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Voorwoord 
 
Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar nazorgtrajecten voor Marokkaanse 
jongeren, dat in opdracht van de gemeente Rotterdam is uitgevoerd. Ten eerste is 
daarbij de aandacht uitgegaan naar het landelijk ingevoerde Work-Wisetraject dat aan 
Rotterdamse jongeren al vanaf de eerste dag van verblijf in De Hartelborgt wordt aan-
geboden. Daarnaast gaat het om intensieve coachingstrajecten die door drie 
Rotterdamse coachingsbureaus aan Rotterdamse Marokkanen wordt aangeboden.  
 
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. Aller-
eerst zijn dat de personen die nauw betrokken waren bij het aanleveren van de 
onderzoeksdata. Het gaat hierbij met name om Hans Valstar (Ministerie van Justitie, 
Dienst Justitiële Inrichtingen), Paul Harland (politieregio Haaglanden), Wiet Schiethart 
(politieregio Rotterdam-Rijnmond) en Kristel van Sambeek (politieregio Amsterdam-
Amstelland). 
Verder hebben we veel te danken aan medewerkers van JJI De Hartelborgt bij het 
verzamelen van informatie. Zowel ITB’ers, leidinggevenden als secretariële ondersteu-
ning hebben ertoe bijgedragen dat zoveel mogelijk informatie over de jongeren is 
verzameld. 
Daarnaast hebben we vanuit Work-Wise Nederland veel medewerking gekregen bij het 
verkrijgen van in de dossiers ontbrekende informatie. Met name Irma van Veen en 
Dennis Fransen zijn we dank verschuldigd. 
 
Ons laatste woord van dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie die 
ons in de diverse fasen van het onderzoek hebben ondersteund. We zijn Lamiaê Salhi 
(gemeente Rotterdam), John Praamsma (De Hartelborgt Spijkenisse), Enrico Homburg 
(Bureau Jeugdzorg Rotterdam), Yvonne Weijers (gemeente Rotterdam) en Trudy van 
Iperen (gemeente Rotterdam) erkentelijk voor hun inbreng bij de totstandkoming van 
het rapport. 
 
Arnhem, 2010 
 
Jos Kuppens en Anton van Wijk 
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1    Inleiding en vraagstelling 
 
Regelmatig ondervinden ex-gedetineerden na terugkeer in de samenleving problemen 
op een of meer leefgebieden. Het gaat dan om leefgebieden zoals werk en inkomen, 
huisvesting, zorg en identiteitsbewijs. Een gevolg kan dan zijn dat de ex-gedetineerde 
terugvalt in zijn oude delictgedrag. Vroegtijdige interventie tijdens de detentie en na-
zorg zijn daarom essentieel om terugval in dit gedrag te verminderen. 
 
Inmiddels is er ook voor jeugdige gedetineerden van twaalf tot achttien jaar veel aan-
dacht voor vroegtijdige interventie en nazorg. Daarbij is er met name aandacht voor 
planmatig werken aan de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij en het 
samenwerken tussen ketenpartners. Aandachtspunten daarbij zijn extra zorg en bege-
leiding van jongeren, al dan niet voor specifieke doelgroepen. 
 
Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn interventies gericht op de nazorg ontwikkeld. 
Enkele landelijke voorbeelden zijn Brains 4 Use, Multisysteem Therapie, Cognitieve 
Vaardigheden Plus en Work-Wise. Op lokaal niveau zijn gemeenten eveneens actief op 
dit terrein. Gemeenten dienen in het kader van hun nazorgtaak in beeld te hebben op 
welke terreinen de problemen voor jeugdige ex-gedetineerden voorkomen, welke in-
terventies hiervoor ter beschikking staan en welke (gemeentelijke) instanties voor het 
oplossen hiervan kunnen worden ingezet. 
 
Ook de gemeente Rotterdam is actief in het aanbieden van nazorginterventies aan 
jongeren. Zo is de gemeente Rotterdam met JJI De Hartelborgt overeengekomen dat 
direct bij aanvang van het JJI-verblijf aan iedere Rotterdamse jongere, dus ook de 
Marokkanen, in het kader van het Work-Wisetraject1 een Individueel Trajectbegeleider 
(ITB’er) gekoppeld wordt.2 In zekere zin is dit dus een voorbeeld van een koppeling 
tussen het landelijke en het lokale niveau. Bovendien is er in het Work-Wisetraject, dat 
zich voornamelijk richt op werk en scholing, sprake van een intramurale interventie die 
deels ook gericht is op de periode na het JJI-verblijf. Daarnaast is er specifiek voor 
Rotterdamse Marokkanen een coachingstraject dat inhoudt dat de jongeren na verblijf 
een externe coach toegewezen krijgen. Dit is geen ITB’er, maar een begeleider die, 
onder regie van een jeugdreclasseerder, via een extern bureau de jongeren begeleidt 
en ondersteunt op verschillende gebieden. 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam wil een onderzoek laten uitvoeren 
naar de opbrengsten van nazorgtrajecten voor Rotterdamse, Marokkaanse jongeren. 
Specifiek gaat het om verschillende Work-Wisetrajecten in JJI De Hartelborgt en het 
coachingstraject dat aan Rotterdamse Marokkanen wordt aangeboden. 

                                               
1. In De Hartelborgt wordt dit een individueel begeleidingstraject genoemd. 
2. In deze rapportage noemen we dit de zogenaamde ‘eerstedagmethodiek’. 
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Het evaluatieonderzoek moet inzicht geven in: 
 de methodiek van ITB Work-Wise; 
 de succes- en faalfactoren van ITB Work-Wise; 
 recidivevermindering door de inzet van ITB Work-Wise vanaf de eerste dag in de-

tentie; 
 de gehanteerde methodieken door de verschillende externe coaches; 
 de meest effect sorterende methodieken en de redenen daarvan; 
 succes- en faalfactoren van intensieve begeleiding door externe coaches 
 recidivevermindering door de inzet van intensieve begeleiding door externe coa-

ches; 
 aanbevelingen voor het vervolg van de nazorg. 

 
Oorspronkelijk zijn voornoemde onderzoeksonderwerpen geformuleerd vanuit de wens 
om inzicht te krijgen in recidive van Rotterdamse, Marokkaanse jongeren. Gezien de 
beperkte periode waarin het onderzoek is uitgevoerd, is dit echter niet mogelijk. Strikt 
genomen, heeft recidiveonderzoek bij voorkeur een experimenteel karakter, op de 
langere termijn (twee jaar, zie bijvoorbeeld Wartna et al., 2008). Gezien de beperkte 
onderzoekstermijn in het gevraagde onderzoek is het methodologisch meer verant-
woord om te spreken van onderzoek naar criminaliteitspatronen (in casu 
politiecontacten) in plaats van recidiveonderzoek.3 
Ten tweede is het aantal Marokkaanse jongeren in JJI-verblijf te gering om effecten 
van gedragsinterventies in de strikt wetenschappelijke zin te onderzoeken en harde 
uitspraken hierover te doen. 
Ten derde richt het onderzoek zich op de gebruikte Work-Wisetrajecten in alleen JJI De 
Hartelborgt. Om een vergelijking in de werkwijzen tussen meerdere JJI’s te maken, is 
ander onderzoek noodzakelijk. 
 
Vanwege voorgaande redenen zijn de onderzoeksvragen in overleg met de Directie 
Veiligheid dan ook toegespitst op de reële mogelijkheden binnen dit onderzoek: 
 

 Wat houdt de werkwijze van ITB Work-Wise in, zowel de reguliere vorm als de eer-
stedag-methodiek voor Rotterdamse, Marokkaanse jongeren? 

 Welke methodieken hanteren de coachingsbureaus en wat zijn de succes- en faal-
factoren? 

 Op welke leefgebieden ondervinden de jongeren problemen en in hoeverre brengen 
de nazorgtrajecten daarin verandering? 

 Welke gevolgen zijn er voor het criminaliteitspatroon van de jongeren (in casu poli-
tiecontacten) die wel en die geen eerstedagmethodiek van De Hartelborgt hebben 
gekregen en voor degenen die een coachingstraject hebben gevolgd? 

 Welke aanbevelingen zijn er voor het vervolg van de nazorg te geven? 
 

                                               
3. Los van de tijd die de jongeren nodig hebben om te kunnen recidiveren, speelt ook mee dat de 
registratie van criminaliteitscijfers – de bron voor recidiveonderzoek – vaak ‘achterloopt’ op de 
actuele situatie. 
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1.2 Onderzoek op twee niveaus: basis- en vervolgonderzoek 
In dit onderzoek staan twee werkwijzen centraal: de eerstedagmethodiek die in JJI De 
Hartelborgt wordt aangeboden (basisniveau) en de intensieve coachingstrajecten die 
voor Rotterdamse Marokkanen zijn bestemd (vervolgniveau). In het onderzoek schei-
den we beide niveaus van elkaar om twee redenen. Ten eerste staat het Rotterdamse 
coachingstraject, dat extramuraal wordt uitgevoerd, los van de intramuraal aangebo-
den eerstedagmethodiek. Hoewel de trajecten in tijd aansluiten op elkaar, blijkt dat de 
onderzoekspopulatie in beide trajecten qua samenstelling niet vergelijkbaar is. Daarom 
zullen we beide niveaus afzonderlijk analyseren en beschrijven. 
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 bespreken we de methoden van onderzoek. Het gaat om vijf bronnen 
die voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn geraadpleegd. Hoofdstuk 3 
gaat dieper in op het landelijke Work-Wisetraject, de wijze waarop de eerstedagme-
thodiek in JJI De Hartelborgt wordt uitgevoerd en het coachingstraject in het 
vervolgniveau. In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de resultaten van de analyse 
op het basisniveau, in hoofdstuk 5 op het vervolgniveau. Het rapport sluit af met con-
clusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6. 
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2    Methoden van onderzoek 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de methoden van onderzoek. Om de onderzoeksvra-
gen te kunnen beantwoorden, zijn diverse informatiebronnen geraadpleegd. In de 
eerste plaats hebben we documenten bestudeerd over Work-Wise in het algemeen en 
de werkwijze van de drie coachingsbureaus in het bijzonder. Daarnaast zijn interviews 
gehouden met een aantal sleutelinformanten en heeft een dossierstudie van een groep 
Marokkaanse jongeren plaatsgevonden. Tevens zijn politiegegevens opgevraagd en 
geanalyseerd. Tot slot is door middel van een vragenlijst voor de coachingsbureaus 
inzicht verkregen in de wijze van werken van de coaches die de Marokkaanse jongeren 
een intensieve begeleiding bieden in de periode na verblijf in De Hartelborgt. In de 
laatste paragraaf staan we stil bij het verloop van het onderzoek en meer in het bij-
zonder het proces van data verzamelen en de waarde van de verkregen informatie.  
 
2.1 Documentenanalyse 
Er is literatuur en documentatie verzameld over Work-Wise in Nederland en, waar 
aangeleverd, over de eerstedagmethodiek in De Hartelborgt. Het doel hiervan was 
meer zicht te krijgen op de werkwijze als zodanig. Aan de drie coachingsbureaus is 
vervolgens gevraagd om documenten waarin hun methodiek voor de intensieve bege-
leiding stond geëxpliciteerd. Die bleken er niet te zijn, met uitzondering van de 
projectvoorstellen die gebruikt zijn voor de aanvraag van de financiering voor de in-
tensieve begeleiding. Deze plannen zijn vervolgens bestudeerd. 
 
2.2 Interviews 
Er zijn met dertien sleutelinformanten interviews gehouden (zie bijlage 1 voor namen 
en organisaties). De interviews hadden tot doel om op het basisniveau van het onder-
zoek meer over de dagelijkse praktijk van het Work-Wise- en het ITB-traject in De 
Hartelborgt, de zogenoemde eerstedagmethodiek, te weten te komen. In de interviews 
is onder meer ingegaan op de ervaringen van de betrokkenen met de Marokkaanse 
doelgroep en de verschillen tussen de reguliere ITB-trajecten en de eerstedagmetho-
diek voor de Rotterdamse jongeren. Voor het onderzoek op het vervolgniveau is bij de 
drie coachingsbureaus gesproken met degenen die zicht hebben op de coachingstra-
jecten. 
 
2.3 Dossieronderzoek 
Het doel van het onderzoek is onder meer na te gaan wat de zogenoemde eerstedag-
methodiek van De Hartelborgt oplevert ten opzichte van de reguliere ITB-trajecten 
voor Marokkaanse jongeren op de diverse leefgebieden. Daartoe is een uitgebreid dos-
sieronderzoek uitgevoerd onder alle Marokkaanse jongeren die in de periode januari 
2007 tot september 2009 in De Hartelborgt hebben verbleven. Deze jongeren behoren 
allen tot de categorie ‘kortgestraften’ (minder dan drie maanden verblijf; zie volgend 
hoofdstuk voor informatie over Work-Wise).4 In totaal gaat het om 102 preventief 
gehechte jongeren.5  

                                               
4. De reden om te kiezen voor de ‘kortgestraften’ is dat het aantal langgestrafte Marokkaanse 
jongeren in De Hartelborgt te gering was en bovendien hadden zij vaak een PIJ-maatregel opge-
legd gekregen. ITB-trajecten worden bij deze groep pas opgestart als het eind van de 
behandeling c.q. het verblijf in de inrichting in zicht is. De andere reden is gelegen in het feit dat 
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Om een vergelijking te kunnen maken tussen Marokkaanse jongeren die de eerste-
dagmethodiek hebben gehad en de Marokkaanse jongeren die het reguliere ITB-traject 
hebben doorlopen, zijn de in Rotterdam woonachtige Marokkaanse jongeren geselec-
teerd, want zij komen in aanmerking voor de eerstedagmethodiek.6 In totaal zijn er 62 
Marokkaanse Rotterdammers. De resterende 40 Marokkaanse jongeren komen uit de 
regio Rotterdam- Rijnmond (7), Den Haag (20) en Amsterdam (13).7  
 
Het dossieronderzoek is bedoeld om de achtergronden van de Marokkaanse jongeren 
in kaart te brengen, in het bijzonder de eventuele problemen op de diverse leefgebie-
den. Daarnaast zouden we de ITB-trajectplannen die in De Hartelborgt worden 
opgesteld en de follow-up evaluatieformulieren (bij ontslag uit de inrichting) gebruiken 
om het gehele traject voor de Marokkaanse jongeren in beeld te brengen.8 Daarbij 
gaat het onder meer om de problemen op de leefgebieden, welke doelen er zijn ge-
steld door de ITB’er en wat het resultaat daarvan is. In het laatste behandelverslag 
moet aangegeven zijn wat de nazorgbehoefte van een jongere is, mede gebaseerd op 
de inbreng van de ITB’er. Dit laatste behandelverslag9 zou mede de basis vormen voor 
onze dossieranalyse. Hiertoe is een uitgebreid format opgesteld aan de hand waarvan 
de dossiers zijn bestudeerd. 
 
2.4 Politiegegevens 
Over de jongeren die in de regio Rotterdam-Rijnmond wonen, is - na formele toe-
stemming - aan de betreffende politieregio gevraagd om alle registraties uit het 
bedrijfsprocessensysteem te filteren. Voor de Marokkaanse jongeren uit Amsterdam en 
Den Haag is aparte toestemming gevraagd en vervolgens zijn hun politieregistraties bij 
de beide politieregio’s opgevraagd. De politiegegevens zijn gebruikt om te bepalen wat 
de criminele voorgeschiedenis is geweest en in welke mate de jongeren na uitstroom 
uit de inrichting opnieuw in aanraking komen met de politie. Dit onderzoeksdeel is 
vooral bedoeld om een eerste indruk te krijgen van het delictgedrag van de jongeren 
(criminaliteitspatronen).  
 
2.5 Vragenlijstonderzoek coachingsbureaus 
Teneinde zicht te krijgen op de uitvoeringspraktijk van de drie coachingsbureaus is een 
vragenlijst ontwikkeld voor de coaches van de Marokkaanse jongeren (N=4). Daarin 
zijn onder meer vragen gesteld over de achtergrond en ervaring van de coach, inhoud 
van de begeleiding, in hoeverre ze rekening houden met de Marokkaanse cultuur en 
succes- en faalfactoren van de gehanteerde methodiek. Een tweede vragenlijst is ont-

                                                                                                                              
de eerstedagmethodiek juist ook voor de kortgestraften kan worden ingezet. Deze groep zou 
anders niet in aanmerking komen voor een ITB-traject. 
5. Via de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie zijn we, na formele toe-
stemming, aan de benodigde gegevens gekomen.  
6. Uit informatie van De Hartelborgt komt naar voren dat de eerstedagmethodiek aan alle Rotter-
damse jongeren wordt aangeboden.  
7. We hebben ons omwille van de beschikbare onderzoekstijd beperkt tot de drie gebieden / 
steden waar de meeste Marokkaanse jongeren, die in de onderzoeksperiode in De Hartelborgt 
hebben verbleven, woonachtig waren. 
8. Zie paragraaf 2.6 voor enkele knelpunten in de fase van het dataverzamelen.  
9. In De Hartelborgt worden deze verslagen perspectiefplannen genoemd. Het nazorgplan dient 
binnen zes weken na binnenkomst bij De Hartelborgt opgesteld te worden door jeugdreclassering 
of jeugdzorg. 
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wikkeld voor de coaches die vragen over ‘hun’ Marokkaanse jongeren hebben beant-
woord. In totaal zijn er 23 vragenlijsten ingevuld (per jongere één vragenlijst).10 De 
gestelde vragen hebben onder andere betrekking op de frequentie en het verloop van 
de contacten, de problemen op de diverse leefgebieden, de doelstellingen van de be-
geleiding en effecten daarvan. In bijlage 2 en 3 staan respectievelijk de vragenlijst 
voor de jongeren en de coaches.  
 
2.6 Verloop van het onderzoek 
Aanvankelijk zijn wij ervan uitgegaan dat de benodigde dossierinformatie in De Hartel-
borgt voorhanden was. Het onderzoek c.q. het proces van data verzamelen is echter 
zeer moeizaam verlopen. Allereerst was niet duidelijk of alle jongeren wel een ITB-
traject hadden gekregen, een noodzakelijke voorwaarde voor de beschikbaarheid en 
het kunnen inzien van de trajectplannen en follow-upverslagen. Uiteindelijk hebben de 
onderzoekers aan de hand van Europese subsidieformulieren (ESF) zelf een eerste 
selectie gemaakt van jongeren waarvan een ESF was ingevuld.11 Dat bleken er 42 te 
zijn. 12  Vervolgens is in de dossiers gekeken of er trajectplannen en/of follow-
upformulieren aanwezig waren; een indicatie dat er ook daadwerkelijk iets is gedaan 
door de ITB’er. Er bleven nog 36 jongeren over waarvan met enige zekerheid gesteld 
kon worden dat er een inhoudelijke trajectbegeleiding heeft plaatsgevonden.13 
In De Hartelborgt bleken al met al minder informatie en dossiers voorhanden, ook 
omdat de follow-upverslagen na het JJI-verblijf centraal bij Work-Wise Nederland wor-
den opgeslagen. Van de jongeren die ITB hadden gekregen, ontbraken daarom vaak 
de follow-upverslagen en de trajectplannen werden soms gebruikt als ‘groeidocument’. 
Nieuwe informatie, bijvoorbeeld over doelstellingen en probleemgebieden, werd erin 
vermeld, oude gegevens werden verwijderd. Informatie over de (problemen op de) 
leefgebieden was schaars in de dossiers van De Hartelborgt. De zogenoemde netwerk- 
en trajectkaarten waarop dergelijke informatie vermeld zou moeten staan, ontbraken 
voor een belangrijk deel van de onderzoeksperiode omdat pas vanaf 2009 met dit 
systeem is gestart.14  
Om de ‘gaten’ in de data zoveel mogelijk op te vullen, zijn twee alternatieve informa-
tiebronnen geraadpleegd. In de eerste plaats hebben wij bij DJI alle beschikbare 
dossiers van de 102 jongeren opgevraagd. Dat is uiteindelijk gelukt voor 85 jonge-
ren.15 Die dossiers zijn bestudeerd en ze waren vooral nuttig om de achtergronden van 
de jongeren verder te completeren.  

                                               
10. Nadien zijn er nog zes jongeren aangeleverd door de bureaus. Die zijn vanwege het verstrij-
ken van de onderzoekstermijn niet in het onderzoek meegenomen. Goed om op te merken, is dat 
de informatie over de jongeren van de coaches zelf afkomstig is; hierin kan derhalve enige bias 
zitten, omdat de coaches zelf de jongeren begeleiden.   
11. Voor elke jongere die een ITB volgt, krijgt de inrichting Europese subsidie die zij moet aan-
vragen door middel van subsidieaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). 
12. Een voorbehoud is hier op zijn plaats, want niet alle ESF-formulieren bleken te zijn gere-
gistreerd. We missen informatie over oktober en december 2007 en heel 2008.  
13. Nogal wat jongeren weigeren een ITB en/of zijn zeer kort in de inrichting. In bepaalde geval-
len wordt dan wel een ESF ingevuld.  
14. Deze kaart wordt op het beraad ingevuld door de Raad voor de Kinderbescherming, bureau 
jeugdzorg, de maatschappelijk werker, de ITB’er en de school. De kaart geeft aan op welke ge-
bieden de jongere begeleiding (nodig) heeft voorafgaand aan de detentieperiode en zou derhalve 
een geschikt document zijn om deze voorgeschiedenis in kaart te brengen.  
15. Het is onduidelijk waar de dossiers van de resterende zeventien jongeren zijn.  
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In de tweede plaats is aan de landelijke organisatie Work-Wise Nederland inzage ge-
vraagd in de follow-upformulieren. In het onderzoek kwam naar voren dat ITB’ers de 
follow-upformulieren opstuurden naar Work-Wise, dat hierin een landelijke functie 
vervult. Via Work-Wise konden van 32 jongeren de formulieren worden ingezien.16  
Kortom, het onderzoek naar de ITB voor Marokkaanse jongeren laat vooral ook zien 
dat het erg lastig is om informatie over (ex)gedetineerde jongeren te verzamelen en 
dat de informatie niet altijd volledig en voorhanden is; de informatie is soms erg ver-
snipperd aanwezig bij de betreffende organisaties. 

                                               
16. Dit betekent dat er van tien jongeren follow-upinformatie ontbreekt. De reden hiervan zou 
volgens een functionaris van Work-Wise Nederland kunnen zijn dat ITB’ers in De Hartelborgt dit 
formulier voor deze jongeren nog niet hebben ingevuld of dat de jongeren De Hartelborgt nog 
niet hebben verlaten. 
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3    De gehanteerde werkwijzen  
 
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van het basistraject Work-Wise in algeme-
ne zin en van de specifieke eerstedagmethodiek van JJI De Hartelborgt. Vervolgens 
gaan we nader in op de gebruikte methodieken bij de drie coachingsbureaus Ator, 
Futuro en SBA die in het vervolgtraject coachingstrajecten voor Rotterdamse Marokka-
nen aanbieden. 
 
