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Jeugdzorg:
deur open
of deur dicht?
Je zou kwetsbare kinderen nooit moeten opsluiten, zo
luidt de steeds fellere kritiek op de gesloten jeugd-
zorg. Bij Elker in Groningen is de ‘JeugdzorgPlus’ sterk
ingekrompen en opener geworden. Maar een echt al-
ternatief is er nog niet. ,,Soms is het toch goed om de
deur even dicht te houden.’’

TEKST MAAIKE BORST

A
an haar benen werd ze wegge-
sleurd. Uit het huis waarin ze zich
had verscholen. Uit de kast waarin
ze zich had verstopt.

Ze wilde niet.
Charissa had verhalen gehoord over de

gesloten jeugdzorg. Dat het een soort gevan-
genis was. Daar wilde ze niet heen. Nooit.

Ze was haar hele leven al van plek naar
plek versleept. Van instelling naar instelling.
Soms liep ze weg, soms ging het niet, soms
werd het zo besloten door de volwassenen.

Ze had zo’n ontzettende hekel aan haar
casemanager. Dat die dat haar allemaal aan-
deed, dat die haar nu zelfs gesloten wilde
zetten. Ze was weggerend toen ze haar daar-
naartoe wilden brengen. Twee weken was ze
zoek.

Totdat de politie een inval deed in dit huis.
Niet alleen op zoek naar haar, op zoek naar
wapens vooral. Maar ze vonden haar ook. En
nu moest ze toch naar de gesloten jeugdzorg.

Ze vocht ertegen. Uit angst en zelfverdedi-
ging.

In een politiebusje, met handboeien om,
werd ze afgezet aan de Hoogeweg in Gronin-
gen.

VAN 144 NAAR 24 PLEKKENVAN 144 NAAR 24 PLEKKEN

Het Poortje, zo heette het hier vroeger. Ooit
een justitiële jeugdgevangenis voor kinderen
die een strafbaar feit hadden gepleegd. Later
omgebouwd naar een instelling voor geslo-
ten jeugdzorg (‘JeugdzorgPlus’) voor kinde-
ren die zo in de knel zitten dat hun eigen
veiligheid of die van mensen in hun omge-
ving in het geding is.

Elker, de jeugdhulpinstelling waaronder de
locatie valt, nam jaren geleden afscheid van
de naam Het Poortje, in de hoop daarmee de
associatie met de gevangenis kwijt te raken.

Maar van de volksmond kom je niet zo-
maar af, en wat de buitenwereld ziet zijn nog
steeds die hoge hekken op het terrein. Toch
is er binnen veel veranderd, aldus Elker.

Zo is in tien jaar tijd het aantal plaatsen in

de JeugdzorgPlus afgenomen van 144 naar
24, zijn de groepen kleiner en huiselijker
geworden en hebben jongeren bij wie het
past meer vrijheden gekregen.

In oktober 2021 is de JeugdzorgPlus ver-
huisd: van het oude hoofdgebouw waarin de
gangen aanvoelen als een cellencomplex
naar het kleine bijgebouw waarin de groepen
balkons hebben, en huiskamers met open
keukens.

Een grote stap voor Elker, want met die
verhuizing moet ook het personeel zich
aanpassen aan een andere werkwijze. Niet
langer twee groepsleiders voor acht kinderen
bijvoorbeeld, maar in je eentje voor vier.
Minder strikte regels en protocollen, meer
ruimte voor individuele verschillen, geen
bedden en kasten meer die zijn vastgeklon-
ken aan de muur.

,,Het idee is: als wij normaler doen, gaan
zij ook normaler doen”, zegt directeur be-
handeling en innovatie Elly Voorintholt.
Oftewel: de manier waarop je ze benadert
heeft invloed op het gedrag van jongeren.

KNETTERHARD JE BEST DOEN

,,Ik ben zó trots”, zegt Britt. ,,Ik heb de mees-
te vrijheden van iedereen.”

Britt (17) zit met groepsgenoot Charissa
aan tafel in hun huiskamer. De deur naar het
balkon staat wagenwijd open, het is schitte-
rend weer. Britt heeft een pasje waarmee ze
bijna alle deuren in het gebouw kan openen,
ze heeft recht op verlof (kan naar de super-
markt, naar haar ouders, naar therapie aan
de andere kant van de stad).

,,Ik voel me echt cool.’’
Ze heeft het verdiend, vertelt gedragswe-

tenschapper Leanne Mulder. Door knetter-
hard haar best te doen.

