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Inleiding: probleemstelling en hypotheses

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek "Jeugddelinquentie: achter-
gronden en justitiële reactie" waarvan de materiaalverzameling in 1981
plaatsvond.')

Reeds bij de start werd toen besloten tot het opzetten van een vervolgonder-
zoek omdat de vele vragen die het onderzoek beantwoord wilde zien niet tege-
lijkertijd aan de orde konden komen. Met name het probleem van het effect
van justitieel optreden kon eerst bestudeerd worden na introductie van een
follow-up periode.

In het nu volgende zal bezien worden wat de oorspronkelijke onderzoekvra-
gen waren en wat de vraagstelling van het huidige onderzoek is.

Daarna zal ingegaan worden op de wijze van uitvoering van dit laatste en
het materiaal dat daarbij verzameld is.

1.1 Wat werd reeds onderzocht?

Het onderzoek was ondernomen om een antwoord te vinden op de vraag
wat het effect is van het sepotbeleid van politie en parket op het gedrag van
jongeren die met deze instanties in aanraking zijn gekomen.

Op zichzelf een simpele vraag, maar één, die bij nader inzien talloze andere
vragen opwierp,.en niet op eenvoudige, directe wijze te beantwoorden viel.

Het sepotbeleid dat door parket en politie - in samenwerking - ontwik-
keld is stoelt op een aantal uitgangspunten die deels aangetoond, deels hypo-
thetisch van aard zijn.

Kort samengevat komen ze op het volgende neer:
- de meeste jongeren die met de (kinder)politie in aanraking komen, verschij-

nen daar niet meer een tweede keer; het gaat overwegend om eenmalige
contacten;

- justitiële interventie heeft ongunstige effecten: het leidt tot stigmatisering
van de jongere door zijn omgeving, en het veroorzaakt een negatief -
delinquent - zelfbeeld;

- justitiële interventie kan daardoor tot meer in plaats van minder delinquent
gedrag leiden.

Op grond van deze uitgangspunten is een beleid opgezet dat men zou kun-
nen karakteriseren met "minimale interventie". Door de politie wordt een
groot aantal gevallen (in Den Haag zo'n driekwart) afgedaan met een poli-
tiestandje gevolgd door een zg. politiesepot. Dit betekent dat er door de poli-
tie geen proces-verbaal van de zaak wordt opgemaakt, maar wel een interne
notitie. Meent de politie dat de zaak niet met een politiesepot kan worden af-
gedaan, dan volgt een proces-verbaal dat aan de Officier van Justitie wordt
toegezonden. Deze kan - en doet dat ook veelvuldig - de jongere een be-
risping ten parkette geven, waarna alsnog seponering volgt.

1) Junger-Tas, J., M. Junger, E. Barendse-Hoornweg: Jeugddelinquentie-I, Achtergronden en Justi-
tiële reactie, WODC, Ministerie van Justitie, 1983.



De kernvraag is nu: is dit een goed beleid in die zin dat het inderdaad tot
effect heeft dat verreweg de meeste jongeren na een dergelijke minimale
justitiële interventie niet meer met Justitie in contact komen, of anders ge-
zegd, dat het niet weer in contact komen met justitie een direct gevolg is van
het justitiële optreden? Het is duidelijk dat op een zodanig fundamentele
vraag geen eenvoudig, eenduidig antwoord te geven is. Ten eerste kwam het
ons voor dat er een aantal voorafgaande vragen beantwoord zouden moeten
worden.
- Wat zijn de kenmerken van de jongeren die met politie of justitie in contact

komen: onderscheiden ze zich met betrekking tot delinquent gedrag en
andere kénmerken van jongeren die niet met politie of justitie in aanraking
komen?

- Kan men iets zeggen over achtergrondfactoren die sterk samenhangen
met delinquentie en met politie- of justitiecontacten?

- Als de meeste jongeren inderdaad niet meer terugkomen, wat zijn dan de
kenmerken van jongeren die wel weer met politie of justitie in contact
raken?

De zaak wordt echter nog gecompliceerder. Als jongeren nI. al dan niet weer
in contact komen met justitie waar moet dat dan aan geweten worden? Is de
oorzaak het justitiële ingrijpen of komt het wellicht door veranderingen in de
leefsituatie, bv. in het gezin, op school of op het werk.

En als het justitiële ingrijpen effect heeft wat is dat dan voor effect: in hoe-
verre was de ervaring voor de jongere traumatisch en heeft het beeld dat hij-
zelf en zijn omgeving van hem heeft ongunstig beïnvloed? In hoeverre ook
hangt een ongunstig zelfbeeld dan samen met weer optredend delinquent ge-
drag en mogelijk met nieuwe justitiële contacten?

Hoe zijn we nu te werk gegaan? Het onderzoek is opgedeeld in 6 voor-
naamste doelstellingen:
1. Een beeld krijgen van de omvang en aard van delinquent gedrag in twee

doorsnee groepen jongeren in een grote en een middelgrote stad (Den
Haag en Venlo).

2. Inzicht verkrijgen in achtergronden van delinquent gedrag.
3. Meer duidelijkheid krijgen met betrekking tot het verband tussen delin-

quentie en contacten met justitie.
4. Inzicht verkrijgen in achtergrondfactoren die samenhangen met contacten

met justitie.
5. Nagaan in hoeverre het optreden van politie en parket verband houden met

hernieuwde delinquentie en nieuwe justitiële contacten.
6. Nagaan in hoeverre wijzigingen in de levenssituatie van jongeren samen-

hangen met hernieuwde delinquentie en nieuwe justitiële contacten.

De eerste vier doelstellingen zijn in het onderzoek Jeugddelinquentie-1 aan
de orde gekomen. Hiertoe is eerst een inventarisatie gemaakt van delinquent
gedrag en van politiecontacten, op grond van de self-report methode. Delin-
quentie werd gemeten aan de hand van 7 onder jongeren veelvuldig voor-
komende delicten. Ten tweede werd de samenhang tussen delinquent gedrag
en justitiecontacten onderzocht door vijf groepen te onderscheiden:
- jongeren die geen delicten opgaven;
- jongeren die wel delicten opgaven maar geen contact met de politie

hadden;
- jongeren die zowel delicten als contacten met de politie opgaven; deze

contacten waren niet geregistreerd;
- jongeren die delicten opgaven en geregistreerde contacten met de politie

hadden;
- jongeren die delicten opgaven en bij de Officier van Justitie terecht

kwamen.
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Tenslotte werden een groot aantal achtergrondfactoren gemeten ten aan-
zien van gezin, school, vrije tijd, vrienden, waarden en normen, om de samen-
hang daarvan met delinquent gedrag te onderzoeken. Leidraad hierbij was de
sociale-controletheorie. Deze gaat er kort gezegd vanuit dat sociale integratie
in voor de jongere belangrijke milieus zoals gezin, school, vrijetijdsmilieu en
vriendengroep, afschermend werkt ten aanzien van delinquent gedrag. Een
slechte integratie in die milieus maakt dat jongeren zich van de samenleving
afkeren, zich niet langer willen conformeren aan de sociale spelregels en er
gemakkelijker toe komen delicten te plegen.

De sociale integratie kan gemeten worden aan de hand van vier integratie-
criteria die door Hirschi 2) geëxpliciteerd zijn:
1. hechte banden met significante personen in de leefomgeving van de jon-

gere (attachment);
2. de wil tot positieve inzet - op school of werk bv. - (commitment);
3. het goed functioneren in conformerende sociale subsystemen - de

school bv. - (involvement);
4. het aanvaarden van geldende waarden, normen en sociale spelregels (be-

liefs).

Al deze elementen zijn uitvoerig aan de orde geweest in het reeds gepubli-
ceerde onderzoek.3) Hierbij is onder meer duidelijk geworden dat het een
enkele maal plegen van delicten een vrij normaal gegeven is onder grote groe-
pen jongeren. Voor de meesten blijft het bij één of twee delicten.

Ongeveer éénderde van alle delictplegers blijkt echter een ernstiger delict-
patroon te tonen: zij plegen zowel vermogens- als agressieve delicten, zijn
daar vroeger mee begonnen en gaan daar mee door. Dit lijkt een groep te zijn
die wellicht meer problemen zal gaan opleveren. Justitieel ingrijpen blijkt
nauw verband te houden met de omvang van delinquent gedrag: met het toe-
nemen van delicten neemt ook de kans op contact met justitie toe, hoewel dit
verband verre van volmaakt is.

De sociale-cóntroletheorie werd grotendeels bevestigd, zij het met nadere
uitwerking ten aanzien van de rol die de vriendengroep speelt.

1.2 Vraagstelling van het vervolgonderzoek

De laatste twee doelstellingen van het onderzoek konden echter eerst aan
de orde komen nadat er een zekere tijd verstreken was na het justitiële con-
tact. Of het nu gaat om het effect van het justitiële optreden of om het effect
van veranderingen in de leefsituatie, bezien moet worden op welke wijze die
effecten zich in de tijd manifesteren.

De beide laatste doelstellingen hebben geleid tot een aantal sub-vragen:
1. welke jongeren plegen opnieuw delicten en welke zijn, in de follow-up

periode, daarmee gestopt;
2. welke jongeren zijn opnieuw - en welke niet meer - in aanraking ge-

komen met justitie;
3. heeft justitieel ingrijpen stigmatiserende gevolgen gehad, met name ten

opzichte van de omgeving van de jongere;
4. is er verband tussen eerder justitieel ingrijpen en het opnieuw in contact

komen met justitie;
5. is er een verband tussen eerder justitieel ingrijpen en het al dan niet weer

plegen van delicten;
6. is er een verband tussen gewijzigde sociale integratie en het al dan niet

.weer plegen van delicten;

2) Hirschi, Tr.: Causes of delinquency, Univ. of California Press, Berkeley, 1972.

3) Junger-Tas, J., M. Junger, E. Barendse-Hoornweg: Jeugddelinquentie-l, Achtergronden en Justi-
tiële reactie, WODC, Ministerie van Justitie, 1983.
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7. is er een verband tussen gewijzigde sociale integratie en het al dan niet
weer in aanraking komen met justitie.

Op deze vragen werd een antwoord gezocht via een nieuwe gegevensver-
zameling over delinquent gedrag, contacten met politie en parket, en achter-
grondgegevens. Hiervoor werd dezelfde vragenlijst opnieuw gebruikt.