3.1 Basisniveau: het Work-Wisetraject  
Het Work-Wisetraject wordt in alle JJI’s en meerdere Jeugdzorgplusinstellingen in Ne-
derland uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn de doelgroep, de start en het einde van 
het traject en de verschillende fasen in de begeleiding voor zowel de kort- als langver-
blijvende jongeren relevant. Aan het eind van deze paragraaf komen ook de beoogde 
resultaten van het Work-Wisetraject aan bod. Voor onderstaande beschrijving van de 
werkwijze is het Handboek Work-Wise als basis genomen (Work-Wise Nederland, 
2007).17 
 
De Individuele Trajectbegeleiding (ITB) 
Jongeren worden in het Work-Wisetraject gemiddeld na zes tot dertien weken na 
plaatsing in een JJI gekoppeld aan een ITB’er. Een jongere kan bij binnenkomst van 
een JJI zelf voor deze vorm van begeleiding kiezen; hij kan derhalve weigeren. Som-
mige jongeren die in eerste instantie niet voor deze individuele begeleiding hebben 
gekozen, blijken hier op een later moment toch nog behoefte aan te hebben. Ook dan 
kan de jongere nog voor een Work-Wisetraject kiezen. 
 
De ITB’er werkt met de jongere volgens een vast stappenplan aan de diverse doelen 
op de verschillende leefgebieden. De leefgebieden waaraan gewerkt kan worden, zijn 
arbeid en scholing, wonen, het sociale netwerk en de vrijetijdsbesteding van de jonge-
re. Het begeleidingstraject bestaat uit vaste fasen waarbij verschillende tussendoelen 
moeten worden behaald. Om de doelen te behalen, onderhoudt de ITB’er regelmatig 
contact met de jongere. Dit houdt in dat de jongere vaste afspraken met zijn of haar 
begeleider heeft en de begeleider altijd kan benaderen wanneer dat nodig is. Omdat 
iedere jongere verschillende probleemgebieden heeft, wordt er in het begeleiden reke-
ning gehouden met de specifieke situatie waarin de jongere verkeert. Dit betekent dat 
de begeleiding van de jongere maatwerk is: het traject wordt afgestemd op de moge-
lijkheden en de beperkingen van de jongere. De jongere wordt in de begeleiding 
centraal gesteld, want keuzes worden samen met de jongere gemaakt. 
 
Er wordt in de trajecten gewerkt vanuit het belang van de jongere. Zo is in de werk-
wijze aandacht voor de zelfsturingvaardigheden van de jongere. We gaan verderop in 
het hoofdstuk dieper in op de fasen. 
 
Bij de aanpak van de begeleiding wordt op de verschillende leefgebieden geïnterveni-
eerd. Er wordt gewerkt aan het krijgen en het vasthouden van een baan, het volgen 
van een opleiding maar ook aan het bieden van een veilige woonplek, het opbouwen 
van een positief sociaal netwerk en het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

                                               
17. De paragraaf over het landelijke Work-Wisetraject is dan ook voornamelijk gebaseerd op dit 
document.  
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De visie van Work-Wise is dat aan de begeleiding van de jongeren op een integrale 
wijze vorm dient te worden gegeven; op het moment dat de jongere op één leefgebied 
niet wordt ondersteund, zal dit effect hebben op een ander gebied. Daarom komen alle 
noodzakelijke leefgebieden in de begeleiding aan bod. Om dit te bereiken, is een ke-
tengerichte samenwerking met andere maatschappelijke organisaties noodzakelijk. Zo 
onderhoudt de ITB’er contact met de school, de ouders van de jongere en de jeugdre-
classering. De interventiebehoefte zal voor elke jongere verschillend zijn. Per jongere 
zal worden gekeken welke aspecten in de begeleiding benadrukt moeten worden zodat 
op het leefgebied waarop de jongere extra begeleiding nodig heeft, geïntervenieerd 
kan worden. Waar in de begeleiding de nadruk op ligt en wat voor de jongere gereali-
seerd kan worden, hangt ook af van de duur van het verblijf en de problematiek van 
de jongere. 
 

Doelgroepen  
Binnen de JJI’s zijn qua duur van het verblijf vier groepen te onderscheiden: de zeer 
kortverblijvers (korter dan drie weken), de kortverblijvers (drie weken tot drie maan-
den), de middellangverblijvers (drie maanden tot een jaar) en de langverblijvers 
(langer dan een jaar). De groep jongeren die in aanmerking komt voor Work-Wise is 
de groep die langer dan drie weken in een justitiële jeugdinrichting in Nederland ver-
blijft. In zoverre het niet-Rotterdamse kortverblijvenden betreft, komen deze niet in 
aanmerking voor een Work-Wisetraject.18 
 
De beoogde doelen voor de kort- en (middel)langverblijvende jongeren verschillen van 
elkaar. Doordat er bij de kortverblijvende jongeren minder tijd is om aan de doelen te 
werken, zullen deze ook minder verstrekkend zijn. Voor de jongeren wordt vooral op 
de praktische, meest noodzakelijke zaken zoals de school, werk en huisvesting geïn-
tervenieerd. Voor de langverblijvende jongeren is er meer tijd om ook op de andere 
gebieden, zoals het gezin, te interveniëren.19 De jongeren hebben vaak niet op alle 
leefgebieden begeleiding nodig. De ITB’er zal de jongere alleen op de problematische 
leefgebieden begeleiden. 
 
Het eerste doel voor de kortverblijvende jongeren is dat er een nazorgplan wordt op-
gesteld. Hierdoor kan de ketenpartner verder met de begeleiding van de jongere op 
het moment dat hij of zij de JJI verlaat. Een tweede doel is dat de jongeren na het 
verlaten van de JJI een passende woonvorm hebben. Als het niet mogelijk is om pas-
sende huisvesting te vinden, zal voor noodopvang worden gezorgd. Het beoogde 
resultaat van jongeren in (middel)langverblijf is dat de jongeren werk, scholing of een 
ander nuttig dagprogramma hebben. Ook hier is de huisvesting een belangrijk doel; de 
jongere dient een passende woonvorm te hebben. Andere belangrijke doelen zijn het 
hebben van een passend sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding en een goed contact tus-
sen de jongere en zijn of haar ouders. 
 

                                               
18. Dit in tegenstelling tot een jeugdige die in De Hartelborgt verblijft; deze zal na dertien weken 
verblijf een ITB’er krijgen toegewezen. 
19. Voor jeugdigen die kort verblijven maar wel een ITB-traject volgen, is in De Hartelborgt gere-
geld dat interventies in en onderzoek naar de situatie in het gezin door de maatschappelijk 
werkers van De Hartelborgt wordt gedaan. Hiervoor werken ITB’ers en maatschappelijk werkers 
samen. 
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Start en einde van een Work-Wisetraject 
De start van het Work-Wisetraject is uiterlijk drie weken na binnenkomst van de jon-
gere. Drie maanden na het verlaten van de inrichting eindigt het Work-Wisetraject 
voor kortverblijvenden. Het traject voor (middel)langverblijvenden eindigt zes maan-
den na het verlaten van de inrichting. Op het moment dat het traject afloopt, draagt 
de ITB’er de jongere over aan de jeugdreclasseerder, de gezinsvoogd of de jeugdzorg. 
Deze houden zich bezig met de nazorg van de jongere. In de nazorgperiode is de 
ITB’er zelf niet meer actief bij de begeleiding betrokken. Na het verlaten van de JJI 
volgt de ITB’er het traject in principe nog zes maanden. 
 
3.2 De gehanteerde eerstedagmethodiek in JJI De Hartelborgt 
 
Centrale intake in De Hartelborgt  
In De Hartelborgt wordt gewerkt met een centrale intake en screening van instromen-
de jongeren. Binnen tien dagen nadat een jongere instroomt in de JJI vindt in De 
Hartelborgt een zogenaamd Netwerkberaad plaats. In dit beraad wordt elke jongere 
die een JJI binnenkomt, besproken. De instanties die aan dit beraad deelnemen, zijn 
de jeugdreclassering, de liaisonfunctionaris vanuit de gemeente, de Raad voor de Kin-
derbescherming, een ITB’er, een gedragswetenschapper en een vertegenwoordiger 
van de interne school. De Raad voor de Kinderbescherming is als casusregisseur voor-
zitter van dit Netwerkberaad. Deze instantie wijst aan elke minderjarige die voorlopig 
gehecht wordt per direct (binnen een week) een jeugdreclasseerder toe. Vanaf dat 
moment is de jeugdreclasseerder actief met het dossier en vervult deze een regiefunc-
tie. Voor afgestrafte jongeren komt het vaak voor dat er geen jeugdreclasseerder is 
omdat er geen voorwaardelijk deel meer resteert. 
 
Elke instantie voegt informatie over de jongere in het Netwerkberaad toe, met als doel 
een zo breed mogelijk beeld van de jongere te krijgen op zoveel mogelijk leefgebieden 
(wonen, gezondheid, financiën en dergelijke). Van de situatie van de jongere wordt 
vervolgens een netwerkkaart ingevuld. Hierdoor is op een centraal punt alle informatie 
over de jongere op te vragen. Vervolgens wordt gekeken op welke vlakken geïnterve-
nieerd dient te worden. Indien de jongere bijvoorbeeld moeite heeft met het vinden 
van werk, dan kan de jongere een sollicitatiecursus gaan volgen. 
Daarnaast wordt in het Netwerkberaad ook overlegd over het meest geschikte coa-
chingsbureau voor een jongere. Wanneer daarover een besluit is gevallen, neemt de 
liaisonfunctionaris van de gemeente contact met het betreffende bureau op.  
 
De centrale intake van de jongere vindt plaats om zicht te krijgen op de startsituatie 
van de jongere en om voorlopige doelen voor de jongere op te stellen zodat er een 
trajectplan voor de jongere kan worden opgesteld. Voorheen namen de verschillende 
instanties allemaal een eigen intake af, maar positief is dat dit is verkort tot één cen-
trale intake. De ITB’er kan hierdoor vanaf de eerste week actief zijn; de intake vindt 
namelijk binnen tien dagen plaats. De procesmatige voordelen hiervan zijn volgens 
jeugdreclaseerders en ITB’ers evident: in een vroeger stadium kunnen problemen 
voorkomen worden doordat bijvoorbeeld een ID-bewijs geregeld wordt. Ook zorgt de 
centrale intake er logischerwijs voor dat de verschillende disciplines frequenter en be-
ter met elkaar samenwerken. 
 
De intake behelst verschillende doelen. Het eerste doel is het inwinnen van informatie 
(via de ouders, via de jongere in het intakegesprek, via schriftelijke of mondelinge 



N a z o r g  v o o r  M a r o k k a a n s e  j o n g e r e n  i n  R o t t e r d a m  -  1 2  -  

informatie van externe partners of eventueel via andere JJI’s). Het gaat hier om de 
voorlopige vaststelling van de startsituatie van de jongere met betrekking tot de drie 
hoofdleefgebieden (arbeid en scholing, wonen en sociaal netwerk en vrijetijdsbeste-
ding) en de hieraan gekoppelde subleefgebieden zoals het justitieel en zorgverleden, 
de gezondheid, de financiën en het toekomstperspectief van de jongere (de verblijfs-
duur). De ITB’er maakt in overleg met de jongere, de ouders/verzorgers en de 
gedragsdeskundige een voorlopige diagnose van de jongere over wat er op de korte 
termijn op de drie hoofdleefgebieden dient te gebeuren. Dit wordt kortgesloten met 
het interdisciplinaire team en wordt de duur van het traject vastgesteld. Verder wordt 
gekeken op welke punten de ITB’er direct actie moet ondernemen. Daarnaast worden 
ook de langetermijndoelen voor de jongere vastgesteld. Ten slotte zal een eerste tra-
jectplan Work-Wise voor de jongere worden gemaakt. De JJI is samen met de Raad 
voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering verantwoordelijk voor de tot-
standkoming van dit plan. In het trajectplan staan de doelen en de beoogde resultaten 
voor de jongere op de verschillende leefgebieden beschreven. Ook staat beschreven 
welke acties hiervoor op de verschillende leefgebieden moeten worden ondernomen. 
 
Het traject 
Work-Wise is een samenwerkingsverband tussen veertien jeugdinrichtingen (JJI's en 
Jeugdzorgplusinstellingen) die een eenduidige werkwijze hebben ontwikkeld om infor-
matie over en voor jeugdigen door te sturen naar de inrichting waar een jeugdige 
naartoe wordt overgeplaatst. Voorheen waren de inrichtingen eilanden, nu zijn zij ver-
bonden door Work-Wise. 
Iedere JJI die is aangesloten bij Work-Wise Nederland mag zijn eigen werkwijze inzet-
ten, mits dit binnen de kaders past van Work-Wise Nederland. Dit komt onder andere 
omdat ITB’ers niet alleen en structureel door het ministerie van Justitie worden gefi-
nancierd, maar bijvoorbeeld ook door middel van Europese subsidiegelden. 
 
In De Hartelborgt is het Work-Wisetraject opgesplitst in fases.20 Fase 1 (assessment 
en oriëntatie) bestaat uit een intake en kennismaking, psychisch onderzoek en obser-
vatie, beroepsoriëntatie, stagevoorbereiding en de stage zelf. In fase 2 
(beroepsvoorbereiding, -opleiding en voorbereiding op zelfstandig wonen) is aandacht 
voor de opleiding en werkervaring. Fase 3 (uitplaatsing en nazorg) richt zich op het 
wonen zelf, alle facetten die daarbij komen kijken en de begeleiding op maat. 
Vanuit De Hartelborgt wordt toegewerkt naar een proefverlof, onder begeleiding van 
de jeugdreclassering. Het is dan de bedoeling dat de jongere thuis gaat wonen en zal 
gaan werken. 
 
De Hartelborgt is verantwoordelijk voor het trajectplan, de jeugdreclassering stelt haar 
eigen plan op, mede op basis van de informatie vanuit het Netwerkberaad en de 
ITB’ers. Het plan van de jeugdreclasseerder heeft betrekking op wat er moet gebeuren 
in de nazorg, gericht op het voorkomen van hernieuwd delictgedrag. Vanuit enkele 
jeugdreclaseerders wordt opgemerkt dat de informatie-uitwisseling tussen de ITB’ers 
en de jeugdreclasseerders beter kan.  
 
In JJI De Hartelborgt krijgen jongeren die in Rotterdam wonen de mogelijkheid om 
direct vanaf de start van verblijf gekoppeld te worden aan een ITB’er om volgens de 

                                               
20. Bron: Trajectplan De Hartelborgt, onderdeel A. Eventueel overige documenten zijn niet ont-
vangen.   
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eerstedagmethodiek begeleid te worden. Dit verloopt op basis van afspraken die tus-
sen de gemeente Rotterdam en JJI De Hartelborgt zijn gemaakt. De regeling van het 
koppelen van een ITB’er aan de jongere vanaf de aanvang van het verblijf is gestart in 
2006. 
 
Voor jongeren die uit de andere steden komen, duurt het ongeveer dertien weken 
langer voordat deze begeleiding opgestart kan worden.21 Bij de begeleiding vanaf de 
eerste dag in verblijf zijn, net als bij de reguliere begeleiding, het bereiken van doelen 
op de verschillende leefgebieden belangrijk. Dit zijn werk en scholing, huisvesting, 
sociale contacten en vrijetijdsbesteding. In de visie van De Hartelborgt hebben alle 
leefgebieden met elkaar te maken en om deze reden krijgt een jongere op alle gebie-
den begeleiding. Bij zowel de eerstedagmethodiek als de reguliere begeleiding wordt 
gekeken naar de punten die voor de jongere in de begeleiding prioriteit hebben. In De 
Hartelborgt wordt –in tegenstelling tot andere instellingen – ook de nadruk gelegd op 
het krijgen van huisvesting; indien de thuissituatie van de jongere zorgelijk is, zal de 
jongere overgeplaatst worden naar een andere verblijfplaats of, indien dat niet moge-
lijk is, wordt er voor noodopvang gezorgd. 
 
De eerstedagmethodiek heeft net als de reguliere begeleiding een vrijwillig karakter; 
jongeren kunnen zelf bepalen of ze vanaf de eerste dag intensief begeleid willen wor-
den door een ITB’er. Indien jongeren op een later moment alsnog beslissen om in te 
stromen, is dat ook mogelijk. Bij de eerstedagmethodiek wordt in tegenstelling tot de 
standaardbegeleiding vanaf de eerste dag een Netwerkberaad ingeschakeld.22 Hierin 
wordt door de gemeente (de liaisonfunctionaris), de jeugdreclassering, de Raad voor 
de Kinderbescherming, jeugdzorg, de school en tot slot de ITB’er alle informatie om-
trent de jongere besproken. Dankzij dit beraad op korte termijn23 is de ITB’er snel op 
de hoogte van de doelen die de jongere al heeft bereikt en aan welke doelen nog ge-
werkt moet worden. Op deze manier is er idealiter geen informatieachterstand over de 
te begeleiden jongere. Bij de andere, niet-Rotterdamse jongeren moet door de ITB’er 
nog regelmatig om informatie bij de verschillende instanties gevraagd worden.24 
 
De eerstedagmethodiek geldt (primair) zowel voor de kortverblijvende als voor de 
langverblijvende Rotterdamse jongeren in De Hartelborgt. Het verschil tussen de kort- 
en langverblijvende jongeren is dat de begeleiding voor de kortverblijvende jongeren 
voornamelijk gericht is op praktische zaken zoals school, huisvesting en inkomsten. 

                                               
21. De zogenaamde eerstedagmethodiek beperkt zich in principe tot de Rotterdamse jongeren in 
De Hartelborgt, maar er is ook een aantal niet-Rotterdamse jongeren dat volgens deze werkwijze 
begeleid kan worden. Het gaat dan volgens respondenten om een zeer beperkt aantal jongeren 
waarover in het trajectberaad door de gedragsdeskundige is besloten om de jongere vanaf de 
eerste dag van detentie te koppelen aan een ITB’er. 
22. De netwerk- en trajectberaden vormen een vaste overlegstructuur waarin de ketenpartners 
gezamenlijk zorgen voor een sluitende begeleiding van alle jongeren die in een JJI terecht-
komen. In elke opvanginrichting wordt wekelijks een netwerkberaad gehouden. In dit beraad 
wordt in principe iedere jongere besproken die in de JJI verblijft. Bron: www.justitie.nl. 
23. Elke jongere die binnenkomt in een JJI wordt binnen tien dagen geagendeerd in het Netwerk-
beraad. 
24. Wel heeft iedere jongere vanaf de start van detentie een centrale intake, maar vindt het 
daadwerkelijke opstarten van de inventarisatie van de leefgebieden pas na verloop van tijd 
plaats. 
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Voor langverblijvende jongeren is er meer tijd om de jongere te begeleiden, waardoor 
er een langere periode aan de hulpvragen op de verschillende leefgebieden gewerkt 
kan worden. In het geval dat een Rotterdamse jongere minder dan drie weken in De 
Hartelborgt zit, is het belangrijk dat er direct gehandeld wordt op de voor de jongere 
meest noodzakelijke leefgebieden. Bij deze jongeren wordt gekeken naar waar de prio-
riteiten liggen; op welk vlak is de behoefte aan begeleiding het grootst? Indien door 
gebrek aan tijd niet op alle vlakken geïntervenieerd kan worden, zal dit aan de jeugd-
reclasseerder of de jeugdzorg worden gemeld en overgedragen, zodat deze op een 
later moment de begeleiding van de jongere kan oppakken.  
 
Begeleiding van jongeren in De Hartelborgt in de praktijk 
In de interviews met de respondenten is ingegaan op de dagelijkse praktijk van de 
begeleiding door de ITB’ers. Elke ITB’er in De Hartelborgt begeleidt ongeveer twintig 
jongeren. In totaal zijn er vijf ITB’ers werkzaam op De Hartelborgt. De gesprekken 
vinden zowel op de eigen groep van de jongere plaats als buiten de inrichting. De jon-
geren verblijven in De Hartelborgt in een groep met een mentor als begeleider. De 
mentor heeft meer een vertrouwensband met jongeren, de ITB’er kan worden be-
schouwd als de regisseur van de begeleiding op alle leefgebieden.  
 
Het handboek Work-Wise bevat een uitvoerige beschrijving van de individuele begelei-
ding van jongeren. In de praktijk blijkt dat er niet één standaardmanier van 
begeleiding is; het Work-Wisehandboek leent zich ook voor een persoonlijk invulling. 
Uit de interviews met de ITB’ers komt dat ook duidelijk naar voren. Zo heeft de ene 
begeleider vaker contact met de jongere dan de andere, al naar gelang de noodzaak 
en de wens van de jongere. 
 
Ook bestaan er verschillen tussen de ITB’ers in het begeleiden van jongeren met een 
Marokkaanse achtergrond. Hoewel de ITB’ers allen aangeven rekening te houden met 
de culturele achtergrond is de ervaring van de begeleiders met deze doelgroep niet 
gelijk. De een ervaart het desgevraagd als een moeilijkere doelgroep dan de ander en 
geeft aan dat het contact moeizaam verloopt, terwijl de ander dit als veel minder lastig 
ervaart. Toch zijn alle ITB’ers niet voor een subgroepenbenadering waarin sommige 
ITB’ers bijvoorbeeld alle Marokkanen onder hun hoede nemen. 
 
Uit de interviews komt verder naar voren dat de betrokkenheid van de Marokkaanse 
ouders en hun contact met de ITB’er van groot belang is voor het welslagen van de 
begeleiding. Toch blijkt juist het contact met de ouders bij de Marokkaanse jongeren 
vaak lastig te zijn, als er al contact mogelijk is. Dit wordt, samen met het feit dat de 
ouders niet altijd zicht hebben op het doen en laten van de Marokkaanse jongeren, 
gezien als een knelpunt in het begeleiden van deze groep. Door de taalbarrière zijn 
ouders niet altijd benaderbaar voor de ITB’er. Verder is er een groot gevoel van 
schaamte onder de ouders van de Marokkaanse jongeren die in de JJI zitten. Om deze 
reden zullen ze vaker zeggen dat het goed gaat terwijl dit in werkelijkheid niet het 
geval is. Ook blijkt uit de interviews met de ITB’ers dat sommige gezinnen behoorlijke 
problemen hebben in het grenzen stellen bij hun kinderen. 
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Kanttekeningen bij de eerstedagmethodiek 
Ook al is de begeleiding, zoals eerder beschreven, volgens het standaard Work-
Wisetraject en de eerstedagmethodiek inhoudelijk gezien hetzelfde, toch kan de start-
datum van begeleiding voor de jongere gevolgen hebben voor het succes van het 
traject. Bij de eerstedagmethodiek is volgens de geïnterviewde ITB’ers een aantal pun-
ten van aandacht te noemen. 
 
Zo is niet met zekerheid te stellen dat het beoogde resultaat voor beide typen begelei-
ding gelijk is. Voor een Rotterdammer die een korte periode, bijvoorbeeld een week, in 
De Hartelborgt zit, is het volgens de ITB’ers vaak niet haalbaar om aan alle noodzake-
lijke leefgebieden te werken. Soms lukt het door tijdsdruk niet alle zaken te regelen 
voor de jongere. Er worden dan wel allerlei ad hoc acties ondernomen, maar het is niet 
met zekerheid vast te stellen of alle noodzakelijke interventies zijn uitgevoerd, aldus 
de ITB’ers van De Hartelborgt. De hulpvraag van de jongeren is immers vaak groot. 
Een punt van aandacht is dat door de werkwijze ook juist over belangrijke zaken heen 
kan worden gekeken, zoals achterliggende psychische problematiek die mogelijk de 
oorzaak is van problemen. 
Een ander punt van aandacht, niet alleen voor de eerstedagmethodiek, is de manier 
waarop de Work-Wisebegeleiding na drie en zes maanden bij de jongeren wordt geë-
valueerd. Dit gebeurt aan de hand van een follow-up, een formulier dat de ITB’er met 
de jongeren doorneemt. Alleen is de benadering van de jongere na verblijf in de JJI 
vaak lastig tot onmogelijk; een jongere heeft vaak geen behoefte meer om vragen te 
beantwoorden. Ook vindt er geen terugkoppeling plaats met degene die de nazorg 
verricht, de (jeugd)reclasseerder of de jeugdzorg. Om deze reden is er bij de ITB’ers 
nauwelijks zicht op de situatie van de jongere na vertrek en zijn eventuele hulpvragen. 
 
