afhankelijk van het groepje, das
heel verschillend. Als ze zich laten opstoken door andere jongens, dan zijn hun in één keer ook
van het klachten schrijven. Dat ligt er echt aan.”928 Al haalt Denise aan dat dit niet altijd moet
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leiden tot een klacht die behandeld wordt door de beklagcommissie: “Ja maar we weten wel
wanneer jongens een klacht schrijven hoor. Euhm ja komt dat vaak voor? Wat is vaak? Ja, ik
denk dat er best wel vaak een klacht wordt geschreven, maar dat die niet echt heel erg vaak bij
de klachtencommissie als dusdanig grote klacht moet worden afgehandeld. Heb ik dat dan
goed, ja, ja. (…) De hoeveelheid klachten is afhankelijk van de groep. En in hoeverre ze elkaar
daar eigenlijk een beetje mee gek maken, snap je wat ik bedoel.”929
Dit terwijl er ook professionals zijn die aangeven dat er niet al te veel klachten worden
ingediend, al lijkt dit wel zoals ook Samira en Denise aangeven af te hangen van verschillende
factoren: “Momenteel is het volgens mij niet aan de orde. Is het stil op het gebied van klachten.
Het is vaak ook als een jongen nieuw is en die euh, kijk je kan niet met iedere groepsleider goed
door één deur. Dus dan ist er wel eens dat ie met iedereen botst en dan heeft die wel eens klacht
ingediend bij manier van. Maar als ze hier al lang zitten en ze weten hoe ze met die moeten
omgaan, dan zie je ook dat de klachten veel minder worden. Want dan krijg je toch iets van een
band en of die nou positief of negatief is dan accepteren ze elkaar. Want je moet het toch met
elkaar doen ja. Nee momenteel niet. Het zijn altijd euh piekmomenten. Ik denk dat je ieder jaar,
wel een maand hebt waarin er veel wordt geklaagd. Ja ik denk zo net als. Ja dat het over het
algemeen rustig is qua klachten, maar dat er altijd wel een periode is waarin het piekt.”930 Zo
geeft Jan ook aan dat veel afhangt van welke jongens er in de groep zitten: “Ja mijn groep [X]
het reuze mee. Zes maanden geleden was er één jongere die schreef er iedere dag drie, dus ik
had er per week twintig van één jongere. Ja afhankelijk van wie er zit. Die jongen had ook echt
een stoornis en ja nu nog, af en toe krijg ik een klacht van hem en hij is hier al maanden weg.”931

5. Soorten klachten
In Nederland kunnen jongeren slechts over beperkte zaken in beklag gaan. Ook dit is wettelijk
opgenomen, namelijk een jeugdige kan enkel in beklag gaan over een hem betreffende door of
namens de directeur genomen beslissing. Deze beslissing wordt ook gelijkgesteld met een
verzuim of een weigering om te beslissen.932 Met de herziening van de Bjj in 2011, werd er
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zelfs een lijst opgenomen met beslissingen waartegen de jongeren in beklag kunnen gaan. 933
Dit werd ingevoerd vanuit het idee dat het niet gewenst was vanuit een pedagogisch oogpunt
dat alle jongens voor het minste in beklag gingen. Zaken waarover de jongeren willen klagen,
die niet opgenomen zijn in art. 65934 van de Bjj, daarover kunnen ze zich nog altijd wenden tot
de bemiddelingsprocedure (uit Beijerse, 2013). De meeste jongens waar we tijdens dit
onderzoek mee gesproken hebben hadden al wel eens tijdens hun voorgaand of huidig verblijf
een klacht ingediend. De thema’s waarover klachten werden ingediend liggen vaak in dezelfde
lijn. Zo had J4 over het volgende een klacht ingediend: “Ja ik ben nou, ik heb nou een week dat
ik op kamer moet zitten zeg maar. Maar ik ben het niet eens met die sanctie, dus daar had ik
klacht tegen ingediend, maar… Ja ik heb daar wel, ik heb geprobeerd, maar alleen omdat die
maatschappelijk werker die klacht niet faxt naar mijn advocaat met argumentatie waarom ik
niet vind dat het kan, wat mij gewoon, heb ik het idee dat mij het recht ontnomen word om daar
tegen in bezwaar te gaan, dus daarover heb ik wel een klacht ingediend bij de beklagcommissie.
Dus euh ja ik hoop dat daar beetje snel reactie op komt en euh. Ja ik denk euh ik word gewoon
verhinderd om mijn bezwaar in te dienen, ik bedoel als iemand tegen mij zegt ik zal hem nu
voor jou faxen en twee dagen later heeft mijn advocaat nog steeds niks binnen.”935 Ook J3 had
een klacht ingediend over soortgelijke zaken: “(…) Ik zeg ja dan euh dan schrijf ik een, dan ga
ik een klacht schrijven, want ik heb geen beschikking gekregen. Ik moet een beschikking krijgen
eigenlijk. (…) Ja van die avond dat ik niet heb geplast moet hun een beschikking schrijven ja
niet geplast, je hebt nou straf. Heb ik niet gekregen, dus ik zeg dan ga ik, ik heb een klacht, heb
ik euh, ik weet dat hun die mij moeten geven. Dus heb ik daar een klacht over geschreven en
daar heb ik euh 10 euro hebben ze mij gegeven. Ja ik ging klacht schrijven, moest ik onder bij
de commissie komen, heb ik mijn verhaal gedaan en UC’er heeft gezegd ja hij heeft gelijk en
toen kreeg ik 10 euro.”936
Wanneer de jongens een bepaalde sanctie opgelegd krijgen, dienen ze hiervoor een beschikking
te ontvangen. Ook de professionals geven aan dat dit in alle drukte soms vergeten wordt,
waardoor hier inderdaad wel wat over geklaagd wordt: “Ja dat speelt zeker, want euh,
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voornamelijk dan [X] jongeren, euh de [X] jongeren, die zijn heel goed op de hoogte van de
beginselenwet. Dus die weten bijvoorbeeld van kijk ik krijg een straf, maar voor een straf moet
ik eerst een schriftelijke mededeling krijgen. Dus ze kennen ook alle, dat soort dingen is
allemaal voorgeschreven, dus vanaf dat zij zien dat de procedure niet wordt gevolgd schrijven
ze vaak een klacht en dan op dat punt. Ja ze weten het heel goed ja. (…) Dus ja, maar dat zijn
ook hun rechten dus in principe hebben ze ook gelijk. En soms wordt ook gewoon door
menselijke fouten de procedure, ja niet goed gevolgd, maar soms is het ook een inhoudelijke
keuze geweest dus. En dat moet je dan in een klacht maar goed verdedigen denk ik dan, ja.”937
De jongens zijn over dergelijke klachten dan ook zeker van hun stuk: “(…) Maar nog nooit
echt door mee gegaan, maar deze wel, want deze weet ik 100% dat ik die win, deze klacht over
die beschikking hé.”938
Uit de klachtenregistratie kunnen we ook een idee krijgen over het soort van klachten dat wordt
ingediend. Ook hier weer de bemerking dat we niet bij alle klachten over deze informatie
beschikken, dus we moeten weer voorzichtig met deze resultaten omgaan. Op basis van de
informatie waarover we beschikken kunnen we wel zeggen dat over de volgende thema’s het
meeste wordt geklaagd: kamerplaatsing, rogatoir verhoor, bewegingsvrijheid, les/straf,
bejegening, persoonlijke voorwerpen en horen. Een rogatoir verhoor is een getuigenverhoor op
afstand, wanneer een jongen bijvoorbeeld reeds in een andere instelling verblijft maar toch een
klacht heeft ingediend tegen de instelling waar hij daarvoor verbleef.939 Wanneer men de klacht
enkel onder de noemer van een woord in de kolom van ‘onderwerp’ in het klachtenoverzicht
registreert, weten we eigenlijk niet wat de werkelijke onderwerpen achter deze klachten zijn.
Een rogatoir verhoor komt dus vaak voor, maar we kunnen deze niet als dusdanig onder de
noemer van onderwerpen waarover de klachten gaan klasseren.
De professionals halen soortgelijke klachten als de jongens aan: “Euhm mijn inzien, het is vaak
na een incident hoor, in de zin het gaat vaak over een kamerplaatsing of en de manier waarop
dat ze dan, ja dat die procedure verloopt en het al dan niet krijgen van die schriftelijk
mededeling, daar zijn wel veel klachten over en soms ook over bejegening. Een tijd lang over
goederen, wat klachten gehad, over het invoeren van kleding en spullen en dat soort dingen.
Euhm ja bejegening, ja kijk als we heel veel klachten zien over een bepaald ding. Stel nu dat
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jongeren klagen over eten, we hebben ook maandelijks vergadering met de klachtencommissie
en met de bemiddelaars, maandcommissaris enzo en euh uit die vergadering komen soms
signalen en het eten is nu wel een slecht voorbeeld, want het eten daar wordt wel eens over
geklaagd, maar das niet terecht. Euhm stel dat ze ontevreden zijn over de kapper ofzo. Euhm
dat is niet, dat is niet echt klachtwaardig, maar daar wordt dan een klacht over geschreven, dat
wordt ook altijd behandeld en dat soort dingen wordt er wel in die vergaderingen gesignaleerd
van kijk, we hebben nogal veel jongeren die dat klagen over de kapper ofzo. Dan gaan we eens
kijken van ja zijn ze wel tevreden over de kapper of niet.”940 Caroline sluit zich aan bij het feit
dat er twee categorieën vaak voorkomen: “Over euh, er zijn twee categorieën. Eén is de
bejegening, euh door de groepsleiding is dat dan meestal en de tweede is of euhm, of alles
volgens de regels bijvoorbeeld als er een euh, als er iemand euh naar de cel moet, voor een
tijd, dan moet er een beschikking komen. Euh moeten ze uitleg krijgen, het tweede gaat over.
Dus het eerste is de bejegening en de ander is de beslissing door de groepsleiding,
unitcoördinator, directeur. En euh dus een verlofregeling of een disciplinaire straf, dan moeten
ze een beschikking, daar moeten ze uitleg over krijgen, dan moeten ze gehoord worden, dan
moeten ze, moet er een beschikking komen en euh, dat gaat wel eens mis. En dan hebben ze een
klacht en vaak terecht. Dat ze te laat geïnformeerd worden en euh dus dat zijn twee dingen.”941
Ook Samira geeft het volgende aan: “Ja euhm vaak zijn het sancties. Euh of dat ze euhm, ze
oneerlijk behandeld voelen, weet je wel. Maar eigenlijk negen van de tien keer is het of tegen
een collega euh dat hij of zij bepaalde dingen euh hem op kamer heeft geplaatst. Weet je wel
gewoon oneerlijk, vaak zijn het dingen die zij oneerlijk vinden of euh dat er grapjes worden
gemaakt ook. Of ja grapjes, dat er een opmerking wordt gemaakt door een collega, dat sommige
jongens daar niet van gediend zijn en dat daar ook een klacht over wordt geschreven.”942
De professionals lijken het erover eens te zijn dat klagen over het niet krijgen van een
beschikking vaak voorkomt, want ook Jan haalt dit aan: “Ja wat komt nu het meeste voor. Als
ik het heel druk heb, dan lukt het mij niet altijd om binnen de gestelde termijnen te horen en
een beschikking uit te reiken. Dat is mijn handeling die best veel tijd vraagt. Ja en soms heb ik
mijn drie andere groepen, met andere dingen te druk en dan komt dat twee dagen later, maar
dan hebben ze de sanctie eigenlijk al gehad. Dat kan natuurlijk formeel eigenlijk niet. Nou dan
ben ik gewoon niet in de gelegenheid om dat te doen en soms kan ik de collega’s sturen om dat
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te doen en soms gaat dat ook niet. Ja en dan dan moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen en
dan heb ik soms een gegronde klacht aan de broek, da kan, ja. Dat komt wel eens voor ja. En
andere klachten, ja ik vind mijn afdeling niet zo, maar ik weet de buurafdelingen, dan gaat het
vaak op bezittingen of op kleding en dat soort dingen. Ik heb het nu niet meer zo aan de hand
eigenlijk, dus euh.”943

6. Compenseren, compenseren, wie zijn best doet zal het leren?
In Nederland kunnen de jongens een compensatie genieten wanneer ze over hun klacht in hun
gelijk gesteld worden of met andere woorden wanneer hun klacht gegrond wordt verklaard944.
Dit vormt een belangrijk verschil met de Vlaamse variant die sinds 2017 in de Vlaamse gesloten
jeugdinstellingen van kracht is, waarbij er geen sprake is van compensatie. De jongens in
Nederland geven zelf toe dat ze vaak klachten indienen omdat er een compensatie aan te pas
kan komen: “Ja, die ene klacht euh, ja kijk euh, als je bijvoorbeeld euh een klacht hebt met deze
mensen ofzo, soms zijn er jongens die maken, begeleiding die maken domme grapjes enzo en
die blijven domme grapjes maken, die blijven domme grapjes maken, die jongen zegt euh, euh
[X] wil je gewoon stoppen met die domme grapjes enzo, ik vind dat niet meer leuk enzo, hij zegt
ja dit en dat, begint die ook zo stom te doen. Zegt die zo ja schrijf maar een klacht, schrijft maar
een klacht. Maar je kan wel dingen oplossen, je gaat gewoon praten, ga je samen, als je echt
iets wil, hun wilt oplossen samen, dan ga je gewoon samen met hun praten, niemand wil dat
denk ik, ze willen gewoon geld of een pak shag of iets, voor compensatie, ze willen niet met hun
goed praten. Ja gewoon voor geld ofzo. Ja of voor euh, ja zo’n dingen, shag, dat je gelijk krijgt,
je wilt gelijk krijgen. Dat is het.”945 Het krijgen van een financiële compensatie verdient de
voorkeur, met andere vormen van compensatie nemen ze vaak geen genoegen: “En ik zeg euh,
ik neem zeker niet genoegen met een, fles frisdrank als vergoeding, ik wil mijn geld zien. Nou
uiteindelijk heb ik de klacht gewonnen.”946 Het indienen van klachten met als doel enkel en
alleen een compensatie te bekomen, is ook iets wat terugkomt in het onderzoek van de
Nederlandse Kinderombudsman (2016). Ook in het onderzoek van Kooijman (2014) komt het
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krijgen van een compensatie naar voor, zo geeft één van de jongens daar aan dat wanneer de
jeugdinrichting een compensatie moeten toekennen, dat dit maakt dat ze dan ook echt over de
klacht moeten nadenken.
Ook de professionals beamen dat het krijgen van een compensatie vaak de drijfveer van de
jongens vormt om in beklag te gaan: “Soms is het ook vooral welke winst kan ik eruit halen,
dus niet, euh als ze echt echt ongenoegen hebben, natuurlijk hé. Maar soms is het ook wel een
beetje van kan mmm ik er een pizza voor krijgen of niet.”947 Net zoals de jongens, geven de
professionals ook aan dat de financiële compensatie de jongens het meeste aantrekt, voor
minder gaan ze niet: “Soms is er reden om compensatie, dan is een jongen te kort gedaan, dan
moet je iets compenseren. We hebben heel lang gewerkt met compensaties in natura. Dus klacht
is gegrond, de jongen kan een uurtje langer tv kijken. Toen hadden ze nog geen tv op kamer.
Nu hebben ze een tv op kamer, dat heeft een, dat heeft een, dat is een stukje geschiedenis. Euh
een jongere krijgt een zak chips of een zak chips met wat limonade erbij op de vrijdagavond
als, of een jongere mag een half uurtje of een uurtje langer op blijven. Het ging allemaal best
heel goed. Maar nu hebben we die oudere jongeren en dan zie je dus, dan zie je dat veranderen.
Die jongeren willen het liefst een financiële compensatie. We maken dus mee dat ze
gecompenseerd worden en dat ze niet tevreden zijn en dat ze in hoger beroep gaan (lach). (…)
Dit zijn jongens die pakken het wetboek of ze horen eens wat van een andere jongere en die
gaan schrijven. Die denken als ik half een kans maak op een compensatie en een financiële
compensatie is natuurlijk helemaal mooi, dan is dat weer meegenomen. Daar wil ik graag even
de pen voor op papier zetten. Dus wij hebben nu jongens die de wet, die de wet zitten te lezen
en dan komen ze iets tegen of ze hebben iets gehoord en dan gaan ze daar klacht over schrijven.
Zus en zo staat het in de wet, ik heb dat en dat moeten doen, dat komt niet in overeenstemming
met de wet, ik dien hierbij een beklag in en als ik in het gelijk word gesteld, wil ik graag een
financiële compensatie.”948
P5 beaamt dat een financiële compensatie vaak een reden vormt om klachten in te dienen,
alsook veroorzaakt dit een soort van domino-effect: “Want soms euh, komt er uit een
beklagzitting, euh, naar voor dat een klacht gegrond is en dat ze compensatie krijgen en dan
euh, willen ze financiële compensatie en dan ontstaat er zoiets van ja ik ga toch maar proberen
misschien krijg ik 25 euro en dat is een beetje, dan stoken ze elkaar een beetje op of, ja dat is
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een beetje de sfeer.”949 P8 sluit zich hierbij aan: “Ja, de recente, de meeste jongeren die een
klacht indienen, eigenlijk gewoon om een punt te maken en om geld te verdienen. Dat is
eigenlijk nu wel de insteek van heel wat jongeren. Want dat is de [X] hé, van de [Y] groep,
omdat ze ook gezien hebben dat dat bij een aantal jongeren heeft opgeleverd, gaan anderen het
nu ook proberen dus euh, maar ja das, pf, ik, da weet ik ni eigenlijk.”950 Ook P2 geeft hetzelfde
aan: “We zien toch dat euh doordat een commissie uiteindelijk wat uitspraken doet, gegrond en
daar een financiële compensatie tegenover zet, dat is ook wel een beetje wat voor jongens de
sport, oh dat gaan we ook eens proberen.”951

