
Kleinschalige Voorziening
Een nieuwe vorm van vrijheidsbeneming

Continueren en opstarten van beschermende factoren, zoals school en/of 
hulpverlening

Kleinschalige 
Voorziening & 
Ketenpartners

Nullam laoreet sed eros eu viverra. Morbi id venenatis tortor, ultricies venenatis felis. In 

Lorem ipsum dolor 

Geeft opdrachten voor doorontwikkeling aan de Kleinschalige Voorziening

Ministerie 
van Justitie 
en Veiligheid

Academische 
Werkplaats 
Risicojeugd

De monitor bestaat uit zowel kwantitatief (dossieronderzoek, SAPROF/SAVRY, 
vragenlijsten) als kwalitatief onderzoek (observaties, interviews met jongeren, 
ouders/verzorgers, medewerkers van de KV, ketenpartners, etc.). De resultaten van 
het onderzoek worden tussentijds teruggekoppeld in begeleidingscommissies 
met de Kleinschalige Voorziening, ketenpartners en het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Tijdens de begeleidingscommissies worden de resultaten gebruikt als 
input voor het formuleren van actiepunten voor doorontwikkeling. De resultaten van 
de monitoring worden jaarlijks vastgelegd in een rapport dat na afronding van een 
periode van dataverzameling wordt opgeleverd.   

Methode Resultaten

Dagbesteding opgestart

Dagbesteding gecontinueerd

Geen dagbesteding bij plaatsing, onveranderd

Onbekend

Praktijk Beleid
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Wil je meer weten over de monitoring van de Kleinschalige Voorziening? Ga naar http://awrj.nl/

Meer weten?

Actieonderzoek

Opdrachtgever verkenning nieuwe vorm van vrijheidsbeneming justitiële 
jongeren
Beoordeelt verlengingsvoorstel Kleinschalige Voorziening en Academische 
Werkplaats Risicojeugd
Krijgt input voor beleid en doorontwikkeling op basis van de gegevens die de 
Academische Werkplaats Risicojeugd verzamelt in de praktijk

We laten bijvoorbeeld jongeren 
hun moeder bellen als ze 
stiekem geblowd hebben: 'ga 
het maar uitleggen.' We laten ze 
veel meer de consequenties 
ondervinden dan sec straffen.

Kleinschalige Voorziening

Een nieuwe vorm van detentie voor preventief gehechte jongeren

Nauwe samenwerking met lokale en direct betrokken partners, waaronder de 
reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, de advocatuur, het Openbaar 
Ministerie, de Rechter Commissaris, zorgverleners en de gemeente

Werkwijze is gebaseerd op relationele beveiliging

Lokaal en kleinschalig

Maatwerk in zorg en beveiliging

 

Je moet niet delict gerelateerd 
kijken. Ik denk echt dat je naar 
de persoon zelf moet kijken. 

Jongere

Dagbesteding bij uitstroom


