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Wil je dat jonge criminele veelple-
gers slagen in de maatschappij, dan
moet je risico’s aanvaarden. Dat be-
tekent dat verlof tijdens de behande-
ling het uitgangspunt is, ook al is er
altijd een kans dat iemand opnieuw
de fout in gaat, zegt Erik Jongman,
die als psychotherapeut al 25 jaar
met jeugdige veelplegers werkt.

Jongman schreef samen met Ka-
rin Schaafsma, specialist jeugd en
criminaliteit bij adviesbureau DSP-
groep, het boek ‘Gevoel is explosief
materiaal’, dat onlangs verscheen in
opdracht van het ministerie van vei-
ligheid en justitie. Daarin geven zij
een inkijkje in de behandeling van
jongens (meisjes vragen om een an-
dere benadering) met een flinke cri-
minele carrière. 

Vandaag doet de rechtbank uit-
spraak in een zaak van zo’n jonge
veelpleger. Sherwin W. (21) bekende
betrokken te zijn bij een woning-
overval in Tilburg met dodelijk af-
loop, terwijl hij op verlof was van

zijn jeugd-tbs. Dat kreeg hij opge-
legd voor een eerder geweldsdelict.

W. is niet de enige die opnieuw de
fout in gaat: van de jongeren die in
2011 een tbs-traject afrondden,
kwam de helft binnen twee jaar op-
nieuw in aanraking met justitie, al-
dus cijfers van het ministerie. Bij W.
was dat extra opvallend omdat hij
door zijn behandelaars omschreven
werd als een voorbeeld voor andere
jongens in de jeugdinstelling. Hoe
kan het risico op recidive zo ver-
keerd zijn ingeschat? 

Jongman was niet betrokken bij
de behandeling van W., maar kent
wel de patronen. “Het kan zijn dat
hij iedereen voor de gek heeft ge-
houden met zijn goede gedrag. Maar
vaak hangt zoiets vooral samen met
toevalligheden. Wie komt zo’n jon-
gen tegen? Wie zijn zijn vrienden?”

Hoe goed je ook bent als behande-
laar, eigenlijk schiet je altijd met ha-
gel, omschrijft Jongman. “Je pro-
beert ze te trainen op weerbaarheid
of de relatie met hun ouders te ver-
beteren als dat nodig is. Maar dan
nog kan het fout gaan.” Je moet op
een gegeven moment iemand de
kans geven op verlof te gaan. “Want
de jongens zijn te jong om bij het
grof vuil te zetten”, aldus Schaafsma.  

Veel jeugdige criminelen hebben
een antisociale persoonlijkheid. En
ze kunnen behoorlijk manipulatief
zijn. Ook richting Jongman, beseft
hij. Het is daarom schipperen, com-
passie tonen, iets toelaten, maar ook

duidelijke grenzen stellen. Soms
moeder en vader tegelijk zijn, zoals
Jongman het omschrijft. “In een be-
handelteam is het belangrijk om ie-
mand te hebben die duidelijk gren-
zen aangeeft, en iemand die de jon-
gen het gevoel geeft dat er iemand
om hem geeft. Als therapeut ben ik
vaak de moederfiguur.”

Voor sommige jongens is het de
eerste keer dat zij zoiets ervaren.
Jongman: “Veel jongens hebben het
beeld dat ze niet meetellen en ieder-
een tegen hen is. Dat iedereen er al-

leen maar op uit is om hen kapot te
maken.”

Juist daarom werkt de harde aan-
pak niet, waar de maatschappij vaak
wel om roept, menen Jongman en
Schaafsma.  Telkens als er een inci-
dent is, gaat het over lik-op-stuk-be-
leid en heropvoeding. Zoals het ook
gebruikelijk is dat na een incident
andere verloven worden opgeschort.
Funest voor jongens die net in het
traject zitten van reïntegratie, zegt
Jongman. Die zien zich alleen maar
bevestigd in hun beeld dat ze er niet
toe doen.

Toch is er volgens de auteurs van
‘Gevoel is explosief materiaal’ ook
reden voor optimisme. De jeugdcri-
minaliteit neemt af. “En de tijd dat
een jongen na een periode vast te
hebben gezeten gewoon naar huis
werd gestuurd als hij 18 werd, is ge-
lukkig voorbij”, zegt Jongman. 

Ook is tegenwoordig alle hoop ge-
vestigd op behandeling in combina-
tie met straf. “De druk op de hulp-
verleners is groot”, zegt Schaafsma.
“Wil je de jongens op het rechte pad
houden, dan vraagt dat om een in-
tensieve, langdurige begeleiding van
meerdere hulpverleners die volledig
op één lijn moeten zitten.” 

Maar juist aan continuïteit ont-
breekt het op dit moment nog wel
eens, stellen Jongmans en Schaafs-
ma. Personeelswisselingen, verschil-
lende potjes geld, een protocol hier,
een protocol daar; wat dat betreft is
er nog een wereld te winnen. 