7. Terugkoppeling en effectiviteit van het indienen van klachten
In Nederland kunnen ze, wat in Vlaanderen niet het geval zal zijn, wanneer ze niet tevreden
zijn met de uitkomst of uitspraak van de beklagcommissie kunnen ze gaan aankloppen bij een
hogere instantie.952 Het feit dat deze mogelijkheid bestaat geeft Joan aan als een reden dat de
meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld: “Ja als ze het er niet mee eens zijn,
kunnen ze in beroep. Euhm dat gebeurt niet zo heel veel, euhm dus ja in principe kun je ervan
uit gaan dat het dan opgelost is.”953 Ook Caroline sluit zich hierbij aan: “Euhm, maar over het
algemeen ja, ik weet, ik weet het niet exact hoor. Zijn ze wel tevreden? En anders gaan ze in
beroep. Of gaat de advocaat in beroep of gaat de directeur in beroep, want die is het ook niet
altijd eens met de uitspraak van.”954
Dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld, daar zijn de meeste
professionals het over eens, maar of het indienen van klachten voor de jongens het probleem
ook effectief oplost, daar zijn ze minder van overtuigd: “Euh ze zijn wel al een stukje lading
kwijt, maar het is niet opgelost nog, nee.”955 Maud denkt er hetzelfde over: “Nee want als het
gaat om een tientje, dan wachten ze gewoon en vinden ze het gewoon leuk om te vragen als
leidinggevende komt om te vragen van hey meneer krijg ik een tientje, maar das profilering.
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Maar euhm ja ik heb nog niks gezien eerlijk euh, ja waar dat de jongen echt iets in gang heeft
gezet dat structureel veranderd is.”956
Het resultaat van de klacht wordt naar de jongens altijd teruggekoppeld per brief, iets wat niet
altijd het geval is naar de professionals toe. P7 geeft aan dat hij wel op de hoogte is van het
resultaat van klachten: “Wij krijgen er wel een afschrift van. Wij weten het altijd, officieel
gelijktijdig met de jongere. Wij krijgen een brief en hij krijgt een brief. Alleen waarschijnlijk
maakt hij hem iets later open dan ik. Maar ik krijg hem op de mail en hij krijgt hem per post.”957
P6 geeft daarentegen aan niet altijd op de hoogte te zijn van wat er met klachten gedaan wordt
of gebeurd is: “Ja soms wel, maar daar heb ik ni veel zicht op nee. Heel weinig. Vroeger was
het wel meer, hadden we een gedrags- of een unitcoördinator die altijd in de vergadering, een
euh uitslag van een klacht besprak en dat kan ik niet meer herinneren dat wij een
terugkoppeling krijgen van een klacht. Misschien wel hoor, maar dat het er zo weinig zijn,
omdat we het net daarom niet krijgen? Daar heb ik weinig zicht op nu.”958 Het onderzoek van
de Kinderombudsman (2016) haalt aan dat er een gebrek aan terugkoppeling is naar de
organisatie toe van hoe klachten afgehandeld zijn.

8. Mening beklagrecht
Twee jongens zijn van mening dat het goed is dat ze het recht hebben om te klagen. Zo haalt
Pieter aan: “Ja ik vind het sowieso wel goed dat ik klachten in kan dienen, omdat ik euh, ik ben
ook een mens zeg maar en euh ja ik vind het toch wel fijn euh dat je ergens kan klagen bij
mensen die onafhankelijk zijn euh van de organisatie binnen, dat je toch wel het gevoel hebt
dat je gehoord bent en niet omdat je vastzit dat je dat in één keer euh, minderwaardig hoeft te
worden behandeld enzo. Dus ik vind het wel fijn dat je daar gewoon nog steeds recht op hebt
en ik vind, ik denk dat het ook wel belangrijk is dat het kan om gewoon hierbinnen zorgen dat
alles correct verloopt, in het belang van het personeel en van de jongeren zelf dus. Ik denk dat
dat wel goed is. Nee ik denk dat we eigenlijk alles wel besproken hebben, ja gewoon dat ik het
wel goed vind dat het er is en dat je, ja als je ergens mee zit dat je wel die klacht kan uiten en
dat je gewoon gehoord wordt. Dus dat is wel belangrijk.”959 Ook Nigel zegt hier kort maar
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krachtig over: “Ja moet moet kunnen dat, ja dat is goed.”960 Het feit dat jongeren veel belang
hechten

aan

de

onpartijdigheid,

onafhankelijkheid

en

betrouwbaarheid

van

de

maandcommissaris is ook iets wat terugkomt in het onderzoek van de Kinderombudsman
(2016).
De twee overige jongens vinden het goed dat het beklagrecht bestaat, maar ook hier neemt het
wantrouwen weer de bovenhand. Willem haalt aan dat als hij wil klagen, hij dit enkel extern
zal doen: “Euh ja ik vind dat niet zinvol. Niet erg zinvol ofzo. Ik denk dat ik beter via buiten af,
als er echt iets aan de hand zou zijn, dat ik dat gewoon via buiten af moet regelen. Of een
commissie van toezicht of weet ik veel wat er buiten is voor een euh, klachtensysteem, euh
klachtencommissie ofzo, wat gewoon neutraal is en.”961 Ook André vindt het goed dat het
bestaat, maar heeft er toch zijn twijfels over: “Schijn, schijn. Ik vind het belangrijk dat het
bestaat, al euhm, ondanks dat schijn is het wel belangrijk. Ik zal je zeggen, als je hier een
commissie van toezicht of wat voor inspectie ook komt, ja dan wordt er gezegd gedraag je. Om
het zo maar te zeggen.”962
De meningen van de professionals zijn verdeeld. De professionals zijn het er wel allemaal over
eens dat het goed is dat het beklagrecht bestaat: “Euh, ja, maar dat is ook, tuurlijk, ik bedoel,
ze hebben ook dingen. Als ik het in mijn dagelijks leven ergens niet mee eens ben, dan ga ik er
ook verder mee. Als ik vind dat ik oneerlijk ben behandeld bij de plus of bij de supermarkt dan
schrijf ik er ook een klacht over en dat is in dit geval ook. Hier hebben ze ook gewoon hun
rechten en hun, ben ik het er ook mee eens dat ze ook bepaalde dingen gewoon kunnen
aankaarten. En dan is het of ze krijgen gelijk of ze krijgen geen gelijk hé. Krijgen ze gelijk ja
dan worden ze gecompenseerd. Ik vind wel nee ik vind het wel goed dat ze dat hebben. Dan laat
je ze ook gewoon zien van ja als je het ergens niet mee eens zijn, schrijf vooral een klacht. Maar
dat zeggen we ze ook en het is niet dat wij daar geheimzinnig over doen, het is niet dat wij het
niet benoemen zeg maar. Het is wel dat we zeggen van, hey als je het ergens niet mee eens bent,
ja daar liggen de klachtenformulieren, schrijf maar een. Het is niet dat we het aanmoedigen,
maar als een jongere het nou vraagt, dan zeggen we van ja pak maar.”963 Ook Peggy geeft dit
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aan: “Goed. Ik vind dat heel goed. Stel je voor wij zouden allemaal hier maar wat aanfluiten en
ze zouden nergens daarmee terecht kunnen, nee vind ik super.”964
Al betreuren de professionals soms wel dat van het beklagrecht vaak misbruik wordt gemaakt:
“Ja ik vind het goed ja. Ik vind wel dat er echt wel meer ingestoken moet worden op die
bemiddeling. Euhm maar verder vind ik het prima dat jongeren klachten indienen, in die zin
het houdt ook scherp, dat mensen, het personeel procedures ook goed blijft opvolgen en kijk er
is een, er kan wel eens van een procedure afgeweken worden om goeie inhoudelijke redenen,
maar de procedures zijn er ook niet voor niks. Er zijn ook bepaalde garanties te bieden naar
de jongeren en ik denk dat, in dat opzicht vind ik het wel goed dat jongeren dan een klacht
daarover schrijven. Langs de andere kant, denk ik over sommige dingen dat hoort niet in een
klachtenzitting thuis, dat moet echt gewoon op bemiddelingsniveau en dan vind ik het wat
onterecht dat jongeren die route wat uitbuiten, of willen uitspelen om een punt te maken ofzo.
Dat vind ik dan weer jammer, ja.”965 Volf (2003) deelt de mening van P8, namelijk dat
bemiddeling een snelle en eenvoudige manier is om met klachten om te gaan, zonder dat
daarvoor een heel beklagapparaat in werking wordt gezet.
Ook P1 vindt het jammer dat het beklagrecht soms verkeerd wordt aangewend: “Euhm maar
wat je, wat je in ieder geval concludeert is dat het jongeren zijn die het nou niet heel erg
getroffen hebben in het leven. En euhm die opgesloten worden, dat is dan misschien terecht,
maar tegelijkertijd is dat, breng je ze in een hele afhankelijke positie en ik vind het goed dat we
daar een euhm, beklagrecht hebben. Dat de jongens zeg maar met behulp van buitenstaanders,
hun recht kunnen halen mocht dat aan de orde zijn. Ja. En ik ben euhm, ik ben groot
voorstander van beklagrecht, dat jongens de ruimte hebben om een beklag in te dienen, maar
je bent bij mij aan het verkeerde adres, daarmee ben ik dus eigenlijk niet neutraal, dus dat mag
je eigenlijk niet opnemen. Aan het verkeerde adres, als een jongen zegt, dat hebben we ook
gehad. Ik ben als zes, al zeven weken niet naar de kapper geweest. In de huisregels stond dat
ze één keer in de zes weken naar de kapper mochten, euh een jongen die zei ik ben al zeven
weken niet naar de kapper geweest. Binnen een week tijd had ik zes klachten over de kapper,
want er was op dat moment even geen kapper. Ze hebben even met een probleem gezeten dat
er geen kapper was. Maar wat bleek dus toen bij navraag, ik heb ook van die klachten op zitting
gehad, die ik afkon doen zonder een zitting, zonder verweer die ik dan af. Kijk als het op die
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manier gaat, dan doe ik ze ook af. Maar ik had er eentje op zitting en daarvan hadden ze in het
verweerschrift geschreven, deze jongere gaat nooit naar de kapper. Deze jongere gaat nooit
naar de kapper, de jongens knippen elkaar. Ja dan ben ik er ook heel snel klaar mee.”966
Ook P4 vindt het goed dat het klachtrecht bestaat, maar ze betreurt het dat het halen van een
compensatie vaak de reden is om klachten in te dienen: “Vind ik ook, ik heb ook rechten. Kijk
euh, ja als ze ni gebruik maken van hun rechten, wanneer moeten ze dan leren om voor zichzelf
op te komen? Daarvoor zitten ze ook in behandeling hé? En er is hun misschien wel veel onrecht
aangedaan in het verleden. Ben het daar mee eens, ik vind het alleen jammer dat er financiële
vergoedingen bestaan. Dus dat triggert vooral de type jongens, hé geld, ja daar zijn ze ook
door in de criminaliteit terecht gekomen en da vind ik jammer, maar dat is persoonlijk mijn
mening hé.”967 P7 sluit zich hierbij aan en stelt het volgende: “Ik vind het goed dat ze er beroep
op kunnen doen, voor het beschermen voor de rechtspositie van de jongeren is het goed. Wat
ik zie in de trend bij ons, is dat, als ze er een beroep op willen doen, middels een klacht
bijvoorbeeld. Euhm dan is dat bij hun geheel vrijblijvend en kosteloos. Dus wat ik zie is heel
veel klachten en ja van de 100 is er dan altijd wel eentje gegrond en dan moet ik gaan
compenseren. Maar die 99 andere waar ik veel werk aan heb gehad, met mijn verweer, als die
niet gegrond worden, dan is dat voor de jongeren geen gevolg. Dus ik vind dat daar een
drempeltje moet komen. Je mag klagen, maar niet maar klagen om een keer ergens raak
geschoten te hebben en daar een financiële compensatie uit te willen slepen. En daar zijn ze
wel bewust mee bezig. Dus dat is een beetje het kat en muisspel. Euhm dat is de keerzijde ervan.
Dus ik vind het goed dat, die klachtenmogelijkheid er is, maar er zou ergens een drempeltje
opgeworpen dat je niet zomaar wat kan gaan lopen roepen en dat de afdelingen, de
unitcoördinator heeft er veel werk aan en er word een dure klachtenzitting georganiseerd, met
verschillende duur betaalde medewerkers. En dan ja, is het echt alleen maar om kleine
voordeeltjes te behalen en als ze het verliezen, omdat ze gewoon ja hun feiten niet goed
weergeven, dan is het voor hun oh geen probleem, volgende poging weer, dat zie je nou wel.
Daar zijn ze wel mee bezig.”968
Het feit dat het krijgen van een compensatie vaak de sport vormt onder de jongens vinden de
professionals een spijtige zaak, maar ze begrijpen wel dat het krijgen van een financiële
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compensatie een belangrijke trigger voor de jongens kan vormen om klachten in te dienen:: “Ja
ja. Ik zeg ook dat is ja, dat is iets tussen directie en commissie van toezicht om daarin, wij willen
geven, ik ben daar terughoudend in. Want dat maakt wel, als jongere nu weten ook ik kan geld
zo genereren. En als je hier twee jaar zit en je hebt geen inkomsten, dan euh zou ik er een hele
grote sport van gaan maken van oké als ik een financiële compensatie krijg. Als je dat tien keer
doet in een half jaar en euh dat lukt je acht keer en je krijgt tien euro dat is toch tachtig euro
op je rekening he (lach). Ik zou die uitdaging wel aangaan als ik ‘s avonds op men kamer om
van alles te verzinnen.”969