Voor sommige leefgebieden is het lastig om op korte termijn iets te regelen. De bege-
leiding voor kortverblijvenden is vaak heel praktisch, terwijl er voor langverblijvenden 
meer tijd en dus kans is om invulling te geven aan probleemgebieden. Dit betekent dat 
voor kortverblijvenden bij een huisvestingsprobleem vaak teruggegrepen wordt op 
noodopvang, zo stellen de ITB’ers. 
  
Een ander aandachtspunt is de inefficiëntie van de eerstedagmethodiek bij first offen-
ders. Deze jongeren hebben vaak (ogenschijnlijk) minder problemen op de 
verschillende leefgebieden. Vaak is er nauwelijks sprake van problemen op school of 
met bijvoorbeeld ouders. Behoudens gebieden waarop het met de jongeren goed gaat, 
worden de centrale intake, de screening en het eerste netwerkberaad ook voor jonge-
ren die soms slechts een week in de JJI verblijven, uitgevoerd. In dit geval zal een 
ITB’er wel minder tijd aan een jongere besteden. Vanwege doelmatigheidsoverwegin-
gen is het volgens de ITB’ers van belang om kritisch te blijven kijken naar de inzet die 
op deze jongeren wordt gepleegd.  
Toch liggen volgens enkele jeugdreclasseerders vanuit een preventieve gedachte kan-
sen om juist bij deze groep herhaald delictgedrag tegen te gaan. En ook de ITB’ers 
geven aan dat het inzicht in probleemgebieden van jongeren in een veel vroeger sta-
dium ertoe kan bijdragen dat problemen eerder aangepakt kunnen worden. Met name 
bij first offenders zien zij kansen om via gerichte acties, bijvoorbeeld richting onwillige 
scholen (die een jongere soms niet willen ‘terugnemen’), successen te boeken.  
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Daarnaast biedt de eerstedagmethodiek al in een vroeg stadium een samenwerkings-
structuur tussen ketenpartners die vooral voor kortverblijvende, preventief gehechten 
een basis voor de nazorg biedt. Alle partijen zijn immers in een vroeg stadium op de 
hoogte van de achtergronden van de jongere. 
 
3.3 Vervolgniveau: de gebruikte methodieken bij de coachingsbureaus 
Zoals eerder al aangegeven, wordt de begeleiding van Marokkanen binnen de JJI niet 
op andere wijze uitgevoerd dan de begeleiding voor andere doelgroepen. Dit is anders 
bij het vervolgtraject, dat verzorgd wordt door de drie coachingsbureaus onder regie 
van de jeugdreclassering. Voor de Rotterdamse Marokkaanse jongeren die in JJI De 
Hartelborgt hebben verbleven, is onder leiding van de gemeente Rotterdam een speci-
ale regeling in het leven geroepen, die inhoudt dat de jongeren in het nazorgtraject 
een externe coach krijgen toegewezen. In het offertetraject voor de bureaus is aange-
geven dat de coaches bij voorkeur al tijdens het JJI-verblijf met de jongere contact 
leggen en onderhouden, zodat de coaches – als de jongeren de JJI verlaten – weten op 
welke vlakken ze zich moeten richten in de begeleiding. In totaal zijn drie externe bu-
reaus in deze pilot betrokken, namelijk Ator, Futuro en Stichting Buurtwerk Alexander 
(SBA). De pilot is in juni 2008 gestart en eindigt in december 2009. 
 
In het hiernavolgende wordt toegelicht wat de gebruikte methodieken van de bureaus 
zijn. Ook zal beschreven worden hoe de begeleiding van de Marokkaanse jongeren in 
de praktijk bij de verschillende coachingsbureaus wordt uitgevoerd. De informatie 
hierover hebben we uit de offertes van de bureaus, uit de interviews en uit de enquê-
tes die onder de coaches van bureaus zijn gehouden. 
 
3.3.1 Ator  
Ator is een opleidingsbureau dat cursussen en trainingen verzorgt op het gebied van 
taal, communicatie en managementvaardigheden. Nieuw is dat daarnaast ex-
gedetineerde Marokkaanse jongeren worden begeleid. In de visie van Ator dient gedu-
rende het traject de hele sociale omgeving van de jongere, zoals ouders, vrienden en 
school, bij de begeleiding betrokken te worden. 
 
Ator werkt vanuit drie invalshoeken. De eerste invalshoek, scholing, is belangrijk om-
dat schooluitval gerelateerd is aan criminaliteit. De jongeren worden actief begeleid in 
het afmaken van hun schoolopleiding. 
De tweede invalshoek is volgens Ator de invloed die de ouders hebben op de aanpak 
van de problematiek bij de jongeren. Veel Marokkaanse ouders hebben een probleem 
met de opvoeding van in het bijzonder hun zonen. Om deze reden weten ze vaak niet 
meer hoe ze de opvoeding aan moeten pakken. In de visie van Ator dienen de ouders 
actief betrokken te worden bij de problematiek van de jongere door middel van oplei-
dingsadvies en cursussen. Zo wijst Ator de ouders op de mogelijkheden voor het 
volgen van opvoedingscursussen. Ook worden de ouders betrokken bij het begelei-
dingsproject door het afleggen van huisbezoeken. Volgens Ator is het contact met de 
ouders van alle jongeren goed en wordt het contact door de ouders ook op prijs ge-
steld. Indien nodig geeft de coach de ouders antwoorden op opvoedingsvragen. Zo is 
een coach van Ator bij één van de gezinnen actief om ervoor te zorgen dat de alleen-
staande moeder pedagogische ondersteuning krijgt. 
De derde invalshoek is de vrijetijdsbesteding van de jongeren. Marokkaanse jongeren 
brengen hun tijd vaak door op straat, waardoor de straatcultuur hen deels vormt. Om 
rondhangen te voorkomen, is het belangrijk dat het ondernemen van andere activitei-
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ten, zoals bijvoorbeeld actief lidmaatschap van een sportvereniging, wordt gestimu-
leerd.  
De coaches van Ator werken niet volgens een strikt omschreven werkwijze. Er worden 
volgens Ator verschillende methodieken met elkaar afgewisseld en er wordt gekeken 
naar ‘wat werkt’. Het begeleiden van de jongeren is vaak maatwerk; iedere jongere is 
weer anders en wordt op een andere manier benaderd. De in het Netwerkberaad vast-
gestelde doelen worden in de begeleiding door Ator opgepakt. 
 
Een techniek die bij de begeleiding gebruikt wordt, is ‘Motivational Interviewing’. Dit is 
een directieve, persoongerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te 
bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en 
op te lossen. De persoon wordt bewust gemaakt van de discrepantie tussen zijn huidi-
ge en het toekomstig gewenste gedrag. De essentie hierbij is dat de motivatie tot 
gedragsverandering vanuit de persoon zelf komt en niet door een ander wordt opge-
legd. Het gaat niet om overtuigen, maar op een kalme en uitnodigende manier een 
gelijkwaardige verhouding tussen begeleider en jongere ontwikkelen. Ten aanzien van 
de jongere wordt ook een respectvolle en geen belerende houding aangenomen, aldus 
Ator. 
 
Ator acht het voor het slagen van de begeleiding van de jongere essentieel dat er tus-
sen de coach en de jongere een goed persoonlijk contact is. In de begeleiding dient 
het niet alleen te gaan om het opleggen van verplichtingen maar ook om menselijk 
contact en wederzijds begrip en warmte. Door intensieve samenwerking wordt de uit-
val van de jongere volgens Ator beperkt. 
 
Ator stelt het meest concrete doel van de drie coachingsbureaus. Dit bureau heeft de 
ambitie om de recidive tot 30 procent terug te dringen. Om dit gewenste resultaat te 
behalen, is het in de visie van Ator een voorwaarde dat er een goede samenwerking en 
afstemming is met de jeugdreclassering, de ITB’er en het lokale veld (DOSA, wijkpoli-
tie).  
 
Visie op begeleiding van Marokkaanse jongeren 
Ator maakt niet specifiek gebruik van methodieken voor de begeleiding van Marok-
kaanse jongeren. Wel is het volgens Ator essentieel dat de coach kennis heeft van de 
Marokkaanse cultuur; het hoeft niet direct een Marokkaanse coach te zijn. Ator heeft 
veel kennis van de Marokkaanse cultuur doordat een coach zelf van Marokkaanse af-
komst is. Ook is Ator bekend met het geven van trainingen op het gebied van 
interculturele communicatie. Hierdoor zijn de coaches bekend met aspecten van de 
religie, het moslim-zijn en de familiestructuur.  
De coaches hebben veel zicht op de doelgroep en houden rekening met de Marokkaan-
se normen, waarden en gebruiken. De meisjes worden bijvoorbeeld allemaal begeleid 
door de vrouwelijke coach omdat ervan uit wordt gegaan dat dit wenselijk is in de 
Marokkaanse cultuur. Ook is de kennis van de Marokkaans-Arabische taal handig in 
het contact met de ouders; bij Ator spreken de twee coaches het Marokkaans-
Arabisch. 
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Trajectbegeleiding Marokkaanse jongeren 
Het begeleidingstraject heeft een duur van negen maanden met een periode van zes 
maanden nazorg. De jongeren krijgen gemiddeld 2,5 uur begeleiding per week. Dit zijn 
echter geen strikte tijden: in de ene week kunnen ze meer uren begeleiding krijgen 
dan in de andere week. Dit kan dan later worden gecompenseerd met een begeleiding 
die wat langer duurt. De contacturen bestaan voornamelijk uit vrijetijdsbesteding. De 
coaches leggen verder bezoeken af bij de ouders en onderhouden contacten met 
school of andere belangrijke instanties, bijvoorbeeld met de wijkagent om te achterha-
len of een jongere overlastgevend of crimineel gedrag vertoont. 
Het begeleidingstraject is onderverdeeld in verschillende fasen: 0, 1 en 2. Tijdens fase 
0 zit de jongere nog in verblijf in De Hartelborgt. De bedoeling is dat de Atorcoach dan 
al contact opneemt met de jongere, waarbij plannen worden gemaakt voor het ver-
volg. Ook worden er contacten gelegd met de medewerkers van De Hartelborgt 
(ITB’er, gedragsdeskundige en mentor) en andere personen die belangrijk zijn voor de 
jongere, zoals de jeugdreclasseerder, de scholen binnen en buiten de JJI en de ouders 
van de jongere. Vanuit de ITB’ers vernemen we dat deze contacten niet voor alle jon-
geren worden opgestart; voor de meeste jongeren start de begeleiding zelfs pas na 
verblijf in De Hartelborgt. 
 
Tijdens fase 1, de fase na verblijf, worden aan de hand van een samenwerkingscon-
tract afspraken met de jongere gemaakt.25  Iedere jongere krijgt een eigen coach 
toegewezen die de jongere intensief begeleidt; wekelijks is er onderling contact en 
vinden huisbezoeken plaats. Ook wordt er contact onderhouden met de diverse instan-
ties die de jongere begeleiden, waaronder jeugdreclassering, de ITB’er, het 
maatschappelijk werk en, daar waar nodig, de wijkagent. De coach houdt zicht op de 
vorderingen op school, gaat mee naar ouderavonden en heeft maandelijks contact met 
de schoolmentor. De jongere wordt gemotiveerd om een dagbesteding te hebben, 
bijvoorbeeld school of werk. Als de jongere nog naar school gaat, is het volgen van 
huiswerkbegeleiding een aandachtpunt. Ten slotte wordt de jongere gemotiveerd om 
te starten met zinvolle vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld sport of het deelnemen aan 
cursussen. In deze fase zullen de ouders actief worden betrokken bij het project, de 
coach onderhoudt contact met hen. Daarnaast worden de ouders gestimuleerd om een 
opvoedingsondersteuningscursus te volgen. 
In fase 2 wordt de begeleiding minder intensief. De jongere heeft meer structuur 
doordat hij zich bezighoudt met school of werk. De coach houdt nog wel steeds con-
tact, de schoolresultaten worden in de gaten gehouden en af en toe worden 
activiteiten met de jongere ondernomen.  
 
3.3.2 Futuro 
Futuro is een organisatie die verschillende leer-/werkbedrijven heeft opgericht. Hier-
binnen kunnen de jongeren die deelnemen aan de verschillende trajecten, waaronder 
Marokkaanse Rotterdammers in het coachingstraject, zowel werken als leren. Na deze 
periode kan de jongere proberen door te stromen naar reguliere bedrijven. De werk-
maatschappijen voeren opdrachten uit op verschillende vakgebieden waaronder de 

                                               
25. De registratie en voortgangsbewaking verlopen via het bijhouden van een dossier per jonge-
re. Hierin staan de voortgangsrapportages en de rapportages van de gesprekken over de jongere 
met de wijkagent, de jeugdreclasseringmedewerker en de mentor van school. Maandelijks wordt 
een algemeen verslag opgesteld over de voorgang van het traject, met daarin eventuele knelpun-
ten. 
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zorg, schoonmaak, administratie, beveiliging, horeca en bouw. Futuro heeft contact 
met acht bedrijven en werkt nauw samen met een ROC. 
In de begeleiding van Futuro ligt de nadruk op de sluitende werking van de keten op 
de verschillende leefgebieden. Binnen de keten moet volgens Futuro een intensieve 
samenwerking bestaan tussen de ITB’ers, de jeugdreclassering, de gemeente en ande-
re maatschappelijke voorzieningen. Het traject gaat van start gedurende de laatste 
maanden van verblijf zodat de begeleiding tijdens de JJI-tijd passend aansluit op de 
begeleiding daarna. De nazorg dient op de behoefte van de jongere te worden afge-
stemd. Daarin staan de leefgebieden werk, inkomen en huisvesting centraal. De 
trajecten hebben een gemiddelde duur van negen maanden, hierna is er nog nazorg 
van zes maanden mogelijk. 
 
Futuro biedt een combinatie van werk en opleiding aan; de jongeren zijn overdag in-
tern geplaatst. Het voordeel hiervan is dat door dit interne dagprogramma de jongeren 
meer in beeld zijn bij de begeleiding. Kenmerkend voor de methodiek is dat een inte-
grale aanpak wordt toegepast, toegespitst op de specifieke behoeften van de jongere 
(maatwerk). Volgens Futuro zijn persoonlijke aandacht, het werken in kleine groepen 
en lesstof op individueel niveau, essentieel voor het slagen van het begeleidingstra-
ject. Ook sport wordt als een belangrijk onderdeel van de aanpak beschouwd.  
Het coachen van de jongere wordt dus gecombineerd met opleidingsmogelijkheden en 
het opdoen van vakkennis. De jongere kan onderwijs volgen op het Albeda College. 
Deze combinatie zorgt ervoor dat een integrale aanpak van gedrag en sociale proble-
matiek en het behalen van een startkwalificatie binnen één traject mogelijk is. Er vindt 
nauwe samenwerking plaats met werkgevers; er wordt bijvoorbeeld samengewerkt 
met het bedrijfsleven voor het opdoen van werkervaring of voor de combinatie van 
werken en leren. 
 
Futuro biedt vakontwikkelingstrajecten aan. De jongere gaat zich tijdens het traject 
specialiseren in een beroep. De mogelijkheden zijn onder andere heftruckchauffeur, 
houtbewerker en schilder. Tijdens de begeleiding is het mogelijk om certificaten te 
behalen, bijvoorbeeld het VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieuchecklist 
aannemers) en het BHV-certificaat (bedrijfshulpverlening). Binnen het traject zijn door 
Futuro de volgende onderdelen ontwikkeld: 

 
 Sociale vaardigheidstrainingen; 
 Training voor beheersing van agressie; 
 Computertrainingen; 
 Trainingen voor jongeren met multiproblematiek; 
 Trainingen voor jongeren met taalachterstand; 
 Werkervaringsplaatsen in bijvoorbeeld de bouw, de zorg, een schoonmaak-, 

administratie- of evenementenbureau en de horeca. 
 
Visie 
Volgens Futuro vindt gedragsregulatie sneller plaats wanneer de jongere direct in een 
praktijksituatie geplaatst wordt. Het onderwijs bestaat zowel uit een theoriegedeelte 
als uit instructie op de werkvloer. Het doel van de begeleiding is dat de jongere vol-
waardig in de maatschappij participeert. Deze werkwijze creëert nieuwe kansen voor 
de jongeren voor wie het lastig is (weer) te participeren op de arbeidsmarkt. Het bu-
reau levert daarmee een bijdrage op het gebied van scholing, re-integratie en 
participatie in de maatschappij. 
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In de benadering van de jongere is het volgens Futuro belangrijk dat de jongere ver-
antwoordelijkheid neemt voor zijn eigen daden; ook de misdaden vallen daaronder. In 
plaats van de jongere af te stoten en te stigmatiseren, moeten er nieuwe perspectie-
ven voor hem of haar worden ontwikkeld. 
 
Volgens de visie van Futuro is ook in de nazorg intensieve zorg nodig. Hier rekent Fu-
turo een periode van zes maanden voor. In deze zes maanden wordt de jongere 
begeleid op het gebied van wonen, werk en scholing, financiën, vrije tijd en het rege-
len van allerlei praktische zaken. Het doel is de jongeren door de ondersteuning op 
deze leefgebieden een zo zelfstandig mogelijk bestaan te laten opbouwen. Verder is 
het streven dat de jongere gedurende het traject een certificaat haalt en in het na-
zorgtraject kan overstappen naar een reguliere werkgever. De doelen van de nazorg 
zijn: 
 

 Het voorkomen van recidive; 
 Het verbeteren of aanpassen van delictgerelateerde denkpatronen, gedragingen en 

vaardigheden; 
 Verbeteren of aanpassen van alle omstandigheden van de jongere en zijn of haar 

omgeving die herhaling van het delictgedrag bevorderen;  
 Het bieden van nieuw maatschappelijk perspectief aan de jongeren. 

 
Trajectbegeleiding Marokkaanse jongeren 
In principe hanteert Futuro in de benadering van de Marokkaanse jongeren geen ande-
re methodiek dan bij de jongeren met een andere etnische achtergrond. Net zoals bij 
Ator is ook volgens Futuro de straatcultuur van de Marokkaanse jongeren van groter 
belang dan de Marokkaanse cultuur. Futuro heeft de ervaring dat er een grotere mate 
van achterdocht bij deze doelgroep is dan bij andere groepen. Toch gelooft Futuro niet 
in het nut van een specifiek andere aanpak voor de Marokkaanse doelgroep. Ook heeft 
Futuro niet het idee dat een Marokkaanse coach beter zou werken voor Marokkaanse 
jongeren. De ervaring die Futuro hiermee heeft, is namelijk wisselend. 
Omdat de communicatie met de ouders van de Marokkaanse jongeren soms moeizaam 
verloopt, ziet ook Futuro het spreken van de Marokkaans-Arabische taal als een be-
langrijk aspect voor het goed kunnen coachen van de Marokkaanse jongeren zelf. 
Sommige jongeren willen bijvoorbeeld niet dat de ouders worden ingelicht over de 
problemen en de gepleegde delicten. Volgens Futuro is het benaderen van de ouders 
belangrijk, maar lukt dit niet altijd als er sprake is van een taalbarrière, ook omdat de 
coaches van Futuro geen Marokkaans-Arabisch spreken.  
Volgens Futuro is het belangrijk de culturele kenmerken van de doelgroep te kennen 
en te begrijpen. De coaches van Futuro hebben aangegeven genoeg kennis te hebben 
van de gewoonten en gebruiken van de Marokkaanse cultuur. 
 
3.3.3 Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) 
SBA is een organisatie voor sociaal-cultureel werk en jongerenwerk. SBA verricht jon-
gerenwerk in de deelgemeente Prins Alexander. Daarnaast verzorgt SBA in het Oude 
Noorden in Rotterdam ambulant jongerenwerk en trajectbegeleiding voor de Marok-
kaanse doelgroep.  
SBA maakt gebruik van de begeleidingskennis die al vanuit het Oude Noorden met 
deze groep is opgedaan. Ambulante begeleiding van Marokkaanse jongeren bestaat uit 
het contact leggen met rondhangende (Marokkaanse) jongeren om deze mogelijk in 
een trajectbegeleiding te krijgen. SBA heeft een meer algemene benaderingswijze dan 
de andere twee bureaus: dit coachingsbureau brengt overlastgevende groepen in kaart 
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en probeert door middel van mentoren de leefbaarheid in de buurt te vergroten door 
ambulante en trajectbegeleiding. 
 
Het uitgangspunt in de begeleiding is een systeemgerichte benadering. Dit betekent 
dat de interventies zowel zijn gericht op de jongere als op de context (gezin, school, 
werk en vriendengroep) waarbinnen de jongere functioneert. De begeleiding is coa-
chend en praktisch: daar waar mogelijk, wordt geïntervenieerd op de leefgebieden 
werk, school, vrijetijdsbesteding, het contact met de ouders en de woonsituatie. De 
coach probeert het positieve gedrag te bekrachtigen door het geven van positieve 
feedback, en het negatieve gedrag bij te sturen. Bij de twaalf- tot achttienjarige jonge-
ren ligt de nadruk op de begeleiding binnen het gezin terwijl bij de achttien- tot 
twintigjarigen meer de nadruk ligt op de zelfredzaamheid van de jongere op de gebie-
den wonen, werk, scholing, financiën en vrijetijdsbesteding.  
Het doel van de begeleiding is een adequaat functioneren van de jongeren op de ver-
schillende leefgebieden. 
 
Ook volgens SBA dient de begeleiding van de jongere maatwerk te zijn; hiervoor is het 
van belang dat informatie vanuit de JJI over de jongere wordt overgedragen aan de 
SBA. In een probleemanalyse wordt een inventarisatie gemaakt van de dynamische 
factoren die een rol spelen bij het grensoverschrijdende gedrag (risicoanalyse), waarna 
ook het intelligentie- en vaardighedenniveau en de psychosociale kenmerken van de 
jongere worden bekeken. 
 
Visie 
In de visie van SBA is de nazorg van ex-gedetineerde jongeren erg belangrijk om te 
bewerkstelligen dat de recidive wordt teruggedrongen. Voor het slagen van het project 
is het van belang dat de jongere perspectief heeft. Om deze reden zal de jongere huis-
vesting moeten hebben en kunnen voorzien in zijn of haar levensonderhoud en een 
zinvolle dagbesteding moeten hebben. Ook is het in de visie van SBA van belang dat 
alle bij de jongere betrokken partijen achter één en dezelfde aanpak staan. Door het 
systeemgerichte werken, wordt de sociale omgeving (familie, school, werkgever) be-
trokken en kunnen problemen op een vroeg tijdstip worden gesignaleerd. In de optiek 
van SBA missen de jongeren vaak de vaardigheden en ondersteuning vanuit het socia-
le netwerk om een andere leefwijze te creëren. Ook zijn ze vaak niet gemotiveerd. In 
de zienswijze van SBA heeft de jongere re-integratiebegeleiding nodig die zich op zo-
wel praktische zaken (huisvesting, het vinden van werk of opleiding) als op het 
coachen van het gedrag en het omgaan met moeilijke situaties richt. 
 