Wat de labelingtheorie betreft werd op de volgende wijze gepoogd inzicht te
krijgen in mogelijke stigmatiseringsgevolgen.

Aan de vragenlijst werden een aantal vragen toegevoegd op grond waarvan
jongeren zouden kunnen worden onderscheiden die zich bijzonder gestigmati-
seerd voelen. Zijn er jongeren die zich de contacten met justitie sterk aantrek-
ken en geloven dat deze allerlei negatieve gevolgen voor hen zullen hebben?

Onze hypothese in dit verband is dat stigmatiseringsverschijnselen onder
deze jongeren niet erg sterk zijn en dat derhalve de negatieve bijwerking van
contacten met politie en parket evenmin sterk zullen zijn.

Het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek is echter het meten van de
effecten van de contacten met politie en parket op het delinquentieniveau en
op het opnieuw in contact komen met politie en parket.

Op grond van de resultaten uit het onderzoek Jeugddelinquentie-1 zijn wij
gekomen tot bepaalde hypotheses ten aanzien van de uitkomsten van het
follow-up onderzoek.

Voor iedere respondent werd een totaalscore vastgesteld of, anders ge-
zegd, een integratiescore, gebaseerd op de volgende gegevens uit het eerste
onderzoek:
- de gezinsindexen;
- de schoolindexen;
- de vrije-tijdsindexen;
- vrije tijd thuis of buitenshuis;
- aard van de vriendengroep;
- weglopen;
- spijbeifrequentie.

Op grond daarvan kan men de respondenten verdelen in drie groepen:
- hoge sociale integratie;
- middelmatige sociale integratie;
- lage sociale integratie.

Op basis van de verzamelde gegevens uit dit onderzoek werd echter voor
iedere geïnterviewde jongere weer een nieuwe integratiescore berekend.

Brengt men nu het vroegere delictgedrag, de eerdere contacten met politie
en parket en de verschuivingen in integratieniveau met elkaar in verband, dan
kunnen op grond daarvan een aantal hypothese geformuleerd worden met be-
trekking tot het verwachte delinquente gedrag. Delinquent gedrag wordt hier
dan beschouwd als de afhankelijke variabele, terwijl sociale integratie en
justitiële interventie als onafhankelijke variabelen worden beschouwd. 1

Er kunnen nl. twee soorten gebeurtenissen in het leven van de betrokken
jongeren een belangrijke rol gaan spelen: veranderingen in het niveau van
sociale integratie - de jongere maakt zijn opleiding af, krijgt een baan, vindt
een meisje -, en de interventie van justitie.

Beide kunnen van invloed zijn op het al dan niet plegen van delicten, in die
zin dat ze kunnen leiden tot vermindering, gelijk blijven of toename van delin-
quent gedrag.

Ons uitgangspunt is dat factoren die de sociale integratie bevorderen of
verminderen van groter belang zijn voor wat het latere gedrag aangaat, dan
justitiële interventie.

Met andere woorden wij verwachten een groter effect op het al dan niet
normovertredend gedrag van sociale integratie factoren dan van justitieel in-
grijpen. We zouden niet willen stellen dat justitiële interventie geen enkel
effect heeft, maar wij vermoeden dat dit effect voornamelijk optreedt wanneer
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de jongere redelijk geïntegreerd is en het delinquentieniveau niet te hoog.
Onze verwachting is dat bij een lage sociale integratie en hoog delinquentie-
niveau, de ongunstige factoren die tot delinquent gedrag leiden zo sterk zijn,
dat justitiële interventie hierop niet veel invloed zal hebben.

Nu kunnen we op grond van de sociale integratie scores vroeger en nu uit-
spraken doen over het verwachte delinquentieniveau, terwijl we daarbij ook
rekening houden met de justitiële contacten. Die verwachtingen kunnen we
schematisch weergeven in een tabel. Om de zaken niet onnodig te complice-
ren maken we voorlopig geen onderscheid tussen politiecontacten en O.M.-
contacten. We noemen deze tesamen justitiële contacten.

Tabel 1: Verwachte delinquentie (D) volgens veranderingen in sociale integratie (S-1) en officieel
justitieel contact - J-C - (Politie en Parket)

Huidige sociale
integratie

Vroegere sociale integratie (S-I)
Hoge S-I Gemiddelde S-I Lage S-I

Wel J-C Geen J-C Wel J-C Geen J-C Wel J-C Geen J-C

Hoge sociale integratie
Gemiddelde sociale integratie
Lage sociale integratie D>V,-

D-->-
D*-
Dom'

D'1-,
d-llb-
Dei

D->--
D

D'*-
D-lk-
D_.'

t5.
D->-
Dr'

D-: delinquentie daalt
Dom: delinquentie blijft gelijk
l ' : delinquentie stijgt

Bezien we de eerste - vroeger goed geïntegreerde - groep dan verwach-
ten we dat delinquent gedrag alleen zal toenemen indien het de jongere duide-
lijk slechter gaat. Bij positieve ontwikkeling of gelijkblijvende situatie blijft
het delinquentieniveau dat reeds zeer laag is stationnair of daalt. Wanneer er
een geregistreerd contact met politie of parket is geweest volgt een verder-
gaande vermindering van delinquent gedrag.

Met betrekking tot de tweede groep verwachten we hetzelfde.
De derde - vroeger slecht geïntegreerde - groep zal waarschijnlijk een

ander beeld te zien geven.
Verbetert de levenssituatie aanmerkelijk dan verwachten we een daling van

delinquentie, justitieel contact of niet. Verbetert de situatie enigermate dan
verwachten wij enig effect van justitieel optreden in die zin dat de delinquen-
tie afneemt. Is er geen justitieel contact dan zou de delinquentie zich op het-
zelfde niveau handhaven.

Blijft de sociale integratie laag dan neemt de delinquentie toe, al weer onaf-
hankélijk van justitiële interventie. In feite veronderstellen we dat bij deze jon-
geren het contact met politie of parket nauwelijks invloed op het gedrag heeft
en dus ook niet remmend kan werken bij een negatieve ontwikkeling.

Alleen als de situatie verbetert, krijgt de jongere wat meer te verliezen en
zou van een effect sprake kunnen zijn.

Op welke wijze wij deze hypotheses precies gaan toetsen komt verder in het
rapport ter sprake. Samenvattend geef ik nog kort aan welke resultaten er in
dit verslag aan de orde zullen komen.
1. Een nieuwe inventarisatie van delinquentie, justitiële contacten en sociale

integratie.
2. Gegevens over mogelijke stigmatisering en de gevolgen daarvan in termen

van gedrag en van nieuwe justitiële contacten.
3. Een toetsing van hypotheses omtrent effecten van veranderingen in levens-

situatie en van justitieel optreden op het gedrag van jongeren.
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2 Uitvoering van het onderzoek

2.1 De materiaalverzameling

Eind 1982 en begin 1983, dat is ongeveer anderhalf tot twee jaar na het
eerste interview, zijn een aantal jongeren uit de oorspronkelijke steekproef op-
nieuw benaderd voor een interview.

Uit financieel oogpunt was het helaas niet mogelijk alle indertijd geïnter-
viewde jongeren opnieuw in het onderzoek op te nemen, zodat we uit het
totale onderzoekbestand - een kleine 2000 jongeren - een steekproef heb-
ben moeten trekken. We hebben daarbij de vijf reeds eerder genoemde groe-
pen onderscheiden:
1. jongeren die geen delicten opgaven;
2. jongeren die wel delicten maar geen politiecontacten opgaven;
3. jongeren die niet-geregistreerde politiecontacten opgaven;
4. jongeren met geregistreerde politiecontacten;
5. jongeren met OM-contacten.

Het zeer kleine aantal geregistreerde politiecontacten in Venlo - nl. 20 -
deed ons besluiten in groep 4 alleen Haagse jongeren op te nemen. In groep 5
werden echter alle jongeren met OM-contacten opgenomen, zowel uit Den
Haag als uit Venlo.

Daar het ons in dit onderzoek gaat om de effecten van geregistreerde con-
tacten met politie en parket op het gedrag van jongeren, vormden groepen 4
en 5 het uitgangspunt bij de steekproeftrekking: alle jongeren uit deze beide
groepen die toegestemd hadden in een vervolginterview werden in de steek-
proef opgenomen.

Uit de eerste drie groepen werd toen steeds een gestratificeerde steekproef
van 150 jongeren getrokken die op leeftijd en geslacht overeenkwam met
groep 4.

In totaal werden 691 jongeren benaderd die als volgt verdeeld waren.
- 117 jongeren met geregistreerde politiecontacten (groep 4);
- 126 jongeren met OM-contacten (groep 5);
- 448 jongeren uit de controlegroepen 1, 2 en 3.

Nu is een bekend feit dat er bij een follow-up onderzoek altijd veel verlies in
respondenten optreedt. Dit geldt nog sterker bij een onderzoekpopulatie van
adolescenten, ook al hebben deze allen vooraf toestemming gegeven voor een
vervolginterview.

Zo bleken van de in totaal 691 benaderde jongeren 74 niet op het opgegeven
adres te bereiken: het adres was onbekend of foutief; 45 jongeren waren onbe-
reikbaar omdat het pand was afgebroken of omdat ze verhuisd waren. Ten-
slotte waren er een aantal in militaire dienst, op zee of ziek. Twee jongeren be-
vonden zich in de gevangenis en 3 in een internaat.

Van de 543 overgebleven jongeren hebben er 162, of 30% na aanvankelijke
toezegging geweigerd terwijl 48 jongeren niet thuis waren na afspraak. Het
responspercentage op basis van de netto steekproef (543) is derhalve 61%,
dat van de bruto steekproef (691) is 48%.
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De geslaagde interviews zijn echter niet op gelijke wijze over de groepen
verdeeld. Het responspercentage varieert vrij sterk per groep.
1. Geen delict opgegeven - 90 of 60%.
2. Delict(en) opgegeven maar geen politiecontact - 82 of 55,5%.
3. Delicten en politiecontacten opgegeven - 63 of 43%.

.4. Delicten en geregistreerde politiecontacten - 40 of 34%.
5. Delicten en OM-contacten - 56 of 44,5%.

Het blijkt dat de laagste respons voorkomt bij de groepen die in contact zijn
geweest met politie of parket. Bezien we nog eens de oorzaken van non-
respons dan zijn daarin drie hoofdcategorieën in te onderscheiden: 10% van
de brutosteekproef was verhuisd; 10% gaf een foutief adres op en 30% van de
overgebleven netto-steekproef heeft geweigerd.