9. Formeel beklagrecht een meerwaarde?
Het feit dat ze in de Nederlandse jeugdinrichtingen beschikken over een formeel geregeld
wettelijk klachtenkader met daarbij horend een extern onafhankelijk orgaan, namelijk de
commissie van toezicht, lijken de jongens allemaal als een meerwaarde te beschouwen. Zo haalt
J3 aan: “Ja dat is goed, moet moet euh. Nee man die moet er zijn die klachtencommissie, anders
gaan er heel veel dingen dadelijk fout, dan krijg je nooit gelijk ofzo weet je. Ja ja. Ja ja moet
er zijn”970. Ook J4 is zich van dezelfde mening toegedaan: “Ja zie ik zeker als een meerwaarde,
anders euh zo komen er heel veel mistanden niet aan het licht en gaat dat euh heel lang door.
Terwijl dat er zo euh, redelijk goed aangepakt kan worden en je toch wel euh, ja ook gewoon
het gevoel hebt dat je wel gehoord wordt door bepaalde partijen.”971
De jongens geven zelf aan het belangrijk te vinden om gehoord te worden en dit wordt ook
bevestigd door de professionals: “Wat vaak je al ziet dat dan, met dat gesprek, de jongere daar
gaat het vaak om, dat jongere zich serieus voelt genomen. Kan ik mijn verhaal doen, mag ik
mijn verhaal doen of word ik hier doodgezwegen. Nou als die dat heeft gedaan, soms is het dan
een klacht die bemiddeld is en dan is het daar klaar.”972 P9 geeft dit ook aan: “Ja want dan
hebben wel jongens het gevoel dat ze gehoord worden. Kijk hun hebben sowieso al het idee dat
wij toch gebruik maak van onze macht en dat ze niks te zeggen hebben. Maar in feite hebben ze
wel veel meer rechten. (…) Uhu, uhu. Ze hebben het gevoel dat ze gewoon gehoord worden en
dat ze niet gewoon gezien worden als een gedetineerde die alleen zijn straf uit zit en dan weer
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weg gaat.”973 Het gevoel van gehoord te worden draagt bij tot één van de doelen van de Bjj,
namelijk dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen als ze het ergens niet
mee eens zijn (Bruning, Liefaard, & Volf, 2005). Het klachtrecht draait vaak ook om de
beleving van de jongeren over hoe ze behandeld worden. De professionals kunnen ervan
uitgaan dat de jongeren goed behandeld worden en serieus worden genomen, maar dit betekent
daarom nog niet dat de jongeren er ook zo over denken (Kinderombudsman, 2016).
Aan de onafhankelijkheid van deze procedure lijken sommige professionals veel belang te
hechten en ze proberen dan ook alles te doen om deze te garanderen: “Ja, ja. Ik begin altijd met
de jongens ook. Ik begin altijd met de jongens, ja, dat vind ik ook logisch. Want anders lijkt het
alsof ik iets heb, een mondje aan ga met de groepsleiding, dus daar ben ik wel heel alert op.
Euhm begin altijd eerst met de jongens. (…) Het is toch de onafhankelijkheid die hen
aanspreekt. Dat ze iemand kunnen spreken die buiten dat, die koker staat. Dan hopen ze dat
wij mensen kunnen ontslaan, denken ze van ik dien een klacht in, want ik vind dat groepsleiding
hier ontslagen moet worden. Dat is wel een goeie insteek om uit te leggen, dat dat, dat wij dat
niet kunnen. Maar goed ze hebben wel behoefte om met een buitenstaander te spreken, dat vind
ik ook wel een recht. Dat sluit wel aan bij dat recht.”974 Ook Joan deelt deze mening: “Op het
moment dat deze jonge mensen niet de kans te hebben om zich te uiten, middels een
onafhankelijk systeem, dan blijft dat dus binnenskamers met alle gevolgen van dien. Er moet
voldoende reden zijn om euh, een een onafhankelijk systeem op te zetten, mijns inziens.”975
Het feit dat ze over een formeel klachtrecht beschikken met een onafhankelijke commissie is
volgens heel wat professionals een meerwaarde. P3 zegt hierover: “Ik denk het wel, er zijn best
wel wat mistanden natuurlijk ook geweest en euh ik denk dat het goed is dat een externe partij
meekijkt om de hoek ja. (…) Ik weet dat ze er zijn en ik denk dat dat bij sommige klachten heel
goed is, want hoe moeilijk is het om sommige dingen intern op te lossen. Dat kan niet altijd,
gelukkig komt het wel maar weinig voor denk ik. Maar euh, laat maar een onafhankelijk orgaan
daarover mee euh denken. En wij kunnen ons daar altijd in weren en dat is goed. Maar laat de
beslissing maar bij iemand anders liggen, anders blijf je in de instelling beslist en nu is het,
dan is het voor de jongens ook oké. De onafhankelijke heeft beslist, ja dan is dat zo. Dan heb
ik daar niks meer over te zeggen en dan is het vaak ook klaar.”976 P4 geeft dit ook aan door het
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volgende te zeggen: “Oh maar dat houdt het zuiver, want als wij contextafhankelijk, stel je voor
ik ben vriendin met die of vrienden met die, euh nee het orgaan is perfect, ja. Zo hoort het ook.
Ja gewoon om het transparant en zuiver te houden en euh daar hou ik wel van. Zo zou ik zelf
ook behandeld willen worden hé, als er iets is, ja.”977
Ook P7 sluit zich hierbij aan: “Ik vind het wel een meerwaarde, want je zit toch in een, een
inrichting waarin, op gebied van bejegening en integriteit heel veel gebeurd. Dus ik vind het
wel een meerwaarde, ja absoluut. Het is een extra controle-instrument en het blijft een objectief,
euh middel voor de jongeren om toch iets naar voren te brengen. Dus ik vind dat ze die
mogelijkheid zouden moeten hebben, ja. En af en toe komt er wel eens uit waarvan ik vind dat
ze daarmee gelijk hebben, dat ze, ja onderzoek naar gedaan, ik vind dat goed, ja.”978 P6 geeft
dit ook aan: “Zie ik het als een meerwaarde? Ja mijn gevoel zegt ja, want ik vind gewoon dat
euh jongeren dan de kans heeft om iets aan te geven. Stel wij als groepsleiding zien het niet of
hij durft het niet te zeggen of weet ik veel wat. Stel der is hier ondergronds hier toch iemand
die wordt afgeperst ofzo en wij als team zien het niet, dan vind ik het super dat zo iemand er is.
Wilt nog niet zeggen dat ie het dan durft te vertellen, maar het is een extra mogelijkheid. Dus
het is in ieder geval zo dat de commissie van toezicht en de klachtenrechter die belemmeren
niet. Dus ja, in dat opzicht kunnen ze alleen maar toevoegen. Dus dan vind ik het prima. En
gelukkig werken wij integer en discreet, maar ja je hoort vaak genoeg mistanden. Dus dan vind
ik het super dat die er zijn, dus het is dan ook aan hun om zoiets op te pikken. Dus ja, ik vind
het super dat ze der zijn.”979

10. Ook een formeel kader heeft zijn nadelen
Zoals eerder aangehaald zijn er binnen de Bjj termijnen vastgesteld binnen de welke de
klachtenprocedures moeten afgerond zijn. In principe moet de beklagcommissie zo spoedig
mogelijk uitspraak doen over een klaagschrift. Meer bepaald zoals eerder aangegeven gaat het
dan om een termijn van vier weken te rekenen vanaf het ontvangst van het klaagschrift.
Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, kan deze nog eens verlengd worden met een termijn
van maximum vier weken.980 De jongens geven aan dat het indienen van klachten lang duurt,
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net zoals bij de Vlaamse jongens heeft het volgens hen dan ook weinig zin om klachten in te
dienen. De jongens willen snel een antwoord op hun probleem: “Ja da duurde ook wel lang,
daarom boeide het mij ook niet zoveel meer, het duurde anderhalve maand ofzo, voor dat ik
euh helemaal reactie had, euh via de officiële weg dus euh ja het was meer voor mij van ja, oké
prima, ik was het toch al weer bijna vergeten dat ik die klacht ingediend had.”981 Ook J3 kaart
dit aan: “Oh ja best wel euh veel tijd man, je stuurt hem eerst, een paar weken later krijg je een
brief dat ze het hebben ontvangen en dan euh ja dan die rechtszaak dat duurt maanden man,
da duurt een paar maanden, één of twee maanden denk ik. Ja. En voor dat je de uitslag, dan
ook nog die uitslag krijgt, dan duurt het ook nog lang. Dus als je hem stuurt, moet je wachten
tot dat je hem krijgt, als je hem krijgt, moet je wachten tot die vrouw komt of tot die zaak komt,
dan moet je wachten op die uitslag, het duurt wel ff ja.”982
Ook in het onderzoek van Kooijman (2014) geven een aantal jongens aan dat het lang duurt
alvorens hun klacht op zitting komt. Het gevoel dat de jongens hierover hebben wordt ook
bevestigd door professional Joan die hierover het volgende zegt: “(…) Waarmee ik wil zeggen,
jongeren schrijven heel vaak klachten vanuit het feit dat ze ontzettend boos zijn. Dat kan twee
dagen later al heel anders liggen, dat kan een week later gewoon helemaal voorbij zijn. Dat
staat vaak niet op het briefje, maar ja dat is wel wat je vaak ervaart. Voor jongens zijn dingen
van voorbijgaande aard, niet alles, maar wel heel veel zaken. En dan zijn ze denk ik al opgelost,
ze moeten, het is heel belangrijk dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat ze het kunnen uiten. Dus
er moet ook gewoon veel met die jongens gepraat worden, op het moment dat ze het kunnen
uiten, het moment dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden, zijn er veel problemen al
opgelost dat zie je wel. Op het moment dat je stevige klachten hebt, ik ben in de afzondering
geplaatst zus en zo, dat soort zaken, daar moet je gewoon goed aandacht aan besteden, moet
je de ruimte ook geven op een zitting om die jongere te horen, om het verhaal te, te laten
reageren door de unitcoördinator. Dat daar iets van besef gaat ontstaan, ja dan denk ik dat de
klachten wel opgelost kunnen worden, dat het klachtrecht dan wel zijn functie heeft.”983
Uit de klachtenregistratie kunnen we opmerken dat twee klachten gaan over de afhandeling van
klachten, waarbij er bij één klacht specifiek geschreven staat dat het gaat om een trage
klachtprocedure. Deze twee klachten bevestigen hetgeen wat de jongens hierboven aankaarten.
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Dit kan duiden op het feit dat de duurtijd van de klachtenprocedure werkelijk een nadeel vormt.
Ook de professionals erkennen dit probleem en geven hier het volgende over aan: “(…) het
verbeteren van de doorlooptijden dat is iets waarvan wij weten ja dat kan beter, dus daar gaan
we ook op insteken.”984 Ook Tim haalt dit aan: “Want je, op het moment dat je het schrijven,
een brief in een brievenbus, ben je afhankelijk van tijd. Terwijl ik zoiets heb, als jij nu een
probleem hebt en je wilt dat dat morgen is opgelost, dan moet je ook de afweging maken nou
weet je wat, dan ga ik eerst in gesprek.”985 En ook Jan geeft aan dat het soms een lange tijd in
beslag kan nemen: “Euh, soms twee drie weken en soms zes tot acht weken. Kan liggen aan de
vakanties van de klachtencommissie, kan ook liggen aan een administratieve fout, dat ze het
gewoon hebben laten liggen, kan ook liggen aan de complexiteit, dat ze extra onderzoek doen.
Dat ze opnieuw gegevens gaan opvragen en nog opnieuw mensen gaan interviewen ja.”986 De
te lange klachtenafhandeling door de CvT komt ook als pijnpunt naar voor uit het onderzoek
van de Kinderombudsman (2016).
Een formeel wettelijk geregeld klachtrecht betekent ook een duidelijk en strak kader
waarbinnen de jeugdinrichting en de Commissie van Toezicht moeten opereren. Tussen de
interviews door gaf iemand er het volgende over aan: “Toen ik zei dat dit het in België heel wat
minder formeel geregeld is zei hij, ja hier is het heel wettelijk geregeld allemaal wat maakt dat
het soms ook wel wat doorgeschoten is. Hij wist dat ik ook een gesprek zou hebben met de
secretaris van klachtencommissie en hij zei dat zij me dit in detail wel kon uitleggen. Het is
iemand die heel precies is en die alle regeltjes volgt deelde hij mee (op een lachende toon)”987.
Al geven sommige professionals wel aan dat er redelijk soepel met deze regels wordt
omgegaan: “En in principe zijn er ook vormvereisten, het moet binnen de zoveel dagen, het
moet gaan over een beslissing. Euhm maar ik weet dat onze klachtencommissie daar niet zo
streng in is. Van kijk stel dat de termijn overschreden is, dan gaan ze toch altijd kijken naar de
klacht, niet zeggen van euh, dus daar zijn ze wel coulant in. Dus die regels zijn er wel, ook
waarover kun je klagen. Ma volgens mij, de commissie beoordeelt sowieso elke klacht. Stel dat
het, van een maand geleden is, maar het is toch iets serieus, dan gaan ze niet zeggen van euh,
het is niet ontvankelijk want de termijn is, nee dat doen ze niet nee. Dat is dan de commissie
hé.”988 Ook P1 haalt dit aan: “Euhm die klachten over die bejegening zeg maar, die zijn soms
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van een aard, dat je zegt van we nemen ze toch mee en we gaan ze ook gewoon behandelen. En
op het moment dat dan daadwerkelijk blijkt dat een jongere zo behandeld is, ja dan weet je
daar ook iets van. Je kunt eigenlijk via de weg van de bemiddeling, als je een klacht bemiddelt
en de jongere wil de klacht handhaven, gaat die door, maar op het moment dat je over een
bejegeningsklacht een bemiddeling hebt, dan euh zit daar een formele route onder. Dat als je
die bemiddeling naar de directie stuurt en je zegt dit en dit moet gebeuren en de directie weigert
dat, dan heb je in die weigering heb je toch een beslissing zitten en dan kun je via die route.
Snap je, dus dat is een beetje. Ja da kun je allemaal heel precies gaan zitten doen, één punt
zeggen, ik vind het belang veel te groot, dat die bejegening goed plaatsvindt. Dus ik probeer
dat toch mee te nemen. Ook al zit je dan, dat zijn natuurlijk verschillen waar je verschillend
mee om kunt gaan.”989
Zoals eerder aangegeven ervaren heel wat professionals het feit dat de jongens soms misbruik
maken van hun recht om te klagen als een nadeel. De klachtenprocedure vraagt veel tijd en
inzet van de professionals en wanneer dit dan ook nog eens misbruikt wordt, dan betreuren ze
dit ten zeerste: “Ja het nadeel is wel dat het gewoon heel veel tijd vergt en dat jongeren gewoon
kunnen zeggen van ik wil geen bemiddeling en dan komt er een zitting van, terwijl mijn,
allemaal aanvoelen van ja dit kan ook gewoon bemiddeld worden. Het wordt op een verkeerde
manier aangewend. Ja een principekwestie voor sommige jongeren ja. Dat vind ik het nadeel
daaraan, ja (…) Ja dat die schriftelijk mededeling is, dat is, dat vind ik persoonlijk dan wel
frustrerend van euh, kijk de regels zijn duidelijk en zo’n klachten kan je gewoon vermijden. Ik
denk ja, dat vind ik dan wel weer stom zonde, ja, dat ze die regels van het hoor en het papieren
dat ze dat niet altijd, goed wordt opgevolgd en dan gaat hun klacht daarover, dat frustreert mij
dan wel.”990
P7 geeft dit ook aan: “Het is vooral een, die veel tijd vraagt, want je moet rapportages nalezen
en nakijken, opzoeken en dan een verweerschrift typen en dat moet je netjes doen. En soms
moet ik mijn handboek erbij pakken om de juiste artikelnummers te benoemen en ja dan is het.
Het is niet moeilijk, maar het is administratief is het wel veel om het goed te doen”991. En ook
P2 sluit zich hierbij aan: “Ja dat is wat de sfeer die dan gaat gonzen, ja dan ben je, ja zeker
Henk, mijn collega die heeft in de [X]. Ja in het begin was dat, die had bijna een weektaak.
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Die was alleen maar bezig met het ene verweer na he andere te schrijven. Dan denk ik van ja,
daar is wel de discussie ontstaan, van luister jongens dat is zo belastend, als je dan ziet wat je
allemaal moet doen. Hé het beklag in het verweer schrijven, uitzoeken en al eens mee gesprek
gaan, hoe is het nou gegaan, staat het geregistreerd, wat is in het systeem. Dan denk ik, daar
heb je echt de tijd niet voor in de taken die je hebt, als dat de overhand gaat nemen en daar is
uiteindelijk de discussie ontstaan ja, kijk je weet wel op hoofdlijnen, die in de Beginselenwet,
maar soms zijn er ook juridische vraagstukken van interpretatie, heb ik het goed
geïnterpreteerd, klopt het ook wel. Dus heb je ook nog eens juridisch advies voor je verweer en
als ik dit schrijf hoe kun je dit interpreteren. Verweer schrijven is niet maar even een verhaal
opschrijven van feitelijkheden, het is ook el even van oké als ik dit schrijf zo werkt het ook. Dus
dat is wel een hele klus hoor.”992
Ook Bruning, Liefaard en Volf (2004) halen in hun onderzoek aan dat de Bjj heel wat regels en
procedures bevat, wat tot bureaucratie geleid heeft. Voor het personeel komt er namelijk heel
wat administratie bij kijken, waardoor deze wet op gespannen voet zou kunnen komen te staan
met de opvoedingstaak van de jeugdinrichting. Volgens hen wordt de Bjj dan ook als te weinig
flexibel ervaren waardoor het soms voor de groepsleiding lastig is om pedagogisch op te treden.
Het feit dat de procedure veel administratieve tijd en inspanning vraagt, is iets wat ook in ons
onderzoek naar bovenkomt. Dat er door de veelheid aan regels weinig ruimte is om pedagogisch
op te treden wordt dan weer niet door diegene die in dit onderzoek bevraagd werden
aangegeven. De professionals zijn van mening dat er redelijk flexibel met de regels en
procedures kan worden omgesprongen.
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11. Reflectie en discussie
Dit onderzoek heeft zich gebaseerd op de situatie van het klachtrecht in Vlaanderen alvorens
het formeel klachtrecht in Vlaanderen werd ingevoerd. Om na te gaan hoe een praktijk van
klagen eruit ziet wanneer dit op een meer formele manier geregeld is, zijn we gaan kijken hoe
dit eraan toe gaat in Nederland. Ondanks dat ze in Nederland beschikken over een formeel
wettelijk uitgebouwd klachtrecht, komen ook hier in vergelijking met Vlaanderen, dezelfde
stemmen terug van zowel de jongens als de professionals. De jongens in Nederland hebben ook
angst dat wanneer ze klachten indienen dat dit achteraf tegen hen gebruikt kan worden, alsook
vormt het hebben van vertrouwen in het indienen van klachten een probleem. We kunnen ons
bijgevolg afvragen of we hier dan ook niet te maken hebben met een klimaat of context zoals
we dat in Vlaanderen gemerkt hebben, waarin er sprake is van een spanning tussen enerzijds
het pedagogische en anderzijds het beveiligen. Dit toont net zoals in Vlaanderen aan dat het
belangrijk is om na te gaan in wat voor een soort praktijk het klachtrecht vorm krijgt. Deze
praktijk is bijgevolg van invloed op hoe het klachtrecht toegepast, gebruikt en beleefd wordt.
Het observeren in dergelijke praktijken strekt dan ook tot de aanbevelingen.
Het formeel beklagrecht werd in Nederland in de praktijk als tamelijk juridisch en lastig
werkbaar ervaren. De strakke regelgeving zorgde voor weinig ruimte voor het pedagogisch
handelen. De verstaanbare spanning tussen het beklagrecht en het pedagogisch handelen mogen
elkaar niet in de weg staan. Daarom benadrukt men ook dat het beklagrecht een uiterst middel
hoort te zijn en dat zaken eerst op een lager, meer informeel niveau afgehandeld moeten worden
(Liefaard, 2012). Wij zijn ons ook van deze mening toegaan, namelijk dat men altijd moet
nastreven om zo veel mogelijk klachten af te handelen waar ze zijn ontstaan, omdat jongeren
nood hebben aan een snelle reactie op hun probleem. Al sluiten wij ons ook aan bij het feit dat
wanneer ze toch de formele weg willen bewandelen, dat dit altijd mogelijk moet zijn. In het
verlengde hiervan dienen ook de lange doorlooptijden verder bekeken te worden. Ondanks dat
er sprake zou zijn van een spanning, kunnen we het beklagrecht ook bekijken als een mogelijke
pedagogische opportuniteit. Jongens maken er soms een sport van om klachten in te dienen. Ze
gaan met of zonder reden hun rechten in de wet opzoeken, om zo bijvoorbeeld te kijken op
basis van welke schendingen ze klachten kunnen indienen. Door het opzoeken van de wet
kunnen de jongens iets bijleren. Het beklagrecht kan bijgevolg iets leerrijk uitmaken, het kan
de jongens namelijk iets bijbrengen over hoe ze met conflicten of schendingen van hun rechten
moeten omgaan.
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Tot slot lijkt het beklagrecht in Nederland soms aan zijn doel voorbij te gaan. De jongens
gebruiken het immers vaak als middel om een financiële compensatie te krijgen. Een
compensatie wordt vaak toegediend wanneer de professionals in de inrichting niet tegemoet
zijn gekomen aan wettelijk zaken, bijvoorbeeld wanneer men het nalaat om een beschikking
toe te kennen na een sanctie. Wanneer de jongens hierover klagen, is het ons inziens belangrijk
dat ze hierbij in hun gelijk worden gesteld. Het feit dat de jongens het gevoel hebben dat ze
correct behandeld worden, draagt bij tot een goede legitimiteit en schept vertrouwen in de
klachtenprocedure. Het hebben van vertrouwen dat het indienen van klachten iets uithaalt is
dan ook bijzonder belangrijk. Maar of dit dan in de vorm van een financiële compensatie moet
zijn, daar hebben we onze vragen bij. Over het compenseren, al dan niet financieel, dient men
naar onze mening dan ook verder na te denken. We moeten ons echter wel bewust zijn van het
feit dat een compensatie wel aangewezen kan zijn om met sommige klachten op een
pedagogische wijze om te gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een klacht is over het eten, zou het
een pedagogisch verantwoorde compensatie kunnen zijn om ze zelf eten te laten kiezen
(Liefaard, 2017).
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HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE CONCLUSIE
We zijn dit doctoraatsonderzoek gestart met als doel om een antwoord te formuleren op de
volgende onderzoeksvraag: hoe beleven en ervaren jongeren hun tijd in detentie? Deze
onderzoeksvraag werd verder opgesplitst in drie deelvragen. Ten eerste wilden we ook een
antwoord krijgen op de vraag: hoe onderwerpen (of niet) gedetineerde jongeren zich aan een
regime van opsluiting, heropvoeding en/of bestraffing? Ten tweede waren we ook
geïnteresseerd in het volgende: hoe spelen kinder- (mensen) rechten en meer specifiek het
klachtrecht een rol in de dagdagelijkse ervaring van jongeren in detentie? Ten derde wensten
we dit ook te gaan onderzoeken bij de professionals: hoe spelen kinder- (mensen) rechten en
meer specifiek het klachtrecht een rol in de dagdagelijkse ervaring van professionals werkzaam
in die setting? Aan de hand van observaties, interviews en dossieranalyse werd de nodige
informatie verzameld waarvan we hieronder de voornaamste bevindingen zullen weergeven.