Britt houdt van pianospelen. Ze wil produ-

cer worden, en haar eigen liedjes maken. Met
weglopen, zo heeft ze hier in de Jeugdzorg-
Plus geleerd, schiet je uiteindelijk niets op.
Dan moet je steeds maar weer opnieuw be-
ginnen.

Alleen: als de deur hier in het begin al open
had gestaan was ze, op die dag dat ze hier met
een grote lach op haar gezicht binnenkwam,
direct weer vertrokken.

Britt: ,,Ik kan mijn emoties niet zo goed
uiten, dus lach ik maar.’’

Leanne Mulder: ,,Volgens mij was er ook
iets anders aan de hand.’’

Britt lacht.
Mulder: ,,Je was zwáár onder invloed.”
Britt: ,,Ja, dat ook. Ik kende de grenzen niet

zo goed. Als het had gekund, had ik alles
gedaan wat niet mag.’’

SCHRIJNENDE VERHALEN

De gesloten jeugdzorg ligt onder vuur. De
afgelopen jaren zijn schrijnende verhalen
naar buiten gekomen van jongeren die be-
schadigd zijn geraakt in dit soort instellingen.
Bij professionals, politiek en maatschappij is
het besef doorgedrongen dat het niet zou
moeten: kwetsbare jongeren opsluiten die
soms misschien onhandelbaar gedrag verto-
nen, maar die geen strafbare feiten hebben
gepleegd.

De stichting Het Vergeten Kind voert fana-
tiek actie voor het sluiten van de gesloten
jeugdzorg. Met een petitie en een onderzoek
waarin heftige ervaringen worden beschreven
– zoals kinderen die door begeleiders worden
vastgepakt en op de grond geduwd, in een
isolatiecel worden gezet en onvoldoende
behandeling of onderwijs krijgen. Deze instel-
lingen zijn onveilig voor kinderen, zo is de
conclusie van Het Vergeten Kind.

,,Goed dat er maatschappelijke aandacht is
voor deze vaak onzichtbare groep jongeren’’,
zegt Ina Huesken, bestuurder van Elker. ,,Wij
waren al bezig met veranderingen en dit is

een bevestiging dat het nog beter moet. Elk
kind dat beschadigd raakt is er natuurlijk een
te veel.’’

De praktijk is weerbarstig. Je kunt makke-
lijk zeggen: we stoppen ermee. Maar onder-
tussen zijn er jongeren met ernstige proble-
men van wie de veiligheid in het geding is of
die anderen in gevaar brengen. Op de open
groepen in de jeugdzorg zijn ze soms niet
meer te handhaven, of ze lopen weg.

Wat voor hulp kunnen zij dan nog krijgen?
Geslotenheid kan beschadigend zijn, zo is
gebleken, maar soms kan het ook rust bren-
gen en ruimte scheppen voor behandeling
en ontwikkeling.

HUILEN LUKT ME NIET

,,Ik mag hier huilen, zeggen ze tegen me. Dat
lukt nog niet zo goed. Huilen vind ik vies.”

Charissa is zichzelf tegengekomen. Dat
gebeurt bij de JeugdzorgPlus regelmatig,
vertelt ze.

Voor Charissa, en ook voor Britt, voelt dit
als een soort laatste halte. Nog één kans om
het goed te doen. Weggaan kan niet, dus dan
maar het gesprek aangaan. Praten, praten,
praten: dat doe je hier echt héél veel.

,,Het vraagt lef van deze kinderen om in
het gat te springen”, zegt Sophie Verbeek,
inhoudelijk manager en therapeut van de
JeugdzorgPlus. Om vertrouwen te hebben
dat de begeleiding het beste met ze voor
heeft, na alles wat ze al in hun jonge levens
hebben doorstaan.

,,Voelen en huilen zijn niet jouw ding, hè”,
zegt Verbeek tegen Charissa. ,,Jij bent letter-
lijk een renner.”

Charissa heeft veel meegemaakt, zoals ze
zelf zegt. Ze heeft ‘niet zo’n goeie basis’. Doe
dat dan maar eens: iemand vertrouwen, een
band opbouwen, naar jezelf kijken, praten
over gevoelens.

Ze probeert het. Soms lukt het, soms niet.
>>

Ik ben zó trots.
Ik heb de
meeste vrijheden
van iedereen
““

Elk kind dat
beschadigd raakt
is er natuurlijk
een te veel

““

Leanne Mulder (links) en Sophie Verbeek vertellen over de veranderingen bij JeugdzorgPlus van Elker, waar balkondeuren tegenwoordig gewoon openstaan.

Graffitikunst op de muren bij het nieuwe onderkomen van JeugdZorgPlus van Elker.
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