Hiervoor kunnen meerdere redenen aangevoerd worden. De eerste is dat er
een klasse effect optreedt: jongeren uit de lagere klassen - en deze zijn over-
vertegenwoordigd in de politie en OM-groep - veranderen vaker van verblijf-
plaats dan middenklasse jongeren. Een belangrijker reden is waarschijnlijk
dat jongeren die contacten met politie of parket hebben gehad minder bereid
zijn om een vervolginterview toe te staan dan jongeren voor wie dit niet geldt.
Of ze al dan niet delicten gepleegd hebben lijkt daarbij van secundaire be-
tekeni6.

Om nu het verlies aan informatie dat is opgetreden door het gebrek aan
respons enigszins te ondervangen, is voor alle geïnterviewde jongeren en voor
alle proefpersonen uit de groepen met geregistreerde politiecontacten en met
OM-contacten nagegaan of er nog nieuwe gegevens voorkwamen in de politie-
en de parketregistratie. Voor wat dé niet-geïnterviewden uit de groepen 4 en 5
betreft kunnen we in ieder geval deze registratiegegevens in verband brengen
met de predicties op grond van de vroegere integratiescores: dit geeft ons
toch enige informatie over de ontwikkeling van hun - geregistreerde - delin-
quentie.

Kort samengevat beschikken we voor nadere analyse over de volgende ge-
gevens:
a. interview- en justitiële gegevens van 235 jongeren uit de drie controle-

groepen;
b. interview- en justitiële gegevens van 96 jongeren met geregistreerde poli-

tie- of OM-contacten;
c. justitiële gegevens van niet-geïnterviewden: dit betreft 104 jongeren uit de

politiegroep en 92 uit de OM-groep.

2.2 . Samenstelling van de steekproef

Zoals gemeld zijn we bij samenstelling van de steekproef uitgegaan van de
groep jongeren met geregistreerde politiecontacten, en hebben we gestratifi-
ceerde controlegroepen naar leeftijd en geslacht gevormd. Deze procedure
heeft duidelijke gevolgen gehad voor de samenstelling van de steekproef.

Ten eerste zien we een vertekening naar leeftijd. Uitgaande van een gelijk-
matige verdeling van de leeftijden onder de jongeren bevolking blijkt uit tabel
2 een oververtegenwoordiging van de oudere leeftijdsgroepen en een onder-
vertegenwoordiging van de 14- en 15-jarigen.

De reden van deze scheve verhouding zit in het registratie- en verbalise-
ringsbeleid van de politie: zoals eerder aangetoond 1) hangen beide zeer sterk
samen met leeftijd. Naast de aard van het delict en de frequentie van contac-
ten met de politie is leeftijd een belangrijke factor bij het bepalen of er al dan
niet ingegrepen zal worden. Dat betekent dat er een verschuiving naar de

1) Junger-Tas, J. e.a.: Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening, WODC, 1981.
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Tabel 2: Leeftijdsverdeling - in % -

N = 331

14 jaar 6,5
15 jaar 13
16 jaar 21
17 jaar 22
18 jaar 18
19jaar 19,5

100

hogere leeftijden zal optreden als men van de groepen uitgaat die gere-
gistreerde contacten met de politie gehad hebben.

Ook wat geslacht betreft treedt een dergelijke vertekening op. Vormden de
meisjes een kwart van de oorspronkelijke onderzoekgroep, in deze steekproef
zitten nog maar 46 of 14% meisjes. Dit is een gevolg van twee omstandig-
heden: veel minder meisjes dan jongens (25% tegen 54%) geven delicten op,
en de delicten die ze plegen zijn van minder ernstige aard. Daarom komen ze
in mindere mate bij politie of parket terecht, en zien we ze ook in mindere
mate in deze steekproef.

Wat opleiding betreft zien we slechts een lichte afwijking met de oorspron-
kelijke steekproef: iets meer MAVO-leerlingen en iets minder VWO-leerlingen
(zie bijlage, tabel 1).

Met betrekking tot sociaal-economische status is er nauwelijks verschil
tussen beide steekproeven (bijlage, tabel 2), terwijl het percentage niet wer-
kenden nu 17% is, tegen 15,5% toen.

Tenslotte komen er in deze steekproef slechts zo'n 3% leden van etnische
minderheidsgroepen voor en dat is een zo klein aantal dat dit aspect niet
nader geanalyseerd werd.

Kort samengevat komt het er op neer dat de huidige onderzoekgroep van de
representatief getrokken groep uit het eerste onderzoek verschilt met betrek-
king tot 2 variabelen: leeftijd en geslacht. Voor wat de overige variabelen aan-
gaat is er grote overeenkomst.

2.3 De uitvallers

Hoewel de steekproeven uit de twee onderzoeken met betrekking tot een
aantal socio-demografische variabelen goed vergelijkbaar zijn, blijft de vraag
of dit voor alle groepen geldt. De respons is nl. niet dezelfde voor alle subgroe-
pen. Zo was de respons van jongeren die al dan niet delicten pleegden maar
niet in contact met de politie kwamen ongeveer 60%. De respons van de groep
met geregistreerde politiecontacten was echter slechts 34% en die van de
OM-groep 44,5%.

Daar het hier om voor dit onderzoek zeer belangrijke groepen gaat, is de
vraag opgekomen of de jongeren met geregistreerde contacten met politie en
parket die uiteindelijk werden geïnterviewd wellicht een selectie vormen uit de
totale groep jongeren met geregistreerde contacten.

Het is niet ondenkbaar dat vooral jongeren die minder delinquent en beter
geïntegreerd zijn toestemming hebben gegeven voor een interview en dat de
meer extreme groep delinquenten niet te bereiken was.

Mocht dit het geval zijn dan zouden een aantal conclusies van het onder-
zoek wellicht op losse schroeven komen te staan. Er zijn dan ook een aantal
'uitvallersanalyses' gedaan, waarbij is nagegaan of er verschillen optreden
tussen wel en niet-geïnterviewde jongeren met geregistreerde contacten, met
betrekking tot socio-demografische variabelen, integratie-indexen, delinquen-
tieniveau en geregistreerde contacten. Uit de analyses kwam naar voren dat
er relatief wat meer jongeren met OM-contacten bereid gevonden waren voor
een interview dan jongeren met geregistreerde politiecontacten, terwijl er ook
wat meer weigeringen voorkwamen onder de meisjes. Met betrekking tot
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overige socio-demografische factoren en met betrekking tot sociale-integra-
tievariabelen werd echter geen enkel verschil gevonden tussen wel- en riet-
geïnterviewden.

2.4 Interviews en instrument

Zoals reeds aangegeven, is in het eerste onderzoek aan de jongeren ge-
vraagd of zij aan het vervolginterview wilden meewerken. Een bevestigend
antwoord vormde de basis voor een nieuwe benadering eind 1983. Net als bij
het eerste onderzoek werden de jongeren schriftelijk - mede via hun ouders
- uitgenodigd voor het houden van een vraaggesprek in een wijkgebouw. Als
ze niet reageerden, werd hen vervolgens telefonisch gevraagd om deel te
nemen aan het onderzoek. Lukte het dan nog niet om een vraaggesprek tot
stand te brengen dan bezocht de interviewer de jongere thuis. om alsnog te
proberen een interview te realiseren.

Voor het houden van de interviews is hetzelfde onderzoekbureau ingescha-
keld als voor het eerste onderzoek gedaan is. De voornaamste reden voor dit
besluit was dat we, door dezelfde veldwerkmethode toe te passen, de be-
trouwbaarheid en validiteit van het onderzoek wilden bevorderen. Een enkele
opmerking, over anonimiteit. Hoewel in het algemeen namen en adressen van
proefpersonen na voltooiing van het onderzoek onmiddellijk vernietigd wor-
den, is dat na het eerste onderzoek niet gebeurd omdat de gegevens van het
vervolgonderzoek aan die van het eerste onderzoek gekoppeld moesten wor-
den. De vragenlijsten zijn echter alleen van een nummer voorzien zodat de ver-
werking van de gegevens volledig anoniem plaatsvindt. Alle onderzoekers en
onderzoekassistenten zijn overigens onderworpen aan een code van geheim-
plicht. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van het onderzoekbureau.

Teneinde verschuivingen in het gedrag van de jongeren over de follow-up
periode te kunnen constateren, is in het vervolgonderzoek hetzelfde instru-
ment gebruikt. De inhoud van het instrument is kort samengevat de volgende.

Delinquent gedrag is gemeten aan de hand van 7 delicten: winkeldiefstal,
diefstal op school, fietsendiefstal, joy-riding, agressie tegen zaken, agressie
tegen personen, voetbalvandalisme.

Probleemgedrag, werd geoperationaliseerd door weglopen, spijbelen en
druggebruik.

Justitieel contact werd gemeten door middel van een vraag naar politiecon-
tacten maar tevens werden aanvullende gegevens verzameld via de politie-
registratie en het Algemeen documentatieregister.

Sociale integratie is uitgewerkt aan de hand van een groot aantal items die
operationalisaties zijn van de vier hierboven vermelde integratiecriteria. De
meeste van deze items zijn vervolgens gebruikt om meer omvattende indexen
te construeren die de integratie in gezin, school, vrijetijdsmilieu en vrienden-
groep meten.

Zo werd onder meer gekeken naar de band met de ouders, het gezinsfunc-
tioneren, de schoolprestaties, het functioneren op school, de vrijetijdsbeste-
ding, de aard van de vriendengroep en enkele waarden en normen.

Aan de vragenlijst werden een aantal vragen toegevoegd die bedoeld zijn
om wat meer inzicht te krijgen in mogelijk stigmatiserende gevolgen van con-
tacten met politie of parket.

Er zijn vragen gesteld over de waardering van die contacten en over de hou-
ding van ouders, leraren en vrienden - indien ze op de hoogte raakten van het
contact. Er zijn ook enkele vragen gesteld over eventuele veranderingen in ge-
drag van deze personen ten opzichte van de jongere, en over mogelijke veran-
deringen in eigen gedrag.
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. 2.5 Betrouwbaarheid en validiteit

Eerder is reeds aangegeven hoe moeilijk het is geweest om de geïnterview-
de jongeren uit het eerste onderzoek te achterhalen en tot een interview te be-
wegen.