1. Belang van procedural justice, legitieme praktijken en participatie
Hoe de jongens zich voelen in de instelling en hoe ze hun plaatsing beleven en ervaren hangt
samen met hoe ze behandeld worden en of ze deze behandeling al dan niet als legitiem
beschouwen. Daarmee lijken de jongens de door Tom Tyler (1990) naar voor geschoven ideeën
rond het belang van procedural justice te bevestigen. De jongens vinden het belangrijk om op
een respectvolle manier behandeld te worden. Wanneer ze van oordeel zijn dat dit het geval is,
zijn ze bereid om respect terug te geven alsook om mee te werken, wat uiteraard ook een
weerslag heeft op het klimaat in de leefgroep. Dit klimaat wordt overigens gekenmerkt door
strikte regels, een vaste routine, een strakke structuur en een puntensysteem om het gedrag en
de houding van de jongens te sturen en, indien nodig, te beteugelen. Het klimaat in de door ons
geobserveerde jeugdinstelling is weliswaar gericht op pedagogische doelen, maar wordt in de
praktijk, toch in belangrijke mate door veiligheid, orde en controle gestuurd. De jongeren
moeten kunnen participeren in het dagelijks leven en ze moeten met andere woorden de nodige
inspraak krijgen. Meerdere door ons geïnterviewde professionals zijn van mening dat ze hieraan
tegemoetkomen door, onder andere, het organiseren van bewonersvergaderingen. Echter, deze
bewonersvergadering missen naar onze mening, voorlopig hun doel. Idealiter zouden deze
bewonersvergaderingen immers een inspraakplatform moeten uitmaken, zonder dat de inspraak
van de jongens bij voorbaat aan banden wordt gelegd. Nu echter wordt de inspraak van de
jongens beperkt tot zaken die louter van toepassing zijn op de jongens zelf.
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2. Invloed van het klimaat
Het feit dat het leven in de jeugdinstelling zodanig beheerst wordt door de structuur en de
discipline, maakt dat de jongens in sterke mate conformistisch gedrag vertonen en door
extrinsieke, in plaats van intrinsieke, motivaties geleid worden (bv.: iets doen om geen slechte
punten te behalen). De jongens geven dit zelf aan en ook de professionals zijn zich hier bewust
van. Maar welke pedagogische doelstellingen bereikt de instelling wanneer ze in hoofdzaak
normconform gedrag afdwingt? Anders gesteld, hoe jongeren intrinsiek gemotiveerd krijgen
om hun gedrag blijvend te veranderen (ook buiten de muren) en om constructief en met
aandacht voor hun eigen agency mee te werken aan hun toekomstig (levens)traject? Het feit dat
de opvoeders bovendien niet altijd op één lijn staan, zorgt, in hoofde van meerdere jongens,
voor onduidelijkheid en een indruk van arbitraire beslissingen, wat dan weer op gespannen voet
staat met het belang van procedural justice en legitieme (machts)praktijken. Op dit vlak is er
naar onze mening dan ook nood aan continue vorming en professionele ondersteuning. Want
dit alles (strakke structuur, disciplinering, percepties van arbitrariteit, weinig aanwakkeren van
intrinsieke motivatie) heeft een invloed op hoe de jongens hun tijd in de instelling beleven en
ervaren. Het zorgt er ook voor dat deze omgeving op het eerste zicht vrij conflictloos lijkt.
Conflicten worden door de structuur, de regels en het puntensysteem als het ware de kop
ingedrukt, waardoor er eerder sprake is van meer heimelijke en stille vormen van verzet. De
vraag rijst hierbij of jongeren in een dergelijke context wel effectief leren om met conflicten
om te gaan of dat zij daarentegen in hoofdzaak leren hoe in een gesloten en strak gestructureerde
setting conflicten te vermijden.
Deze setting is ook van invloed op het indienen van klachten. In een klimaat waar weinig of
geen plaats is voor inspraak en waar elk foutief gedrag wordt bestraft, wordt het moeilijk om
klachten in te dienen zonder te vrezen hierop afgerekend te worden. Of het nu om een informele
praktijk van klagen of een meer formelere praktijk gaat, deze angst komt zowel in Vlaanderen
als in Nederland voor. Het verdient dan ook een aanbeveling om in te zetten op het verhogen
van het vertrouwen van de jongens (trust) in professionals (Liebling & Arnold, 2012; Liebling,
2015)) zodat ze zonder angst klachten durven en kunnen indienen. Ook hier is er bijgevolg nood
aan een professionele omgang met het klachtrecht. Indien de professionals het klagen niet ‘au
sérieux’ nemen en/of er weerstand tegen vertonen, werkt dit de weigerachtige houding van de
jongens in de hand. De jongens en de professionals dienen daarom voldoende op de hoogte te
zijn van de doelen van het klachtrecht en ook de procedure met betrekking tot het indienen van
klachten moet duidelijk zijn. Daarnaast dienen de klachtenprocedures laagdrempelig te zijn en
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de informatievoorziening moet actief gebeuren (van jongeren mag niet verwacht worden dat ze
zichzelf wel zullen informeren), alsook moet deze op gezette tijdstippen herhaald worden.
Wanneer er gebruikt gemaakt wordt van het klachtrecht, moet er zowel voldoende naar de
jongens als naar de professionals teruggekoppeld worden. Belangrijk is om te blijven inzetten
op een pedagogische manier om met klachten om te gaan door met de jongeren in gesprek te
gaan. Alleen wanneer deze informele wegen niet toereikend zijn, lijkt het aangewezen een
toevlucht te nemen tot de meer formele weg.

3. Het belang van een dubbel perspectief: jongeren & professionals
In de literatuur wijst men meermaals op het feit dat er nood is aan meer onderzoek naar de
praktijk van kinderrechten (Françoise & Christiaens, 2015; Liefaard, 2017; Kilkelly U., 2017;
Bernuz Beneitez & Dumortier, 2018). Met dit onderzoek komen we tegemoet aan deze leemte.
De methodologie die in het kader van dit onderzoek gehanteerd werd, namelijk observeren,
interviewen en het inkijken van de klachtdossiers, zijn ons inziens belangrijke
dataverzamelingstechnieken geweest om inzicht te krijgen in de praktijk. De personen die
onderworpen worden aan deze praktijk alsook diegene die er werkzaam zijn werden in dit
onderzoek aan het woord gelaten. Door zowel de jongens als de professionals in rekening te
nemen en ze als het ware een ‘voice’ te geven, hebben we inzicht gekregen in deze praktijk in
zijn totaliteit en in al zijn complexiteit. Het geven van een ‘voice’ stemt tevens overeen met art.
12 van het IVRK (1989), waarin men duidt op het belang van rekening te houden met de mening
van het kind in elke aangelegenheid of procedure die het kind betreft. We zijn er dan ook van
overtuigd dat het integreren van een dubbel perspectief alleen maar een meerwaarde kan
betekenen en we bevelen dit dan ook ten zeerste aan voor toekomstig onderzoek. Dankzij het
dubbel perspectief krijgen we tevens inzicht in gelijkenissen maar ook in verschillen in
belevingen. Zo is het in dit onderzoek opmerkelijk dat bepaalde praktijken die door de jongens
als weinig legitiem gepercipieerd worden (zoals het puntensysteem) ook door de professionals
niet altijd als even legitiem worden aanzien. De bewonersvergaderingen daarentegen worden
door de professionals aanzien als een manier om de jongens inspraak te geven, terwijl de
jongens deze mening dan weer niet delen.

4. Action with law of het belang van doing children’s rights
Niet alleen op methodologisch vlak maar ook op theoretisch vlak brengt dit onderzoek, naast
het belang van procedural justice en legitimacy van de professionals nieuwe inzichten naar
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voor. Dit onderzoek leert ons immers iets over de theorie van kinderrechten en het verschil
tussen ‘law in books’ en ‘law in action’. Meer zelfs, zoals Kaminski (2015) het terecht en
correct omschrijft dient de onderzoeker niet zozeer aandacht te hebben voor het verschil tussen
‘law in books’ en ‘in action’ maar dient de onderzoeker net de ‘action with law’ te ontrafelen.
Immers, in de praktijk vertrekken de professionals niet (of zelden) vanuit een recht of een wet
die in de praktijk moet geïmplementeerd worden. Zij vertrekken vanuit hun dagelijkse praktijk
en mobiliseren (al dan niet) bepaalde wetten of rechten op bepaalde manieren. Rechten zijn dan
ook één van de ‘tools’ in de ‘toolbox’ van de professional of één van de ‘ressources
mobilisables’ zoals Kaminski ze ook noemt (2015 pp. 108). Het geven van een ‘voice’ aan de
jongens en de professionals, samen met het observeren van de dagelijkse praktijk, geeft ons
zodoende een zicht op hoe het klachtrecht gemobiliseerd wordt door de actoren ‘at stake’: de
jongeren en de professionals.
Ook Christiaens (2012) haalt aan dat de formele erkenning van kinderrechten één ding is, maar
dat dit nog iets compleet anders is dan de echte erkenning van kinderen als ‘subjecten’ en hoe
dit alles vorm krijgt in de praktijk. Françoise & Christiaens (2015) tonen aan dat we ons er
steeds bewust van moeten zijn dat het bestaan van deze rechten niet automatisch resulteert in
een effectieve en correcte toepassing ervan in de praktijk. Ook Kilkelly (2008) wijst op het feit
dat het naïef zou zijn om te geloven dat internationale kinderrechten zorgen voor een perfect
sjabloon. Om inzicht te krijgen in de praktijk waarin deze kinderrechten functioneren, is het
bijgevolg van belang om deze praktijk in detail te onderzoeken. De strakke structuur,
disciplinering en ‘repressieve’ setting (de jongens zitten daar voor een misdrijf) waar
onderwerping deel van is, maakt het echter niet evident om kinderrechten te mobiliseren. Het
is dus niet alleen van belang om kinderrechten te voorzien, maar het is des te belangrijker om
effectief aan kinderrechten ‘te doen’ in de praktijk (doing children’s rights).
Lundy et al. (2011) tonen aan dat kinderen weinig betrokken worden in onderzoek waarin men
de focus legt op kinderrechten, waardoor de stem van het kind bijgevolg vaak sterk afwezig is.
Kinderen moeten net zoals volwassenen de nodige rechten krijgen, maar ze mogen niet op
dezelfde manier behandeld worden omwille van hun leeftijd en kwetsbaarheid. Kinderen
krijgen allerlei rechten dankzij het Kinderrechtenverdrag (1989) en deze rechten zouden er voor
moeten zorgen dat kinderen benaderd worden als volwaardige ‘rechtssubjecten’. Maar het zijn
nog altijd volwassenen die deze kinderrechten gemaakt hebben, die over deze kinderrechten
beslissen, zonder dat daarin de mening van het kind stelselmatig geïntegreerd wordt. Deze
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manier van werken, waarbij volwassenen ‘in het belang van het kind’ handelen (zoals het IVRK
overigens zelf voorschrijft), leunt echter sterk aan bij het paternalistische denken van vroeger,
meer bepaald dat kinderen niet ‘klaar’ zijn om met bepaalde ‘rechten voor volwassen’ om te
gaan (Cordero, 2015). In het verlengde hiervan vragen Bernuz Beneitez en Dumortier (2018)
zich dan ook af of deze kinderrechten wel zorgen voor een breuk met het verleden. Zorgen de
kinderrechten werkelijk voor een nieuwe wind in de praktijk? Of legitimeert het nieuwe
kinderrechtendiscours oude paternalistische en/of disciplinerende praktijken vis-à-vis kinderen
en jongeren?