Het plan van aanpak moet worden onderschreven door de betrokken partijen zoals de 
ITB’er, de JJI, Bureau Jeugdzorg en de jeugdreclassering. Dit betekent dat er een 
nauwe samenwerking tussen de betrokken organisaties moet zijn en dat iedereen ach-
ter de aanpak staat. 
 
Wat betreft recidive stelt SBA zich ten doel om de recidivekans terug te brengen van 
80 naar 50 procent. 
 
Visie met betrekking tot begeleiding van jongeren uit de Marokkaanse cultuur 
In de visie van SBA is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de Marok-
kaanse cultuur. De coach beschikt hier in zoverre over dat hij voldoende kennis heeft 
van de cultuur voor het begrijpen van gewoonten en gebruiken van de jongere en de 
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ouders. Conform Ator en Futuro is het beheersen van de Marokkaans-Arabische taal 
essentieel voor de communicatie met de ouders. De coach die de Marokkaanse jonge-
ren bij SBA begeleidt, spreekt echter deze taal niet. Volgens SBA kan het begeleiden 
door een Marokkaanse coach positief werken, maar het belangrijkste is dat er een ‘klik’ 
is tussen de coach en de jongere. 
 
Trajectbegeleiding Marokkaanse jongeren 
De begeleiding van de jongere wordt idealiter een maand vóór het verlaten van de JJI 
gestart. De coach maakt dan kennis met zowel de jongere als de ITB’er. Gedurende de 
fase na verblijf onderhoudt de coach een intensief contact met de jongere, de con-
tactmomenten kunnen variëren van twee tot vier uur per week en eventueel 
gecombineerd worden met een 24-uursbereikbaarheid. In de startfase wordt geïnves-
teerd in het contact met de jongere, het gezin en de sociale omgeving van de jongere. 
De begeleiding zal voor een groot deel plaatsvinden in de sociale omgeving (thuis, op 
school of op de werkvloer) van de jongere. Er dient volgens SBA een samenwerking te 
zijn tussen de betrokken organisaties, de jeugdreclasseerder, de ITB’er, de JJI en de 
DOSA-regisseur. De begeleider monitort de voortgang van het traject en rapporteert 
hierover naar de jeugdreclassering en de DOSA-regisseur. Na afsluiting van het traject 
wordt de jongere via de DOSA-regisseur nog een half jaar gemonitord. 
 
In een plan van aanpak worden doelen geformuleerd ten aanzien van de leefgebieden. 
Ook wordt de inzet van de betrokken partijen vastgelegd. SBA voert na tweeënhalve 
maand een evaluatie uit. Indien nodig, kan dit nog worden bijgesteld. Het traject 
wordt ook weer afgerond met een evaluatie.  
 
3.4 Algemene aandachtpunten bij de coachingsbureaus 
De gesprekken met de drie coachingsbureaus wijzen uit dat zij regelmatig te maken 
hebben met omstandigheden waarop zij geen invloed hebben. Deze omstandigheden 
kunnen echter wel van invloed zijn op het verloop van het coachingstraject (de knel-
punten in de trajecten komen in hoofdstuk 5 aan de orde). Het gaat dan met name om 
door de rechter uitgesproken schorsingen, uitval en het niet-delen van informatie. 
 
Schorsingen 
Wanneer het JJI-verblijf door een rechterlijke uitspraak (onder voorwaarden) wordt 
geschorst, staat een jongere meteen op straat. Dit staat vaak haaks op de wens om al 
vroegtijdig contact te leggen. Bovendien is het voor de coachingsbureaus planmatig 
lastig om het begeleidingstraject ad hoc op te starten, waardoor een jongere soms 
enige tijd niet in beeld is. Er gaat soms enige tijd overheen om de jongere op te spo-
ren, waardoor de essentiële aansluiting tussen het verblijf en het coachingstraject 
gemist wordt. 
 
Uitval 
De drie coachingsbureaus hebben geen dwangmiddelen om de jongere te verplichten 
mee te doen aan het traject. Indien jongeren niet verder willen met het begelei-
dingstraject is dit hun eigen keuze; er zijn geen dwingende middelen die kunnen 
worden ingezet om het traject voort te zetten. Ook kunnen er geen sancties worden 
gegeven. Hier ligt volgens enkele jeugdreclasseerders de noodzaak om dergelijke ge-
vallen direct terug te koppelen met de jeugdreclassering. Jeugdreclasseerders kunnen 
namelijk in specifieke situaties een aanwijzing geven op de schorsende voorwaarde, 
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waardoor coachingsbureaus over een extra dwangmiddel beschikken om een jongere 
binnen het coachingstraject te houden. 
 
Niet-gedeelde informatie 
Uit verschillende interviews wordt duidelijk dat de informatie die JJI De Hartelborgt en 
de coachingsbureaus hebben niet structureel gedeeld wordt. Begrijpelijkerwijs geven 
vooral de coachingsbureaus aan behoefte te hebben aan het delen van informatie. 
Daarentegen wordt vanuit JJI De Hartelborgt aangegeven dat dit vanwege juridische 
inperkingen vaak niet mogelijk is. 
Daarnaast blijkt ook dat de informatie-uitwisseling tussen coachingsbureaus en jeugd-
reclassering in het coachingstraject niet altijd vanzelfsprekend geweest is. Opmerkelijk 
is dat beide partijen vooral naar de andere partij wijzen als het gaat om de verant-
woordelijkheid voor het terugkoppelen van informatie. Hoe dit ook zij, gezien de 
regiefunctie van de jeugdreclassering is het in ieder geval essentieel dat de informatie 
bij de jeugdreclasseerder terechtkomt. Enkele door ons geraadpleegde jeugdreclas-
seerders geven ook aan dat zij zich bewust zijn van hun juridische en procesmatige 
regiefunctie. 
 
3.5 Aandachtspunten in de organisatie en werkwijze van de coachingsbu-
reaus 
Er is in de gesprekken met de respondenten ook een aantal knelpunten naar voren 
gekomen in de organisatie en werkwijze van de bureaus.  
 
Bezoek in de JJI 
Vooral Ator en SBA hebben in meer of mindere mate de intentie om al tijdens het ver-
blijf van de jongere in De Hartelborgt contact te leggen. Zowel vertegenwoordigers 
van deze coachingsbureaus als ITB’ers geven aan dat deze vroegtijdige benadering 
positief ervaren is. Vanuit de JJI wordt echter opgemerkt dat Futuro nooit in De Har-
telborgt geweest is. De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam heeft het 
leggen van contact tijdens het verblijf van de jongeren in de JJI echter wel als voor-
waarde opgenomen in het offertetraject.  
 
Opstellen van standaardverslagen over de jongeren  
Het onderzoek wijst verder uit dat de drie coachingsbureaus elk op hun eigen wijze 
aan dossiervorming doen. Dit levert drie verschillende bronnen van informatie op 
waarvan de kwaliteit, volledigheid en diepgravendheid verschillen. In het voortraject 
van de begeleiding is door de gemeente Rotterdam een uniforme registratiewijze afge-
sproken via een monitorformulier. De gegevens en probleemgebieden van jongeren 
worden daarin geregistreerd. 
Enkele respondenten merken op dat de verslaglegging richting de jeugdreclasseerders 
tekortschiet. Daarvoor zijn namelijk onvoldoende afspraken gemaakt om de (tussen-
tijdse) resultaten en problemen vanuit de coachingsbureaus richting de 
jeugdreclasseerders terug te koppelen. 
 
3.6 Resumé 
In het onderzoek staan twee werkwijzen centraal: de eerstedagmethodiek tijdens het 
verblijf in JJI De Hartelborgt en de coachingstrajecten van de drie coachingsbureaus in 
de nazorgfase. Speciaal voor Rotterdamse jongeren wordt een traject in De Hartel-
borgt niet na dertien weken, maar al direct na binnenkomst aangeboden. Vooral voor 
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kortverblijvende (Rotterdamse) jongeren betekent dit een extra mogelijkheid om een 
begeleidingstraject in te gaan. 
 
In De Hartelborgt worden de leefgebieden van (Rotterdamse) jongeren al bij binnen-
komst via een centrale intake en het betrekkelijk nieuwe, landelijk ingevoerde, 
Netwerkberaad geïnventariseerd. Het Netwerkberaad brengt de participerende instan-
ties bij elkaar en zorgt ervoor dat er in een vroegtijdig stadium informatie gedeeld 
wordt. In dit beraad zijn onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugd-
reclassering, de liaisonfunctionaris van de gemeente, de inrichtingsschool, de ITB’er en 
de gedragsdeskundige van de JJI vertegenwoordigd. Op basis van dit beraad wordt 
bepaald op welke leefgebieden een jongere begeleid wordt. De jongeren kunnen overi-
gens het traject weigeren. 
Tevens wordt in het Netwerkberaad bepaald of voor Rotterdamse Marokkanen inzet 
van een coachingsbureau gewenst is. Indien dit zo is, legt de liaisonfunctionaris van de 
gemeente Rotterdam contact met het geselecteerde coachingsbureau.  
 
De eerstedagmethodiek levert volgens de geïnterviewde respondenten zowel positieve 
punten als aandachtspunten op. De positieve punten zijn voornamelijk procesmatig 
van aard. Zo weten instanties elkaar beter te vinden en kunnen gesignaleerde proble-
men al in een vroegtijdig stadium aangepakt worden. Het is alleen vaak niet haalbaar 
om aan alle noodzakelijke leefgebieden te werken bij jongeren die zeer kort in De Har-
telborgt verblijven. Als bijvoorbeeld huisvesting een probleem is, wordt vaak 
teruggegrepen op niet-permanente opvang. Verder kan de eerstedagmethodiek juist 
bij first offenders veel effect hebben omdat zij vaak minder problemen op de verschil-
lende leefgebieden hebben, maar er moet dan wel gewaakt worden voor het missen 
van probleemgebieden door het vaak korte verblijf van deze groep.  
 
Alle ITB’ers in De Hartelborgt werken met Rotterdamse Marokkanen. De mate waarin 
de ITB’ers Marokkanen als moeilijke doelgroep ervaren, verschilt. Het contact met de 
ouders van de Marokkaanse jongeren is voor ITB’ers lastig. 
 
In het nazorgtraject voor Rotterdamse Marokkanen zijn drie coachingsbureaus werk-
zaam. Ator richt zicht op de vrijetijdsbesteding, de ouders en de scholing van 
jongeren. Er bestaat veel kennis over de Marokkaanse doelgroep. Ator stelt zich ten 
doel om de recidive met 30 procent te verminderen. Futuro is een organisatie die de 
begeleiding via een leer-/werktraject uitvoert. Futuro staat op het standpunt dat er 
intensieve samenwerking moet bestaan tussen de ITB’ers, de jeugdreclassering, de 
gemeente en andere maatschappelijke voorzieningen. Het bureau stelt zich ‘het voor-
komen van recidive’ ten doel. Daarnaast wil Futuro jongeren 
verantwoordelijkheidsbesef voor hun eigen (mis)daden meegeven en nieuwe perspec-
tieven bieden. SBA, tot slot, is een organisatie die kennis heeft op het gebied van 
jongerenwerk, vooral van rondhangende (Marokkaanse) jongeren. Dit bureau werkt 
vanuit een meer algemene visie dan de andere twee: overlastgevende groepen in 
kaart brengen en van daaruit de leefbaarheid in de buurt vergroten. Interventies zijn 
gericht op zowel de jongere als zijn context (gezin, school, werk en vriendengroep). 
SBA stelt zich ten doel om de recidivekans te reduceren van 80 naar 50 procent, het-
geen conform de eis van de gemeente Rotterdam is. 
 
Het onderzoek levert voor de coachingsbureaus inzicht in enkele aandachtspunten op. 
Deze zijn onder te verdelen in algemene (externe) aandachtspunten en punten in de 
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organisatie en werkwijze. Bij algemene aandachtspunten gaat het om jongeren die 
vervroegd uit verblijf komen vanwege een schorsing, uitval van jongeren en het niet-
delen van informatie tussen ketenpartners in het nazorgtraject. Jeugdreclasseerders 
geven in dit kader aan dat er nauwere samenwerking tussen hen en de coachingsbu-
reaus mogelijk is. Onder regie van de jeugdreclassering kan de schorsende 
voorwaarde namelijk als stimulans ingezet worden om jongeren in het traject te acti-
veren.  
Als het gaat om de aandachtspunten in de organisatie en werkwijze blijkt er verschil te 
bestaan in de benadering van jongeren al tijdens het verblijf in de JJI: twee van de 
drie bureaus doen dit. Vanuit De Hartelborgt is dit vroegtijdig in contact treden positief 
ervaren. 
Verder bestaan er tussen de bureaus verschillen in dossiervorming en bevat de terug-
koppeling richting de gemeente Rotterdam geen volledige resultaatafspraken, 
waardoor op de door de gemeente gestelde recidivereductie van 80 naar 50 procent 
niet te monitoren is. 
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4    Resultaten vanuit het basisniveau (ITB/Work‐Wise)  
 
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de 102 Marokkaanse jongeren die in de periode 
2007 tot september 2009 in De Hartelborgt hebben verbleven. De basis hiervoor ligt in 
de DJI-dossiers, follow-upformulieren van Work-Wise Nederland en dossiers van JJI De 
Hartelborgt. Ook maken we gebruik van de registraties vanuit de bedrijfsprocessensys-
temen van de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Amsterdam-
Amstelland. Zoals al eerder in hoofdstuk 2 is aangegeven, betreft het allemaal preven-
tief gehechten die minder dan drie maanden in een JJI hebben verbleven. De 
beschrijving valt uiteen in twee delen. Ten eerste worden algemene kenmerken en 
achtergronden van de totale groep jongeren beschreven. Vervolgens vergelijken we de 
jongeren die uit Rotterdam komen met de rest. Impliciet gaat het hierbij om de groep 
die de eerstedagmethodiek heeft gehad versus de groep die het reguliere Work-
Wisetraject heeft doorlopen. 
 
4.1 Algemene beschrijving  
Voor een beschrijving van de jongeren maken we gebruik van de gegevens die uit de 
verschillende bronnen naar voren komen. 
 
Tabel 4.1 - De achtergronden van de jongeren (N=102) 
 n %26 
Woonplaats   

Rotterdam 62 61 
Regio Rotterdam-Rijnmond 7 7 
Den Haag 20 20 
Amsterdam 13 13 

Leeftijd bij uitstroom   
12 1 1 
13 1 1 
14 3 3 
15 12 12 
16 20 20 
17 25 25 
18 19 19 
19 13 13 
20 5 5 
21 3 3 

ITB   
Ja 36 35 
Nee 66 65 

Indexdelicten   
Vermogen 35 34 
Vermogen met geweld 46 45 
Geweld 7 7 
Overige delicten27 4 4 
Niet-delicten28 10 10 

 

                                               
26. Vanwege afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100. 
27. Hieronder vallen de volgende delicten: brandstichting, opiumdelicten en zedendelicten. 
28. Hieronder vallen de OTS en de PIJ. 
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Eerder is de verhouding in Marokkaanse Rotterdammers, Hagenaren, Amsterdammers 
en Rijnmonders al aangehaald. Qua leeftijd gaat het om enkele twaalf- tot vijftienjari-
gen en jongeren ouder dan negentien. De gemiddelde leeftijd van alle jongeren is 17,1 
jaar. Eenderde van de jongeren heeft begeleiding van een ITB’er gehad. Nadere analy-
se wijst uit dat het percentage Rotterdammers dat het ITB-traject heeft doorlopen, 
zoals verwacht mag worden vanwege de eerstedagmethodiek, beduidend hoger ligt 
dan bij de niet-Rotterdammers: 46,8 om 17,5 procent.29 Verder zijn het voornamelijk 
vermogens- of geweldsdelicten of een combinatie daarvan waarvoor de jongeren in JJI 
De Hartelborgt terecht zijn gekomen (zie de indexdelicten). 
 
4.2 Eerstedagmethodiek versus regulier 
In deze paragraaf duiden we de voorkomende verschillen en overeenkomsten tussen 
de twee verschillende Work-Wisetrajecten: de reguliere methode voor de niet-
Rotterdammers en de eerstedagmethodiek die in De Hartelborgt wordt aangeboden 
aan Rotterdammers. 
 
4.2.1 Problemen voor het JJI-verblijf 
De dossiers leveren summier inzicht in de situatie van jongeren voordat ze gedetineerd 
raken: in veel dossiers (95,1 procent) is bijvoorbeeld niet aangegeven wat de situatie 
op school is. ‘Tussen de regels door lezen’, levert echter het (subjectieve) beeld op dat 
er regelmatig problemen zijn op school. Dit heeft veelal te maken met ongeoorloofde 
afwezigheid, een dwarse houding op school of leermoeilijkheden. We kunnen echter 
vanwege de hiaten in de registratie niet aangeven of er verschillen tussen de Rotter-
dammers en niet-Rotterdammers op dit gebied bestaan. 
Van bijna driekwart van de jongeren (74,5 procent) weten we zeker dat de jongeren 
een identiteitsbewijs bezitten. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de rest er 
geen bezit, maar niet uitgesloten kan worden dat dit voor een deel van de jongeren 
opgaat. 
Met zekerheid is te stellen dat in ieder geval vijf jongeren voor binnenkomst proble-
men hadden met huisvesting, ze hadden namelijk geen vast woonadres. Dit zijn vier 
Rotterdammers en een niet-Rotterdammer.30 
 
4.2.2 Geïnventariseerde leefgebieden tijdens de intake 
De dossiers geven beter zicht op de problemen tijdens de intake. Het gaat dan bij-
voorbeeld om de thuissituatie, school en vrijetijdsbesteding, maar ook of een jongere 
gokt, drugs gebruikt, verkeerde vrienden of problemen met financiën heeft. We geven 
de leefgebieden waarop al dan niet problemen spelen in een tabel weer. Ter indicatie 
geven we per leefgebied het aantal dossiers dat in ieder geval inzicht geeft in situatie, 
ongeacht of dit een problematische situatie is of niet. De gegevens worden uitgesplitst 
naar de plaats van herkomst van de jongere. 

                                               
29. De vier te onderscheiden groepen (uit Rotterdam en al dan niet ITB of niet uit Rotterdam en 
al dan niet ITB) ontlopen elkaar overigens amper qua gemiddelde leeftijd bij uitstroom: van 17,0 
tot 17,9 jaar. 
30. Daarvan hebben alleen twee Rotterdammers het ITB-traject doorlopen. 
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Tabel 4.2 – Inzicht in leefgebieden tijdens de intake (in aantallen) 

 Rotterdammers niet-Rotterdammers 
Wonen (N=36) 24 12 
Thuissituatie (N=56)  36 20 
Schoolsituatie (N=56) 36 20 
Goksituatie (N=3) 3 0 
Werksituatie (N=8) 6 2 
Drugssituatie (N=18) 14 4 
Vrijetijdssituatie (N=53) 33 20 
Vriendensituatie (N=57) 35 22 
Financiënsituatie (N=9) 6 3 
Uiterlijke verzorgingssituatie (N=14) 
Gezondheid (N=16) 

8 
9 

6 
7 

Totaal (N=326) 210 116 
 
Vooral op de leefgebieden rond de situatie thuis, op school, vrije tijd en vrienden be-
staat betrekkelijk veel zicht, hoewel dit hooguit een score van 56 procent (57 van de 
102 jongeren) behaalt. Logischerwijs bestaat op de Rotterdammers in absolute aantal-
len meer zicht, omdat deze groep beduidend groter is. 
 
4.2.3 Gestelde doelen tijdens het JJI-verblijf 
In samenwerking met de ITB’er kan een jongere doelen opstellen op de leefgebieden. 
Daar waar sprake is van gestelde doelen, geven de dossiers hier inzicht in. In een en-
kel geval is aangegeven dat er geen doel is gesteld omdat dit ‘niet nodig’ is, maar de 
meerderheid van de dossiers geeft op bepaalde doelen geen informatie. We nemen 
aan dat daar waar geen informatie vermeld staat ook geen doel gesteld is.  
 
Tabel 4.3 – Gestelde doelen tijdens het JJI-verblijf (in aantallen) 

  Rotterdammers  niet-Rotterdammers 
School (N=11) 8 3 
Werk (N=8) 5 3 
Wonen (N=6) 3 3 
Vrije tijd (N=9) 7 2 
Sociale contacten (N=9) 7 2 
Gezondheid (N=8) 5 3 
Totaal (N=51) 35 16 

 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof er betrekkelijk weinig doelen worden gesteld als er 
gerelateerd wordt aan het aantal problemen tijdens de intake. Wanneer de gestelde 
doelen ook gerelateerd worden aan het aantal uitgevoerde ITB-trajecten, namelijk 36, 
komen we gemiddeld op nog geen doel per traject. We moeten ons wel realiseren dat 
slechts zeven niet-Rotterdammers een ITB-traject volgen en 29 Rotterdammers; bij de 
niet-Rotterdammers worden dus relatief meer doelen gesteld.  
 
Het woondoel is bij de intake ook niet genoemd, maar aangenomen mag worden dat 
het om zes jongeren gaat die in de thuissituatie problemen hebben. Ten aanzien van 
drugs- en gokproblemen, financiële en uiterlijke verzorgingsproblemen zijn geen doe-
len gesteld. Deze problemen waren ook niet omvangrijk aanwezig, althans zo bleek uit 
de dossiers. 



N a z o r g  v o o r  M a r o k k a a n s e  j o n g e r e n  i n  R o t t e r d a m  -  3 0  -  

4.2.4 De follow-up 
In de bestudeerde dossiers is de follow-up van de ITB-trajecten31 een hiaat: voor een 
deel (N=27) wordt bij uitstroom vermeld wat er met een jongere gebeurt. Achtereen-
volgens is dat een arbeidstoeleidingstraject (n=1), niets (n=1), een opleiding (n=17), 
werk (n=1) of werk en opleiding (n=7). Van deze 27 dossiers hebben er 23 betrekking 
op Rotterdamse jongeren. 
De dossiers geven geen inzicht of doelen zijn gehaald en, zo ja, in welke mate. Ook is 
het de bedoeling dat er na drie maanden een follow-upformulier wordt ingevuld, maar 
hierover geven de dossiers in het geheel geen informatie. Dit komt omdat het follow- 
upformulier formeel los staat van de begeleiding, maar na verzoek van de ITB’er op 
vrijwillige basis door de jongere wordt ingevuld. 
 
4.2.5 Criminaliteitspatroon 
Bij het bepalen van de verschillen tussen Rotterdammers en niet-Rotterdammers rich-
ten we ons in eerste instantie op alle politieregistraties waaruit blijkt dat een jongere 
in zijn leven als verdachte of betrokkene32 met de politie in aanraking is gekomen. Het 
betreft in eerste instantie zowel strafrechtelijke als overlastgerelateerde (vanuit de 
Algemeen Plaatselijke Verordening in Rotterdam) registraties. 
 