Dit is niet het enige probleem waarmee we geconfronteerd werden.
Vergelijking van de resultaten uit het eerste met het tweede onderzoek

bracht bepaalde inconsistenties naar voren. Hiervoor zijn twee oorzaken aan
te wijzen. De eerste betreft het feit dat de antwoorden uit het tweede interview
met betrekking tot delinquentie en contacten met politie en parket niet altijd
overeenkwamen met die uit het eerste interview.-

De tweede oorzaak is het ontbreken van bepaalde registratiegegevens bij
de politie waardoor onduidelijkheden ontstonden.

Tabel 3 geeft een overzicht van de antwoorden die zo'n anderhalf tot 2 jaar
geleden werden gegeven en die van het huidige onderzoek. Hieruit komt naar
voren dat 12% van de onderzoekgroep op inconsistente wijze de vragen heeft
beantwoord. De eerste drie kolommen van tabel 3 geven uitsluitend interview-
gegevens weer. Uit kolom 2 blijkt dat 5% van de jongeren eerder wel een delict
opgaven en nu niet, terwijl uit kolom 3 blijkt dat 7% eerder een justitieel con-
tact opgaven en dat nu niet deden.

Tabel 3: Justitieel ingrijpen vroeger en nu - totale onderzoekgroep (N = 527)

Vroeger

Nu

geen delicten
del. geen P-contact
del.+opgeg. P-contact
del. + gereg. P-contact
del.+OvJ

geen del. geen del. + opgeg. del. + gereg. OM
delicten P-contact P-contact P-contact cont.

N=90 N=82 N=63 N=144 N=148

51 25 (5%) 13 (2%) 16 (3%) 6(1%)

26 38 27 (5%) - -
6 9 11 4(0,5%) -
3 4 6 82 1
4 6 6 42 141

Het probleem van inconsistente beantwoording van vragen is een bekend
probleem bij longitudinaal onderzoek en het WODC werd er al eerder mee ge-
confronteerd bij de slachtofferenquêtes.

Twee factoren spelen hierbij een rol: het vergeeteffect en het 'telescoping'
effect. Tezamen vormen zij het geheugeneffect.

Het vergeeteffect treedt op wanneer men voorbije gebeurtenissen eenvou-
dig is vergeten. Het telescopingeffect treedt op wanneer men zich voorbije ge-
beurtenissen nog wel herinnert maar men kan ze niet meer op juiste wijze in
de tijd plaatsen. Volgens Kalton en Schumann 2) treedt het vergeeteffect
vooral op bij een langere referentieperiode en het telescopingeffect vooral bij
een kortere referentieperiode. Wanneer de enquêtedatum in tijd gemeten ver
van de referentieperiode afligt, treden beide effecten op.

In een self-report onderzoek van Shapland 3) over criminaliteit bij jongeren
tussen 11 en 14 jaar, komt dit probleem eveneens aan de orde. De jongeren
werden twee jaar na het eerste gesprek nogmaals geïnterviewd en gaven toen
een aantal delicten niet op die ze twee jaar eerder wel opgaven. Wanneer men
het totale aantal antwoorden en het aantal malen dat ieder delict werd ge-
pleegd bekeek, was de inconsistentie ongeveer 10% - een resultaat dat niet
veel van het onze afwijkt. De inconsistentie was overigens hoger waar het om
ernstiger delicten ging dan waar het lichte feiten betrof.

2) Kalton, G., H. Schumann, 1982, The effect of the question on survey response: a review; Journal
of the Royal Statistical Society, series A, vol. 145, p. 42.73.

3) Shapland, J.: Self-reported delinquency in boys aged 11 to 14; British Journal of Criminology, vol.
18, no. 3, july 1978.
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Het tweede probleem betreft de officieel geregistreerde gegevens. Van een
klein aantal jongeren die eerder geregistreerd stonden bij de politie konden
geen verdere gegevens worden achterhaald. Dit hangt samen met omstandig-
heden als verhuizing van de jongere naar een andere gemeente, of schoning
van kaartenbakken in verband met het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Hier-
door trad eveneens een lichte inconsistentie in de gegevens op.

Alles tezamen laat het totaal verzamelde materiaal het volgende beeld zien.
De inconsistenties zitten vooral in de groepen die vroeger wel delicten maar

geen - of niet geregistreerde - politiecontacten opgaven. Van hen blijkt een

De beslissing die we genomen hebben komt er op neer dat we van de eer-
dere antwoorden als basis zijn uitgegaan. Jongeren die eerder politiecontac-.
ten opgaven worden dan in ieder geval in diezelfde categorie, dat is op de dia-
gonaal geplaatst; hetzelfde geldt voor jongeren die geen politiecontacten
maar wel delicten opgaven en degenen die geregistreerde politiecontacten
opgaven.

Het resultaat van deze operatie is dat de cellen boven de diagonaal leeg
worden en alleen die beneden de diagonaal gevuld zijn.

Bovenstaande gegevens betreffen de totale onderzoekgroep (527), inclusief
de jongeren uit de eerdere politie en OM-groep die we nu niet hebben kunnen
interviewen.

Nadere analyse van de groep geïnterviewden (331) bracht aan het licht dat
het percentage inconsistente antwoorden hoger ligt dan bij de totaalgroep, nl.
19,5% tegen 12%. Daaruit blijkt dat inconsistentie in de resultaten voorname-
lijk het gevolg is van verkeerde antwoorden van respondenten en slechts in
een klein aantal gevallen (4%) van ontbrekende registratiegegevens bij de
politie.

Bezien we nu de herschikking van de geïnterviewden uitgaande van hun eer-
dere antwoorden dan krijgen we het volgende beeld.

aantal die politiecontacten dan wel de delicten te ontkennen.

Tabel 4: Justitieel ingrijpen vroeger en nu - geïnterviewden (N = 331), in %

Nu

geen delicten
delicten, geen P-contact
zelf opgegeven P-contact
geregistreerd P-contact
OM-contact

Vroeger

geen
delict

delict
geen

P-cont.

zelf opge-
geven P-
contact

geregistr.
P-contact

OM
contact

N=90 N=82 N=63 N=40 N=56

56,5
29

6,5
3,5
4,5

77
11

5
7

81
9,5
9,5

3
27 00

100 100 100 100 100

Wanneer we nu in tabel 4 alleen de antwoorden van de geïnterviewden be-
zien dan komen we op het vraagstuk van de validiteit. In totaal 38 jongeren -
of 11,5% - hebben in het verleden opgegeven 'ooit' een delict gepleegd te
hebben, terwijl ze dit nu niet opgaven. Van die 38 hadden echter 26 slechts 1
delict opgegeven en 12 gaven er 2 op. In dit geval lijkt de discrepantie niet zo
erg groot.

Anders is het gesteld met het opgeven van geregistreerde justitiële contac-
ten: 13 van de 42 jongeren die een geregistreerd contact hadden, gaven dit
niet op. Hetzelfde geldt voor 34 van de 83 jongeren die bij de Officier van Justi-
tie terecht waren gekomen. Het ziet er naar uit dat het plegen van delicten ge-
makkelijker verteld wordt dan contacten met politie en parket.

Het lijkt niet al te gewaagd hieraan de veronderstelling te verbinden dat niet
het plegen van delicten, maar wel de omstandigheid dat men. gepakt is en met
justitiële autoriteiten in aanraking is gekomen, een bron is van schaamte en
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mogelijke beduchtheid voor negatieve gevolgen.
Teruggaande naar bovenstaande tabellen die een overzicht geven van de

totaal verzamelde gegevens willen we nogmaals benadrukken dat we geen
absolute uitspraken kunnen doen over de aard van de aangetroffen incon-
sistenties. Het geheel overziend is er waarschijnlijk sprake van zowel simpele
geheugeneffecten - waar het aantal gepleegde delicten betreft - als be-
wuste vertekening - waar het contacten met politie en parket betreft -. Op
deze gronden lijkt de op pag. 19 beschreven handelwijze - zo niet ideaal -
dan toch wel aanvaardbaar.
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3 •Delinquentie en juStitiële.contacten

3.1 Delinquentie na 2 jaar

De eerste resultaten van het onderzoek dragen voornamelijk een beschrij
vend karakter.

Voor we overgaan tot de analyse van samenhangen tussen delinquentie,
contacten met politie en parket en sociale integratie, is het nuttig eerst de hui
dige stand van zaken op te nemen, 2 jaar na deeerste interviews.

In de eerste plaats zal worden bekeken wat de ontwikkeling is geweest van
het delinquente gedrag ten opzichte van de situatie 2 jaar geleden. Sommige
jongeren zullen in de afgelopen periode geen nieuwe delicten hebben ge
pleegd, anderen zullen er mee zijn doorgegaan.

Ten tweede wordt bèzien in hoeverre er eveneens veranderingen zijn vast te
stellen in justitiële contacten 1) gedurende de follow-up periode.

Hiernaast zal nagegaan worden of er verschillen bestaan tussen hen die op
nieuw delicten pleegden of in contact kwamen met politie of parket en hen
voor wie dit niet het geval was.

Kan men hier werkelijk over twee onderscheiden groepen spreken, en zo ja
welke kenmerken hebben deze dan? Deze laatste vraag is belangrijk omdat
het antwoord ons wellicht in staat zal stellen een beter beeld te krijgen van
een waarschijnlijk problematische groep.

3.1.1 De nieuwe delicten

Om tot éen goede afweging te kunnen komen van het delinquente gedrag
toen en nu, beschikken we over drie verschillende metingen. Gevraagd is of en
hoeveel soorten delicten men ‘ooit’ gepleegd heeft, of en hoeveel soorten de-.
licten men het laatste jaar pleegde en tenslotte hoe vaak men bepaalde delic
ten in het laatste jaar pleegde. Deze vragen zijn in het follow-up onderzoek op
dezelfde wijze gesteld.

Nu vormen die vragen een goed uitgangspunt voor een vergelijking met de
huidige situatie. Wil men echter een beter beeld krijgen van mogelijke toe
name of gelijkblijven van delinquent gedrag dan zijn vöoral de vragen naar wat
er het laatste jaar is gebeurd van belang.

De vraag naar de delicten die ‘ooit’ werden gepleegd is nu minder relevant.
We weten fl1. niet tot welke periode dat ‘ooit’ teruggaat en welke overlap er is
met hetgeen de jongere twee jaar geleden aan delicten opgaf.

De onnauwkeurigheden die waarschijnlijk te maken hebben met de ieferen
tieperiode en geheugenmanco’s, zijn te groot om uitsluitend op deze meting
terug te vallen.