5. Het pedagogische dient voorop te staan
Dit onderzoek leert ons niet alleen iets over de theorie van kinderrechten, maar ook over de
plaatsing en de detentie an sich. Gedurende lange tijd wijst onderzoek op het feit dat het
opsluiten van mensen, en in dit geval jongeren, niet de ideale oplossing is om te reageren op
criminele feiten, maar toch blijven we dit doen. Foucault sprak zich hierover uit door te stellen
dat we op de hoogte zijn van alle beperkingen van de gevangenis. We weten dat ze nutteloos
is, zo niet gevaarlijk. Toch kunnen we geen alternatief vinden om ze te vervangen. Hij
omschrijft de gevangenis bijgevolg als een verwerpelijke maar tegelijk economische oplossing
(Foucault, 2007, p. 317). Het mag voor zich spreken dat er nood is aan alternatieven, maar
zolang we hier niet aan tegemoet komen, is het vooral van belang om te blijven inzetten op een
pedagogische benadering, opdat negatieve effecten van het gevangenschap tot een minimum
beperkt kunnen worden. Vrijheidsberoving is en moet een ‘ultimum remedium’ blijven, maar
wanneer dit noodzakelijk is laat ons er dan op zijn minst voor zorgen dat ze dan ook iets ‘echt’
bijleren tijdens hun plaatsing. Het pedagogisch werken met jongeren alsook het integreren van
kinderrechten in de setting lijken nog al te vaak onderdrukt te worden door de controle en de
veiligheid die het klimaat blijven domineren. Er lijkt nog te veel ingezet te worden op het
bereiken van sociaal wenselijk gedrag in de jeugdinstelling, terwijl de vraag rijst of deze
jongeren niet vooral nood hebben aan het aanleren van een veelheid aan competenties, gaande
van vaardigheden op vlak van onderwijs en/of tewerkstelling tot individuele vaardigheden en
attitudes om met persoonlijke en/of interrelationele conflicten om te gaan.
Van een informeel naar een formeel klachtrecht evolueren kan zorgen voor een hele nieuwe
invulling van het klachtrecht in gesloten jeugdinstellingen. Maar hopen dat hierdoor ook de
pedagogische aanpak in de instelling vanzelf mee zal veranderen, getuigt ons inziens van te
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veel naïviteit. Om de pedagogische aanpak te veranderen zal ook de strakke structuur en
‘repressieve’ context, mee moeten evolueren. Anders gesteld, het invoeren van een formeel
klachtrecht is geen wonderoplossing om de diepere, structurele problemen van het pedagogisch
project in een gesloten setting aan te pakken.

6. Future challenges
Met de komst van het nieuwe formele klachtrecht zal de praktijk van het klagen in Vlaanderen
naar alle waarschijnlijkheid veranderen. Immers, nieuwe actoren treden op de voorgrond (met
name de maandcommissarisen) die mee invulling zullen geven aan de praktijk, aan het ‘doing
children’s rights’. Onderzoeksmatig zou het dan ook erg interessant en relevant zijn om na te
gaan in hoeverre deze nieuwe en meer geformaliseerde praktijk verschilt van de oude, door ons
onderzochte informele praktijk. De belangrijkste vraag hierbij lijkt te zijn hoe dit formele
klachtrecht gemobiliseerd wordt in de praktijk en hoe deze nieuwe mechanismen de praktijk
veranderen. Een tweede aanbeveling voor toekomstig onderzoek betreft de integratie van
meisjes in het onderzoek naar klachtrecht. We hebben in dit onderzoek namelijk alleen jongens
betrokken, wat mogelijks een invloed heeft gehad op de resultaten. Een interessante piste voor
verder onderzoek is dan ook om meisjes over dit onderwerp te bevragen en jeugdinstellingen
met meisjes, of met een gemengde populatie te observeren.
Naast de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, sluiten we dit concluderend hoofdstuk af
met enkele aanbevelingen naar de praktijk toe. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voor dat
het vinden van een evenwicht tussen de controle en de veiligheid die deze context vereist en de
pedagogische ambities ten aanzien van de jongeren allerminst evident is. Volgens ons is het
daarom van belang om meer doorgedreven orthopedagogische know how te integreren en dit
rekening houdende met de bijzondere setting waarin deze jongeren zitten. Het inbrengen van
dergelijke doorgedreven know how vereist echter mensen en middelen. De vraag rijst of in
tijden van ontbering en van usual suspects er wel voldoende ruimte, interesse en politieke wil
is om te investeren in the other en in the usual suspect.
Het bestaande puntensysteem krijgt zowel van de jongens als van sommige professionals heel
wat kritiek, alsook worden verschillende regels in twijfel getrokken. De nodige reflectie
hieromtrent is aan de orde. Het uitwerken van een systeem waarbij men het gedrag en de
houding van de jongens overheen een week ‘beoordeelt’ (in plaats van dagelijks) kan mogelijks
een alternatief vormen. Het lijkt ons verder aangewezen om meer in te zetten op positieve
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bekrachtiging, door aandacht te hebben voor talenten, kwaliteiten en interesses van de jongeren.
Op deze manier kan misschien ook de intrinsieke motivatie van de jongeren aangewakkerd
worden. Het werken met in tijd beperkte en haalbare modules, die inzetten op concrete
vaardigheden waar jongeren ook buiten de setting ‘iets mee zijn’, lijkt evenzeer
nastrevenswaardig. Bovenal is er, volgens ons, echter nood aan meer legitimiteit van en ‘trust’
in de professionals (Liebling, 2012; 2015). Een als legitiem aanvaarde context, waar vertrouwen
in de professionals heerst, kan alleen maar bijdragen tot een positief klimaat. Tot slot verdient
de vraag hoe men met conflicten in deze context maar ook buiten de muren moet omgaan, meer
aandacht.
Ondanks het feit dat het klachtrecht vorm krijgt in een bijzondere context van geslotenheid,
kunnen we niet ontkennen dat het klachtrecht een belangrijke hefboom kan vormen om
specifieke gebeurtenissen of voorvallen aan te klagen en problemen naar buiten te brengen. Het
klachtrecht biedt met andere woorden ook mogelijkheden. We gaan in Vlaanderen over van een
informeel klachtrecht naar een formeel klachtrecht. De problemen met betrekking tot het
klachtrecht die in dit onderzoek naar boven kwamen, dienen volgens ons aangepakt te worden
samen met de introductie van het formele klachtrecht, anders valt te vrezen dat het klagen in de
praktijk en hoe daarmee wordt omgegaan niet fundamenteel zal veranderen.
Uit ons onderzoek blijkt dat het klachtrecht op een redelijk passieve manier gebracht werd, we
raden dan ook ten zeerste aan dat het klachtrecht in de toekomst op een meer actieve manier
gebracht en gedragen moet worden (ook door de professionals), alsook moet er voldoende
duidelijke informatie voorhanden zijn. Met de vernieuwing van het klachtrecht komt men hier
met de introductie van de maandcommissarissen gedeeltelijk aan tegemoet. Deze
maandcommissarissen zullen de jeugdinstelling op regelmatige tijdstippen bezoeken, waardoor
de jongens op een meer actieve manier met het klachtrecht geconfronteerd worden. Dit zal de
bekendheid van het klachtrecht ten goede komen, maar daarnaast dient men ook consequent te
voorzien in een duidelijke en adequate informatievoorziening.
Tot slot nog dit: het strikte klimaat waarin de jongens het gevoel hebben dat ze anderen, ‘het
systeem’, de professionals, etc. niet kunnen vertrouwen, heeft duidelijk een invloed op het
klachtrecht. Zowel in de Vlaamse informele praktijk als in de meer formelere praktijk van
Nederland bleek dat de jongens weinig vertrouwen hebben in het feit of het indienen van
klachten überhaupt iets uithaalt. Het is daarom uiterst belangrijk om in de nieuwe formele(re)
praktijk die er aankomt in Vlaanderen voluit te gaan voor een klimaat waar de geplaatste
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jongeren het gevoel hebben dat ze klachten kunnen en mogen indienen, dat dit ook zinvol is,
zonder dat ze daarbij angst moeten hebben dat dit achteraf tegen hen zal gebruikt worden. Het
gevoel van ‘anything you say or do can and will be used against you’ is nefast voor het
welslagen van het klachtrecht. ‘Trust’ is dan ook het nieuwe codewoord.
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BIJLAGEN
1. Informed consent jongens Vlaanderen

Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Informatiedocument
Informatie over het onderzoek
Ik doe een onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel over jongens die geplaatst zijn in een
gesloten jeugdinstelling. Ik wil te weten komen hoe jongeren hun plaatsing beleven en ervaren.
Ik wil dit proberen te begrijpen door te kijken naar de conflicten die in de instelling voorkomen
en ik wil hierbij kijken naar wat de mogelijke rol van het klachtrecht is of kan zijn.
Ik wil dus met mijn onderzoek graag te weten komen hoe er wordt omgaan met conflicten
binnen de instelling en de klachten die jullie kunnen hebben ten gevolge hiervan.
Doel van het onderzoek
In België is er weinig wetenschappelijk onderzoek aanwezig over hoe jongeren hun tijd in een
instelling beleven. We weten ook bijna niets over de conflicten en klachten van jongeren in
instellingen. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op hoe dit er allemaal aan toe gaat
in de praktijk en daarom willen we zowel met jou als met het personeel praten.
Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op hoe jongeren en personeel omgaan met
conflicten en klachten en we willen hierbij beide partijen een stem geven.
Vrijwillige deelname en anonimiteit
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Dat wil zeggen dat niet deelnemen geen
enkel gevolg heeft voor jou. Eens je beslist hebt om deel te nemen mag je op elk moment
beslissen toch te stoppen. Ook mag je na de deelname kiezen om je medewerking te beëindigen,
dan worden jouw gegevens verwijderd en vernietigd uit het onderzoek.
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Het is tevens belangrijk om te weten dat ik een onafhankelijke onderzoekster ben. Ik sta volledig
los van justitie, jeugdrechters, de jeugdinstelling en andere instanties.
Alle gegevens zullen onder volledige vertrouwelijkheid verwerkt worden. Jij blijft anoniem,
jouw naam zal nergens gebruikt worden. De onderzoekster is de enige die jouw echte naam
kent, maar zij is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat er in het gesprek aan bod komt
blijft tussen jou en de onderzoekster. Er zal op geen enkel moment gebruik worden gemaakt
van jouw persoonsgegevens. Wanneer ik een onderzoeksrapport schrijf, zal ik over jouw
verhaal rapporteren onder een fictieve naam. Als je wil mag je die fictieve naam zelf kiezen.
De vrijwilligheid en de anonimiteit van alle deelnemers zal worden gewaarborgd.
Als je achteraf nog vragen hebt over het onderzoek, dan mag je mij altijd contacteren.
Hoe kan je mij bereiken?
Je kan mij bereiken via
-

telefoon op het nummer: 0497 15 64 86

-

post op het adres:

Esther de Graaf
Vakgroep Criminologie VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel

-

via email op edegraaf@vub.ac.be
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Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Document medewerking deelnemer (Consent Form)
Deelnemer:
1. Ik bevestig dat ik het informatiedocument grondig heb doorgelezen. Ik heb de kans
gekregen om vragen te stellen en heb daarop voldoende antwoord gekregen.
2. Ik bevestig dat mijn deelname volledig vrijwillig is en dat ik het recht heb om mijn deelname
in te trekken op elk moment tijdens het onderzoek zonder enige vorm van verantwoording.
3. Ik verklaar mij akkoord met het feit dat de informatie die ik vertel tijdens het gesprek
volledig anoniem zal worden gemaakt voor het gebruik in dit onderzoek.
4. Ik verleen wel/geen (schrappen wat niet past) toestemming om het gesprek op te nemen
met bandopnemer993.
Naam:
Datum:
Handtekening deelnemer:
Esther de Graaf
Onderzoekster
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Criminologie
Plein 2 – 1050 Brussel
Tel: +32 (0) 2 629 11 42
Gsm: 0497 15 64 86
Datum:
Handtekening onderzoeker:

993

Waarom een bandopnemer? Mits je akkoord gaat, zal het gesprek worden opgenomen. Dit is om voor mij
de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken. Om je anonimiteit te garanderen, zullen alle opnames,
eens het interview is uitgeschreven, worden vernietigd.
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2. Informed consent personeel Vlaanderen

Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Informatiedocument
Het onderzoek
Het gaat om een vergelijkend onderzoek dat zich focust op geplaatste delinquente jongens in
België en Nederland. Het onderzoek wordt gefinancierd door het SRP (Strategic Research
Program) van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek wil peilen naar hoe jongeren hun
vrijheidsberoving beleven en ervaren. Een belangrijk aspect hiervan betreft het omgaan met
conflicten in een gesloten instelling met pedagogische setting. Met dit onderzoek wil ik inzicht
en begrip trachten te verkrijgen in hoe zowel jongeren als personeel omgaan met conflicten in
een gesloten instelling en wil ik tevens ook nagaan wat de mogelijke rol van het klachtrecht
daarin is of kan zijn.
In mijn onderzoek wil ik dus graag te weten komen hoe er wordt omgaan met conflicten
binnen de instelling en de klachten die jullie kunnen hebben ten gevolge hiervan.
Doel van het onderzoek
In België is er weinig wetenschappelijk onderzoek aanwezig over hoe jongeren hun tijd in een
instelling beleven en ervaren. Onderzoek met betrekking tot conflicten en klachten is eveneens
zeer schaars. Met dit onderzoek willen we tegemoet komen aan deze leemte. Alsook willen we
met dit onderzoek proberen om meer zicht te krijgen op hoe klachten in de praktijk al dan niet
een rol spelen en hoe men daarmee omgaat. Het is dan ook daarom dat we zowel de jongeren
als het personeel aan het woord willen laten.
Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op hoe jongeren en personeel omgaan met
conflicten en klachten en we willen hierbij beide partijen een stem geven.
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Vrijwillige deelname en anonimiteit
Dit onderzoek wordt uiteraard gevoerd met de nodige deontologische en wetenschappelijke
garanties. Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Elke deelnemer kan zowel tijdens
als na het onderzoek beslissen om zijn of haar medewerking alsnog te beëindigen. De reeds
vergaarde gegevens zullen dan verwijderd en vernietigd worden uit het onderzoek.
Het is tevens belangrijk om te weten dat ik een onafhankelijke onderzoekster ben. Ik sta volledig
los van justitie, jeugdrechters, de jeugdinstelling en andere instanties.
Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992. De
naam, de functie en/of de rol van de deelnemer, alsook de naam van de instelling zullen nergens
gebruikt worden. De onderzoekster is de enige die kennis heeft van deze gegevens, maar zij is
gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat in het gesprek aan bod komt blijft tussen de
deelnemer en de onderzoekster. Er zal op geen enkel moment gebruik worden gemaakt van de
persoonsgegevens. Bij het schrijven van het onderzoeksrapport, zal er gerapporteerd worden
over uw verhaal onder een fictieve naam, zonder vermelding van uw rol of functie in de
instelling. Indien u dat wenst, mag u zelf uw fictieve naam kiezen. Uw identiteit zal op geen
enkele manier aangetoond kunnen worden.
De vrijwilligheid en de anonimiteit van alle deelnemers zal worden gewaarborgd.
Als u achteraf nog vragen heeft over het onderzoek, dan mag u mij altijd contacteren.
U kan mij bereiken via onderstaande gegevens:
Esther de Graaf
Vakgroep Criminologie VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
02/629.11.42
0497/15.64.86
edegraaf@vub.ac.be
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Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Document medewerking deelnemer (Consent Form)
Deelnemer:
5. Ik bevestig dat ik het informatiedocument grondig heb doorgelezen. Ik heb de kans gekregen om
vragen te stellen en heb daarop voldoende antwoord gekregen.
6. Ik bevestig dat mijn deelname volledig vrijwillig is en dat ik het recht heb om mijn deelname in te
trekken op elk moment tijdens het onderzoek zonder enige vorm van verantwoording.
7. Ik verklaar mij akkoord met het feit dat de informatie die ik vertel tijdens het gesprek volledig
anoniem zal worden gemaakt voor het gebruik in dit onderzoek.
8. Ik verleen wel/geen (schrappen wat niet past) toestemming om het gesprek op te nemen met
bandopnemer994.