Tabel 4.4 – Aantal en typen delicten in hele criminele carrière  

 Rotterdammers Niet-Rotterdammers 
 Verdacht Betrokken Verdacht Betrokken 
 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) 
Vermogen 389 (42) 54 (9) 244 (43) 112 (27) 
Vermogen met geweld 120 (13) 14 (2) 58 (10) 40 (10) 
Geweld zonder gevolgen 57 (6) 103 (16) 34 (6) 71 (17) 
Geweld met gevolgen 93 (10) 39 (6) 38 (7) 26 (6) 
Wapens 15 (2) 5 (1) 7 (1) 6 (1) 
Drugs 9 (1) 4 (1) 15 (3) 14 (3) 
Zeden 14 (2) 4 (1) 3 (1) 2 (0) 
Vernieling/openbare orde 94 (10) 60 (10) 52 (9) 49 (12) 
Verkeer 46 (5) 40 (6) 48 (9) 27 (6) 
Overige delicten 43 (5) 14 (2) 11 (2) 8 (2) 
Overlast 49 (5) 290 (46) 53 (9) 61 (15) 
Totaal 929 (100)33 627 (100) 563 (100) 416 (100) 

 
Gemiddeld komen de Rotterdammers in hun hele criminele carrière ongeveer 25 keer 
in aanraking met de politie (als betrokkene of verdachte), voor de niet-Rotterdammers 
geldt een vergelijkbaar aantal. Het blijkt verder dat niet-Rotterdammers als betrokke-
ne vooral meer vermogensregistraties op hun naam hebben staan, uiteraard voor 
zover geregistreerd door de politie. De Rotterdammers blijken als betrokkene vaker te 
worden geregistreerd in verband met overlastincidenten.  
 

                                               
31. Het is in de werkwijze van Work-Wise de bedoeling dat de ITB’er bij vertrek van de jongere 
een follow-upformulier invult. Drie maanden na ontslag dient de ITB’er wederom de stand van 
zaken in te vullen, na contact te hebben opgenomen met de jongere. 
32. Men is betrokkene als de politie iemand in verband brengt met een delict. Dit hoeft dus niet 
als verdachte te zijn. We definiëren ‘politiecontacten’ hiermee dus ruim.  
33. Vanwege afronding tellen de percentages niet op tot 100. 
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Vervolgens zoomen we in op de verschillen tussen Rotterdammers en niet-
Rotterdammers na uitstroom uit de JJI. De centrale vraag is dan of zij opnieuw als 
verdachte of betrokkene in aanraking komen met de politie.34 Dit geldt voor 35 van de 
40 niet-Rotterdammers (88 procent).35 Als dit percentage vergeleken wordt met de 62 
Rotterdammers dan blijken 50 Rotterdammers (81 procent) na uitstroom in aanraking 
met de politie te zijn gekomen.36 De percentages ontlopen elkaar dus weinig. De ver-
deling van deze registraties is als volgt: 
 
Tabel 4.5 – Aantal en type delicten na uitstroom (in aantallen) 

 Rotterdammers (n=50) Niet-Rotterdammers (n=35) 
 Verdacht Betrokken Verdacht Betrokken 
 aantal (%) aantal (%) aantal (%) aantal (%) 
Vermogen 95 (40) 6 (4) 66 (39) 30 (23) 
Vermogen met geweld 14 (6) 3 (2) 11 (7) 21 (16) 
Geweld zonder gevolgen 16 (7) 28 (17) 12 (7) 22 (17) 
Geweld met gevolgen 23 (10) 11 (7) 9 (5) 11 (8) 
Wapens 7 (3) 2 (1) 2 (1) 4 (3) 
Drugs 4 (2) 3 (2) 3 (2) 6 (5) 
Zeden 2 (1) 0  0 0 
Vernieling/openbare orde 24 (10) 14 (8) 12 (7) 11 (9) 
Verkeer 23 (10) 23 (14) 27 (16) 14 (11) 
Overige delicten 18 (8) 4 (2) 7 (4) 1 (1) 
Overlast 11 (5) 72 (43) 21 (12) 12 (9) 
Totaal 237 (100) 166 (100) 170 (100) 132 (100) 

 
Gemiddeld komen de Rotterdammers na ontslag acht keer voor in de politieregistra-
ties, voor de niet-Rotterdammers is dat gemiddeld bijna negen maal. De 
Rotterdammers komen als betrokkene vaker voor overlast en de niet-Rotterdammers 
voor vermogen (met geweld). 

                                               
34. Uit de verzamelde informatie blijkt dat niet altijd de datum van uitstroom uit De Hartelborgt 
bekend is. Navraag bij de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft voor deze jongeren een lijst met 
uitstroomdata opgeleverd. Door de laatste datum van uitstroom te nemen (niet per definitie de 
datum van uitstroom uit De Hartelborgt), wordt voor 16 van de 102 jongeren de meest gunstige 
situatie geschapen; we nemen aan dat de laatstvermelde datum de datum van uitstroom uit De 
Hartelborgt is. Daarmee is hun tijd om na uitstroom opnieuw in aanraking met de politie te ko-
men het kortst. Dit betekent dat we bijvoorbeeld voor vier jongeren slechts op basis van een 
maand naar de delictopbouw hebben kunnen kijken. Naar verwachting is er dus sprake van een 
onderrapportage in delictopbouw. 
35. Na verdiepende analyses blijken van de 35 personen er 31 personen (89 procent) te kenmer-
ken als ‘minimaal geregistreerd als verdachte’. Dit houdt in dat een persoon ofwel als verdachte, 
ofwel als verdachte en betrokkene geregistreerd staat. De resterende vier staan alleen te boek 
als betrokkene. Na uitfiltering van de overlastincidenten daalt het aantal ‘minimaal verdachten’ 
naar 30. Het aantal betrokkenen stijgt dan naar vijf. Als we dus de rol van de betrokkenen en 
overlastincidenten eruit laten, resteert dus in dit meest gunstige scenario 75 procent (30 van de 
40 personen).  
36. Dezelfde verdiepende analyses leveren van de 50 personen 46 ‘minimaal geregistreerde ver-
dachten’ (92 procent) en vier betrokkenen op. Na uitfiltering van de overlastincidenten blijft het 
aantal ‘minimaal verdachten’ gelijk en daalt het aantal betrokkenen; één persoon valt met andere 
woorden uit de delictregistratie. Als we dus de rol van de betrokkenen en overlastincidenten eruit 
laten, resteert dus in dit meest gunstige scenario 74 procent (46 van de 62 personen). 
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4.3 Resumé 
Voor meer inzicht in de leefgebieden en de delicthistorie van de jongeren hebben we 
gebruik gemaakt van de dossiers in De Hartelborgt, de follow-upformulieren en politie-
registraties. Het onderzoek levert informatie op verschillende terreinen op over 
Marokkaanse jongeren die tussen januari 2007 en september 2009 in De Hartelborgt 
hebben verbleven. Het gaat dan om 62 jongeren uit Rotterdam. De niet-
Rotterdammers zijn voornamelijk jongeren uit Den Haag (20 stuks), Amsterdam (13 
stuks) en uit de regio Rotterdam-Rijnmond (7 stuks). Hun leeftijd bij uitstroom vari-
eert van 12 tot 21 jaar. 
 
Wat betreft de problemen op de leefgebieden geven de dossiers slecht zicht op de 
problemen voorafgaand aan het verblijf in De Hartelborgt. Voor de periode tijdens het 
verblijf is dit beter. Vooral op de probleemgebieden rond de situatie thuis, op school, 
vrije tijd en vrienden bestaat betrekkelijk veel zicht, hoewel de dossiers geen zicht 
hierop leveren voor alle jongeren. 
 
Het aantal gestelde doelen voor Rotterdammers en niet-Rotterdammers tijdens het 
verblijf bedragen respectievelijk 35 en 16. Gerelateerd aan het aantal ITB-trajecten 
voor Rotterdammers (29) bedraagt dit net iets meer dan een doel gemiddeld per per-
soon. 
De follow-upformulieren geven geen informatie over de periode na de uitstroom, ter-
wijl dit tot zes maanden na uitstroom wel de bedoeling is. De formulieren, en daarmee 
ook de dossiers, geven dan ook geen zicht op het eventueel behalen van de gestelde 
doelen. 
De Rotterdammers hebben vooral overlast- en vermogensdelicten op hun naam staan 
in hun gehele criminele carrière; de niet-Rotterdammers vooral vermogensdelicten (als 
betrokkene). Het gemiddelde aantal delicten na uitstroom uit de inrichting is voor bei-
de groepen vergelijkbaar. 
 
Ten slotte komen 35 van de 40 niet-Rotterdamse Marokkanen (88 procent) na uit-
stroom uit de JJI wederom voor in de politieregistraties. Voor Rotterdamse 
Marokkanen gaat het om 50 van de 62 personen (81 procent). Deze aantallen blijven 
gelijk als overlastincidenten eruit gefilterd worden. 
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5    Resultaten vanuit het vervolgniveau  
(coachingsbureaus) 

 
In hoofdstuk drie zijn de methodieken en uitgangspunten van de begeleiding van de 
drie coachingsbureaus aan bod gekomen. In dit hoofdstuk zal nader op het coachen in 
de praktijk worden ingegaan. Hierbij zullen de kenmerken van de coach worden be-
sproken, de succes- en faalfactoren die de coaches tegenkomen in het begeleiden en 
de ervaringen van de coaches wat betreft het begeleiden van de Marokkaanse doel-
groep. Het tweede deel van het hoofdstuk wordt besteed aan de jongeren die een 
intensieve begeleiding krijgen van de coachingsbureaus. De coaches hebben nadere 
informatie verschaft over het (verloop van het) begeleidingsproces van deze jongeren. 
Tot slot schetsen we een criminaliteitspatroon van deze groep jongeren op basis van 
politiegegevens.  
 
5.1 Kenmerken en achtergronden van de coaches 
In totaal zijn er bij vier37 coaches, te weten twee mannen en twee vrouwen, enquêtes 
over de begeleiding van de Marokkaanse jongeren afgenomen. Eén van de coaches 
met een Marokkaanse achtergrond, heeft de enquête niet ingevuld. Twee van de coa-
ches die de lijst hebben ingevuld, hebben een andere culturele achtergrond dan de 
Nederlandse, één coach heeft een Surinaamse achtergrond en één coach heeft een 
Nederlands-Ivoriaanse achtergrond.  
De coaches hebben allen ongeveer een gelijk aantal jaren werkervaring met het coa-
chen van probleemjongeren. Drie coaches hebben een tot vijf jaar werkervaring in de 
begeleiding van probleemjongeren, één van de coaches heeft vijf tot tien jaar werker-
varing met deze doelgroep. 
Er is de coaches gevraagd welke eigenschappen zij belangrijk vinden in de begeleiding 
van de Marokkaanse probleemjongeren. Hieruit kwam naar voren dat eerlijkheid en 
betrouwbaarheid, openheid (open-mindedness) en culturele achtergrondkennis38 door 
twee van de vier coaches als belangrijke eigenschappen voor het coachen van de doel-
groep worden gezien. Omdat de ervaring is dat in de begeleiding van de doelgroep de 
jongeren het regelmatig laten afweten wat betreft het nakomen van afspraken, gaven 
twee coaches het belang aan van het hebben van geduld en het zich flexibel kunnen 
opstellen. Het zich flexibel opstellen, kent wel grenzen volgens de coaches. Om struc-
tuur voor de jongeren aan te brengen, worden standvastig en directief optreden ook 
als eigenschappen in de begeleiding genoemd. Hieronder is overzichtelijk weergegeven 
welke eigenschappen door welk coachingsbureau als belangrijk worden genoemd. 
 

                                               
37. Ator werkt met twee coaches, waarvan een coach de enquête heeft ingevuld. 
38. Culturele achtergrondkennis is niet zozeer een eigenschap, het wordt door de coaches wel als 
een belangrijke factor (die per coach verschillend is) in het begeleiden gezien.  
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Tabel 5.1 - De eigenschappen die coaches van de bureaus belangrijk vinden bij het begeleiden 

Eigenschappen van de coach Ator SBA Futuro 
Openheid en eerlijkheid x  x 
Buddy principe x  x 
Flexibiliteit  x  x 
Kennis van culturele achtergrond x  x 
Betrouwbaar  x   
Motiverend   x  
Standvastig kunnen zijn  x x 
Geduldig  x x  
Kunnen inleven   x 

 
5.2 Succes- en faalfactoren in de begeleiding  
Uit de enquête die onder de coaches is afgenomen, is gebleken dat de coaches ver-
schillende succes- en faalfactoren noemen in het begeleiden van de jongeren. Deze 
zijn dusdanig verschillend van elkaar dat de bureaus hieronder apart zullen worden 
beschreven. 
Het coachingsbureau Ator noemde verschillende succesfactoren in het begeleiden van 
de jongeren. Als eerste werd de kennis van de Marokkaanse cultuur genoemd. Doordat 
één van de coaches van het bureau een Marokkaanse achtergrond heeft, is deze ken-
nis groot. Ook spreken de beide coaches, zoals eerder vermeld, het Marokkaans-
Arabisch. Dit werkt volgens het bureau positief in de communicatie naar de jongeren 
toe; door hun interculturele sensitiviteit kan volgens één van de coaches op gemakke-
lijke wijze contact met de jongeren worden gelegd. Door de taalkennis kunnen zij de 
ouders ook aanspreken en hierdoor actief bij het begeleiden betrekken:dit is volgens 
hen een belangrijk element voor het slagen van het coachingstraject. 
Ook is gevraagd naar de succesfactoren in de organisatie zelf, en het verloop van de 
contacten met de ketenpartners. Hierbij noemt Ator het gegeven dat het een klein 
bureau betreft. Hierdoor kunnen allerlei zaken flexibel en snel worden opgepakt.  
 
Eén van de coaches van het bureau Futuro noemt als succesfactor in het begeleiden 
dat met de meeste jongeren een vertrouwensband is opgebouwd. Hierdoor heeft de 
jongere weer vertrouwen gekregen in de hulpverlening. Echter, een andere coach bij 
Futuro heeft hier een andere ervaring mee; hij noemt juist het wantrouwen van som-
mige jongeren als faalfactor in de begeleiding, evenals de grote verleiding voor deze 
jongeren om in de criminaliteit terug te vallen. Een andere faalfactor in de begeleiding 
die genoemd wordt, is het ontwikkelen en continueren van de zinvolle dagbesteding 
van de jongere. Ten dele ligt dit aan het gebrek aan interne motivatie bij de jongere 
zelf en ten dele ligt het volgens de coach aan een gebrek aan ondersteuning vanuit het 
sociale netwerk van de jongere. Als succesfactoren wat betreft organisatorische facto-
ren in relatie tot de begeleiding noemen de coaches van Futuro dat de organisatie de 
mogelijkheid heeft de jongere in dienst te nemen in een werkbedrijf. Hierbij is het 
hanteren van een integrale aanpak op de verschillende leefgebieden volgens de coa-
ches een belangrijke factor. Hierbij worden het bieden van outreachende psychiatrie 
en de samenwerking met een woningbouwvereniging genoemd. Eveneens is er voor de 
jongere met financiële problemen de mogelijkheid langs te komen op het spreekuur 
van de kredietbank. Als faalfactor wordt genoemd dat, indien een jongere geen inte-
resse heeft in scholing of werk, het lastig is een aanbod wat begeleiding betreft te 
doen, de coach zal de jongere dan wel individueel en op maat begeleiden. 
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Het moment van het eerste contact met de jongere is volgens SBA van groot belang 
voor het slagen van het traject van de jongere. SBA noemt als succesfactor dat op het 
moment dat er al contact met de jongere wordt gelegd tijdens het verblijf in De Har-
telborgt, de jongere het gevoel krijgt dat ‘de coach er voor hem of haar is’. Het 
moment dat jongeren al uit verblijf zijn en ze weer in hun eigen leefomgeving met 
bijbehorende vrienden terechtkomen, is geen juist startmoment van het coachen. 
SBA noemt als faalfactor in het begeleiden dat de start van het coachen bij sommige 
jongeren te laat plaatsvindt; dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de jongere is ge-
schorst. Hierbij kan de begeleiding niet gestart worden op het moment dat de jongere 
nog gedetineerd is, maar als de jongere alweer uit de inrichting is. Dit is vaak een 
lastig moment om de begeleiding op te starten aangezien de jongeren hierdoor de 
kans hebben weer terug te vallen in oude patronen. Indien dit het geval is, heeft de 
begeleider moeilijk zicht op de jongere. SBA benadrukt dat het een factor van belang 
is dat de start van het begeleiden tijdens De Hartelborgtperiode plaatsvindt. Dit wordt 
dan ook door de coach als succesfactor in de begeleiding genoemd; tijdens het verblijf 
kan er veel meer voor de jongere worden opgebouwd. Wat betreft organisatorische 
knelpunten noemt SBA de soms late informatieoverdracht of het gegeven dat er af en 
toe te weinig informatie over de jongere is.  
 
5.3 De Marokkaans culturele achtergrond  
De meeste coaches geven aan genoeg kennis te hebben van de Marokkaanse cultuur 
om de Marokkaanse jongeren op een adequate wijze te begeleiden. Slechts één coach 
geeft aan dat hij af en toe het gevoel heeft dat zijn kennis op het vlak van de Marok-
kaanse cultuur tekortschiet. Alle coaches vinden het redelijk tot heel belangrijk dat er 
rekening wordt gehouden met de Marokkaanse achtergrond van de jongeren. Eén van 
de coaches gaf aan dat het belangrijk is rekening te houden met de situatie van de 
jongere maar ook met die van het gezin. Omdat de jongere vaak in twee culturen 
leeft, de traditionele opvoeding binnenshuis en de straatcultuur van de jongeren bui-
tenshuis, is het volgens de coach belangrijk om hierop te anticiperen. 
Het rekening houden met de culturele achtergrond van de jongeren uit zich in het 
hebben van kennis over de achtergrond van de jongere, over het geloof en de culture-
le gewoonten. Eén coach noemt dat het weliswaar belangrijk voor de jongere is om 
aspecten van zijn culturele achtergrond te behouden, maar dat het integreren in de 
Nederlandse cultuur wat betreft normen en waarden even belangrijk is. Een andere 
coach noemt dat zij op elk gebied rekening houdt met de Marokkaanse achtergrond 
van de jongere, volgens haar betekent het hebben van affiniteit met de Marokkaanse 
cultuur veel voor de jongeren.  
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5.4 Marokkaanse jongeren bij de coachingsbureaus 
De drie coachingsbureaus hebben in totaal 23 Marokkaanse jongeren in begeleiding 
(gehad).39 Het gaat om 21 jongens en 2 meisjes. De begeleiding is voor de meeste 
jongeren in 2009 begonnen. In juli 2010 eindigt de begeleiding van de laatste jonge-
ren in deze onderzoeksgroep. Terwijl Ator een vaste trajectduur heeft van negen 
maanden, hebben de andere bureaus een begeleidingsduur, variërend van zes maan-
den (SBA) en vijftien maanden (Futuro, inclusief zes maanden nazorg). 
 
5.4.1 Contact tussen jongere, coach en ouders 
Aan de coaches is gevraagd hoe vaak zij contact hebben met de jongeren (face-to-face 
en telefonisch). Hieronder staat een overzicht. 
 
Tabel 5.2 – Contactmomenten coach en jongeren 

 Face-to-face Telefonisch 
Minder dan 5 keer per maand 8 5 
Vijf keer per maand 13 11 
Meer dan vijf keer per maand 1 6 
Totaal jongeren 2240 22 

 
Bij het merendeel van de jongeren heeft de coach vijf maal per maand face-to-face 
contact. Daarnaast heeft de coach met de meeste jongeren (minimaal) vijf maal per 
maand telefonisch contact.  
De vraag of de jongeren zich ook houden aan de (afgesproken) contactmomenten en 
andere gemaakte afspraken nakomen, bijvoorbeeld met betrekking tot scholing en 
werk, wordt wisselend beantwoord (zie onderstaande tabel).  
 

Tabel 5.3 – Houden aan contactmomenten en andere afspraken 

 Contact Afspraken 
Houdt zich er altijd aan 14 10 
Houdt zich er soms aan 5 7 
Houdt zich er vaak niet aan 4 5 
Totaal jongeren 22 22 

 

                                               
39. Bij Stichting Buurtwerk Alexander gaat het om zes jongeren, bij Ator om dertien, bij Futuro 
om vier jongeren. De aantallen zijn te klein om statisch verantwoorde vergelijkingen te maken 
tussen de bureaus. Om die reden zal een algemeen beeld over de totale groep worden beschre-
ven. Alleen aan opvallende ‘verschillen’ zullen we aandacht schenken. Hierbij is voorzichtigheid in 
de interpretatie en generaliseringsmogelijkheden geboden. De verschillen zijn eerder indicatief. 
Van de 23 coachingsjongeren zijn er slechts 11 terug te vinden in de groep van 62 Rotterdam-
mers (zie hoofdstuk 4). We hebben niet kunnen achterhalen wat de status is van de overige 12 
jongeren in termen van verblijf in De Hartelborgt.  
40. Van een jongere is het niet ingevuld.  
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Grofweg de helft van de jongeren houdt zich, volgens de coach, aan de contactmo-
menten en overige afspraken. Zie hieronder voor enkele uitspraken over deze 
jongeren van de coaches.  
 
 A. is een vriendelijke, enigszins introverte meid 

 
 S. houdt zich altijd aan de afspraken die ze met mij maakt. Ze is enthousiast en we 

hebben een goed contact. De afspraken op de leefgebieden met jeugdreclassering 
komt zij niet altijd goed na. 

 
 R. zit nog in De Hartelborgt. Hij heeft echter verlofstatus en mag na school ook een 

aantal dagen per week ’s avonds een paar uur naar huis. De afspraken met R. zijn 
of in De Hartelborgt of bij hem thuis. 

 
Ongeveer twintig procent van de groep onttrekt zich vaak aan de contactmomenten en 
andere afspraken. Van minimaal twee jongeren is het contact negatief afgesloten. 
Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden van de jongeren. 
 

 Negatief afgesloten. Jongere bij aanvang al geruime tijd uit detentie. Volgens buur-
tagent weer aan het dealen, weigert zelf medewerking, ook geen medewerking 
van reclasseerder. 

 Negatief afgesloten. Na sociaal wenselijk gedrag in eerste instantie heeft M. zich 
structureel onttrokken aan begeleiding.  

 N. heeft problemen om zich in de klas te concentreren. Hij gedraagt zich ook slecht 
tijdens de lessen. Hierdoor wordt hij er vaak uitgestuurd. Achteraf worden dan 
afspraken gemaakt om zijn gedrag te verbeteren, maar tot nu toe heeft dat niet 
veel resultaat opgeleverd. De laatste keer dat erover gesproken is (met de ge-
zinsvoogd), was ik erbij aanwezig. N. is heel bang voor uithuisplaatsing en we 
hebben nu afgesproken dat ik er meer op ga letten. 

 Het gaat om een jongere die aangeeft graag te willen werken. Als hij echter een 
dienstverband of dagbesteding heeft, belt of zegt hij af met medische klachten.  