Gaan we daarentegen uit van de delicten die men het laatste jaar zegt ge
pleegd te hebben, dan kan met grotere zekerheid gesteld worden dat het hier
in ieder geval om nieuwe delicten gaat. Daarom zullen we ons hier, voorzover

1) In het rapport worden contacten met politie en parket meestal samengevat onder de term justi
tiële contacten.
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het de huidige delinquentie betreft, vooral concentreren op de verschillende
soorten feiten die voor het laatste jaar zijn opgegeven en de frequentie waar-
mee deze gepleegd werden.

We beschikken hiervoor over twee maten: de eerste meet het aantal ver-
schillende feiten dat door de jongeren werd opgegeven, de tweede de frequen-
tie waarmee zij die delicten gepleegd zeggen te hebben. Beide geven in feite
de omvang van het delinquente gedrag aan.

Een goede illustratie van wat er in 2 jaar al dan. niet veranderd is, zien we in
tabel 5 die de delictfrequentie van 2 jaar geleden met die van nu vergelijkt.

Tabel 5: Delictfrequentie laatste jaar - vroeger en nu - in %

Delictfrequentie vroeger

0 1 2 of 3 4 of mger

Delictfrequentie
nu

N=195 N=36 N=55 N=45

0
1

72
10

53
8,5

47
14,5

20
15,5

2 of 3
4 of meer

9,5
8,5

22
16,5

22
16,5

33,5
31

X2 = 49,33, p«0.0001

100 100 100 100

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat er een sterk verband bestaat
tussen het delinquente gedrag 2 jaar geleden en dat gedrag nu.

Zo zien we bv. dat van degenen die vroeger geen delicten opgaven, 72% dat
nu weer niet doet terwijl nog eens 10% slechts 1 delict opgeeft.

Kijken we daarentegen naar degenen die vroeger reeds een delictfrequentie
van 4 of meer feiten hadden, dan constateren we dat nog maar 20% nu zegt
geen delict meer te hebben gepleegd terwijl 64,5% een frequentie van twee of
meer feiten opgeeft.

Men ziet dus dat degenen die vroeger weinig delicten pleegden, dat nu nog
doen en degenen die vroeger veel delicten pleegden dat nu ook nog doen.

Nog duidelijker komt dit naar voren uit figuur 1 waar op de horizontale as
het totaal aantal delicten staat dat men vroeger pleegde, terwijl op de verti-
cale as de delictfrequentie van het laatste jaar afgezet staat. Het verband tus-
sen beide is groot en het is des te sterker naarmate de toename van het aantal
vroegere delicten groter is.

Figuur 1: Vroeger totaal aantal delicten en huidige delictfrequentie

Delict frequentie
laatste jaar

5

4

3

2

1

0 1. 2 3 4

totaal aantal delicten
vroeger
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Toch kan er iets meer nuancering aangebracht worden en daarmee komen
we aan de tweede conclusie die op grond van deze gegevens getrokken kan
worden. Als we nl. tabel 5 in vieren delen, dan kunnen we verschillende groe-
pen onderscheiden. Aannemelijk lijkt het onderscheid te maken tussen hen
die geen of 1 feit opgeven en hen die twee maal of meer malen delicten
pleegden.

In de linkerbovenhoek zitten dan degenen die zowel vroeger als nu een lage
delictfrequentie hebben - 181 jongeren of 55% van de onderzoekgroep. In de
rechterbovenhoek bevinden zich diegenen die vroeger weliswaar veel delicten
pleegden maar waarvan de delictfrequentie nu duidelijk gedaald is. Het be-
treft hier 50 jongeren of 15% van het totaal.

Van deze jongeren vormen zij die zich in de linkeronderhoek bevinden als
het ware het pendant. Zij hadden vroeger een laag delictniveau maar pleegden
nu aanzienlijk meer delicten. Dit zijn eveneens 50 jongeren.

Tenslotte bevinden zich in de rechteronderhoek degenen die zowel vroeger
als nu een hoge delictfrequentie hadden en voor wie dus evenmin iets is ver-
anderd. Ook hier gaat het om 50 jongeren.

Resumerend onderscheiden we dan de volgende vier groepen.
- blijvend lage delictfrequentie (181) 55%
- delictfrequentie daalt (50) 15%
- delictfrequentie stijgt (50) 15%
- blijvend hoge delictfrequentie (50) 15%,

Kort samengevat kan uit de gegevens worden geconcludeerd dat er een
sterke samenhang bestaat tussen de omvang van de destijds opgegeven de-
linquentie en de delictfrequentie die nu werd opgegeven: degenen die destijds
weinig delicten opgaven, doen dat nu ook, terwijl zij die veel feiten vermeldden
dit nu opnieuw deden. Meer dan de helft van de geïnterviewden behield het
lage delictniveau dat ze twee jaar eerder reeds hadden. De resterende groep
viel in drieën uiteen: van 15% was het eertijds hoge delictniveau nu gedaald;
15% toonde een stijging van laag naar hoog; van 15% is het reeds hoge delict-
niveau hoog gebleven. Of anders gezegd: bij 30% van de onderzochte jonge-
ren was verandering opgetreden in delictgedrag, terwijl het bij 70% op hetzelf-
de niveau was gebleven.

3.1.2 Wie pleegden opnieuw delicten?

Twee zaken dienen voor een goed begrip uit elkaar gehouden te worden.
In het eerste onderzoek kwam een groep jongeren naar voren die delicten

opgaf. Van die jongeren is in het vervolgonderzoek nagegaan hoe ze zijn ge-
varen: welke jongeren zijn doorgegaan met het plegen van delicten en welke
hielden daar mee op gedurende de afgelopen periode.

Daarnaast is het zo dat de steekproef in het vervolgonderzoek een selectie
vormt uit de oorspronkelijk veel grotere onderzoekgroep en daar in bepaalde
opzichten van afwijkt (met name wat geslacht en leeftijd betreft). Daarom heb-
ben wij voor de totale onderzoekgroep, voor wat een aantal achtergrondfacto-
ren betreft, opnieuw de samenhang met delinquentie onderzocht. Dit is een
feite een controle op de validiteit van eerder verkregen resultaten en voor zo-
ver er niets nieuws te melden valt, zal dit aspect slechts summier ter sprake
komen.

3.1.2.1 Sociaal-economische status en delinquentie

Zoals men zich herinnert werd in het eerste onderzoek slechts een zwak ver-
band gevonden tussen het plegen van delicten en het beroep van de vader.
Ook nu is'geen verschil gevonden wanneer men het gemiddeld aantal opgege-
ven delicten per beroepsgroep bekijkt (F= 1.68; p«0.14), zodat besloten kan
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worden dat het ontbreken van een relatie tussen sociaal-economische status,
gemeten naar het beroep van de vader, en zelf opgegeven delinquentie hier-
mee opnieuw bevestigd wordt.

Gaat men nu uit van de groep die vroeger delicten opgaf en nu uiteengeval-
len is in degenen die opnieuw delicten opgegeven hebben en degenen die
daarmee stopten, dan onderscheiden deze beide groepen zich niet met betrek-
king tot het beroep van de vader: geen verband derhalve tussen het doorgaan
met het plegen van delicten en sociaal-economische status.

In totaal .16,5% van de vaders uit de huidige steekproef heeft geen werk. In
het eerste onderzoek kwam een sterk verband naar voren tussen delinquentie
en het feit of de vader in het arbeidsproces was ingeschakeld dan wel werk-
loos of invalide was. Dit verband is nu nog veel sterker: werkt de vader dan
geeft 64,5% van de geïnterviewden op `ooit' delicten te hebben gepleegd, is
dit niet het geval dan stijgt dit percentage tot 85.

Hoewel de sociale status van de vader nauwelijks enig verband met het op-
geven van delicten vertoont, hangt het al dan niet opgenomen zijn in het ar-
beidsproces daarmee juist zo sterk samen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat
het uitgesloten worden van de arbeidsmarkt, in maatschappelijk opzicht voor
de vader zó'n statusverlagend effect heeft dat dit zijn positie als gezagsfiguur
binnen het gezin aantast.

Indien dat het geval is ligt het voor de hand dat zowel het gezinsfunctione-
ren als de relaties binnen het gezin verslechteren en aldus gezin en jongere
onder druk gezet worden.

We hebben dit nagezocht met betrekking tot de huidige situatie. Voor wat
het heden betreft is er een significante samenhang tussen de werkstatus van
de vader en het gezinsfunctioneren - ruzies, sfeer, gezamenlijke activiteiten
- (F=5.02, p«0.007), maar niet tussen die werkstatus en de gezinsband -
communicatie en controle -. Beziet men echter de globale integratie in ge-
zin, school, werk en vrijetijdsmilieu, zoals we die uitgedrukt hebben in totale
integratiescores dan blijkt, zowel 2 jaar geleden als nu dat, wanneer de vader
niet aan het arbeidsproces deelneemt de algehele sociale integratie van de
kinderen slechter is (bijlage, tabel 3).

Hoewel het onderzoek ons niet toelaat om hier van effecten van werkloos-
heid te spreken, ziet het er wel naar uit dat deze omstandigheid gepaard gaat
met andere ongunstige condities waardoor de kinderen over de hele linie
slechter functioneren. Deze resultaten - de slechtere sociale integratie en
het vaker plegen van delicten door kinderen met vaders die niet in het arbeids-
proces zijn opgenomen - gelden voor de steekproef als geheel en bevestigen
hiermee eerder gevonden resultaten.

Beperken we ons tot de subgroep die vroeger delicten opgaf en die nu kan
worden opgesplitst in 'doorganers' en 'stoppers' dan komt er geen verband
naar voren tussen werkstatus van de vader en het al dan niet doorgaan met
het plegen van delicten.

Evenmin als sociale klasse lijkt werkstatus van de vader van bepalende in-
vloed op doorgaan of stoppen met delinquent gedrag.

3.1.2.2 Onderwijsniveau en delinquentie

In het eerste onderzoek bleek er een buitengewoon sterk verband te zijn tus-
sen het type onderwijs dat gevolgd werd en het opgeven van delicten. Dat ver-
band is ook nu weer zeer groot (bijlage, tabel 4). Van de LBO en MAVO leerlin-
gen geeft 77% op 'ooit' delicten te hebben gepleegd, van de MBO, HAVO en
VWO leerlingen is dit 56%. Ook het gemiddeld aantal delicten dat het laatste
jaar gepleegd is verschilt: het loopt van 1.67 delict voor de MAVO-leerling tot
0.92 delict voor de VWO-leerling (F= 4.18, p«0.006).