Naam:
Datum:
Handtekening deelnemer:
Esther de Graaf
Onderzoekster
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Criminologie
Plein 2 – 1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 629.11.42
Gsm: 0497/15.64.86
Datum:
Handtekening onderzoeker:

994

Waarom een bandopnemer? Mits akkoord van de deelnemer, zal het gesprek worden opgenomen. Dit is
om de verwerking van de gegevens voor de onderzoekster te vergemakkelijken. Om de anonimiteit van de
deelnemers te garanderen, zullen alle opnames, eens de interviews zijn uitgeschreven, worden vernietigd.
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3. Informed consent jongens Nederland

Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Informatiedocument
Informatie over het onderzoek
Ik doe een onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel over jongens die geplaatst zijn in een
gesloten jeugdinstelling. Ik wil te weten komen hoe jongeren hun plaatsing beleven en ervaren.
Ik wil dit proberen te begrijpen door te kijken naar de conflicten die in de instelling voorkomen
en ik wil hierbij kijken naar wat de mogelijke rol van het klachtrecht is of kan zijn.
Ik wil dus met mijn onderzoek graag te weten komen hoe er wordt omgaan met conflicten
binnen de instelling en de klachten die jullie kunnen hebben ten gevolge hiervan.
Doel van het onderzoek
In België is er weinig wetenschappelijk onderzoek aanwezig over hoe jongeren hun tijd in een
instelling beleven. We weten ook bijna niets over de conflicten en klachten van jongeren in
instellingen. Daarom hebben we in België een onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen
op hoe dit alles er in de praktijk aan toe gaat. We hebben daar zowel met jongens als met het
personeel gesproken. Het onderzoek dat we gedaan hebben in België zouden we graag willen
vergelijken met een Justitiële jeugdinrichting in Nederland. Daarom zouden we graag met jou
en het personeel over deze onderwerpen in gesprek willen gaan.
Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op hoe jongeren en personeel omgaan met
conflicten en klachten en we willen hierbij beide partijen een stem geven.
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Vrijwillige deelname en anonimiteit
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Dat wil zeggen dat niet deelnemen geen
enkel gevolg heeft voor jou. Eens je beslist hebt om deel te nemen mag je op elk moment
beslissen toch te stoppen. Ook mag je na de deelname kiezen om je medewerking te beëindigen,
dan worden jouw gegevens verwijderd en vernietigd uit het onderzoek.
Het is tevens belangrijk om te weten dat ik een onafhankelijke onderzoekster ben. Ik sta volledig
los van justitie, jeugdrechters, de Justitiële jeugdinrichting en andere instanties.
Alle gegevens zullen onder volledige vertrouwelijkheid verwerkt worden. Jij blijft anoniem,
jouw naam zal nergens gebruikt worden. De onderzoekster is de enige die jouw echte naam
kent, maar zij is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat er in het gesprek aan bod komt
blijft tussen jou en de onderzoekster. Er zal op geen enkel moment gebruik worden gemaakt
van jouw persoonsgegevens. Wanneer ik een onderzoeksrapport schrijf, zal ik over jouw
verhaal rapporteren onder een fictieve naam. Als je wil mag je die fictieve naam zelf kiezen.
De vrijwilligheid en de anonimiteit van alle deelnemers zal worden gewaarborgd.
Als je achteraf nog vragen hebt over het onderzoek, dan mag je mij altijd contacteren.
Hoe kan je mij bereiken?
Je kan mij bereiken via
-

telefoon op het nummer: 0497 15 64 86

-

post op het adres:

Esther de Graaf

Vakgroep Criminologie VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
-

via email op edegraaf@vub.ac.be
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Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Document medewerking deelnemer (Consent Form)
Deelnemer:
9. Ik bevestig dat ik het informatiedocument grondig heb doorgelezen. Ik heb de kans gekregen om
vragen te stellen en heb daarop voldoende antwoord gekregen.
10. Ik bevestig dat mijn deelname volledig vrijwillig is en dat ik het recht heb om mijn deelname in te
trekken op elk moment tijdens het onderzoek zonder enige vorm van verantwoording.
11. Ik verklaar mij akkoord met het feit dat de informatie die ik vertel tijdens het gesprek volledig
anoniem zal worden gemaakt voor het gebruik in dit onderzoek.
12. Ik verleen wel/geen (schrappen wat niet past) toestemming om het gesprek op te nemen met
bandopnemer995.

Naam:
Datum:
Handtekening deelnemer:
Esther de Graaf
Onderzoekster
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Criminologie
Plein 2 – 1050 Brussel
Tel: +32 (0) 2 629 11 42
Gsm: 0497 15 64 86
Datum:
Handtekening onderzoeker:

995

Waarom een bandopnemer? Mits je akkoord gaat, zal het gesprek worden opgenomen. Dit is om voor mij
de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken. Om je anonimiteit te garanderen, zullen alle opnames,
eens het interview is uitgeschreven, worden vernietigd.
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4. Informed consent personeel Nederland

Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Informatiedocument
Het onderzoek
Het gaat om een vergelijkend onderzoek dat zich focust op jongens die een strafbaar feit hebben
gepleegd in België en Nederland. Het onderzoek wordt gefinancierd door het SRP (Strategic
Research Program) van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek wil peilen naar hoe
jongeren hun vrijheidsberoving beleven en ervaren. Een belangrijk aspect hiervan betreft het
omgaan met conflicten in een gesloten instelling met pedagogische setting. Met dit onderzoek
wil ik inzicht en begrip trachten te verkrijgen in hoe zowel jongeren als personeel omgaan met
conflicten in een gesloten instelling en wil ik tevens ook nagaan wat de mogelijke rol van het
klachtrecht daarin is of kan zijn.
In mijn onderzoek wil ik dus graag te weten komen hoe er wordt omgaan met conflicten
binnen de instelling en de klachten die jullie kunnen hebben ten gevolge hiervan.
Doel van het onderzoek
In België is er weinig wetenschappelijk onderzoek aanwezig over hoe jongeren hun tijd in een
instelling beleven en ervaren. Onderzoek met betrekking tot conflicten en klachten is eveneens
zeer schaars. Daarom hebben we in België een onderzoek uitgevoerd om tegemoet te komen
aan deze leemte. We willen met dit onderzoek proberen om meer zicht te krijgen op hoe
klachten in de praktijk al dan niet een rol spelen en hoe men daarmee omgaat. Het is dan ook
daarom dat we zowel de jongeren als het personeel aan het woord hebben gelaten. Daar het gaat
om een internationaal vergelijkend onderzoek, zouden we een gelijkend onderzoek willen
uitvoeren in een Justitiële jeugdinrichting in Nederland.
Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op hoe jongeren en personeel omgaan met
conflicten en klachten en we willen hierbij beide partijen een stem geven.
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Vrijwillige deelname en anonimiteit
Dit onderzoek wordt uiteraard gevoerd met de nodige deontologische en wetenschappelijke
garanties. Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Elke deelnemer kan zowel tijdens
als na het onderzoek beslissen om zijn of haar medewerking alsnog te beëindigen. De reeds
vergaarde gegevens zullen dan verwijderd en vernietigd worden uit het onderzoek.
Het is tevens belangrijk om te weten dat ik een onafhankelijke onderzoekster ben. Ik sta volledig
los van justitie, jeugdrechters, de Justitiële jeugdinrichting en andere instanties.
Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden conform de wet van 1 september 2001. De
naam, de functie en/of de rol van de deelnemer, alsook de naam van de instelling zullen nergens
gebruikt worden. De onderzoekster is de enige die kennis heeft van deze gegevens, maar zij is
gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat in het gesprek aan bod komt blijft tussen de
deelnemer en de onderzoekster. Er zal op geen enkel moment gebruik worden gemaakt van de
persoonsgegevens. Bij het schrijven van het onderzoeksrapport, zal er gerapporteerd worden
over uw verhaal onder een fictieve naam, zonder vermelding van uw rol of functie in de
instelling. Indien u dat wenst, mag u zelf uw fictieve naam kiezen. Uw identiteit zal op geen
enkele manier aangetoond kunnen worden.
De vrijwilligheid en de anonimiteit van alle deelnemers zal worden gewaarborgd.
Als u achteraf nog vragen heeft over het onderzoek, dan mag u mij altijd contacteren.
U kan mij bereiken via onderstaande gegevens:
Esther de Graaf
Vakgroep Criminologie VUB
Pleinlaan 2
1050 Brussel
02/629.11.42
0497/15.64.86
edegraaf@vub.ac.be
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Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Document medewerking deelnemer (Consent Form)
Deelnemer:
13. Ik bevestig dat ik het informatiedocument grondig heb doorgelezen. Ik heb de kans gekregen om
vragen te stellen en heb daarop voldoende antwoord gekregen.
14. Ik bevestig dat mijn deelname volledig vrijwillig is en dat ik het recht heb om mijn deelname in te
trekken op elk moment tijdens het onderzoek zonder enige vorm van verantwoording.
15. Ik verklaar mij akkoord met het feit dat de informatie die ik vertel tijdens het gesprek volledig
anoniem zal worden gemaakt voor het gebruik in dit onderzoek.
16. Ik verleen wel/geen (schrappen wat niet past) toestemming om het gesprek op te nemen met
bandopnemer996.

Naam:
Datum:
Handtekening deelnemer:
Esther de Graaf
Onderzoekster
Vrije Universiteit Brussel
Vakgroep Criminologie
Plein 2 – 1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 629.11.42
Gsm: 0497/15.64.86
Datum:
Handtekening onderzoeker:

996

Waarom een bandopnemer? Mits akkoord van de deelnemer, zal het gesprek worden opgenomen. Dit is
om de verwerking van de gegevens voor de onderzoekster te vergemakkelijken. Om de anonimiteit van de
deelnemers te garanderen, zullen alle opnames, eens de interviews zijn uitgeschreven, worden vernietigd.
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5. Vragenlijst jongens Vlaanderen
Interview jongens: Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Persoonsgegevens/socio-demografische gegevens
Datum interview
Duur interview (achteraf in te vullen)
Fictieve naam
Leeftijd
Leefgroep
1) Sinds wanneer verblijf je hier in [X]?
2) Is het de eerste keer dat je in een instelling verblijft?
3) Heb je er zicht op hoe lang je hier moet blijven?
o

Mag je daarna naar huis of wat is je vooruitzicht?

Beleving/aanpassing/weerstand/pains
4) Hoe voel je je hier?
o
o
o

Kan je een beschrijving geven van je dagdagelijkse activiteiten?
o Wat vind je daarvan?
Wat vind je ervan dat je opgesloten zit?
o Wat mis je in de instelling het meest van je leven buiten de instelling?
Heb je tot nu toe iets bijgeleerd van je tijd in de instelling?

5) Het leven in de instelling is heel anders dan thuis. Alles is hier heel strikt geregeld.
o
o
o

Hoe heb je dat allemaal beleefd toen je hier voor het eerst binnenkwam? Hoe was dat?
Hoe pas je jezelf aan aan het leven hier in de instelling?
Hoe maak je het leven in de instelling dragelijk?

6) Zijn er dagdagelijkse problemen of frustraties of zaken waar je mee worstelt waarvan
je mij voorbeelden kan geven?
7) Hoe is je relatie met de andere jongens?
o
o

Hoe lig je in de groep?
Heb je vrienden in de leefgroep?
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8) Hoe is je relatie met het personeel (opvoeders, psychosociaal personeel, directie,…)?
Kinderrechten/conflicten/klachten
9) Wanneer je als minderjarige in een instelling verblijft, kan je beroep doen op je
kinderrechten. Weet je wat dit is en wat vind je hiervan?
10) Doen er zich conflicten voor in de instelling? Kan je misschien enkele voorbeelden
geven?
o
o
o
o

Gaat het om conflicten tussen de jongens onderling of gaat het eerder om conflicten met het
personeel?
Hoe gaat men daar mee om in de instelling (personeel: opvoeders-directie,…)?
Heb je zelf al eens een conflict meegemaakt?
Komt er soms geweld aan te pas?

11) Als er zich een conflict of probleem voordoet of als je ergens niet mee akkoord bent,
kan je dan een klacht indienen?
o
o

Weet jij hoe je een klacht kan indienen? Hoe doe je dat?
Bij wie kan je hier voor terecht in de instelling?

12) Kan je bij iemand buiten de instelling terecht als je een klacht hebt over iets?
o
o
o

Ken je de kinderrechtencommissaris en de JO-lijn?
Heb je ooit al eens naar de JO-lijn of de kinderrechtencommissaris gebeld? Zo ja, wat was de
uitkomst en heeft het je geholpen?
Volgens de wet kan je ook terecht bij: Advocaat? Jeugdrechter? Parlementsleden?

13) Krijg je in de instelling informatie over wat je moet doen als je een klacht hebt?
o

o

Krijg je een brochure bij aankomst?
o Ligt deze brochure op je kamer en neem je die mee tijdens je verblijf?
o Lees je deze brochure?
o Overlopen de opvoeders deze brochure mee? (responsabilisering)
Kan je bij iemand terecht als je hier meer informatie over wil?

14) Heb je ooit al eens een klacht ingediend?
o
o
o
o
o
o

Waarom wel/niet?
Waarover ging het dan? (Wat was de situatie: leg uit)
Hoe is het afgelopen? (Duur tussen indiening en resultaat?)
Kon je op hulp rekenen tijdens het indienen van een klacht?
Komt het vaak voor dat er iemand van de andere jongens een klacht wil indienen of indient?
Was het probleem opgelost nadat je een klacht had ingediend?

15) Wat is je mening over het feit dat je een klacht kan indienen?
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17) In Nederland bestaat er een speciale commissie (los van de instelling) die zich buigt
over klachten van jongeren in instellingen. Zo is er elke maand iemand die de
instelling bezoekt en met de jongeren komt praten om eventuele klachten aan te
pakken. In België wil men dit misschien ook invoeren. Wat denk je hiervan? Is dit
een goed of een slecht idee?
Afsluiten interview
18) Ik ben aan het einde van mijn vragen gekomen, maar misschien heb jij nog vragen
voor mij?
19) Is er misschien iets waar we niet over gesproken hebben, maar waarvan jij denkt dat
het interessant is voor mijn onderzoek?
Bedankt voor je medewerking!