TROUW DINSDAG 14 FEBRUARI 2017    9

ADVERTENTIE

RECIDIVEDe helft van de
jeugd-tbs’ers gaat weer de
fout in. Experts bepleiten
dat je dat risico toch moet
nemen.

‘Jeugd-tbs’ers zijn te jong om 
bij het grofvuil te zetten’

Oekraïneverdrag
niet voor 15 maart

Een op zeven kalfjes
sterft in eerste jaar

Een op de zeven kalfjes in de
melkveehouderij sterft in het
eerste levensjaar. Dat zijn
 ongeveer 350.000 dieren per
jaar. Het gaat om kalveren die
direct van de moeder worden
gescheiden en afhankelijk zijn
van zorg door de boer. Volgens
de organisatie Dier&Recht
schiet goede zorg door de
schaalvergroting in de melk-
veehouderij vaker  tekort. In
2009 constateerde de Gezond-
heidsdienst voor Dieren al dat
een op de elf kalfjes overleed.
Volgens Dier&Recht staat in
de bedrijven de melkproductie
voorop. ANP

Het Oekraïneverdrag wordt
voor de verkiezingen van 15
maart niet meer goedgekeurd.
De Tweede Kamer debatteert
er mogelijk nog volgende week
over, de laatste vergaderweek
voor het verkiezingsreces.
Daarna moet het wetsvoorstel
naar de Eerste Kamer en die
komt voor de verkiezingen al-
leen nog op 7 maart bijeen. Op
die dag zal het niet direct wor-
den goedgekeurd. Eind vorig
jaar gingen de Europese leiders
akkoord met een aparte ver-
klaring bij het verdrag waar-
mee het kabinet de nee-stem
van de kiezer een plek wilde
geven. ANP

Advocaten vragen
vrijspraak Aydin C.

Volgens de advocaten van Ay-
din C. slaat het OM in de zaak
tegen de verdachte van web-
cam-afpersing de plank volle-
dig mis. Software waarmee
zijn digitale gangen werden
nagegaan kon niet door de
beugel en afluisterapparatuur
faalde. De 38-jarige Tilburger
hoorde afgelopen week tien
jaar en acht maanden gevange-
nisstraf tegen zich eisen voor
aanranding en afpersing via de
webcam van 34 jonge meisjes
en vijf homoseksuele mannen.
Gisteren bepleitten zijn advo-
caten voor de Amsterdamse
rechtbank vrijspraak. ANP

Onderwijsbond: 
zes miljard extra

Volgens de Algemene Onder-
wijsbond moet een nieuw ka-
binet in de begroting van 2018
een kleine zes miljard euro ex-
tra vrijmaken voor het onder-
wijs, onder meer voor betere
salarissen en een verlaging van
de werkdruk. “Een fors bedrag,
maar we vragen echt niets
geks”, zegt AOb-voorzitter
Liesbeth Verheggen. Door cri-
ses zijn de salarissen de afgelo-
pen jaren vaak bevroren. Gis-
teren maakten PvdA en D66
bekend dat ze de komende vier
jaar vijf, respectievelijk 4,5
miljard euro extra in onderwijs
willen investeren. ANP
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Hackers belagen
computersysteem
van het Kadaster
Het Kadaster is elke maand het
doelwit van ongeveer 11.000
DDoS-aanvallen en hackpogin-
gen. Geen enkele aanval heeft ge-
leid tot inbreuk op of de aantas-
ting van de computersystemen
van de organisatie.
Het Kadaster liet dit gisteren we-
ten in reactie op berichtgeving
door het Financieele Dagblad. De
zakenkrant meldde dat slepende
computerproblemen het Kadas-
ter plagen met onacceptabel grote
veiligheidskwesties als gevolg.
Volgens het FD is het systeem zo
lek dat het Kadaster vreest dat
foutieve informatie in de registra-
ties van onroerendgoedbezit, hy-
pothecaire onderpanden en besla-
gen kan sluipen.
Notarisorganisatie KNB noemt de
problemen zorgwekkend, omdat
wat er in het Kadaster staat voor
waar wordt aangenomen. Een
goed functionerend Kadaster is
volgens het KNB essentieel voor
de onroerendgoedmarkt. De orga-
nisatie kondigt aan de kwestie
‘zeer binnenkort’ aan de orde te
stellen bij het Kadaster.
In de reactie laat het Kadaster we-
ten dat er geen enkele aanleiding
is te twijfelen aan de beveiliging
van de informatie. “Uiteraard
werken we altijd aan verbetering
en worden maatregelen getroffen
voor onze informatiebeveiliging
door interne en externe onder-
zoeken.” ANP
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Vaak hangt zoiets 
vooral samen met
toevalligheden. Wie
komt zo’n jongen tegen? 

psychotherapeut Erik Jongman