Bovendien blijkt opleidingsniveau ditmaal wel te differentiëren tussen de-
genen die gestopt zijn met het plegen van delicten en degenen die hiermee
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zijn doorgegaan. Er is tussen beide groepen een significant verschil: de
'nieuwe' delictopgevers komen vaker uit het LBO- en MAVO-onderwijs dan de
stoppers, die relatief vaker uit het MBO, HAVO- en VWO-onderwijs komen.

3.1.2.3 Leeftijd en delinquentie

Zoals hierboven toegelicht is de huidige steekproef samengesteld op basis
van 3 criteria: delinquentie, leeftijd en sexe. De vraag kan nu gesteld waarom
dit is gedaan en of het niet beter geweest zou zijn de vergelijkingsgroepen op
representatieve wijze uit de eerste grote onderzoekgroep te trekken.

De reden voor het trekken van een gestratificeerde steekproef schuilt ech-
ter in het feit dat er nu eenmaal een sterke samenhang bestaat tussen leeftijd
en delinquent gedrag.

Deze samenhang is een vrijwel constant gegeven, zowel naar tijd als naar
plaats. Hirschi heeft laten zien dat die samenhang in het Engeland van 1842
praktisch dezelfde is als die in 1965,2) zoals uit onderstaande figuren blijkt.

Figuur 2: Vergelijking in de tijd van sex-ratio's delinquentenpopulatie in Engeland en Wales.
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Ook als men verschillende landen met elkaar vergelijkt ziet men dezelfde
curves verschijnen. En hoewel er natuurlijk verschillen zijn in de hoogte van de
piek - bv. tussen jongens en meisjes, of tussen de zwarten en blanken in de
V.S. - blijft de curve dezelfde vorm houden. Hirschi en Gottfredson tonen aan
dat het verband tussen leeftijd en delinquentie blijft bestaan, onafhankelijk
van factoren als tijd, plaats, geslacht, etnische achtergrond en andere sociale
condities.

Hadden wij nu een steekproef getrokken waarin de vergelijkingsgroepen
niet op leeftijd - en geslacht - met de politiegroep gematched werden, dan
zou die leeftijd voortdurend een storende factor blijven vormen. Omdat justi-
tieel ingrijpen zo'n sterke samenhang, met leeftijd vertoont, zouden we ons -
bij het optreden van verschillen tussen groepen met onderscheiden niveau's
van justitieel ingrijpen - steeds hebben moeten afvragen of de geconstateer-

2) Hirschi,Tr., M. Gottfredson: Age and the explanation of Crime, American Journal of Sociology,
vol. 89, nr. 3, 1983.
Bron: Neison, F.G.P.: Contributions to Vital Statistics, London, 1857.
McClintock, F.H., H.H. Avison; Crime in England ánd Wales, Heinemann, London, 1968.
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'de effecten niet simpelweg leeftijdseffecten zijn. Door nu tegelijk op een com-
binatie van justitieel ingrijpen en leeftijd te matchen hebben we die leeftijds-
factor als het ware uitgeschakeld.

We hebben daarna een aantal controles uitgevoerd en daarbij is gebleken
dat er inderdaad geen samenhang meer optreedt tussen leeftijd en de ver-
schillende delinquentiematen. Wel treedt er een leeftijdsverschil op tussen
degene die niet meer- en degene die wel weer delicten hebben opgegeven. De
nieuwe delictopgevers zijn gemiddeld genomen een half jaar jonger dan zij die
daarmee zijn opgehouden (p«0.01). Hoe moet men dit gegeven nu interprete-
ren? Uit de resultaten blijkt dat de jongeren die in het verleden delicten op-
gaven zich nu verdeeld hebben in een oudere groep die is gestopt (n = 100) en
een jongere groep die is doorgegaan (n = 104). Beide groepen verschillen ech-
ter nog in andere opzichten. Zo pleegde de jongere groep vroeger ruim twee
maal zo veel delicten als de andere (gemiddeld 3 tegen 1,3; p«0.001). Boven-
dien was hun sociale integratiescore vroeger al significant lager (p«0.0002) en
is ze dat nu nog steeds (p«0.001). Het ziet er naar uit dat we twee groepen kun-
nen onderscheiden: een groep die betrekkelijk goed is geïntegreerd, vroeger
weinig delicten pleegde, daar later mee begon en er eerder mee ophoudt en
een groep die slecht geïntegreerd is, die eerder is gestart met het plegen van
delicten en gemiddeld meer delicten opgaf.

3.1.2.4 Werkloosheid en delinquentie

Gezien de leeftijdsverdeling in het eerste onderzoek, was het aantal werkende
en werkloze jongeren te klein om een behoorlijke analyse met betrekking tot
deze variabele uit te voeren.

Dat is nu anders. Van de totale steekproef gaat de meerderheid - 256 of
77,5% - weliswaar nog naar school, maar 22,5% heeft de school reeds verla-
ten. Een aantal van hen, ni. 13,5% is in het arbeidsproces opgenomen, maar
4% heeft nog geen werk en is zoekende, terwijl 5% een baan gehad heeft
maar nu werkloos is.

Het gaat hier om een onzes inziens belangrijke variabele en we hebben wil-
len uitzoeken of er naar gelang de status van de jongere verschil optreedt in
delinquent gedrag. We kunnen deze vraag op twee manieren benaderen.

De eerste is dat we de hele steekproef in de analyse betrekken. In de tweede
benadering bekijken we alleen die jongeren die in het verleden reeds gere-
gistreerde contacten hadden om dan na te zoeken in hoeverre hun huidige
status samenhangt.met een toename in criminaliteit. Wanneer we nu eerst de
totale steekproef bezien en we bekijken het verband tussen school/werk-
status van de jongere en het totaal aantal opgegeven delicten, dan blijken met
name de schoolgaanden een lager gemiddelde te hebben dan de niet-school-
Oaanden (F=2.78, p«0.004). Beziet men echter de delictfrequentie van het
laatste jaar, dan zijner nog wel verschillen, aanwezig maar deze zijn niet lan-
gar significant (F =.35, p«0.79).

Het is echter niet zozeer het verschil tussen werkenden en niet-werkenden
dat. opvalt, maar vooral het verschil tussen schoolgaanden en niet-school-
gaanden. Maar gezien de leerplicht is er natuurlijk ook een verband tussen
schoolgaan en leeftijd, zodat de gevonden verschillen wellicht een leeftijds-
effect weerspiegelen. Daarom zijn de analyses herhaald voor die jongeren die
17 jaar of ouder zijn. Dit is het geval voor 198 van de 331 jongeren.

Bij tweedeling van deze groep in al dan niet naar schoolgaan, blijkt het ge-
middeld totaal aantal opgegeven delicten voor schoolgaanden 1,20 te zijn en
voor hen die van school af zijn 1,74 (F = 6.24, p«0.01). Deze gegevens suggere-
ren dat het om twee duidelijk onderscheiden groepen gaat.

Maakt men echter onderscheid tussen werkenden en niet-werkenden, dan
zien wij geen verschil in delinquentie optreden.
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Tabel 6: Werkstatus en delinquentie (N = 72)

totaal aantal delictfrequentie
opgegeven delicten laatste jaar

(gemiddeld) (gemiddeld)

heeft werk 1,55 1,43
werkloos (wel gewerkt) 2,06 1,50
nog geen werk 2,00 1,67

F =.74, p«0.48 F= .037, p«0.96

Bezien we nu de groep die twee jaar geleden delicten opgaf en onderschei-
den we weer degenen die opnieuw delicten pleegden van degenen die stopten,
dan komt daaruit evenmin een verband naar voren tussen het al dan niet heb-
ben van werk en het opnieuw plegen van delicten (p«0.60). Kennelijk betekent
werkloosheid niet dat men meer delicten pleegt, net zo min als het hebben van
werk betekent dat men dan geen delicten meer zou plegen.

De gegevens over het ontbreken van enig verband tussen werkloosheid en
delinquentie en, nog iets specifieker, tussen werkeloosheid en recidive vragen
wel om enig commentaar. Men zou verwachten dat er wel degelijk sprake
moet zijn van een verband. Verondersteld wordt dan dat werkloosheid sociale
desintegratie bevordert en de band met de samenleving vermindert; op grond
van onze theoretische uitgangspunten zou delinquentie hiervan een logisch
gevolg zijn.

De resultaten van dit onderzoek staan echter niet op zichzelf. Een onlangs
gepubliceerd Belgisch onderzoek onder jongeren van 17 jaar en ouder kon'
evenmin een verband vaststellen tussen werkloosheid en delinquentie 3). Het
gaat in beide onderzoeken om analyses op microniveau. Maar een recente
studie van de Raad van Europa op macroniveau uit Frankrijk, Engeland en
Duitsland, waarbij criminaliteitscijfers, in verband werden gebracht met een
aantal sociaal-economische indicatoren, bracht ook geen relatie tussen beide
aan het licht 4).

Wat kan er op dit moment over dit onderwerp worden gezegd? In de eerste
plaats dient er op gewezen te worden .dat de sterke toename van de jeugdcri-
minaliteit in de jaren '60 en '70 plaatsvond toen er nog geen sprake was van
massale werkloosheid. In het begin van de jaren '80, als de jeugdwerkloosheid
sterk toeneemt, zien we veeleer een afvlakking van de curve.

In de tweede plaats is het zo dat de bevinding dat persistente delinquenten
veelvuldig werkloos zijn, niets zegt over de oorzaak van één en ander. Het is
meer dan waarschijnlijk dat een aantal factoren die samenhangen met delin-
quentie, eveneens samenhangen met langdurige of frequente werkloosheid.
Werkloosheid zou aldus gezien kunnen worden als onderdeel van een delin-
quente levensstijl.