378

6. Vragenlijst personeel Vlaanderen
Interview personeel: Omgaan met conflicten en klachten binnen de jeugdinstelling.
Persoonsgegevens/socio-demografische gegevens
Datum interview
Duur interview (achteraf in te vullen)
Fictieve Naam
Leeftijd
Geslacht
1) Sinds wanneer werkt u in [X]?
2) Wat is uw functie?
o
o
o
o
o
o
o

Wat zijn uw taken?
Komt u bij uw dagdagelijkse activiteiten in contact met de jongeren?
Wat is uw opleiding?
Wat vindt u van uw job?
Ik kan aannemen dat het niet altijd even evident is om uw job uit te oefenen, kan u aangeven
hoe u uzelf blijft motiveren?
Waar ziet u zichzelf op professioneel niveau binnen een aantal jaar staan?
Heeft u het gevoel dat uw geslacht een invloed heeft op de uitoefening van uw functie?

Beleving/aanpassing/weerstand/pains
3) Heeft u een idee hoe de jongeren zich hier in het algemeen voelen?
o
o

o

Alles is hier heel strikt geregeld, er zijn veel regels, heeft u een idee hoe de jongens dit ervaren
en wat is uw mening hierover?
Heeft u een idee hoe de jongeren hun opsluiting beleven/ervaren?
o Heeft u een idee wat de jongens het meeste missen van hun leven buiten wanneer ze
opgesloten zijn?
o Hoe is het voor u om in een gesloten setting te werken?
Heeft u het gevoel dat de jongeren iets bijleren tijdens hun verblijf in de instelling en wat is uw
mening hierover?

4) Het leven in de instelling is voor jongeren heel anders dan het leven thuis. Heeft u een
idee hoe de jongeren zich aanpassen aan het leven in de instelling?
o
o

Passen ze zich gemakkelijk aan? Hoe doen ze dat?
Hanteren de jongens bepaalde strategieën om hun tijd in de instelling aangenaam te maken?
Heeft u daar zicht op?

5) Hoe is de relatie tussen de jongens onderling?
o

Hoe is de groepssfeer?
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7) Hoe is uw relatie met de jongens?
8) Hoe is uw relatie met uw collega’s?
Kinderrechten/Conflicten/klachten
9) Wanneer minderjarigen in een jeugdinstelling verblijven, kunnen ze beroep doen op hun
kinderrechten. Wat vindt u hiervan?
10) In een jeugdinstelling moeten de jongens met verschillende mensen samenleven. Ik kan
aannemen dat dit niet altijd even evident is. Doen er zich soms conflicten voor in de instelling?
Kan u mij enkele voorbeelden geven?
o
o
o
o

Gaat het om conflicten tussen de jongens onderling of gaat het eerder om conflicten met het
personeel?
Hoe gaat men daar mee om in de instelling (personeel: opvoeders-directie,…)?
Bent u zelf al eens verwikkeld geraakt in een conflict?
Komt er soms geweld aan te pas?

11) Als er zich een conflict of probleem voordoet of als een jongere ergens niet mee akkoord
is, kan die dan een klacht indienen?
o

Is er een klachtenprocedure?

12) Bij wie kunnen de jongens in de instelling terecht om een klacht in te dienen?
13) Kunnen ze ook buiten de instelling terecht om een klacht in te dienen?
o
o
o

Bij de kinderrechtencommissaris en de JO-lijn?
Heeft u het al eens meegemaakt dat er iemand een klacht wil indienen bij de JO-lijn of de
kinderrechtencommissaris? Zo ja, hoe ging dit in zijn werk?
Volgens de wet kunnen de jongeren ook terecht bij hun advocaat, bij de jeugdrechter en bij
parlementsleden om klachten in te dienen, komt dit in de praktijk voor?

14) Hoe informeren jullie de jongeren over hun klachtrecht?
o

o

Krijgen ze hierover een brochure bij aankomst?
o Om welke brochures gaat het?
o Ligt deze brochure op hun kamer en nemen ze die mee tijdens hun verblijf?
o Heeft u er een idee van of de jongens de brochures daadwerkelijk lezen?
o Overlopen de opvoeders de brochures mee met de jongens?
Bij wie kunnen ze terecht indien ze meer informatie wensen over de klachtenprocedure?
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15) Heeft er ooit al eens een jongere op u beroep gedaan om een klacht in te dienen of
heeft er ooit al eens iemand bij u een klacht ingediend of geklaagd over iets?
o
o
o
o

Waarover ging het dan? (Wat was de situatie: leg uit)
Hoe is het afgelopen? (Duur tussen indiening en resultaat?)
Kan de jongere op hulp rekenen tijdens het indienen van een klacht?
Worden er veel klachten ingediend?

16) Als een jongere een klacht indient, is het probleem dan meestal opgelost?
17) Wat is uw mening over het feit dat jongeren een klacht kunnen indienen?
18) In Nederland bestaat er een Commissie van toezicht die zich buigt over klachten van
jongeren in instellingen. Zo is er elke maand een maandcommissaris die de
instelling bezoekt en met de jongeren komt praten om eventuele klachten aan te
pakken. In België wil men dit misschien ook invoeren. Wat is uw mening hierover?
Afsluiten interview
19) Ik ben aan het einde van mijn vragen gekomen, maar misschien heeft u nog vragen
voor mij?
20) Is er misschien iets waar we niet over gesproken hebben, maar waarvan u denkt dat
het interessant is voor mijn onderzoek?
21) Kan u in 1 zin samenvatten hoe het voor u is om in een jeugdinstelling met delinquente
jongens te werken?
Bedankt voor uw medewerking!
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7. Vragenlijst jongens Nederland
Interview jongens: Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Persoonsgegevens/socio-demografische gegevens
Datum interview
Duur interview (achteraf in te vullen)
Fictieve naam
Leeftijd
Leefgroep
1) Sinds wanneer verblijf je hier in [X]?
2) Is het de eerste keer dat je in een instelling verblijft?
3) Heb je er zicht op hoe lang je hier moet blijven?
o

Mag je daarna naar huis of wat is je vooruitzicht?

Beleving/aanpassing/weerstand/pains
4) Hoe voel je je hier?
o
o
o

Kan je een beschrijving geven van je dagdagelijkse activiteiten?
o Wat vind je daarvan?
Wat vind je ervan dat je opgesloten zit?
o Wat mis je in de instelling het meest van je leven buiten de instelling?
Heb je tot nu toe iets bijgeleerd van je tijd in de instelling?

5) Het leven in de instelling is heel anders dan thuis. Alles is hier heel strikt geregeld.
o
o
o

Hoe heb je dat allemaal beleefd toen je hier voor het eerst binnenkwam? Hoe was dat?
Hoe pas je jezelf aan aan het leven hier in de instelling?
Hoe maak je het leven in de instelling dragelijk?

6) Zijn er dagdagelijkse problemen of frustraties of zaken waar je mee worstelt waarvan
je mij voorbeelden kan geven?
7) Hoe is je relatie met de andere jongens?
o
o

Hoe lig je in de groep?
Heb je vrienden in de leefgroep?
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8) Hoe is je relatie met het personeel (opvoeders, psychosociaal personeel, directie,…)?
Kinderrechten/conflicten/klachten
9) Wanneer je als minderjarige in een instelling verblijft, kan je beroep doen op je
kinderrechten. Weet je wat dit is en wat vind je hiervan?
10) Doen er zich conflicten voor in de instelling? Kan je misschien enkele voorbeelden
geven?
o
o
o
o

Gaat het om conflicten tussen de jongens onderling of gaat het eerder om conflicten met het
personeel?
Hoe gaat men daar mee om in de instelling (personeel: opvoeders-directie,…)?
Heb je zelf al eens een conflict meegemaakt?
Komt er soms geweld aan te pas?

11) Als er zich een conflict of probleem voordoet of als je ergens niet mee akkoord bent,
kan je dan een klacht indienen?
o
o
o

Is er een klachtenprocedure? Kan je die mij eens toelichten?
Bij wie kan je hier voor terecht in de instelling?
Bestaat er zoiets als een interne regeling?

12) Krijg je in de instelling informatie over wat je moet doen als je een klacht hebt?
o

o

Krijg je een brochure bij aankomst?
o Ligt deze brochure op je kamer en neem je die mee tijdens je verblijf?
o Lees je deze brochure?
o Overlopen de opvoeders deze brochure mee? (responsabilisering)
Kan je bij iemand terecht als je hier meer informatie over wil?

13) Heb je ooit al eens een klacht ingediend?
o
o
o
o
o
o

Waarom wel/niet?
Waarover ging het dan? (Wat was de situatie: leg uit)
Hoe is het afgelopen? (Duur tussen indiening en resultaat?)
Kon je op hulp rekenen tijdens het indienen van een klacht?
Komt het vaak voor dat er iemand van de andere jongens een klacht wil indienen of indient?
Was het probleem opgelost nadat je een klacht had ingediend?

14) Wat is je mening over het feit dat je een klacht kan indienen?
o

Wat vind je van het bestaan van de Commissie van toezicht?

15) In België bestaat er voorlopig nog geen Commissie van toezicht waarbij jongeren
klachten kunnen indienen. Jongeren in instellingen kunnen wel klagen, maar dit
verloopt via andere kanalen. In Nederland is het allemaal wettelijk geregeld, in
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België is dit minder het geval. Is het voor jullie een meerwaarde dat jullie over zo’n
systeem beschikken of zou je liever hebben dat het wat minder formeel geregeld is
zoals in België?
Afsluiten interview
16) Ik ben aan het einde van mijn vragen gekomen, maar misschien heb jij nog vragen
voor mij?
17) Is er misschien iets waar we niet over gesproken hebben, maar waarvan jij denkt dat
het interessant is voor mijn onderzoek?
18) Om af te sluiten. Kan je je verblijf in de justitiële jeugdinstelling in één zin
samenvatten?
Bedankt voor je medewerking!
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8. Vragenlijst personeel Nederland
Interview personeel: Omgaan met conflicten en klachten binnen de Justitiële jeugdinrichting.
Persoonsgegevens/socio-demografische gegevens
Datum interview
Duur interview (achteraf in te vullen)
Fictieve Naam
Leeftijd
Geslacht
3) Sinds wanneer werkt u in [X]?
4) Wat is uw functie?
o Wat zijn uw taken?
o Komt u bij uw dagdagelijkse activiteiten in contact met de jongeren?
o Wat is uw opleiding?
o Wat vindt u van uw job?
o Ik kan aannemen dat het niet altijd even evident is om uw job uit te oefenen, kan u aangeven
hoe u uzelf blijft motiveren?
o Waar ziet u zichzelf op professioneel niveau binnen een aantal jaar staan?
o Heeft u het gevoel dat uw geslacht een invloed heeft op de uitoefening van uw functie?

Beleving/aanpassing/weerstand/pains
3) Heeft u een idee hoe de jongeren zich hier in het algemeen voelen?
o
o

o

Alles is hier heel strikt geregeld, er zijn veel regels, heeft u een idee hoe de jongens dit ervaren
en wat is uw mening hierover?
Heeft u een idee hoe de jongeren hun opsluiting beleven/ervaren?
o Heeft u een idee wat de jongens het meeste missen van hun leven buiten wanneer ze
opgesloten zijn?
o Hoe is het voor u om in een gesloten setting te werken?
Heeft u het gevoel dat de jongeren iets bijleren tijdens hun verblijf in de instelling en wat is uw
mening hierover?

4) Het leven in de instelling is voor jongeren heel anders dan het leven thuis. Heeft u een
idee hoe de jongeren zich aanpassen aan het leven in de instelling?
o
o

Passen ze zich gemakkelijk aan? Hoe doen ze dat?
Hanteren de jongens bepaalde strategieën om hun tijd in de instelling aangenaam te maken?
Heeft u daar zicht op?

5) Hoe is de relatie tussen de jongens onderling?
o

Hoe is de groepssfeer?
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6) Hoe is uw relatie met de jongens?
7) Hoe is uw relatie met uw collega’s?
Kinderrechten/Conflicten/klachten
8) Wanneer minderjarigen in een jeugdinstelling verblijven, kunnen ze beroep doen op
hun kinderrechten. Wat vindt u hiervan?
9) In een jeugdinstelling moeten de jongens met verschillende mensen samenleven. Ik
kan aannemen dat dit niet altijd even evident is. Doen er zich soms conflicten voor in
de instelling? Kan u mij enkele voorbeelden geven?
o
o
o
o

Gaat het om conflicten tussen de jongens onderling of gaat het eerder om conflicten met het
personeel?
Hoe gaat men daar mee om in de instelling (personeel: opvoeders-directie,…)?
Bent u zelf al eens verwikkeld geraakt in een conflict?
Komt er soms geweld aan te pas?

10) Als er zich een conflict of probleem voordoet of als een jongere ergens niet mee
akkoord is, kan die dan een klacht indienen?
o

Is er een klachtenprocedure? Kan u die mij eens toelichten?

11) Bij wie kunnen de jongens in de instelling terecht om een klacht in te dienen?
o

Bestaat er ook zoiets als een interne regeling?

12) Hoe informeren jullie de jongeren over hun klachtrecht?
o

o

Krijgen ze hierover een brochure bij aankomst?
o Om welke brochures gaat het?
o Ligt deze brochure op hun kamer en nemen ze die mee tijdens hun verblijf?
o Heeft u er een idee van of de jongens de brochures daadwerkelijk lezen?
o Overlopen de opvoeders de brochures mee met de jongens?
Bij wie kunnen ze terecht indien ze meer informatie wensen over de klachtenprocedure?

13) Heeft er ooit al eens een jongere op u beroep gedaan om een klacht in te dienen of
heeft er ooit al eens iemand bij u een klacht ingediend of geklaagd over iets?
o
o
o
o

Waarover ging het dan? (Wat was de situatie: leg uit)
Hoe is het afgelopen? (Duur tussen indiening en resultaat?)
Kan de jongere op hulp rekenen tijdens het indienen van een klacht?
Worden er veel klachten ingediend? (reden hiervoor?)

14) Als een jongere een klacht indient, is het probleem dan meestal opgelost?

386

15) Wat is uw mening over het feit dat jongeren een klacht kunnen indienen?
o

Wat is uw mening over het bestaan van de Commissie van toezicht?

16) In België bestaat er voorlopig nog geen Commissie van toezicht die zich buigt over
klachten van jongeren in instellingen. Al gaan er wel stemmen op om in België ook
een Commissie van toezicht (naar Nederlands voorbeeld) op te richten. Jongeren
kunnen in Belgische jeugdinstellingen wel klagen, maar dit verloopt op een meer
informele manier, via verschillende kanalen. In Nederland is het klachtrecht
wettelijk geregeld, in België is dit minder het geval. Is het voor jullie een
meerwaarde dat jullie over een dergelijk formeel systeem beschikken of zou u liever
hebben dat het allemaal wat minder formeel geregeld is zoals in België?
Afsluiten interview
17) Ik ben aan het einde van mijn vragen gekomen, maar misschien heeft u nog vragen
voor mij?
18) Is er misschien iets waar we niet over gesproken hebben, maar waarvan u denkt dat
het interessant is voor mijn onderzoek?
19) Kan u in 1 zin samenvatten hoe het voor u is om in een jeugdinstelling met
delinquente jongens te werken?

Bedankt voor uw medewerking!

