Nieuwsbrief juli 2019

TRANSFORENSISCHE JEUGDZORG
U treft aan de vijfde nieuwsbrief in het kader van de pilot Transforensische Jeugdzorg (TFJZ).
Deze pilot, uitgeschreven en gedeeltelijk gefinancierd door justitie, is gegund aan Het Keerpunt. Het doel van deze
pilot is om intramurale JJI-expertise ook extramuraal te gaan aanbieden om plaatsing in een JJI of recidive te
voorkomen. Het Keerpunt werkt in dit kader intensief samen met Mondriaan en met de gemeenten. En daar waar
nodig en mogelijk, ook met andere ketenpartners.
Hierbij ontvangt u wederom een update van alle ontwikkelingen rondom deze pilot en helaas ook vervelend nieuws
over Het Keerpunt.
In 2019 zullen de resultaten en opbrengsten van deze pilot worden geborgd, zodat goede ontwikkelingen en
resultaten niet verloren gaan. In een volgende Nieuwsbrief TFJZ wordt u hier nader over geïnformeerd.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Ben Dolmans, directeur Via Het Keerpunt

Via Het Keerpunt moet sluiten
Vrijdag 28 juni heeft Minister Dekker besloten dat Justitiële Jeugdinstelling
(JJI) Via Het Keerpunt in Cadier en Keer moet sluiten.
Dat uitgerekend een instelling moet sluiten die uit inspectierapporten
kwalitatief gezien als een van de beste van Nederland scoort, is
onbegrijpelijk. Zeker omdat Het Keerpunt de enige JJI is in Limburg en
landelijk goed scoort in de benchmark.
Het Keerpunt zal, zo heeft de minister besloten, omgevormd worden tot een kleinschalige voorziening met 16
plaatsen.
Wij blijven, ondanks de sluiting, vertrouwen houden in de toekomst en blijven de zorg geven aan de aan ons
toevertrouwde jongeren. De sluiting van Het Keerpunt is een zwaar verlies, maar ook zonder Het Keerpunt is er nog
toekomst voor Via Jeugd. Samen gaan we die uitdaging aan.

In Control!

Door de pilot Transforensische Jeugdzorg heeft de agressieregulatietraining In Control! een extra impuls gekregen.
De training is onder de aandacht gebracht bij onder andere scholen, zodat er meer preventief te werk kan worden
gegaan. Inmiddels is de groep trainers gestart met het trainen van leraren en jongeren op locatie bij de
scholengemeenschap Mosa Lira.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jörgen Dresen (jorgen.dresen@viajeugd.nl) of met Xander Boelens
(xander.boelens@viajeugd.nl) of bellen naar het nummer 06 38 02 30 47.

Buiten de lijnen

Wat maakt dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen extreme gedragsproblemen ontwikkelen en crimineel
ontsporen? En hoe gaan we hier effectief mee om? Met haar leerstoel Forensische Orthopedagogiek richt Maaike
Cima zich op het ontstaan, voortbestaan en de behandeling van ernstige en complexe gedragsproblemen.
Op donderdag 27 juni hield zij haar inaugurele rede ‘Buiten de lijnen’. Hierin heeft zij een
aantal dilemma’s en vraagstukken besproken rondom behandeling en begeleiding van
psychopaten en jongeren met psychopathische kenmerken. Wat kunnen we als hulpverleners
en onderzoekers doen als het om extreme gedragsproblemen gaat?
Maaike Cima begon haar onderzoek ooit bij volwassen psychopaten in een zwaarbewaakte
TBS instelling in Duitsland. Haar onderzoek sindsdien laat zien dat psychopaten prima

onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, maar dat hun grote gebrek zit in hun
vermogen om emoties te verwerken en te reguleren.
Haar huidige onderzoeksinteresse ligt bij jongeren met gedragsproblemen. Je kunt vaak al heel vroeg zien dat een
kind bepaalde extreme gedragsproblemen zal ontwikkelen. Volgens Cima moet een behandeling dan ook zo vroeg
mogelijk beginnen. Er is volgens haar veel meer te halen in de vorm van behandeling en preventie dan we nu doen.
Een behandeling moet volgens haar het uitgangspunt omdraaien: niet hoe voorkomen we dat kinderen
gedragsproblemen ontwikkelen, maar hoe zorg je er voor dat ze prosociaal gedrag aanleren. Momenteel werkt Cima
onder andere aan experimenten met het toedienen van het hormoon oxytocine. Ze zoekt naar een

behandelingsmethode met een combinatie van oxytocine en psychologische interventie om empathie te verbeteren.
Daarnaast is prof Dr. Maaike Cima betrokken bij de Pilot Transforensische Jeugdzorg en is zij sinds eind 2018
voorzitter van de Wetenschappelijk Medische Commissie van ViaJeugd. Voor haar onderzoek heeft zij onder andere
ook samengewerkt met Via Jeugd.