Het zich wel of niet houden aan de contactmomenten en afspraken heeft grotendeels 
te maken met motivatie, zoals min of meer blijkt uit bovenstaande voorbeelden. Drie 
jongeren (van de 22) hebben naast de geplande afspraken uit eigen beweging fre-
quent contact met de coach, hetgeen als een indicatie van gemotiveerd zijn, kan 
worden opgevat. Bij veertien jongeren gebeurt dat incidenteel en bij vijf jongeren niet.  
De coaches hebben van de jongeren ook specifiek aangegeven hoe gemotiveerd ze zijn 
om hun doelen te halen. De helft van de jongeren is volgens de coach gemotiveerd; bij 
negen van de 22 jongeren is dat nog niet duidelijk en een enkeling is niet (meer) ge-
motiveerd. Hieronder staan een paar voorbeelden van gemotiveerde jongeren. 
 
 Hij zit nu op een opleiding die hij heel graag wil volgen (elektromonteur). Hij moet 

hiervoor stage lopen en hij vindt het werk zo leuk dat hij hoopt bij het zelfde be-
drijf later te kunnen gaan werken. Hij wil absoluut niet meer in contact komen met 
justitie (‘heeft zijn lesje geleerd’). 
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 H. zit nu op de opleiding die hij graag wil volgen (automonteur). Hij loopt stage en 
hij vindt het ontzettend leuk om te doen. Die motivatie blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat hij klusjes afmaakt, terwijl hij al lang naar huis zou mogen. 

 Hij wil graag begeleid worden zodat hij niet meer in aanraking komt met justitie (‘is 
voor mij de laatste kans’). 

 C. heeft haar opleiding weer opgepakt. Ze wil uiteindelijk heel graag stewardess 
worden. 

 
In de begeleiding door de coaches ligt, blijkens de eigen antwoorden, de nadruk op het 
motiveren van de jongeren, duidelijk zijn, het stellen van grenzen en het vertrouwen 
geven.  
De coaches hebben per jongere aangegeven welke ontwikkeling er in het contact heeft 
plaatsgevonden vanaf de start tot het moment van het invullen van de vragenlijst. Bij 
zeven van de 22 jongeren is het contact verbeterd. Uit de toelichtingen van de coaches 
blijkt het opbouwen van een vertrouwensband een belangrijke factor te zijn voor de 
contactverbetering. Bij dertien is het contact op hetzelfde niveau gebleven en bij twee 
jongeren is het contact in de loop van de begeleiding verslechterd. Hieronder staat 
daarover enige achtergrondinformatie. 
 
 Terug in oude vriendengroep, wil geen contact. 

 Er is sinds juli 2009 geen contact meer met S. Hij is na een ruzie met zijn moeder 
het huis uitgestuurd. Zijn telefoon met mijn contactgegevens heeft hij niet bij zich. 
Ik heb nog pogingen ondernomen om S. op te sporen, maar het is me niet gelukt. 
S. is ook niet te bereiken voor reclassering. Waarschijnlijk zwerft hij rond. 

Bij vijftien jongeren zijn er nooit en bij vijf jongeren soms conflicten geweest tussen de 
coach en de jongeren. Bij één jongere geeft de coach aan dat er vaak conflicten zijn 
geweest. Zie hieronder voor een impressie van deze jongere. 
 
 T. is een jongere die erg kort gehouden moet worden. Zodra hij een mogelijkheid 

ziet, komt hij afspraken niet na of vertoont hij afwijkend gedrag. Een voorbeeld 
hiervan. In de zomer zou T. met zijn ouders op vakantie gaan. Er is hiervoor toe-
stemming gevraagd aan de officier van justitie (in het kader van zijn PIJ-
maatregel). Er was afgesproken dat hij na vier weken een afspraak zou hebben bij 
de reclassering. In de tussenperiode werd er contact opgenomen door de buurt-
agent dat T. overlast had veroorzaakt en was opgepakt. Hij bleek niet met zijn ou-
ders te zijn meegegaan op vakantie. Zijn argument was dat zijn identiteitskaart 
verlopen was. Dit geeft hem echter geen recht zijn afspraken niet na te komen. 

Het feit dat er weinig tot geen conflicten zijn tussen coach en jongeren kan deels te 
maken hebben met de gepercipieerde karaktereigenschappen van de jongeren door de 
coaches. Per jongere heeft de coach maximaal drie kenmerkende eigenschappen ge-
noemd.41 In tabel 5.4 staat een overzicht.  
 

                                               
41. Let wel, het betreft een subjectieve beoordeling van de coaches; er zijn voor de beantwoor-
ding van deze vraag geen gestandaardiseerde vragenlijsten afgenomen.  
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Tabel 5.4 - Kenmerkende eigenschappen van de jongeren volgens de coach 

 Aantal 
malen  
genoemd 

 Aantal 
malen  
genoemd 

Coöperatief 14 Agressief 0 
Vriendelijk 17 Gebrek aan empathisch vermogen 1 
Open  6 Onzeker 0 
Eerlijk 1 Laag zelfbeeld 3 
Manipulatief 6 Betrouwbaar 0 
Impulsief 1 Introvert 7 
Gebrek aan moreel besef 1 Extravert 2 
Gebrek aan geweten 1 Gebrekkige emotieregulatie 1 
Dwars/niet coöperatief 1 Gebrekkige agressieregulatie 1 

 
De coaches dichten de jongeren vooral positieve eigenschappen toe: het gaat om 
vriendelijke, coöperatieve, open jongeren waarvan sommigen als introvert worden 
omschreven. Agressie wordt niet genoemd als een van de eigenschappen. Daarente-
gen vinden de coaches geen enkele jongere betrouwbaar en slechts een jongere is in 
de optiek van de coaches eerlijk. Een aantal jongeren wordt als manipulatief omschre-
ven. 
 
Een element in de begeleiding van de jongeren is de betrokkenheid van de ouders bij 
de jongeren. De vraag of de coaches ook contacten hebben met de ouders wordt in 
het merendeel van de gevallen (18 van de 22 jongeren) positief beantwoord. In de 
meeste gevallen heeft de coach contact met beide ouders. Daarnaast komt het voor 
dat alleen de moeder in beeld is bij de coach. Er wordt gesproken van een ‘goed con-
tact’. Uit de toelichtingen blijkt dat de ouder(s) het vooral waarderen dat de coach een 
oogje in het zeil houdt. Het betekent voor ouders extra toezicht en hulp. Een enkele 
keer maakt de coach melding van een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. 
Daardoor kan de communicatie stroef verlopen. In andere gevallen is er iemand in het 
gezin die voor de vertaling zorgt. Hieronder staan enkele praktijkvoorbeelden. 
 
 Het contact met moeder is uitstekend. Zij vindt het heel fijn dat er iemand is om 

mee te praten. C. is vaak niet thuis en moeder vindt dat niet prettig. Ze weet dat 
C. na school bij vriendinnen is, maar ze maakt zich toch zorgen over haar toe-
komst. Moeder staat er alleen voor en zij spreekt vrijwel geen Nederlands. 

 Heel goed contact met moeder (alleenstaand). Zij heeft heel veel behoefte aan een 
luisterend oor. Naast de afspraken die ik met N. en zijn broer M. (ook in begelei-
ding) heb, maak ik ook apart nog afspraken met moeder. We drinken dan samen 
een kopje thee en ondertussen vertelt zij haar verhaal. 

 Goed contact met de ouders van S. Moeder spreekt geen Nederlands, maar er is 
altijd wel iemand om te vertalen. Met vader heb ik het meeste contact. 

 Goed contact met moeder. Vader is niet continu aanwezig in dit gezin. Ik kan goed 
met moeder praten. Zij neemt ook vaak contact met mij op over allerlei problemen 
(dit zijn geen problemen met S.). 
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5.4.2 Leefgebieden 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de aard van de problematiek van de jongeren is de 
coach gevraagd om voor de verschillende leefgebieden per jongere aan te geven of er 
problemen zijn op dat betreffende leefgebied en zo ja, wat de doelen, de interventies 
en de effecten zijn. Eén coachingsbureau heeft (vrijwel) geen informatie over de leef-
gebieden aangeleverd op het daartoe ontwikkelde format. Dit zou, zeker gezien de 
geringe omvang van de groep, een fors informatieverlies betekenen. We hebben daar-
om uit andere bronnen (nazorgformulieren) getracht een beeld te krijgen van de 
situatie van de jongeren op de leefgebieden. Voor de duidelijkheid: dit is geen directe 
informatie van de coach, maar de interpretatie van de onderzoekers die mogelijk niet 
strookt met de bevindingen van de coach die immers rechtstreeks contact heeft met 
de jongeren.  
 
Gezin 
Bij ongeveer de helft van de jongeren zijn er geen aanwijzingen voor problemen in het 
gezin of een problematische gezinssituatie. Dit kan erop duiden dat er geen informatie 
voorhanden is en/of dat de coach hier geen zicht op heeft of dat er in werkelijkheid 
ook geen problemen zijn.42 Bij de andere helft van de jongeren is wel sprake van pro-
blemen. Die hebben voornamelijk te maken met de opvoedkundige kwaliteiten van de 
moeder, die er blijkbaar in sommige gezinnen alleen voor staat. Zij kan bij haar pube-
rende en grenzenverkennende kinderen onvoldoende haar gezag (meer) laten gelden. 
Ruzies zijn het gevolg. In enkele gevallen wordt expliciet melding gemaakt van ruzies 
tussen de jongere en haar vader (over wat wel en niet mag) of wordt gesproken van 
‘traumatische ervaringen’ met vader. 
Als gekeken wordt naar het doel van de coach, wat hij/zij wil bereiken op dit leefge-
bied bij deze gezinnen, dan staat daarover in een paar gevallen wat summiere 
informatie, zoals doorverwijzen naar hulpverlening, praten en afspraken maken met 
vader en zelfstandige woonruimte zoeken. 
De manier waarop de coach dit wil bereiken, is door middel van gesprekken met bij-
voorbeeld de vader van de jongere, inschrijven op kamernet.nl, of de kwestie 
doorzetten naar de jeugdreclassering. 
Bij acht jongeren staat kort weergegeven wat de interventies van de coaches hebben 
opgeleverd. Bij vier van hen is het resultaat (nog) niet duidelijk. Bij de andere vier 
lijken de ouders meer betrokkenheid te tonen c.q. bemoeienis te hebben met hun kin-
deren. Een jongere blijkt zijn afspraken beter na te komen.  
 
Financiën 
In acht gevallen van de totale groep is sprake van financiële problemen. Daarbij is 
opvallend dat in drie gevallen de moeder degene is met financiële problemen. Er zijn 
schulden; hoe hoog die zijn, is niet vermeld. Een van de moeders moet rondkomen 
van € 75 per week. In een ander geval wordt het salaris van de jongere gestort op de 
rekening van moeder, wat tot conflicten leidt.  

                                               
42. In een onderzoek naar Marokkaanse veelplegers is er geconstateerd dat er bij instanties wei-
nig informatie is over het gezin en het gezinsfunctioneren (Van Wijk & Schoenmakers, 2008).  
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De doelen zijn concreet: de jongere van hierboven moet een eigen girorekening krij-
gen. De schulden van de moeders moeten worden geïnventariseerd en de jongeren 
zonder inkomen moeten een werkbetrekking vinden of studiefinanciering aanvragen.  
Die acties worden ook door de coach ingezet. In vier van de acht gevallen van finan-
ciële problemen is er resultaat geboekt: een jongere heeft studiefinanciering of een 
contract als leerling-schilder of er is een schuldsaneringsregeling getroffen. 
 
Regelzaken 
Bij zes jongeren heeft de coach aangegeven dat er praktische zaken geregeld moeten 
worden, zoals het regelen van een zorgverzekering of aanvragen van een uitkering. De 
doelen zijn het begeleiden en het de jongeren leren dergelijke praktische zaken op te 
pakken en zelf te regelen. De inzet van de coach bestaat uit het begeleiden en onder-
steunen. In een enkel geval is er resultaat geboekt, bijvoorbeeld als de jongere zelf 
zijn zaken heeft geregeld. Uit de opmerkingen van de coaches blijkt dat de jongeren 
hier moeite mee hebben door hun lage IQ, gebrekkige sociale vaardigheden en onzelf-
standigheid.  
 
Drugsgebruik 
Problemen op het gebied van drugsgebruik zijn er nauwelijks, althans voor zover be-
kend bij de coach. In twee gevallen blowt de jongere (veel) en dat is mede de oorzaak 
van de problemen. Het doel bij de ene jongere is niet meer/minder blowen, bij de an-
dere het accepteren van hulp van derden. Een jongere is aangemeld bij de Waag. In 
beide gevallen heeft de interventie (nog) geen resultaat gehad.  
 
Gezondheid 
De problemen op het gebied van gezondheid kunnen betrekking hebben op zowel li-
chamelijke als psychische klachten. In tien gevallen heeft de coach aangegeven of 
hebben de onderzoekers uit het overige dossiermateriaal kunnen destilleren dat er 
sprake is van lichamelijke en/of psychische problematiek. Met name de psychische 
problemen lijken een rol te spelen bij de jongeren. Verschillende keren wordt een laag 
IQ genoemd en gebrekkige agressieregulatie. Een enkele keer vermoedt de coach dat 
er op de achtergrond nog veel meer speelt, maar krijgt daar blijkbaar onvoldoende een 
vinger achter. De doelen hebben vooral betrekking op het aanleren van sociale vaar-
digheden, respect tonen, grenzen en hulp accepteren. De inzet van de coach is vooral 
gericht op het winnen van vertrouwen en het aanvragen van een persoonlijkheidson-
derzoek. In zes van de tien gevallen is er iets bekend over het resultaat van de 
interventie. De helft is negatief, de andere helft is tamelijk onduidelijk (‘heeft meer 
inzicht in eigen situatie’ en ‘hulpacceptatie begeleider’). Hieronder een voorbeeld van 
een interventie die niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.  
 
 In juli heeft de behandelaar van het DOK de zaak teruggemeld bij de reclassering. 

T. kwam zijn afspraken niet na. Dit na meerdere driegesprekken met reclassering 
en DOK. DOK heeft besloten de hulpverlening te stoppen. Dit is gerapporteerd aan 
justitie. Er is nog geen duidelijkheid wat dit voor gevolgen gaat hebben voor T.  
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Huisvesting 
Huisvestingsproblemen lijken nauwelijks van toepassing op deze groep Marokkaanse 
jongeren. Van een jongere is bekend dat hij rondzwerft en ook niet traceerbaar is voor 
de coach. Het merendeel woont bij de ouders (of de moeder) en van drie jongeren is 
bekend dat zij zelfstandig willen wonen. De acties, zoals het aanmelden via Kamer-
net.nl, hebben nog geen resultaat gehad.  
 
Vrije tijd 
Het is bekend dat probleemjongeren c.q. delinquenten nogal eens problemen kunnen 
hebben met het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het rondhangen op straat 
met delinquente jongeren kan soms ook de oorzaak zijn van de problemen. Bij de helft 
van de groep heeft de coach aangegeven dat er problemen op dit gebied zijn. Bij de 
andere helft dus niet of is het niet af te leiden uit de documentatie. Deze laatste jonge-
ren sporten en/of zijn lid van een vereniging. De problemen op het gebied van de vrije 
tijd hebben betrekking op het ontbreken van naschoolse activiteiten en het buiten op 
straat rondhangen. Een paar maal is het doel vermeld, namelijk naschoolse activiteiten 
en een positieve dagbesteding. De werkwijze van de coach bestaat er onder meer uit 
dat hij/zij de diverse mogelijkheden met de jongeren doorneemt en ze toeleidt naar 
naschoolse activiteiten. In vier gevallen kan de coach melden dat er resultaat is be-
haald, zoals bezoek aan een sportschool of dat de jongere een ‘zinvolle 
vrijetijdsbesteding’ heeft (onduidelijk wat dat dan is).  
 
Onderwijs 
Op dit leefgebied scoren de meeste jongeren negatief: bij twaalf jongeren heeft de 
coach aangegeven dat er problemen zijn of is dat uit het aanvullende materiaal afge-
leid. De keerzijde is dat ongeveer de helft van de jongeren geen problemen heeft of 
dat die niet bekend zijn. De problemen zijn gevarieerd, maar komen neer op spijbel-
gedrag, wangedrag in de klas, ondermaatse prestaties, voortijdige afbreking van de 
opleiding en (dus) geen startkwalificatie. Hieronder twee voorbeelden. 
 
 N. presteert heel slecht op school. Hij haalt lage cijfers en hij gedraagt zich slecht 

in de klas. Bovendien spijbelt hij vaak en hij komt te laat. 

 Geschorst voor onbepaalde tijd, onderwijs bij M. maar ook hier weggestuurd in 
verband met verbale agressie jegens leraar.  

De doelen waaraan de coach met de jongeren wil werken, sluiten aan bij de proble-
men: het behalen van een goede startkwalificatie, acceptabel gedrag op school, 
toeleiding naar leerwerktraject et cetera. De coaches proberen dat te bereiken door 
intensief contact met het gezin en de jongere en contacten met opleidings- en werk-
trajectaanbieders. In twee gevallen kan de coach een positief resultaat noemen, bij-
voorbeeld dat een jongere zich weer netjes gedraagt. In de andere gevallen is het 
resultaat negatief of onduidelijk. 
 
 Door verzuim en afwezigheid, gebrekkige motivatie beide banen niet behouden en 

daarmee ook de scholing. 

 Tijdens dienstverband: positief. Hierna zal er met klantmanager gekeken moeten 
worden naar andere mogelijkheden. 
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Vrienden 
Dit leefgebied kan problematisch zijn als de jongeren verkeerde (lees: delinquente) 
vrienden hebben of vriendschappen ontberen. Wat betreft dat laatste: er is een jonge-
re die aangeeft weinig vrienden te hebben. Bij zeven jongeren vermeldt de coach dat 
de jongeren vrienden hebben in het criminele circuit of deel uitmaken van problemati-
sche jeugdgroepen. 
 
 T. zegt weinig vrienden te hebben. Van politie ook geen info dat T. omgaat met 

verkeerde vrienden 

 M. was bekend bij groepsaanpak, gedetineerd gezeten voor drugscriminaliteit. 
Vrienden in datzelfde circuit. Na detentie zijn hierover afspraken gemaakt 

 Weinig info, maar volgens R. vertonen zij crimineel gedrag waardoor hij meedoet 
en problemen krijgt.  

 
In de overige gevallen zijn er volgens de coach geen problemen of is het niet bekend. 
In een van voornoemde voorbeelden staat letterlijk dat er ‘weinig informatie’ is; feite-
lijk is de coach afhankelijk van de jongere (en eventueel zijn ouders) voor informatie 
over vriendengroepen. En jongeren kunnen hierover (zoals ook bij drugsgebruik) erg 
terughoudend zijn.  
De coach wil bereiken dat de jongeren zich losmaken van de verkeerde vrienden. 
Hij/zij tracht dit op verschillende manieren te bereiken. Zo wordt bijvoorbeeld het 
toeleiden naar sport, een kamer zoeken buiten de invloedssfeer van de vrienden, het 
aanleren van sociale vaardigheden en het aanspreken op het gedrag genoemd.  
Het meest concrete en duidelijke effect is te zien bij één jongere die niet meer omgaat 
met zijn vrienden; politiecontacten van de coach bevestigen dit. In een ander geval 
wordt gezegd dat de jongere ‘minder hanggedrag’ vertoont. In de overige gevallen is 
er geen positief effect te noemen. 
 
Werk  
Voor zo ver we dat kunnen afleiden uit de gegevens van de drie coachingsbureaus zijn 
er weinig jongeren die problemen op dit leefgebied hebben. Een bureau, Ator, be-
schrijft van vier jongeren expliciet de problemen op dit gebied. Het gaat om jongeren 
die geen werk hebben en wel een inkomen willen hebben. Het doel is het verkrijgen 
van een arbeidsovereenkomst. De manier waarop de coach samen met de jongeren 
hieraan heeft gewerkt, is het uitzoeken van de mogelijkheden om bij een bedrijf aan 
de slag te gaan, bijvoorbeeld door middel van een proefperiode. In twee van de vier 
gevallen hebben de inspanningen geresulteerd in een arbeidsovereenkomst. In de 
andere gevallen is het onduidelijk of negatief. 
 
 Horeca en bouw waren niet zijn ding. Onenigheid over nulurencontract (geld). Nu: 

individuele begeleiding en een leerwerktraject. 

 Einde overeenkomst door verzuim, afwezigheid en motivatiegebrek.  
 

Politie en justitie 
De directe aanleiding voor aanmelding bij een van de coachingsbureaus is dat de Ma-
rokkaanse jongeren zich daarvoor schuldig hebben gemaakt aan het plegen van 
strafbare feiten. De vraag of politie- en justitiecontacten ook tijdens het traject tot een 
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van de probleemgebieden behoren, wordt verschillend beantwoord door de coaches. 
Van zeven jongeren wordt expliciet aangegeven dat zij tijdens de begeleiding in aan-
raking zijn gekomen met de politie. 
 
 Is betrokken geweest bij groepsverkrachting. Deze info is niet gedeeld met traject-

begeleider. 

 S. is betrokken geweest bij een vechtpartij. Daarbij is aangifte gedaan tegen haar 
wegens geweldpleging. Zelf heeft zij ook aangifte gedaan tegen de tegenpartij. Of 
dit incident gevolgen heeft, is nog niet helemaal duidelijk. 

 Regelmatig politiecontacten, OTS en detentie. Tijdens begeleiding politiecontact en 
nu gedetineerd. 

 Ook tijdens begeleiding in aanraking geweest met politie. Overlast onder invloed 
van alcohol. 

 Aanraking politie: ja, tijdens schooluitje jongen bedreigd en beroofd. 

 
Van vijf jongeren stellen de coaches dat zij tijdens de begeleiding geen politiecontac-
ten hebben gehad of dat het niet bekend is. Van de rest van de groep is het geen 
probleem of is het niet duidelijk ingevuld. Opvallend genoeg zijn er op een paar uit-
zonderingen na geen concrete doelen geformuleerd, die erop neerkomen dat de 
jongeren niet meer in aanraking mogen komen met de politie. De doelen moeten wor-
den bereikt door de jongeren gemotiveerd te houden, het opbouwen van vertrouwen 
en regelmatig contact met de buurtagent en reclassering. Resultaten zijn niet ge-
noemd, behalve dat alle partijen zijn geïnformeerd en er een sluitend netwerk is.43  
 
Toekomstvisie 
Tot slot is aan de coaches gevraagd hoe – naar hun inschatting – de nabije toekomst 
van de jongeren eruit ziet. Voor het overzicht is onderstaande tabel opgenomen waar-
in de prognoses staan vermeld door middel van + (positief), - (negatief), +/- positief 
mits goede nazorg en ? (onduidelijk of onbekend). 
 
Tabel 5.5 – Toekomstvisie  

 + +/- - ? 
Aantal jongeren 3 11 1 8 

 
Over het merendeel van de jongeren zijn de coaches positief gestemd. Van drie jonge-
ren lijdt het geen twijfel dat zij het na het intensieve traject gaan redden in de 
maatschappij. 
  
 Positief. Inzet op vader, die meer betrokken moet worden/verantwoordelijkheid 

moet nemen. 

 Wil heel graag elektromonteur worden. Hij weet ook al waar hij wil gaan werken. 
Dit stimuleert hem ook heel erg om zijn opleiding goed te doen. Ik verwacht dat 
het helemaal goed gaat komen met A.  
Na het coachingstraject lijkt mij een vorm van monitoring op zijn plaats (geregeld 

                                               
43. Strikt genomen, is dat ook een lastig punt om te scoren, omdat de jongeren te allen tijde 
kunnen recidiveren.  
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even contact, vragen hoe het gaat). Hij heeft waarschijnlijk geen intensieve bege-
leiding meer nodig. 