387

9. Tabel overzicht duurtijd
Nr. klacht

Datum doorgestuurd

Datum uitspraak

Gemiddelde duurtijd

naar klachtencommissie

klachtencommissie

1

19 januari

29 april

2 maand en 2 weken

2

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

3

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

4

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

5

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

6

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

7

19 januari

11 maart

3 weken en 2 dagen

8

26 januari

29 april

2 maand en 1 week

9

1 februari

31 mei

4 maand, 1 week en 1
dag

10

4 februari

31 mei

4 maand en 5 dagen

11

10 februari

11 maart

3 maand, 3 weken en 6
dagen

12

17 februari

31 mei

3 maand 2 weken en 6
dagen

13

17 februari

11 maart

3 weken en 2 dagen

14

25 februari

17 mei

2 maand, 3 weken en 5
dagen

15

29 februari

31 mei

3 maand, 1 week en 1
dag

16

29 februari

11 maart

1 week en 4 dagen

17

29 februari

31 mei

3 maand, 1 week en 1
dag

18

7 maart

29 april

1 maand, 3 weken en 4
dagen

19

7 maart

29 april

1 maand, 3 weken en 4
dagen

20

7 maart

29 april

1 maand, 3 weken en 4
dagen
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21

7 maart

29 april

1 maand, 3 weken en 4
dagen

22

7 maart

29 april

1 maand, 3 weken en 4
dagen

23

7 maart

31 mei

3 maand en 1 dag

24

7 maart

31 mei

3 maand en 1 dag

25

7 maart

31 mei

3 maand en 1 dag

26

9 maart

17 mei

2 maand, 1 week en 6
dagen

27

31 maart

14 juni

2 maand, 2 weken en 5
dagen

28

31 maart

29 april

1 maand en 1 dag

29

31 maart

29 juni

3 maand en 6 dagen

30

1 april

29 april

4 weken

31

1 april

14 juni

2 maand, 2 weken en 4
dagen

32

1 april

29 april

4 weken

33

5 april

14 juni

2 maand en 2 weken

34

12 april

15 september

5 maanden, 3 weken en
2 dagen

35

20 april

11 mei

3 weken

36

21 april

14 juni

1 maand, 3 weken en 5
dagen

37

21 april

26 juli

3 maand, 1 week en 5
dagen

38

21 april

14 juni

1 maand, 3 weken en 5
dagen

39

28 april

31 mei

1 maand en 5 dagen

40

28 april

14 juni

1 maand, 2 weken en 5
dagen

41

28 april

11 mei

1 week, 6 dagen

42

17 mei

29 juni

1 maand, 2 weken en 1
dag
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43

10 mei

14 juni

1 maand en 1 week

44

11 mei

29 juni

1 maand en 2 weken

45

13 mei

29 juni

1 maand, 1 week en 5
dagen

46

13 mei

29 juni

1 maand, 1 week en 5
dagen

47

20 mei

26 juli

2 maand, 1 week en 4
dagen

48

23 mei

29 juni

1 maand, 1 week en 2
dagen

49

23 mei

10 juni

2 weken en 4 dagen

50

23 mei

29 juni

1 maand, 1 week en 2
dagen

51

23 mei

29 juni

1 maand, 1 week en 2
dagen

52

14 juni

29 juni

2 weken en 1 dag

53

14 juni

26 juli

1 maand en 2 weken

54

14 juni

29 juni

2 weken en 1 dag

55

28 juni

9 augustus

1 maand en 2 weken

56

29 juni

15 september

2 maand, 3 weken en 1
dag

57

4 juli

15 september

2 maand, 2 weken en 3
dagen

58

5 juli

9 augustus

1 maand en 1 week

59

8 juli

15 september

2 maand, 1 week en 6
dagen

60

15 juli

9 augustus

3 weken en 4 dagen

61

15 juli

9 augustus

3 weken en 4 dagen

62

15 juli

9 augustus

3 weken en 4 dagen

63

28 juli

1 september

1 maand en 1 week

64

2 augustus

1 september

1 maand en 2 dagen

65

2 augustus

1 september

1 maand en 2 dagen
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10. Duiding tabel aantal klachten per jaar per jeugdinrichting per jaar
De tabel waarin we het aantal klachten per jeugdinstelling per jaar hebben weergeven, zullen
we hier op basis van de beschikbare cijfers uit de jaarverslagen van de CvT, verder bespreken.
Het aantal klachten van de jeugdinrichting Den Hey-Acker stijgen in 2012 en in 2014. Daarna
nemen ze in 2015 terug af, om vervolgens in 2016 redelijk constant te blijven. Tot slot kunnen
we spreken over een lichte stijging in 2017. Het aantal klachten in De Hunnerberg in 2012 stijgt
enorm in 2014. In 2015 daalt het aantal aanzienlijk, om in 2016 terug een grote stijging door te
maken, waarna het aantal ingediende klachten in 2017 weer enorm afneemt. Voor de
Hartelborgt kunnen we tussen 2012 en 2013 ook een aanzienlijke stijging opmerken. In het
jaarverslag van 2013 werd aangekaart dat deze stijging te wijten zou zijn aan het hoog
personeelstekort/ziekteverzuim en de bijhorende klachten hieromtrent. Tevens waren
verschillende klachten van een beperkt aantal leefgroepen (Commissie van Toezicht, 2014).
Het aantal klachten in Teylingereind daalt in 2013 in vergelijking met 2012, om daarna in 2014
en 2015 aanzienlijk te stijgen om uiteindelijk in 2016 tot een absoluut hoogtepunt te komen.
Na dit hoogtepunt zien we in 2017 echter terug een serieuze afname.
Van Het Keerpunt beschikken we maar over één jaarverslag, dus hier kunnen we geen verdere
uitspraken over doen. Dit is ook het geval voor de particuliere jeugdinrichting Juvaid. Tot slot
is het aantal klachten in de particuliere jeugdinrichting Lelystad in 2015 ten opzichte van 2014
gestegen om in 2016 terug af te nemen wanneer we ze vergelijken met 2015. Uit het jaarverslag
van 2017 dat handelt over 2016 kunnen we opmaken dat de stijging te verklaren is door het feit
dat er in 2015 meer jongeren waren die verantwoordelijk waren voor verschillende klachten.
Tevens bleek dat in 2016 de maandcommissaris instaat was om klachten op een lager niveau
op te lossen (Commissie van Toezicht, 2017). Dit toont aan dat bemiddeling ervoor kan zorgen
dat problemen opgelost geraken zodat deze niet tot klachten moeten leiden.
Klachten 2012
Uit de opgestelde tabel kunnen we afleiden dat de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker te
Breda in 2012 in totaal 124 klachten heeft binnen gekregen. In het jaarverslag kunnen we ook
lezen dat van de 124 klachten, er 45 werden bemiddeld. De overige klachten, werden doorgezet
naar de beklagcommissie of werden ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2013). Het aantal
ingetrokken klachten zouden we kunnen linken aan het feit dat jongeren na bemiddeling of door
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middel van een gesprek met de maandcommissaris of een personeelslid tot een oplossing zijn
gekomen.
In De Hunnerberg te Nijmegen werd in 2012 58 maal beklag gedaan. Er werden 46 klachten
ingetrokken, waarvan 24 werden ingetrokken na bemiddeling ingetrokken (Commissie van
Toezicht, 2013). Het gaat hier om meer dan de helft van de ingetrokken klachten. Dit zou
eventueel kunnen wijzen op het feit dat bemiddeling reeds op een laag niveau een oplossing
voor de partijen kan bieden.
In de jeugdinrichting Teylingereind te Sassenheim werden in 2012 290 klachten afgehandeld.
Van deze 290 behandelde klachten, waren er 225 nieuw binnen gekomen klachten in 2012. De
overige klachten kunnen klachten zijn van het vorige kalenderjaar. 205 van de 290 klachten
werden ingetrokken. Van de 62 bemiddelingen werden er 20 klachten ingetrokken. De overige
klachten kwamen voor de beklagcommissie, werden ingetrokken voor de bemiddeling of
werden ingetrokken voor de beklagzitting. Meer dan de helft van de klachten werd dus
ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2013).
In 2012 kwamen er 244 nieuwe klachten in De Hartelborgt te Spijkernisse binnen. Van deze
244 ingekomen klachten, werden er 228 klachten afgedaan. Ook hier kan een groot aantal
ingetrokken klachten opgemerkt worden, namelijk 101. Van dit aantal werden er 90
ingetrokken na bemiddeling (Commissie van Toezicht, 2013).
Klachten 2013
De Hartelborgt te Spijkernisse kreeg in 2013 442 klachten binnen, waarvan er 423 afgedaan
werden in 2013. We moeten hierbij rekening houden dat er ook klachten werden afgedaan van
het vorige kalenderjaar. Dit kan soms een vertekend beeld geven van het totaal aantal afgedane
klachten. De CvT begint elk werkjaar met een bepaalde beginvoorraad. De binnen gekomen
klachten beschouwen ze als instroom. De afgedane klachten zijn dus zowel klachten van de
beginvoorraad als van de instroom. In totaal werden er van de 442 binnen gekomen klachten
198 ingetrokken. Het gaat hier om bijna de helft van het totaal aantal ingediende klachten. Van
de 198 ingetrokken klachten, werden er 164 ingetrokken na bemiddeling en 34 werden omwille
van andere redenen ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2014).
In 2013 zijn er in Het Keerpunt te Cadier en Keer 68 klachten binnengekomen. Van deze 68,
werden er 60 bemiddeld. Slechts 8 klachten kwamen voor op een beklagzitting (Commissie van
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Toezicht, 2014). Het aantal afgehandelde klachten in de justitiële jeugdinrichting Teylingereind
te Sassenheim bedragen 141. Het gaat hier om 139 nieuw binnen gekomen klachten, de twee
andere klachten zijn van het vorige kalenderjaar. Alle klachten die ingediend zijn, worden eerst
ter bemiddeling doorgestuurd naar de maancommissaris. Van de 139 nieuw binnengekomen
klachten werden er 92 ingetrokken, 60 werden naar bemiddeling gestuurd, waarvan er 31
werden ingetrokken na de bemiddeling. De overige werden dus omwille van andere redenen
ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2014).
Klachten 2014
In 2014 kwamen er in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker te Breda 215 klachten
binnen. Van de 215 binnengekomen klachten werden er in 2014 12 gegrond verklaard, 40
ongegrond en 19 klachten werden niet ontvankelijk verklaard. Meer dan de helft van de 215
binnengekomen klachten werden ingetrokken, namelijk zo’n 119 klachten waarvan 51 na
bemiddeling en 86 klachten werden ingetrokken omwille van andere redenen. Tenslotte werden
er ook nog 9 klachten afgedaan na rogatoir verzoek (Commissie van Toezicht, 2014).
De Hunnerberg te Nijmegen kreeg 214 klachten ingediend. Van de 214 ingediende klachten,
werden er 84 ingetrokken. Van deze 84 ingetrokken klachten, werden er 43 klachten
ingetrokken na bemiddeling. Ongeveer de helft van de klachten werd ingetrokken na
bemiddeling door de maandcommissaris, wat erop zou kunnen wijzen dat bemiddeling een
gunstig middel is om klachten op een lager niveau af te handelen (Commissie van toezicht,
2015).
In 2014 werden er in Het Keerpunt 67 klachten ingediend. Er kwamen slechts 16 klachten op
zitting, wat maakt dat 51 klachten werden bemiddeld (Commissie van toezicht, 2015).
Van de 173 klachten in 2014 van de justitiële jeugdinrichting Teylingereind te Sassenheim
werden 88 klachten naar de maandcommissaris gezonden ter bemiddeling. 20 van deze
bemiddelingen zorgde voor een intrekking van de klacht. De overige klachten werden op zitting
behandeld, bleken voor de bemiddeling al ingetrokken te zijn of werden voor de beklagzitting
ingetrokken (Commissie van toezicht, 2015).
Tot slot beschikken we voor 2014 nog over het jaarverslag van de justitiële jeugdinrichting
Lelystad te Zutphen. Van de 149 ingekomen klachten werden er 36 na bemiddeling door de
maandcommissaris ingetrokken (Commissie van toezicht, 2015).
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Klachten 2015
In 2015 kwamen er in de particuliere jeugdinrichting Lelystad 236 klachten binnen. Hiervan
werden er 61 bemiddeld en ook ingetrokken na bemiddeling. Zo’n 58 klachten werden
ingetrokken al dan niet voor een gesprek met de maandcommissaris en 3 klachten werden
ingetrokken op zitting (Commissie van Toezicht, 2017).
Voor Den Hey-Acker werden er in 2015 161 klachten ingediend. 35 werden er hiervan
ingetrokken na bemiddeling, de overige werden doorgezet naar de beklagzitting of werden op
een ander tijdstip ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2016).
In De Hartelborgt diende ze 278 klachten in, waarvan er 23 werden ingetrokken. Een overige
44 werden ingetrokken na bemiddeling (Commissie van Toezicht, 2016).
De Hunnenberg kreeg 159 klachten binnen in 2015, waarvan er 114 werden doorgestuurd ter
bemiddeling door de maandcommissaris. In totaal werden er 68 ingetrokken (Commissie van
Toezicht, 2016).
Tot slot werden er in 2015 in Teylingereind 264 klachten ingediend, waarvan er 90 werden
doorgestuurd ter bemiddeling naar de maandcommissaris. 38 hiervan resulteerde na
bemiddeling in intrekking. De overige werden doorgestuurd naar de beklagzitting of werden op
een ander tijdstip ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2016).
Klachten 2016
In 2016 werden er in Den Hey-Acker te Breda 160 klachten ingediend. Hiervan werden er 38
ingetrokken na bemiddeling. De overige klachten werden doorgezet naar de beklagzitting of
werden op een ander tijdstip ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2017).
In De Hunnerberg kwamen er in 2016 zo’n 238 klachten binnen. Hiervan werden er 160 ter
bemiddeling naar de maandcommissaris gestuurd. Van deze 160 klachten werden er 24
ingetrokken na bemiddeling. Het totaal aantal ingetrokken klachten situeert zich op 59 klachten
(Commissie van Toezicht, 2017).
In 2016 dienden jongeren in Juvaid 164 klachten in. Zo’n 64 van de 89 ter bemiddeling
ingediende klachten werden na bemiddeling ingetrokken. Een klacht werd voor de bemiddeling
ingetrokken en op zitting waren dat er 11 (Commissie van Toezicht, 2017).

394

In de jeugdinrichting Lelystad werden er 160 klachten ingediend in 2016, waarvan er 18 werden
ingetrokken na bemiddeling. Er werden ook 87 andere klachten ingetrokken. Dit was
voornamelijk na het gesprek van het afdelingshoofd na handhaving van de klacht bij de
maandcommissaris (Commissie van Toezicht, 2017).
In 2016 werden er in Teylingereind 406 klachten ingediend. 77 hiervan werden na bemiddeling
ingetrokken, 6 werden ingetrokken ter zitting en 185 klachten werden ingetrokken zonder
specifieke reden (Commissie van Toezicht, 2017).
Klachten 2017
In 2017 werden er in Den Hey-Acker te Breda 191 klachten ingediend. Van het totaal aantal
ingediende klachten werden er 51 ingetrokken, waarvan 31 na bemiddeling en 20 na rogatoir
verzoek (Commissie van Toezicht, 2018).
De Hunnerberg kreeg in 2017 zo’n 135 klachten binnen. Van deze 135 klachten werden er 119
klachten doorgestuurd voor bemiddeling. In totaal werden er 61 klachten ingetrokken, waarvan
27 na bemiddeling (Commissie van Toezicht, 2018).
In de jeugdinrichting Teylingereind werden er in 2017 zo’n 299 klachten ingediend. Van dit
aantal werden er 223 klachten ingetrokken, 62 na bemiddeling, 157 klachten werden door de
jongeren zonder dat ze daar een reden voor opgaven ingetrokken en 4 klachten werden ter
zitting ingetrokken (Commissie van Toezicht, 2018).
Na het bekijken van deze cijfers is het belangrijk om te wijzen op het feit dat met deze
cijfergegevens zéér voorzichtig moet worden omgegaan. We beschikken niet over alle
jaarverslagen (niet alle jaarverslagen van alle inrichtingen zijn gepubliceerd), waardoor we
geen veralgemeenbare uitspraken kunnen doen. Tevens moeten we het totaal aantal klachten
per inrichting ook met enige nuance bekijken. Het is namelijk zo dat bijna elke CvT jaarlijks
begint met een beginvoorraad aan klachten van het jaar voordien. Er is dus een verschil tussen
het aantal klachten dat binnenkomt dat jaar en het aantal klachten dat wordt afgehandeld. Het
aantal klachten dat afgehandeld wordt, kunnen dus klachten van het vorige kalenderjaar
bevatten. De cijfers die weergegeven zijn in de schema’s zijn het totaal aantal
afgehandelde/behandelde klachten van dat jaar. Al zijn er ook jaarverslagen van bepaalde CvT
bij waar het CvT niet begonnen is met een beginvoorraad.
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