Over de noodzaak van
Justitiële Jeugdinrichting Lelystad
Waar hebben zij problemen mee?

Wie verblijven er?
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Wat verdwijnt met de sluiting van
JJI Lelystad?
de kennis om met deze
LVB-doelgroep om te gaan

plaatsing in de regio: contact
met ouders is belangrijk voor
behandeling
opleidingsplek voor
psychologen, psychiaters,
maatschappelijk werkers
pedagogisch medewerkers
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max. 90 dagen
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De kwaliteiten van
JJI Lelystad

Rechters leggen zware maatregelen op
met als doel behandeling van
deze kwetsbare doelgroep

arbeidsplaatsen

Wat zijn de gevolgen voor gemeenten?
omdat:
• ernstige delicten
• hoge kans op recidive
• dubbele diagnoses
• cognitieve beperking

doodslag

Dossier Thijs
lees meer

Dossier Achmed
lees meer

risico’s zonder goede maatregel:
• herhaling van ernstig delictgedrag
• radicalisering
• verslaving
• geweldsdreiging

grotere druk op kleine
instellingen in de Jeugdzorg
Plus

grote impact op het lokale
jeugdzorgbudget

JJI LELYSTAD

Achmed is licht verstandelijk beperkt en ‘streetwise’. Hij is veroordeeld voor het plegen van meerdere gewapende overvallen.
Dossier Thijs

Thijs is een echte doener. Hij is verbaal licht
verstandelijk beperkt. Hij reageert intuïtief.
Luistert niet en reageert op wat hij ziet.
Thijs gaat mee in de onrust van zijn omgeving.
Het duurt lang voordat hij gewend is aan nieuwe
mensen. Hij vertelt niet wat hij denkt en voelt.
Hierdoor gaat de sociale interactie niet goed.
Spanningen lopen hoog op. Hij vraagt geen uitleg.
Er is nauwelijks een innerlijke stem die hem remt.
Afwijzing veroorzaakt negatief gedrag.
Het wantrouwen neemt toe.

Achmed is verward, paranoia, angstig, agressief en
heeft nare herinneringen en bizarre fantasieën.
Achmed wordt overspoeld door informatie.
Hij onthoudt alleen het laatste stukje van een zin.
Je kunt hem niet lezen.
Pictogrammen helpen om het werkgeheugen
minder te belasten. Hij kan basale emoties aanleren door visuele ondersteuning. Ook zijn vaste
dagelijkse routine wordt visueel ondersteund.
Geheugensteuntjes geven hem meer grip. Een foto
van zijn medicatie. Een hulpkaart voor moeilijke
sociale situaties. Apps en signalen op z’n telefoon.

Hij vertrouwt alleen op zijn eenzame zelf. Thijs is
veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een
meisje van zes.

Dossier Achmed