Jozef (13) is bang dat zijn armen weg zijn
Jozef is een 13-jarige jongen die opgroeit in een

Om te beginnen start ik met Jozef een behandeling voor

woonwagen op een groot kamp.. Hij was als baby wat

zijn angsten. Daarnaast blijken zijn ouders niet tot

huilerig maar verder geen abnormaliteiten. Als kind was

nauwelijks te kunnen lezen en schrijven, waardoor zij ook

Jozef altijd zeer zorgzaam voor zijn vier jaar jongere

steun nodig hebben op maatschappelijk vlak. Het

zusje.

wantrouwen in de gemeentelijke ambtenaren is groot en
moeder heeft alleen vertrouwen in de maatschappelijk

Jozef gaat zeer onregelmatig naar school en leerplicht is

werkster die zij zelf als kind heeft gehad.

ingeschakeld. Op verzoek van een ambulante
medewerker bezoek ik Jozef in de woonwagen. Hoewel

Dankzij deze pilot kan ik toezeggen dat deze

het maken van afspraken zeer moeizaam gaat, lukt het

maatschappelijk werkster in kwestie betrokken gaat

me om via mijn muzikale connecties (op een festival

worden. Het vervoer van en naar het traumacentrum

waar ik met mijn band had gespeeld, had de oom van

voor de behandeling van Jozef wordt georganiseerd en

Jozefs vader ook gespeeld), contact te maken met Jozef.

de familie wordt ondersteund als er vragen rondom de
behandeling zijn.

In mijn gesprek met Jozef blijkt dat hij op 11 -jarige
leeftijd uit het klimrek is gevallen en heeft hij enkele
dagen in coma gelegen. Sindsdien is hij bang. Bang dat
zijn armen weg zijn. In de loop van de tijd wordt het zo
erg dat hij het huis niet meer uit durft.

Rene Cardynaals, Kinder– en Jeugdpsychiater

Even voorstellen: Kelly Neyens
Mijn naam is Kelly Neyens. Sinds februari 2019 ben ik

jongeren die, ondanks voorgaande hulpverlening, toch

halftijds aan de slag als systeemtherapeut bij Via Jeugd.

steeds opnieuw recidiveerden in crimineel gedrag. Mede

Ik geef therapie aan jongeren (en hun gezinnen) van Via omdat ik de mogelijkheid kreeg om therapeutisch te
Het Keerpunt en Via Icarus. Verder werk ik halftijds als

werken met de jongeren en ‘maatwerk’ te kunnen

systeemtherapeut bij Psychotherapeutisch Centrum

bieden, heb ik deze job steeds met hart en ziel

Ligado in Heusden-Zolder (België). Hier zie ik

uitgevoerd! In 2018 werd deze groep om beleidsmatige

hoofdzakelijk jongeren en volwassenen met

redenen gesloten.

gedragsmoeilijkheden, die in aanraking (dreigen te
komen) met justitie.

Steeds meer ben ik gaan beseffen dat ik veel voldoening
haar uit het therapeutisch werken met de doelgroep van

Ik ben 38 jaar en, samen met mijn partner en twee leuke de gesloten jeugdzorg. Een tweetal jaar geleden heb ik

kids van 7 en 11 jaar, woonachtig in België. Mijn

immers eventjes gewerkt als therapeut in een (eerstelijns

loopbaan heeft zich dan ook tot begin 2019 in België

-) gezondheidscentrum, maar het werd me al snel

afgespeeld. Tijdens mijn universitaire studie, Master in

duidelijk dat mijn hart uitgaat naar het doelpubliek van

de Klinische Psychologie, heb ik stage gelopen als

de gesloten jeugdzorg.

trajectcoördinator in Gemeenschapsinstelling De Kempen
te Mol. (Intussen heb ik ontdekt wat de vertaling hiervan
is naar de Nederlandse terminologie:
gedragswetenschapper in een justitiële jeugdinrichting.)

Het behoeft dan waarschijnlijk ook geen verdere uitleg
dat ik ontzettend blij ben met de kans die ik heb
gekregen bij Via Jeugd!

Na mijn stageperiode ben ik er officieel tewerkgesteld,

Kort na mijn start bij Via Jeugd maakte ik kennis met de

campus.

aangenaam verrast door de samenstelling van dit team,

aanvankelijk voor een periode van 6 jaar op de half-open pilot Transforensische Jeugdzorg en mocht ik deelnemen
aan het Ontwikkelteam van deze pilot. Ik was
campus, vervolgens gedurende 8 jaar op de gesloten
Tijdens mijn tewerkstelling in de half-open campus ben
ik een systeemtheoretische psychotherapie-opleiding
gaan volgen bij de Interactie – Academie in Antwerpen.
Sindsdien werk ik als freelancer voor deze academie en
geef ik opleidingen binnen het domein ‘geweld en
delinquentie’.

nl. geëngageerde medewerkers van Via Jeugd en van
verschillende ketenpartners die samen op een trein zijn
gesprongen die creatieve oplossingen zoekt voor onze
jongeren. Het gegeven dat dit team tweewekelijks
samenkomt, toont aan hoe belangrijk dit bevonden
wordt. Ook heel fijn om te zien dat medewerkers uit
andere voorzieningen spontaan aansluiten en meteen

In de gesloten campus in Mol heb ik de rol op mij

mee op de trein springen. Hartverwarmend om dit vast

genomen van trajectcoördinator van de behandelunit.

te stellen…

Deze unit was uniek in Vlaanderen en was bedoeld voor

Wist u dat?
 Er 32 jongeren besproken zijn in het ontwikkelteam met positieve resultaten.
 Diverse scholen in de regio aan de slag (willen) gaan met In Control!

Tenslotte

Voor vragen of opmerkingen over deze pilot kunt u contact opnemen met Daphne Sleijpen, bereikbaar per
mail via daphne.sleijpen@viajeugd.nl.

De pilot Transforensische Jeugdzorg is volop in ontwikkeling en in beweging.