Van elf jongeren zijn de coaches ook wel positief gestemd, maar zij maken het voor-
behoud dat er na hun traject nog verdere monitoring van de jongeren nodig is, anders 
vallen ze weer terug. 
 
 Moet nog voorkomen voor diverse zaken en zal nog een tijd moeten zitten. Deze 

jongen heeft permanent begeleiding nodig. 

 Kan goed gaan met de juiste begeleiding. Blijft begeleiding nodig houden om ver-
leiding 'makkelijk geld' te weerstaan. 

 Tot nu toe lijkt het erop dat N. geen echte toekomstvisie heeft. Hij wil graag naar 
een andere school, maar hij weet dat hij hiervoor eerst zijn best moet doen op de 
huidige school. 

 N. heeft een zeer intensieve begeleiding nodig. Na dit traject wordt om verlenging 
gevraagd. 

Een jongere zal naar de inschatting van de coach terugvallen of inmiddels al in aanra-
king gekomen met politie. 
 
 Vooralsnog somber, onbekend hoe het met S. is, valt weinig over te zeggen. 

Van acht jongeren is het niet bekend of onduidelijk. In dat laatste geval lijkt het nog 
alle kanten op te kunnen met de jongeren. 
 
 Nog niet helemaal duidelijk. W. ziet er heel volwassen uit en ze kan zich ook zo 

gedragen, maar ze blijft in haar gedrag nog vaak een echte puber. Ik kan er dus 
nog niet veel over zeggen. 

 Nog moeilijk in te schatten, S. moet er eerst voor zorgen om school af te maken.  

 
5.5 Criminaliteitspatroon 
Van de 23 jongeren die een intensieve begeleiding volgen bij een van de drie coa-
chingsbureaus is politie-informatie opgevraagd. In deze paragraaf schetsen we een 
beeld van hun criminaliteitspatroon voorafgaand aan de coachingsperiode en erna. De 
analyses hebben betrekking op 21 jongeren; van twee jongeren zijn geen politiegege-
vens bekend c.q. aangeleverd.  
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5.5.1 Algemeen criminaliteitspatroon 
De 22 jongeren zijn in totaal 246 keer als verdachte van een delict geregistreerd en 
150 keer als betrokkene.44 
 
Tabel 5.6 – Typen delicten coachingsjongeren in hele criminele carrière  

 Verdacht Betrokken 
 aantal (%) aantal (%) 
Vermogen 88 (36) 14 (9) 
Vermogen met geweld 29 (12) 2 (1) 
Geweld zonder gevolgen 41(17) 7 (5) 
Geweld met gevolgen 11 (5) 25 (17) 
Wapens 3 (1) 1 (1) 
Drugs 2 (1) 1 (1) 
Zeden 9 (4) 0 (0) 
Vernieling/openbare orde 32 (13) 22 (15) 
Verkeer 6 (2) 6 (4) 
Overige delicten 13 (5) 1 (1) 
Overlast 12 (5) 71 (47) 
Totaal 246 (100) 150 (100) 

 
De jongeren staan vooral als verdachte geregistreerd voor vermogensdelicten, al dan 
niet met geweld, openbare ordefeiten en vernieling. Als betrokkenen staan ze met 
name in het politiesysteem voor overlast, openbare ordefeiten en vernieling. Dat laat-
ste wil zeggen dat de politie de jongeren in verband brengt met die delicten, maar dat 
hoeft niet als verdachte te zijn. 
De gemiddelde duur van de ‘criminele’ carrière van de jongeren is vijf jaar.45 De aard 
van het eerste geregistreerde feit is voor de verdachte jongeren vaak geweld met ge-
volgen (bijvoorbeeld mishandeling) of vernieling en openbare ordefeiten. Als 
betrokkene staan ze voornamelijk geregistreerd voor de minder ernstige feiten als 
vernieling, openbare orde, overlast en geweld zonder gevolgen (bijvoorbeeld ruzie). 
De aard van het laatste geregistreerde feit lijkt zwaarder dan het eerste. Bij de ver-
dachte jongeren gaat het dan om geweld, vermogen (met geweld), wapens, drugs en 
zeden. Overlast komt ook nog voor; dan staan ze als betrokkene in het politiesysteem.  
 
5.5.2 Delicten tijdens en na de coachingsperiode  
Gegeven het bovenstaande, algehele beeld van het criminaliteitspatroon van de jonge-
ren is het een belangrijke vraag of en, zo ja, in hoeverre de jongeren tijdens en na het 
coachingstraject nog staan geregistreerd bij de politie. Aangezien de meeste jongeren 
nog in het coachingstraject zitten, hebben we gekeken naar de datum van aanvang 
van het traject en in de periode daaropvolgend de politiecontacten geïnventariseerd. 
Dit impliceert dat er een korte periode is waarin de jongeren opnieuw in aanraking 

                                               
44. Hierbij hebben we registraties als ‘aandachtsvestiging’, ‘controle’ en dergelijke buiten be-
schouwing gelaten. Verder spreken we over verdachten en betrokkenen. Van betrokkene is 
sprake als de politie een persoon wel in verband brengt met een delict, maar (nog) niet helder 
heeft in welke hoedanigheid (bijvoorbeeld als verdachte). De reden om de rol van betrokkene hier 
op te nemen, is dat de jongeren wel door de politie zijn gesignaleerd en geregistreerd in verband 
met een delict of incident. We zouden dan kunnen spreken van een indirect politiecontact. Dat is 
belangrijk te weten omdat er anders veel incidenten buiten beschouwing blijven, met name in de 
overlastsfeer.  
45. Hierbij hebben we ook de rol als betrokkenen gerekend.  
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kunnen komen met de politie (gemiddelde duur van de carrière is vijf maanden).46  
Het blijkt dat vijf (24%) van de 21 coachingsjongeren niet geregistreerd staan tijdens 
of na hun coachingstraject. Anders gezegd, driekwart komt binnen zeer korte tijd weer 
in aanraking met de politie. 
 
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat 50 van de 62 (81 procent) Rotterdamse jongeren na 
uitstroom bij de politie geregistreerd staan. Het blijkt dat elf van die 62 Rotterdam-
mers een coachingstraject hebben doorlopen. Van die elf jongeren blijken er negen (82 
procent) na uitstroom weer bij de politie geregistreerd. 
 
De drie coachingsbureaus spreken allen in enige vorm van recidivereductie,47 maar de 
invulling hiervan is te onduidelijk om te bepalen of de doelen behaald zijn. Zo worden 
genoemde percentages reductie nergens aan gerelateerd (reductie van aantallen jon-
geren die recidiveren of reductie van delicten) en wordt niet gesproken van een 
periode waarin de recidivereductie zich dient af te spelen.  
 
In totaal zijn er 44 registraties. Dat kan, zoals eerder aangegeven, in de hoedanigheid 
van verdachte of betrokkene zijn. Hieronder staat een overzicht frequentie en type 
delict. 
 

Tabel 5.7 – Aantal en type delicten tijdens en na coachingstraject 

 Verdacht Betrokken Totaal 
Vermogen 3 1 4 
Vermogen met geweld 3 0 3 
Geweld zonder gevolgen 3 4 7 
Geweld met gevolgen 4 1 5 
Wapens 2 0 2 
Drugs 1 1 2 
Zeden 0 0 0 
Vernieling/openbare orde 2 3 5 
Verkeer 0 1 1 
Overige delicten 2 0 2 
Overlast 4 9 13 
Totaal 24 20 44 

 
De delicten waarbij de jongeren zijn aangemerkt als verdachte gaan over vermogens-
delicten, al dan niet met geweld, en geweldsmisdrijven. Ongeveer de helft van de 
registraties als betrokkene gaat over overlastsituaties. De aantallen zijn te gering om 
goede vergelijkingen met de voorgaande periode (voor het coachingstraject) te ma-
ken, maar het lijkt erop dat het geweldsaspect groter is geworden in het delictgedrag 
van de verdachten.48 
 

                                               
46. We hebben dit als volgt berekend: de datum van het laatst geregistreerde feit afgezet tegen 
de start van het coachingstraject.  
47. Futuro spreekt van het ‘voorkomen van recidive’, Ator van ’30 procent minder recidive’ en 
SBA heeft over ‘het terugbrengen van de recidivekans van 80 naar 50 procent’. 
48. Voor de coachingsperiode pleegden de jongeren delicten die in zeventien procent van de 
gevallen een geweldsaspect kennen (vermogen met geweld en geweld met gevolgen); tijdens of 
na de coachingsperiode is dat zeven van de 24 delicten (30 procent). Zoals gezegd, kunnen hier-
aan geen harde conclusies worden verbonden vanwege de geringe aantallen.  
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5.6 Resumé 
Vier coaches hebben vragenlijsten ingevuld over 23 jongeren. Eerlijkheid en betrouw-
baarheid en kennis van de culturele achtergrond zijn volgens de coaches belangrijke 
eigenschappen om de begeleiding van de jongeren te kunnen doen. Deze factoren 
kunnen volgens de coaches worden aangemerkt als succesfactoren. Faalfactoren in de 
begeleiding zijn onder andere het wantrouwen van de jongeren en gebrek aan motiva-
tie. De coaches hebben met de meeste jongeren minaal vijf keer per maand face-to-
face contact. De helft van de jongeren houdt zich aan de afspraken; de andere helft 
niet of minder goed. De coaches omschrijven de jongeren als vriendelijk, open en coö-
peratief. Daarentegen wordt geen enkele jongere als ‘betrouwbaar’ omschreven door 
de coaches. Bij de helft van de jongeren wordt melding gemaakt van problemen in het 
gezin. Ook op gebied van gezondheid, financiën, onderwijs en vrienden geven sommi-
ge jongeren aan problemen te hebben. Voor huisvesting, drugsgebruik en werk lijkt dit 
minder het geval. Althans, de problemen worden niet benoemd in de vragenlijsten. In 
hoeverre politiecontacten van de jongeren in de optiek van de coaches een probleem 
zijn, komt niet duidelijk uit de verf. De doelen waaraan gewerkt zou moeten worden, 
zijn vaak niet duidelijk (omschreven). De behaalde resultaten zijn in een paar gevallen 
‘positief’ te noemen, althans in de optiek van de coaches; van de rest is het niet be-
kend, onduidelijk of negatief. Over het merendeel van de jongeren zijn de coaches 
positief gestemd als het gaat om de toekomst. Bij de politie staan de jongeren vooral 
geregistreerd voor vermogensdelicten. De gemiddelde duur van hun criminele carrière 
is vijf jaar. Driekwart komt opnieuw in aanraking met de politie tijdens of een aantal 
maanden na het coachingstraject. 
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6    Conclusies en aanbevelingen 
 
Interventies voor ex-gedetineerde, Marokkaanse jongeren worden zowel op landelijk 
als op lokaal niveau uitgevoerd. De gemeente Rotterdam tracht dit landelijke en lokale 
niveau te verenigen door aan Rotterdamse Marokkanen in JJI De Hartelborgt twee 
trajectmogelijkheden aan te bieden. Ten eerste is dat de eerstedagmethodiek, die voor 
alle Rotterdammers in De Hartelborgt vanaf de eerste dag, in plaats van pas na dertien 
weken, wordt aangeboden. Aansluitend daarop wordt aan Rotterdamse Marokkanen 
een intensief coachingstraject aangeboden, verzorgd door drie Rotterdamse coa-
chingsbureaus. 
 
De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam wil door middel van dit onderzoek 
inzicht verkrijgen in de opbrengsten van deze twee interventies voor Marokkaanse 
jongeren. Centraal staan daarbij de volgende vragen: 
 

 Wat houdt de werkwijze van ITB Work-Wise in, zowel de reguliere vorm als de eer-
stedagmethodiek voor Rotterdamse jongeren? 

 Welke methodieken hanteren de coachingsbureaus en wat zijn de succes- en faal-
factoren? 

 Op welke leefgebieden ondervinden de jongeren problemen en in hoeverre brengen 
de nazorgtrajecten daarin verandering en zijn er verschillen tussen de jongeren die 
wel en die niet de eerstedagmethodiek van Work-Wise hebben gekregen? 

 Wat zijn de gevolgen voor het criminaliteitspatroon (in casu politiecontacten) van 
de jongeren die wel en die niet de eerstedagmethodiek in De Hartelborgt hebben 
gekregen en degenen die een coachingstraject hebben gevolgd? 

 Welke aanbevelingen zijn er voor het vervolg van de nazorg te geven? 
 
Algemeen 
Het is belangrijk om te benadrukken dat het in dit onderzoek niet om recidiveonder-
zoek gaat, maar om politiecontacten; een bredere benadering derhalve van het 
delinquente gedrag. Voor sommige jongeren is de termijn na uitstroom uit de JJI na-
melijk te kort om te spreken van recidive. Verder behelst dit onderzoek geen 
effectonderzoek in de strikte zin. Het onderzoek is vooral beschrijvend bedoeld: zijn er 
verschillen te zien tussen de jongeren die wel en geen eerstedagmethodiek hebben 
gekregen en hoe is de groep die een intensieve training heeft gevolgd te beschrijven? 
De resultaten uit onderhavig onderzoek beperken zich tot Marokkaanse, kortgestrafte 
jongeren en zijn niet zondermeer generaliseerbaar naar andere gedetineerdenpopula-
ties en/of etnische groepen.  
 
De methodieken 
Het Work-Wisetraject is landelijk ingevoerd in alle JJI’s. Jongeren worden in deze 
werkwijze gekoppeld aan een ITB’er. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Het ver-
schil tussen de reguliere werkwijze en de eerstedagmethodiek van JJI De Hartelborgt 
is dat een Rotterdamse jongere vanaf de eerste dag (in plaats van pas na dertien we-
ken) samen met de ITB’er het traject ingaat. 
 
De ITB’er werkt met de jongere aan de doelen op de verschillende leefgebieden vol-
gens een vast stappenplan. De leefgebieden waaraan gewerkt kan worden, zijn arbeid 
en scholing, wonen, het sociale netwerk en de vrijetijdsbesteding van de jongere. Het 
begeleidingstraject bestaat uit vaste fasen waarbij verschillende tussendoelen moeten 
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worden behaald. Om de doelen te behalen, onderhoudt de ITB’er regelmatig en inten-
sief contact met de jongere. Dit houdt in dat de jongere vaste afspraken met zijn of 
haar begeleider heeft en de begeleider altijd kan benaderen wanneer dat nodig is. 
Omdat iedere jongere verschillende aandachtspunten heeft, wordt er in het begeleiden 
rekening gehouden met de specifieke situatie waarin de jongere verkeert. Dit betekent 
dat de begeleiding van de jongere maatwerk is: het traject wordt afgestemd op de 
mogelijkheden en de beperkingen van de jongere. De jongere wordt in de begeleiding 
centraal gesteld, want keuzes worden samen met de jongere gemaakt. Er wordt in de 
trajecten gewerkt vanuit het belang van de jongere. Zo is er in de werkwijze aandacht 
voor de zelfsturingvaardigheden van de jongere. 
 
De invulling van de coachingstrajecten verschilt per bureau. Zo werkt Ator, een oplei-
dingsbureau dat cursussen en trainingen geeft, vanuit drie invalshoeken: school, de 
invloed van ouders en vrijetijdsbesteding. Futuro, het tweede bureau, is een organisa-
tie die jongeren in de gelegenheid stelt om via een leer-/werkplek door te stromen 
naar een regulier bedrijf. Het derde bureau, Stichting Buurtwerk Alexander, heeft een 
historie in jongerenwerk en probeert via een systeemgerichte aanpak (de jongere in de 
context van het gezin, de school, zijn werk en zijn vriendengroep) de jongere te berei-
ken. 
Bij de drie coachingsbureaus is grofweg sprake van een gemeenschappelijke visie als 
het gaat om het benaderen van de jongeren. Ze willen maatwerk bieden en rekening 
houden met de cultuur en achtergrond van de jongere. Ator en SBA richten zich daar-
naast eveneens op het gezin waaruit de jongere stamt en zijn vrijetijdsbesteding.  
 
De doelen van de eerstedagmethodiek en de coachingstrajecten 
In het traject staat niet de recidivebeperking voorop, maar het vinden van een baan of 
een scholingstraject. Daarnaast zijn de leefgebieden wonen, sociaal netwerk en vrije-
tijdsbesteding belangrijk. Dit betekent dat we in dit onderzoek geen uitspraken doen 
over de hoogte van de percentages jongeren die na een ITB-traject, al dan niet eer-
stedagmethodiek, terugvallen in delictgedrag. 
 
De coachingsbureaus hebben recidivereductie als uiteindelijk doel, maar dat is niet 
duidelijk gedefinieerd. Futuro spreekt van het ‘voorkomen van recidive’ en Ator van 
’30 procent minder recidive’. Het doel van het eerste bureau is tamelijk vrijblijvend en 
van het tweede bureau nogal onduidelijk: gaat het om recidivereductie per persoon 
(30 procent minder recidive is dan een jongere die van tien delicten voor het JJI-
verblijf naar zeven delicten erna gaat) of per groep (van de tien jongeren recidiveren 
er drie niet meer). SBA ten slotte, heeft het over het terugbrengen van de recidive-
kans van 80 naar 50 procent. 
In de terugkoppeling naar de gemeente dienen de coachingsbureaus aan te geven wat 
de voortgang van iedere jongere is en of een jongere wederom in een JJI verblijft. Van 
de door de gemeente gewenste recidivemeting is vooralsnog dan ook geen sprake. 
 
Succes- en faalfactoren in de begeleiding bij de coachingsbureaus 
Succesfactoren in de begeleiding van de jongeren liggen voornamelijk op het vlak van 
de intensiteit van de begeleiding, maatwerk en de contacten met de ouders. Taalpro-
blemen spelen niet voor de coach die de Marokkaans-Arabische taal machtig is.  
Het onderzoek levert ook enkele faalfactoren op volgens de coachingsbureaus zelf. 
Zo hebben zij geen dwangmiddelen als jongeren niet verder willen in het begelei-
dingstraject (uitval). Intensievere terugkoppeling tussen de voor de jongeren 
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verantwoordelijke jeugdreclasseerders en de coachingsbureaus is daarom noodzake-
lijk. Via de schorsende voorwaarden kunnen de jeugdreclasseerders namelijk enige 
dwang uitoefenen om dreigende uitval te voorkomen. 
Vanuit meerdere partijen wordt aangegeven dat er sprake is van een positieve ontwik-
keling: er wordt door de betrokken instanties frequenter en beter met elkaar 
samengewerkt. Toch hebben deze procesmatige effecten vooralsnog weinig invloed op 
de delictopbouw na het verblijf in een JJI (zie verderop).  
 
Verder kan het verblijf van de jongeren in de JJI plotseling door de rechter onder 
voorwaarden worden geschorst. Daardoor komt de jongere vervroegd vrij en is het 
vaak niet mogelijk het coachingstraject op te starten. Een laatste belangrijk aan-
dachtspunt is het te gering gebruiken van informatie die zowel de JJI’s als de 
coachingsbureaus hebben. Deels is dit gelegen in de juridische beperkingen waarmee 
de JJI’s van doen hebben. 
Ook is in het onderzoek aan coaches gevraagd wat zij als succes- en faalfactoren in de 
begeleiding zien. Uit de reactie vanuit de coaches komen de verschillende achtergron-
den van de coachingsbureaus naar voren. Ator, het bureau dat regelmatig al tijdens 
het verblijf in De Hartelborgt op bezoek gaat bij de jongeren, en SBA noemen het 
vroegtijdige contact met de jongere als succesfactor. Daarentegen ontstaat er volgens 
SBA, zoals ook hiervoor al opgemerkt, een probleem als de jongere eerder dan de 
geplande datum vrijkomt. Hoe later het contact, des te meer de jongeren de gelegen-
heid krijgt om weer aansluiting te zoeken bij zijn oude milieu. Leer- en werkbureau 
Futuro ziet haar kracht meer in het direct laten doorstromen van de jongeren naar 
‘echt’ werk. Voor hen is het lastig als een jongere geen interesse heeft in een opleiding 
of werk. De motivatie van de jongeren en hun wantrouwen richting hulpverlening kun-
nen eveneens als een faalfactor worden beschouwd.  
 
Daarnaast blijkt ook dat de informatie-uitwisseling tussen coachingsbureaus en jeugd-
reclassering niet altijd vanzelfsprekend geweest is. Opmerkelijk is dat beide partijen 
vooral naar de andere partij wijzen als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het 
terugkoppelen van informatie. Gezien de regiefunctie van de jeugdreclassering is het 
noodzakelijk dat de informatie bij de jeugdreclasseerder terechtkomt.  
 
De behaalde resultaten van de eerstedagmethodiek en de coachingstrajecten  
Uit het onderzoek blijkt dat er in ITB-trajecten weliswaar doelen gesteld worden, maar 
in aantallen zijn deze niet bijzonder hoog, gemiddeld ruim een doel per jongere. Deels 
ligt dit aan het ontbreken van follow-upinformatie. Dit is informatie over de leefgebie-
den van de jongere die binnen het Work-Wiseprogramma verzameld dient te worden 
na drie en zes maanden na uitstroom. Dit blijkt in de meeste gevallen niet te lukken, 
althans het wordt niet of slecht geregistreerd, waardoor er een informatiehiaat ont-
staat. Er valt met andere woorden weinig te zeggen over probleemgebieden, doelen en 
behaalde resultaten. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het om 
kortgestraften gaat en er mogelijk ook niet meer probleemgebieden aanwezig zijn. 
Niettemin is het gebrek aan eenduidige, volledige geregistreerde informatie over de 
jongeren een probleem in dit onderzoek geweest; het biedt de instanties als De Har-
telborgt, jeugdreclassering, coachingsbureaus en niet in de laatste plaats de gemeente 
onvoldoende handvatten om het proces van begeleiding en de opbrengsten daarvan 
goed inzichtelijk te maken. 
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De eerstedagmethodiek levert volgens de respondenten ook positieve spin off op. Zo 
biedt de eerstedagmethodiek de mogelijkheid om al in een vroeg stadium informatie 
over jongeren te verzamelen. Vooral voor kortverblijvende jongeren kan dit essentieel 
zijn, zo wordt vanuit De Hartelborgt opgemerkt. Ook weten instanties elkaar beter te 
vinden en kunnen gesignaleerde problemen al in een vroegtijdig stadium aangepakt 
worden. 
Binnen het reguliere Work-Wise wordt pas na ongeveer dertien weken inzet gepleegd 
waardoor juist de kortverblijvenden geen traject krijgen aangeboden. Hierdoor komt er 
voor het Netwerkberaad minder informatie beschikbaar om de nazorg voor deze groep 
goed vorm te geven. In Rotterdam krijgt deze groep door de extra inzet wel vanaf de 
eerste dag een ITB'er toegewezen en kan ook het korte verblijf effectief benut worden. 
In samenspraak met het Netwerkberaad kan er dan snel een beeld worden verkregen 
van de omstandigheden van deze doelgroep en kan nazorg worden gerealiseerd. Voor 
de jeugdreclassering kan deze extra informatie vervolgens weer worden benut om een 
snel en goed advies te kunnen uitbrengen voor een eventuele raadkamer. Daarin 
wordt gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van schorsing met bijbehorende 
voorwaarden. 
 