In de derde plaats moet men de duur van de werkloosheid bij de beschou-
wingen betrekken. Gezien de grote omvang van de werkloosheid, is de ver-
wachting van vele jongeren die van school afkomen waarschijnlijk dat zij
enige tijd werkloos zullen zijn. Indien dit het geval is, zal werkloosheid niet als
bijzonder afwijkend gezien worden en zal deze ook niet wórden opgevat als
sterk statusverlagend of als persoonlijke tekortkoming van de jongere. Dit zou
een verklaring kunnen vormen voor het ontbreken van enig effect van werk-
loosheid op het gedrag van jongeren. Bij deze verklaring gaan we er echter van
uit dat de werkloosheid slechts een tijdelijk karakter heeft. Gaat het om lang-
durige werkloosheid dan zouden er wel effecten kunnen optreden in de rich-
ting van meer delinquent gedrag. Dit kan men alleen vaststellen in longitudi-
nale studies. Een dergelijke studie - met een follow-up periode van 8 jaar en
vijf opeenvolgende metingen - onder 2000 Amerikaanse adolescenten,

3) Vettenburg, N., L. Walgrave, J. van Kerckvoorde, Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maat-
schappelijke kwetsbaarheid, Antwerpen, Kluwer, 1984.

4) Economic Crisis and Crime, Strassbourg, Council of Europe, 1985, PC-R-CR(85), 1.
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bracht bepaalde interactie effecten tussen werkloosheid en delinquentie aan
het licht: zij die 5 jaar na het verlaten van `high-school' werkloos waren, toon-
den 8 jaar geleden al meer delinquent gedrag dan gemiddeld 5). Anderzijds
namen de verschillen in delinquentie tussen werkenden en werklozen met de
tijd toe en ze waren na 8 jaar vrij aanzienlijk. Toch bleek ook in deze studie het
zelfstandig effect van werkloosheid niet zeer sterk.

Zeer voorlopig - en met vele reserves - zou men op grond van het beschik-
bare materiaal kunnen concluderen dat het ingeschakeld zijn in het ar-
beidsproces een zekere beschermende factor vormt ten aanzien van delin-
quentie en dat langdurige werkloosheid in dit opzicht een zekere predispone-
rende werking heeft.

3.1.2.5 Kenmerken van recidivisten

Samenvattend valt het volgende te zeggen over de groep jongeren die gedu-
rende de follow-up periode opnieuw delicten pleegde en zij die dit niet deden.

In de eerste plaats onderscheiden beide groepen zich niet met betrekking
tot sociale klasse en werkstatus van de vader. Evenmin onderscheiden deze
groepen zich wat het al dan niet meer naar schoolgaan betreft of het al dan
niet hebben van werk: doorgaan of stoppen bleek niet samen te hangen met
werkloosheid van de jongere.

Hiernaast kan gezegd worden dat jongeren die opnieuw delicten pleegden
zich van hen die daarmee stopten wel onderscheiden met betrekking tot de
volgende factoren: ze zijn jonger, het onderwijsniveau is lager, ze waren en
zijn nog steeds slechter sociaal geïntegreerd, ze pleegden vroeger al meer de-
licten, en begonnen daarmee op jongere leeftijd.

We herinneren. er aan dat deze groep grote gelijkenis vertoont met de groep
van wat ernstiger delinquenten die we in het eerste onderzoek hebben gevon-
den: ook deze pleegden meer verschillende delicten, deden dit vaker en waren
daar reeds vroeger mee begonnen. .

3.2 Justitiële contacten na 2 jaar

Bij de analyse van de justitiële contacten zijn we uitgegaan van self-report-
gegevens, aangevuld door officiële gegevens. zoals die zijn geregistreerd bij
de politie en in de justitiële documentatie. Deze gecombineerde gegevens
hebben echter alleen op de 331 geïnterviewde jongeren betrekking. Maar van
de jongeren uit de vroegere politie- en OM-groep, die we niet konden inter-
viewen, hebben we wel de geregistreerde gegevens nagetrokken. Dat is ge-
daan omdat we wilden weten of, en in welke mate, er bij jongeren die eerder
contacten met de politie of de OvJ hadden, nu opnieuw sprake was van derge-
lijke contacten. Dit gedeelte van de analyse heeft dan ook betrekking op de of-
ficieel geregistreerde justitiële contacten van 527 jongeren, dat is de totale
politie- en OM-groep uit het eerste onderzoek (292) en de jongeren uit de steek-
proef die als vergelijkingsgroep dienen (235).

Overigens dient er op gewezen te worden dat bij het afzonderlijkbehande-
len van politie-, O.M.- en kinderrechtercontacten dubbeltellingen voorkomen:
jongeren kunnen meerdere contacten gekregen hebben met de politie, de Offi-
cier van Justitie en de kinderrechter, en deze zijn hier dan apart geteld. Dub-
beltellingen komen niet voor daar waar het totaal aan justitiële contacten wor-
den bekeken (3.2.4): in dat geval zijn alle contacten eenvoudig opgeteld. Hier-
mee hebben we gepoogd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van om-
vang en aard van de contacten met het justitiële apparaat in de afgelopen
periode.

5) Bachman, J.G., P.M. O'Malley, J. Johnston: Adolescence to Aduithood - Change and Stability
in the Jives of young men; Youth in transitions, Vol. VI, Institute for.Social Research, University of
Michigan, Ann Arbor Michigan, 1978.
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3.2.1 De politiecontacten

- 60% van de onderzoekgroep had in het verleden geen politiecontact en
heeft dat nu nog steeds niet;

- 12% had 1 politiecontact en heeft daar in de afgelopen 2 jaar geen contact
meer bijgekregen;

- 3% had 2 of meer contacten maar daar is niets meer bijgekomen.

Met andere woorden 75% van de totale groep heeft in de afgelopen 2 jaar
geen politiecontacten gehad, waarbij 15% in het verleden die contacten wel
heeft gehad.

Over 10,5% (55 jongeren) kon bij de Haagse politie geen volledige informa-
tie verkregen worden: sommige dossiers waren onvindbaar, een aantal waren
naar omliggende gemeenten verstuurd, soms waren de gegevens onvolledig.

Van de helft van deze groep werden wel gegevens gevonden in de justitiële
documentatie. Deze jongeren hebben dus vroeger minstens één O.M.-contact
en politiecontact gehad. Zij waren echter bij de politie niet terug te vinden zo-
dat niets kan worden gezegd over tussenliggende politiecontacten.

- 14,5% (77) van de jongeren heeft in de tussenliggende periode weer politie-
contacten gehad, waarbij van een kwart vroeger geen, maar nu wel een
contact geregistreerd staat.

Samenvattend kan gesteld worden dat 20% van de totale steekproef vroe-
ger wel maar sindsdien geen contacten meer met de politie kreeg; voor 16%
was dit wel het geval. Anders gezegd: van de oorspronkelijke subgroep met
politiecontacten kwam 56% niet meer en 44% wel weer met de politie in aan-
raking.

3.2.2 Contacten met de Officier van Justitie

- 63,5% had geen O.M.-contact en heeft dat nu nog niet;
12,5% heeft eerder een O.M.-contact gehad maar daar is het bij gebleven;

- 2,5% had 2 O.M.-contacten maar heeft er geen meer bij gekregen.

Dit betekent dat 78% van de groep in de afgelopen periode geen contacten
met de Officier van Justitie heeft gehad. Voor 15% geldt, dat zij die contacten
in het verleden wel hebben gehad. Foutieve informatie was er over 1% (6 jon-
geren): deze jongeren hebben eerder 1 of 2 OM-contacten gehad, waarvan er
nu slechts 0 of 1 terug te vinden waren. Waarschijnlijk hebben ook deze 6
geen nieuwe OM-contacten gehad.

- 22% (115 jongeren) kreeg in de afgelopen periode contact met de Officier
van Justitie. Voor 12% waren dit de eerste contacten (bij 6% bleef het bij 1
keer; de andere 6% kwamen 2 keer terug); 10% kwam opnieuw met de
Officier van Justitie in aanraking.

Samenvattend kan gesteld dat van de oorspronkelijke groep jongeren met
O.M.-contacten 60% niet meer en 40% wel weer met de Officier van Justitie in
contact kwamen.

3.2.3 Contacten met de kinderrechter

- 89% van de onderzoekgroep had en heeft geen contacten met de kinder-
rechter gehad;

- 2% is vroeger een maal voor de kinderrechter verschenen en daar is het bij
gebleven;
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- 9% van het totaal (49 jongeren) is in de tussenliggende periode voor de kin-
derrechter verschenen. Voor de helft van hen was dit de eerste maal.

Van de betrekkelijk kleine groep jongeren die vroeger reeds voor de kinder-
rechter verschenen zijn (6,5%), komt éénderde niet opnieuw, maar tweederde
wel weer terecht bij de kinderrechter. Deze verhouding is het omgekeerde van
beide bovenstaande verhoudingen.

3.2.4 Totaal aantal geregistreerde contacten

Hieronder verstaan we de som van alle contacten, contacten met politie,
OM en kinderrechter:
- 40% had en heeft geen contacten gehad;
- 18,5% heeft slechts 1 contact gehad en daar is niets bijgekomen;
- 6,5% had 2 of meer contacten maar Ook daar is niets meer bijgekomen.

Samengevat zou men kunnen stellen dat tweederde van de totale onder-
zochte groep geen justitiële contacten heeft gehad in de afgelopen 2 jaar. Van
7% werden nu minder contacten geregistreerd dan vroeger. Men mag voor-
zichtig veronderstellen dat ook deze groep geen nieuwe contacten heeft
gehad.

- 28,5% heeft contact met justitie gehad.
Hiervan was een kwart (7%) eerst onbekend bij justitie maar heeft nu 1 con-
tact gehad; 12% had eerst 1 contact en heeft inmiddels 1 contact erbij ge-
kregen; 9,5% had reeds 2 of meer contacten en heeft er nu 3 of meer.

Kijkt men naar het globale beeld dan blijkt uit deze steekproef - die de
totale politie- en OM-groep uit het eerste onderzoek omvat - dat iets meer
dan een kwart in de afgelopen 2 jaar officieel met justitie in aanraking is geko-
men, d.w.z.- geregistreerde contacten had. Van deze 148 jongeren zijn er 37
waarvoor dit de eerste maal was. Dat betekent dat 111 jongeren, dat is 38,5%
van de oorspronkelijke politie- en OM-groep, opnieuw contacten met justitie
hebben gekregen. Of, anders gezegd, 61,5% van deze oorspronkelijke groepen
heeft in de afgelopen 2 jaar geen nieuwe contacten met het justitiële apparaat
gekregen.

Teneinde dit nog eens op andere wijze te illustreren, zijn variabelen samen-
gesteld die steeds het verschil meten tussen vroeger en nu - de zg. dif-
maten.

