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De Justitiële Jeugdinrichting (JJI) in Lelystad werkt samen met het Landelijk Coördinatiepunt 
Beveiligde Bedden. Meestal gaat het over de doorplaatsingsmogelijkheden vanuit de JJI naar 
andere organisaties waar de jongeren kunnen verblijven en wonen na hun traject in de JJI. Dit 
komt de ontwikkeling van de jongere ten goede! 

 

Allereerst wat context. De meeste jongeren (jongens/jongemannen tussen 14 en 25 jaar) in JJI 
Lelystad verblijven daar in kader van een PIJ-maatregel: ‘Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen’ 
(in de volksmond jeugd-tbs). De maximale straf in het jeugdstrafrecht is twee jaar detentie. Soms is 
de rechter van mening dat intensieve begeleiding nodig is om herhaling van het misdrijf te 
voorkomen. Dan legt hij een PIJ-maatregel op. Deze duurt drie jaar. De maatregel kan telkens 
maximaal met twee jaar verlengd worden tot een maximum van zeven jaar. Het laatste jaar is 
voorwaardelijk.  

 
Behandelingen tijdens de PIJ-maatregel 
Tijdens het traject van een PIJ-maatregel worden verschillende behandelingen gestart. De eerste 
behandeling is de ‘Leren van Delict interventie’. Met als doel de delict gerelateerde risicofactoren te 
achterhalen. Daarna volgen andere behandelingen. De uitkomsten van behandelingen, de 
ontwikkelingen die een jongere doormaakt en het gedrag dat wordt gezien op school en op de 
leefgroep zijn indicaties voor het wel of niet verlengen van een PIJ-maatregel.  

 
Resocialisatie in verschillende fases 
Naast behandelingen kent de PIJ-maategel verschillende fases van resocialisatie. De eerste fase is 
begeleid verlof. Onder begeleiding gaan de jongeren bijvoorbeeld boodschappen doen in een winkel 
of op familiebezoek. De volgende stap in het traject is onbegeleid verlof. De jongere gaat dan zonder 
begeleiding op verlof. Vooraf maken we een duidelijk plan met de jongere, waar hij zich aan moet 
houden. Ook staan daarin meerdere contactmomenten met de leefgroep. Achteraf bespreken we de 
verloven en wordt er contact opgenomen met het verlofadres om te achterhalen hoe het verlof voor 
hen is geweest. In de fase van onbegeleid verlof zoeken we ook naar een passende dagbesteding of  



 

werk. De jongere gaat dan vanuit de JJI op verlof om zijn werkzaamheden uit te voeren. Als deze 
fases goed verlopen, volgt de laatste stap. Dit is het meerdaags onbegeleid verlof, waarbij de 
jongeren op een verlofadres mag blijven slapen (bijvoorbeeld een weekend naar ouders).  

 
De laatste stap: stage in de samenleving 
Loopt dit allemaal goed, dan is de jongere toe aan de laatste stap van zijn intramurale PIJ-maatregel:  
het Scholings- en Trainings- Programma (STP). Dit duurt gemiddeld zes maanden. De jongere gaat 
naar een passende woonplek, volgt een passende dagbesteding van minimaal 26 uur per week en 
staat onder toezicht van de reclassering. Het is de eerste fase buiten de JJI, binnen de PIJ-maatregel. 
Een soort stage in de samenleving. Wanneer dit goed verloopt, volgt de voorwaardelijke beëindiging 
van de PIJ-maatregel. De jongere staat dan een jaar lang alleen nog onder toezicht van de 
reclassering. De JJI is dan niet meer betrokken.  

 
Specialistische zorg na het PIJ-traject nodig 
Voor een groot aantal jongeren is specialistische zorg nodig na het PIJ-traject. Zij hebben 
ontwikkelingsachterstanden, een verstandelijke beperking, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving 
en/of psychiatrische klachten. Het vinden van een passende woonplek voor deze jongeren kan erg 
ingewikkeld zijn. Het gaat vaak om meervoudig problematiek en vervolgplekken kunnen schrikken 
van de forensische titel die de jongere heeft. Daarnaast zijn er lange wachtlijsten waardoor trajecten 
stagneren. De samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden ervaren wij als 
ondersteunend. In verschillende fases maar ook in overleggen (bijv. gemeenten) denken zij mee. Dit 
zorgt ervoor dat het traject van een jongere minder risico loopt om te stagneren. En dat komt zijn 
ontwikkeling (en daarmee de samenleving) ten goede!  

 

Leestip (achter inlog): https://www.tijdschriftdepsycholoog.nl/wetenschap/de-pij-maatregel/ 