De politieregistratie levert informatie op over het criminaliteitspatroon van Rotterdam-
se en niet-Rotterdamse Marokkanen. De Rotterdammers hebben vooral 
overlastincidenten op hun naam staan; de niet-Rotterdammers vooral vermogensdelic-
ten (als betrokkene). Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de 
Rotterdamse jongeren van een lichter kaliber qua delictgedrag zijn dan de niet-
Rotterdammers. Het verschil kan overigens ook duiden op verschillen in registratiege-
drag door de betrokken agenten in de verschillende regio’s en hoeft niet per se te 
duiden op verschil in ernst van de populaties. 
 
Na uitstroom komt 88 procent van de niet-Rotterdammers en 81 procent van de Rot-
terdammers weer in aanraking met de politie voor strafbare feiten en/of 
overlastincidenten. Een klein verschil derhalve. Hierbij moet het verschil in delictge-
drag tussen beide groepen in aanmerking worden genomen (Rotterdammers staan 
naar verhouding vaak geregistreerd staan voor overlastincidenten) en in dit onderzoek 
zijn politiecontacten ruim geformuleerd: jongeren kunnen zowel betrokkene bij of ver-
dachte van een strafbaar feit zijn. Recidiveonderzoek op de lange termijn moet 
hieromtrent meer uitsluitsel geven. 
 
Wanneer we inhoudelijk kijken naar de coachingstrajecten dan blijkt de helft van de 
jongeren zich niet altijd aan de contactmomenten te houden. Kennelijk ontbreken er 
voldoende middelen om jongeren te stimuleren hun afspraken na te komen. Het op-
bouwen van een vertrouwensband is een belangrijk onderdeel van het 
coachingstraject. In de meeste gevallen lukt dit, althans volgens de coaches. De jon-
geren zijn hierover zelf niet bevraagd. De coaches beschouwen de jongeren 
overwegend vanuit een positief perspectief; men vindt ze veelal coöperatief, vriende-
lijk en open. Daarentegen worden jongeren ook betrekkelijk vaak als introvert gezien. 
Opvallend daarentegen is dat geen een coach de jongere als ‘betrouwbaar’ aanmerkt. 
De vraag doemt op in hoeverre de jongeren zich sociaal wenselijk opstellen richting de 
coaches, die daar genoegen mee nemen.  
Verder is contact met de ouders van de jongeren essentieel. In de meeste coa-
chingstrajecten (achttien van de 23) is er contact met een of beide ouders. Daarbij is 
de beheersing van het Marokkaans-Arabisch vaak een pre. Het is niet duidelijk gewor-
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den waarin die meerwaarde van de contacten met de jongeren precies tot uiting komt, 
buiten de contacten met de ouders. Mocht uit nader onderzoek inderdaad blijken dat 
de betrokkenheid van de ouders in het coachingstraject aantoonbaar leidt tot minder 
recidive of minder problemen voor de jongeren, dan zou een overweging kunnen zijn 
om Marokkaans-sprekende hulpverleners in te zetten.  
 
Coaches zijn over veertien van de 23 jongeren positief over de toekomst van de jonge-
ren. Daarbij moet wel aangetekend worden dat elf van deze veertien jongeren 
monitoring behoeven, want anders zou terugval kunnen optreden. In hoeverre die 
monitoring gegarandeerd kan worden, is onduidelijk en onder meer afhankelijk van de 
motivatie van de jongeren, die eerder als een faalfactor door dezelfde coaches is be-
noemd. Onder de overige negen jongeren zitten er acht van wie de toekomst nog niet 
duidelijk is in de optiek van de coach; het kan nog alle kanten op.  
Interessant is de opmerking van de coach dat één jongere mogelijk al ten tijde van het 
coachingstraject in aanraking is gekomen met de politie. Uit de politie-informatie die 
voor dit onderzoek is ingewonnen, blijkt dat driekwart van de 21 jongeren staat gere-
gistreerd als betrokkene of verdachte inzake een delict. Blijkbaar zijn de coaches 
onvoldoende hierover geïnformeerd door de jongere, ouders en instanties.  
 
Kortom, als we kijken naar de resultaten van de eerstedagmethodiek en de coachings-
bureaus, dan lijken beide methodieken (nog) niet hun vruchten af te werpen voor de 
Marokkaanse Rotterdammers: 81 procent van de Rotterdamse Marokkanen en drie-
kwart van de coachingsjongeren komt weer in aanraking met de politie. Bovendien 
blijkt er weinig zicht op problemen, worden er weinig doelen gesteld en is er, als de 
doelen wel gesteld worden, amper zicht op het resultaat. Met name de situatie rond 
het gezin en vrienden/vrijetijdsbesteding vormen blinde vlekken. Er wordt veel tijd en 
energie gestoken in de trajecten, maar de resultaten zijn weinig tastbaar in termen 
van effecten. Bovendien zijn de kennispositie en de informatievergaring en –
uitwisseling niet op voldoende niveau. Daardoor blijven de trajecten een te vrijblijven-
de context behouden. Ondanks de knelpunten in de organisatie, informatie-
uitwisseling, werkwijze en het feit dat er aan de voorkant geen heldere, concreet 
meetbare doelstellingen zijn geformuleerd die adequaat gemonitord en geregistreerd 
worden, is het te vroeg om op basis van dit eerste evaluatieonderzoek onder een spe-
cifieke groep jongeren de beide trajecten negatief te beoordelen. Dit geldt temeer daar 
de betrokken instanties wel op een procesmatig niveau tevreden zijn over de eerste-
dagmethodiek. Met andere woorden, de gelegenheid tot het bijsturen zou volop benut 
moeten worden door betrokken instanties, in het bijzonder de gemeente. Daartoe 
wordt hierna een aantal aanbevelingen gedaan.  
 
Aanbevelingen  
 
1. Zorg voor een eenduidige en consequente registratie van probleemgebieden in De 
Hartelborgt, waarin ook de ontwikkeling van jongeren duidelijk wordt. De netwerk- en 
trajectkaart kan hiervoor dienen. De doelen moeten concreet en meetbaar zijn. De 
door ITB’ers opgestelde documenten dienen allemaal bewaard te worden en niet wor-
den overschreven. Bovendien moet een uniform en overzichtelijk voortgangsdocument 
ontwikkeld worden vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid. De reeds ingevoerde 
monitoring van jongeren vanuit het Netwerkberaad biedt hiervoor mogelijkheden om-
dat de verantwoordelijke instanties hierin vertegenwoordigd zijn. Overweeg om via het 
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Netwerkberaad een nog intensievere monitoring uit te voeren, bijvoorbeeld ook na drie 
en zes maanden na verlaten van de JJI. 
 
2. Zoek een goede invulling voor de monitoring van de leefgebieden van de jongere na 
drie en zes maanden na uitstroom. Mogelijk is het beter de monitoring op de gestelde 
doelen na de uitstroom bij een centrale instantie te leggen, bij voorkeur de jeugdre-
classering. Die zorgt voor de terugkoppeling naar de betrokken instanties en is tevens 
verantwoordelijk voor het bijsturen van trajecten indien jongeren hun doelen niet ha-
len. 
 
3. Het is aan te bevelen dat de netwerk- en trajectkaarten als basis dienen voor het 
opstellen van profielen van jongeren zodat op een beredeneerde wijze een afweging 
kan worden gemaakt welke jongeren in aanmerking zouden moeten komen voor een 
coachingstraject (of andere interventie) en welke niet. Weliswaar is het Netwerkberaad 
verantwoordelijk voor een vorm van indicatie, maar mogelijk kan uit meerdere bron-
nen, bijvoorbeeld vanuit de politie, een onderverdeling in jongeren met en zonder 
coachingspotentie gemaakt worden. Hiermee wordt gedoeld op doelgroepdifferentiatie, 
hetgeen ertoe zou moeten leiden dat de interventie nauw aansluit op de behoeften van 
de doelgroep. De interventie, in casu het coachingstraject, zou bijvoorbeeld minder 
geschikt kunnen zijn voor de delinquente jongeren die reeds een lange criminele carri-
ère hebben doorlopen.  
 
4. De informatie-uitwisseling tussen De Hartelborgt en de coachingsbureaus kan ver-
beterd worden. Vanuit het ministerie van Justitie worden hier richtlijnen voor gegeven. 
Ook hierin zou de jeugdreclasseerder een rol kunnen vervullen. In het bijzonder doet 
dit punt opgeld voor de schorsingen van de jongeren uit detentie. Hiervan zouden de 
bureaus op de hoogte moeten worden gesteld zodat er zo min mogelijk gelegenheid 
voor de jongeren is om terug te keren naar hun oude milieu (vangnet).  
 
5. De bekendheid van de coachingsbureaus bij De Hartelborgt kan beter. De organisa-
tie en werkwijze van de bureaus maken vooralsnog geen integraal deel uit van de 
informatiehuishouding van De Hartelborgt c.q. de ITB’ ers. Hier ligt een belangrijke rol 
voor de liaisonfunctionaris van de gemeente Rotterdam. 
 
6. Vanuit de gemeente is het aan te bevelen om duidelijke resultaatafspraken te ma-
ken met de coachingsbureaus, waarbij meetbaarheid en monitoring de kernbegrippen 
zijn. De liaison dient toe te zien op de kwaliteit van de voortgangsverslagen.  
 
7. Maak in de coachingstrajecten gebruik van een onafhankelijke voor- en nameting 
van welbevinden, schoolprestaties, contact met ouders et cetera. Op deze manier 
wordt aan de hand van meerdere informatiebronnen onderzocht wat de effecten zijn 
van de coaching/begeleiding van de jongeren. 
 
8. Overweeg dwangmiddelen op te nemen in het coachingstraject, waardoor de deel-
name van jongeren beter gegarandeerd is. Deelname is thans te vrijblijvend en er is 
bij negatief afsluiten van het coachingstraject onvoldoende duidelijk welke passende 
vervolgacties wenselijk of noodzakelijk zijn. Intensiveer en verbeter daarom de sa-
menwerking en informatie-uitwisseling tussen de jeugdreclassering en 
coachingsbureaus. Coachingsbureaus hebben namelijk via de jeugdreclassering een 
extra dwangmiddel in handen via de schorsende werking.  
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9. Schenk meer aandacht aan de motivatie en uitval van jongeren. Tot op heden is 
daar nog te weinig aandacht voor geweest. Mogelijk zijn er subgroepen in motivatie 
van jongeren te maken, waaruit verschillende interventiestrategieën vallen te herlei-
den. De eerder genoemde doelgroepdifferentiatie en de daaraan gekoppelde 
gestandaardiseerde voortgangsverslagen kunnen hiervoor als basis fungeren. Deze 
kennis zou vervolgens weer als input moeten dienen voor aanscherping van de inclu-
siecriteria. 
 
10. Overweeg om in ieder geval van de coachingsjongeren, maar mogelijk ook van alle 
Rotterdamse Marokkanen uit dit onderzoek, over een jaar nogmaals de politie- (en 
justitie)gegevens op te vragen. Dit voor een nog duidelijker beeld van de politiecontac-
ten op de langere termijn. Datzelfde geldt, indien mogelijk, voor de eerder 
geconstateerde problemen op de diverse leefgebieden.  
 
11. De jeugdreclasseerder zou tevens verantwoordelijk moeten zijn voor een periodie-
ke terugkoppeling van de bevindingen vanuit de coachingstrajecten aan de ITB’ers. In 
het bijzonder gaat het daarbij om de problemen op leefgebieden die niet zijn geïdenti-
ficeerd tijdens het invullen van de netwerk- en trajectkaarten en het eventueel 
bepalen van het profiel van de jongeren. Dit punt dringt des te meer nu ITB’ers bij de 
categorie kortgestraften soms weinig tijd hebben om een volledig beeld te krijgen van 
de jongeren.  
 
12. Het is aan te bevelen om nader onderzoek te initiëren naar andere etnische groe-
pen (geen Marokkanen) die in de categorie ‘kortgestraften’ vallen. Dit levert een 
breder beeld op van de werking van nazorgtrajecten in Rotterdam, zowel wat de eer-
stedagmethodiek betreft als de trajecten van diverse coachingsbureaus. Mogelijk dat 
er etnisch-specifieke behoeften en/problemen zijn die een aparte invulling vergen van 
de nazorgtrajecten. 
 
13. Gegeven voornoemde aanbevelingen is het tot slot goed om met alle betrokken 
instanties een pas op de plaats te maken en te zorgen dat alle noodzakelijke rand-
voorwaarden zijn vervuld zodat op termijn een goede en verantwoorde effectevaluatie 
kan plaatsvinden van de nazorgtrajecten in Rotterdam.  
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Bijlage 1: lijst van respondenten 
 
Naam Instantie 
Petra Steinweg 
Carianne Keizerwaard 
Caroline Heijmans 
Karin van Wijk 
Nane Akpa 
John Praamsma 
Carmina Martin Meuldijk 
Monique Roodenburg 
Diana van de Kast 
Flora Buscop 
Irma van Veen 
Joke Gierveld 
Johanna Paliama 
Rachid Zerrout  
Maaijke den Heier  
Dinora dos Santos 

Gemeente Rotterdam 
Gemeente Rotterdam 
Ator Rotterdam 
Stichting Buurtwerk Alexander Rotterdam 
Futuro Rotterdam 
De Hartelborgt Spijkenisse 
De Hartelborgt Spijkenisse 
De Hartelborgt Spijkenisse 
De Hartelborgt Spijkenisse 
De Hartelborgt Spijkenisse 
Work-Wise Nederland 
Work-Wise Nederland 
Jeugdreclassering Rotterdam 
Jeugdreclassering Rotterdam 
Jeugdreclassering Rotterdam 
Jeugdreclassering Rotterdam 
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Bijlage 2: vragenlijst jongeren 
 
Vragen Jongeren, Naam Begeleider:………………………. 
De volgende vragen hebben betrekking op de jongeren die door u begeleid worden. 
Zou u de onderstaande vragen voor elke jongere apart willen invullen? Voor elke jon-
gere is er een apart vragenformulier bijgevoegd.  
 
1.Naam:  
 
2.Start van begeleiding:--/--/---- 
 
3. (Geplande) einddatum begeleiding: ../../…. 
 
4.Hoeveel keer per maand is er face-to-face contact met de jongere? (vink aan 
wat van toepassing is) 
 
0 minder dan vijf keer per maand 
0 5 keer per maand 
0 meer dan 5 keer per maand 
 
5. Hoeveel keer per maand is er telefonisch contact met de jongere? (vink aan 
wat van toepassing is) 
 
0 minder dan vijf keer per maand 
0 5 keer per maand 
0 meer dan 5 keer per maand 
 
6. Komt het voor dat de jongere zich niet houdt aan de contactmomenten? 
(vink aan wat van toepassing is) 
 
0 Ja,frequent houdt de jongere zich niet aan de contactmomenten 
0 Ja, incidenteel houdt de jongere zich niet aan de contactmomenten 
0 Nee jongere houdt zich altijd aan de contactmomenten  
0 Nog niet van toepassing -----  ga door naar vraag 11 

7. Komt het voor dat de jongere zich niet houdt aan de gemaakte afspraken 
op de verschillende leefgebieden (zoals afspraken met betrekking tot bijvoor-
beeld werk, scholing, vrije tijd, sociale contacten)? 
 
0 Ja,frequent houdt de jongere zich niet aan de afspraken 
0 Ja, incidenteel houdt de jongere zich niet aan de afspraken 
0 Nee jongere houdt zich altijd aan de afspraken 
0 Nog niet van toepassing ----  ga door naar vraag 11 
 
Eventuele toelichting: 
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8. Neemt de jongere naast de geplande afspraken zelf contact met u op? 
0 Ja, frequent 
0 Ja, incidenteel 
0 Nee 
0 Nog niet van toepassing --  ga door naar vraag 11 
 
9. Wat voor ontwikkeling is er in het contact met de jongere sinds de start 
van de begeleiding? (vink aan wat van toepassing is) 
0 Het contact is verslechterd 
0 Het contact bleef op hetzelfde niveau 
0 Het contact is verbeterd 
0 Nog niet van toepassing --  ga door naar vraag 11 
 
10. Indien er een verandering in het contact met de jongere heeft plaatsge-
vonden, wat is hiervoor de reden? 
 
11. Kunt u in 3 kernwoorden aangeven hoe u de jongere begeleidt (welke 
elementen/strategieën zijn belangrijk in de begeleiding van deze jongere?) 
 
12. Zijn er conflicten geweest in de begeleiding met de jongere? (vink aan wat 
van toepassing is) 
0 Vaak 
0 Soms 
0 Nooit --  ga door naar vraag 14 
 
13. Indien er sprake is geweest van conflicten, wat was hiervoor de aanlei-
ding? 
 
14. Is de jongere gemotiveerd om zijn of haar doelen te behalen? (vink aan 
wat van toepassing is) 
0 Ja, want 
0 Nog niet duidelijk 
0 Nee, want 
 
15. Heeft u contact met de ouders van de jongere? (vink aan wat van toepassing 
is) 
0 Ja 
0 Nee --  ga door naar vraag 17  
 
16. Indien er contact is, kunt u toelichten hoe dit contact verloopt? 
 
17. In hoeverre zijn de volgende karaktereigenschappen van toepassing op 
de jongere? 
Vink de drie aan die het meest van toepassing zijn op de jongere:  
0 Coöperatief 
0 Vriendelijk 
0 Open 
0 Eerlijk 
0 Manipulatief 
0 Impulsief 
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0 Gebrek aan moreel besef 
0 Gebrek aan geweten 
0 Dwars- niet coöperatief  
0 Agressief  
0 Gebrek aan empathisch vermogen 
0 Onzeker 
0 Laag zelfbeeld 
0 Betrouwbaar 
0 Introvert 
0 Extravert 
0 Gebrekkige emotieregulatie 
0 Gebrekkige agressieregulatie 
 
Leefgebieden jongeren 
Graag invullen wat per leefgebied van toepassing is op de jongere 
 
1. Gezin 

• Zijn/waren er problemen in het gezin? -zo niet ga door naar het volgende leef-
gebied-  

• Wat zijn de doelen op dit leefgebied? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
2. Financiën 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van de financiën? -zo niet ga door naar 
het volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen op het gebied van de financiën? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
3. Regelzaken 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van regelzaken?-zo niet ga door naar het 
volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen op het gebied van regelzaken? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
4. Drugsgebruik 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van het gebruik van drugs?-zo niet ga 
door naar het volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen op het gebied van dit drugsgebruik? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
5. Gezondheid 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van de gezondheid? Zo niet ga door naar 
het volgende leefgebied  

            Lichamelijk: ja/nee toelichting: 
            Psychisch: ja/nee, toelichting: 
            Cognitief: ja/nee, toelichting:  
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• Wat zijn de doelen op het vlak van de gezondheid van de jongere? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
6. Huisvesting 

• Zijn/waren er problemen met betrekking van huisvesting van de jongere? -zo 
niet ga door naar het volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen wat betreft de huisvesting van de jongere? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
7. Vrije tijd 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van de vrije tijd van de jongere? -zo niet 
ga door naar het volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen op het gebied van de vrije tijd van de jongere? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
8. Onderwijs 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van het onderwijs? -zo niet ga door naar 
het volgende leefgebied-  

• Wat zijn de doelen op het gebied van het onderwijs? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
9. Vrienden 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van de vrienden van de jongere? -zo niet 
ga door naar het volgende leefgebied- 

• Wat zijn de doelen op het gebied van de vrienden van de jongere? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
10. Arbeid 

• Zijn/waren er problemen met betrekking tot werk van de jongere? -zo niet ga 
door naar het volgende leefgebied- 

• Wat zijn de doelen met betrekking tot werk? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit doel te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 

 
11. Politie/justitie contacten 

• Zijn/waren er problemen op het gebied van politie/justitiecontacten bij de jonge-
re? -zo niet ga door naar de volgende vraag- 

• Is de jongere tijdens de begeleiding weer met politie/justitie in aanraking ge-
weest? 

• Zijn er om deze reden doelen geherformuleerd? 
• Welke interventie is/zal worden ingezet om dit/deze doel(en) te behalen? 
• Wat is het effect van de interventie? 
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12. Toekomstvisie jongere  
1. Hoe ziet de nabije toekomst van de jongere er volgens u uit? 
2. Op welke gebieden verwacht u een verbetering en op welke gebieden verwacht 

u dat de jongere eventueel na het coachingstraject nog begeleiding nodig 
heeft? 
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Bijlage 3: vragenlijst coaches 
 
I. Persoonlijke gegevens van de coach 
 
1.Werkzaam bij: …....................... 
2.Geslacht:     0 man          0 vrouw (vink aan wat van toepassing is) 
3.Leeftijd:        .. jaar 
4.Afkomst: (vink aan wat van toepassing is) 
 
0Nederlands 
0 Surinaams 
0 Marokkaans 
0 Antilliaans 
0 Turks 
0 Indonesisch 
0 Anders, namelijk… 
 
II. Begeleiding jongeren algemeen 
 
1.Op welke manier heeft u uw ervaring/expertise met het begeleiden van 
probleemjongeren(niet alleen Marokkaanse jongeren) op gedaan? (vink aan 
wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) 
0 opleiding 
0 werkervaring 
0 Anders, namelijk…… 
 
2.Hoeveel jaren bent u in totaal werkzaam als begeleider van probleemjonge-
ren? (vink aan wat van toepassing is) 
0 0-1 jaar 
0 1-5 jaar 
0 5-10 jaar 
0 > 10 jaar 
 
3. Welke persoonlijkheidseigenschappen acht u van belang voor een effectie-
ve begeleiding van deze Marokkaanse jongeren in het intensieve traject? 
 
4. In hoeverre beschikt u zelf over deze eigenschappen? 
 
5. Kunt u twee succes- en faalfactoren noemen bij uw begeleiding van de Ma-
rokkaanse jongeren tot nu toe? 
 
Succesfactoren wat betreft begeleiding van de jongeren: 
Faalfactoren wat betreft begeleiding van de jongeren: 
Succesfactoren wat betreft organisatie: 
Faalfactoren wat betreft organisatie: 
 
6. Heeft u naar uw eigen inzicht genoeg kennis van de Marokkaanse cultuur 
om deze jongeren te begeleiden? 
0 Ja, ik heb genoeg kennis van de Marokkaanse cultuur 
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0 Soms heb ik het idee dat mijn kennis op het vlak van de Marokkaanse cultuur tekort 
schiet 
0 Nee, ik heb niet genoeg kennis van de Marokkaanse cultuur 
Eventuele toelichting: 
 
7. Op welke manier houdt u in de begeleiding rekening met de Marokkaanse 
achtergrond van de jongere? 
 
8. In hoeverre vindt u het van belang dat met de Marokkaanse achtergrond 
rekening wordt gehouden? 
0 Niet belangrijk 
0 Redelijk belangrijk 
0 Heel erg belangrijk 
Eventuele toelichting: 
 
9. Op welke momenten vinden de afspraken plaats met de jongere? (meerde-
re antwoorden mogelijk) 
0 Op initiatief van de coach 
0 Op verzoek van de jongere 
0 Volgens afspraak 
0 Onder kantooruren 
0 Afspraken mogelijk in het weekend 
0 24-uursbereikbaarheid 
0 Anders, namelijk 
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