Tabel 7: Justitieel ingrijpen vroeger en de stijging van het aantal contacten in %

VROEGER

NU geen
delicten

delicten
geen P-
contact

zelf opgeg.
P-contact

geregistr.
P-contact

OM-
contact

N=90 N=82 N=63 N=144 N=148

Stijging aantal contacten

politiecontact
OM-contact
KR-contact

4 %

4,5%

1 %

6 %

7,5%
1 %

14,5%
8 %

-

26,5%
24,5%

9 %

14 %

42 %

21 %

totaal stijging contacten 8 % 12 % 19 % 37,5% 44,5%

Alle verschillen zijn significant bij po0.001

De tabel toont een duidelijke scheiding tussen hen die vroeger reeds gere-
gistreerde contacten hadden en hen bij wie dit niet het geval is. De eerste
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groep heeft aanzienlijk meer justitiële contacten erbij gekregen dan de
andere. Toch is er een soort opklimmende reeks. Van jongeren die zelf politie-
contacten opgaven hebben er nu ongeveer een vijfde officieel geregistreerde
contacten; bij de groep met geregistreerde politiecontacten zien we een kwart
nieuwe politiecontacten, maar ook een kwart OM-contacten. De groep die eer-
der reeds OM-contacten had is het meest geprononceerd: niet alleen heeft
42% weer opnieuw OM-contacten maar bovendien is een vijfde van hen nu
voor de kinderrechter verschenen. Van deze laatste groep geeft 44,5% een
stijging te zien van het totaal aantal justitiële contacten.

Wanneer we,nu een vergelijking maken tussen het eerste en het follow-up
onderzoek met betrekking tot het gemiddeld aantal contacten in het jaar voor
de interviews, dan blijkt dit voor het eerste onderzoek 0.67 contact te zijn en
voor het follow-up onderzoek 0.78 contact. Dit verschil is niet significant
(p«0.18). Er is wel een significante correlatie tussen beide maten (r=.35). Dit
wijst er op dat globaal bekeken de onderzoekgroep in de afgelopen periode
gemiddeld hetzelfde aantal contacten met justitie heeft gehad als in het jaar
voor het eerste onderzoek. Op dit terrein lijkt er een zekere stabiliteit te
bestaan.

3.2.5 Huidige delinquentie en stijging van aantal contacten

Of een jongere opnieuw in contact komt met justitiële autoriteiten kan met
verschillende factoren verband houden en we zullen pogen enkele van die fac-
toren op het spoor te komen. In de eerste plaats dient gekeken te worden naar
het niveau van de delinquentie. Als jongeren veel delicten plegen - zo bleek
ook in het eerste onderzoek - dan neemt de kans op justitiële contacten toe.

Voor we nu op andere oorzaken van de stijging van het aantal contacten
met justitie ingaan willen we in deze paragraaf eerst het aantal delicten dat
men in de tussenliggende periode gepleegd zegt te hebben in relatie brengen
met de stijging van het aantal justitiële contacten.

Wanneer we naar de delictfrequentie van het laatste jaar voor het vervolg-
interview kijken, en we brengen dit dan in verband met de stijging van het aan-
tal justitiële contacten (bijlage, tabel 5), dan blijkt er een verband tussen
delictfrequentie en contacten met politie en parket. De verschillen treden ech-
ter voornamelijk op tussen hen die geen delicten uit onze vragenlijst hebben
opgegeven en degenen die dit wel deden. Of de frequentiemaat van de delict-
opgevers nu 1, 2 of 3 is, lijkt voor het aantal justitiële contacten niet zoveel uit
te maken. Globaal kan gezegd worden dat slechts zo'n 14% van hen die het
laatste jaar geen in de vragenlijst opgenomen delicten opgaven met de autori-
teiten in contact kwam, terwijl dit ongeveer een derde is van hen die wel delic-
ten opgaven.

Een vergelijkbare trend komt naar voren als men als maat kiest het aantal
verschillende soort feiten dat men het laatste jaar heeft opgegeven en de
nieuwe justitiële contacten die men heeft gehad.

Ook daar betreft het verschil vooral hen die geen en hen die wel delicten op-
gaven. Van hen die 2, 3 of meer soorten feiten opgaven heeft ongeveer een
kwart politie- en OM-contacten opgegeven.

Beziet men de totaal opgegeven delinquentie dan is de toename van con-
tacten met justitie aanzienlijk duidelijker - en zijn de verbanden ook sterker
- dan wanneer men uitsluitend de delinquentie van het laatste jaar bekijkt.
Dit zou suggereren dat het aantal nieuwe justitiële contacten niet alleen be-
paald wordt door de frequentie van het aantal nu gepleegde delicten, maar
eveneens door het aantal delicten dat men vroeger gepleegd heeft. Aanneme-
lijk is dat de justitiële contacten die men vroeger gehad heeft, hierop even-
eens van invloed zijn.

Deze punten zullen later aan de orde komen.
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3.2.6 Wie kregen opnieuw contact met politie en parket?

Ook in het follow-up onderzoek kwam weer het verband naar voren tussen
socio-economische status - naar het beroep van de vader - en het in aan-
raking komen met justitie.

Meer 'dan de helft van de kinderen van arbeiders tegen minder dan een
derde van de kinderen met vaders. uit andere beroepsgroepen hebben gere-
gistreerde contacten met politie en parket gehad. Bijna tweemaal zoveel kin-
deren uit de laagste dan uit de hoogste groep komen tenslotte op het parket
terecht.

Nog sterker zijn de verschillen als we de werkstatus van de jongere zelf in
verband brengen met justitieel ingrijpen. De volgende tabel toont de toename
van het aantal contacten gedurende de laatste 2 jaar naar werkstátus.

Tabel 8: Werkstatus en toename van aantal justitiële contacten

toename gemidd. toename gemidd. toename gemidd.
aantal contacten aantal P-cont. aantal OM-cont.

werkstatus

schoolgaand (N = 256) .4 .2 .1
werkend (N = 44), .4 .1 .4
werkloos/heeft gewerkt (N = 17) 1.3 .2 .6
nog geen werk (N = 13) 1.5 .5 1.3

F= 7.5, p«0.0001 F = .8, p«.49 F = 17.7, p«0.0001

Hier zien we dat werklozen een veel grotere toename van justitiële contac-
ten te zien geven dan schoolgaanden en werkenden. Dit geldt niet voor politie-
contacten maar weer wel voor het totaal aantal contacten en de OM-contac-
ten. Concreet betekent dit dat werkloze jongeren een grotere kans lopen op
een proces-verbaal bij delinquent gedrag dan schoolgaande en werkende jon-
geren, een resultaat dat we in een eerder onderzoek ook al vaststelden 6).

Als dit resultaat nu wordt afgezet tegen de bevinding dat er geen verband
bestaat tussen werkloosheid en delinquentie, dan moet men concluderen dat
werkloosheid. een duidelijk selectieve factor vormt voor het ingrijpen van de
politie. Waarschijnlijk is het zo dat - zoals zovelen - ook de politie uitgaat
van de opvatting dat er een verband bestaat tussen werkloosheid en delin-
quentie en dat werklozen vanuit een oogpunt van delinquentie een grotere
risicogroep met slechtere prognose vormen.

Onderwijstype blijkt in het vervolgonderzoek eveneens sterk samen te han-
gen met justitieel ingrijpen: van de LBO/MAVO leerlingen die delicten op-
geven komt vier vijfde met de politie in aanraking en ruim een derde met de
Officier van Justitie van de VWO-delictopgevers belandt de helft bij de politie
en slechts 6% op het parket (X2 = 26.98, p«0.0001).

Nu hebben we hierboven alleen nog maar gekeken naar het geheel van de
justitiële contacten die in het vervolgonderzoek naar voren kwamen en we
hebben geconstateerd dat, net als in het eerste onderzoek, justitieel ingrijpen
sterk verband houdt met variabelen - zoals beroep van de vader, werkstatus
van' de jongere en gevolgd schooltype - die tezamen het begrip sociale
klasse vormen.

Van belang is evenwel dat, wanneer men uitgaat van de groep jongeren die
vroeger reeds contacten met justitie had, die factoren geen verband meer hou-
den met het opnieuw in contact komen met politie en parket. Dat betekent dat
er in de groep die vroeger contacten had niet opnieuw een selectie heeft
plaatsgevonden op grond van sociale-klassefactoren.

6) Junger-Tas, J. e.a. Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening, WODC, Ministerie
van Justitie, 1981.
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Het lijkt dan ook aannemelijk dat de beslissing om tot nieuwe registratie
over te gaan hoofdzakelijk bepaald lijkt door de omstandigheid dat er reeds
eerder van geregistreerde contacten sprake was en niet door het behoren tot
een bepaalde sociale klasse. Een variabele die ook niet differentieert tussen
de groep met hernieuwde contacten en de groep die geen contacten meer
kreeg, is leeftijd: zij die geen nieuwe justitiële contacten kregen zijn gemid-
deld even oud als zij die weer met de politie in aanraking kwamen.

Toch blijken er tussen beide groepen wel andere verschillen op te treden. Zo
heeft de groep met hernieuwde contacten vroeger meer delicten gepleegd dan
degenen die niet meer met de politie in aanraking kwamen. Ook was deze
groep vroeger slechter geïntegreerd. Bovendien kwam uit het onderzoek naar
voren dat deze jongeren vroeger vaker dan de andere groep in contact met
politie en parket zijn gekomen.

Het opvallendste resultaat is echter dat deze verschillen allen de vroegere
situaties betreffen: vergelijkt men beide groepen met betrekking tot de situa-
tie ten tijde van het vervolgonderzoek dan verschillen zij niet meer in sociale
integratie en evenmin in aantal delicten dat ze het laatste jaar gepleegd
hebben.

Het komt er dus op neer dat beide groepen in de huidige situatie geen enkel
onderscheid vertonen in sociaal-demografische variabelen, sociale integratie
of gepleegde delicten. Het verschil zit in de vroegere situatie: 2 jaar geleden
heeft de groep met hernieuwde contacten meer delicten gepleegd, ze was
slechter geïntegreerd en ze is vaker met politie en parket in aanraking
geweest.

Het ziet er naar uit dat de huidige nieuwe contacten dan ook niet verklaard
kunnen worden uit het huidige delinquentieniveau, maar verklaard moeten
worden uit wat eerder gebeurde en met name de eerdere justitiële contacten.
De beste voorspeller van contacten met politie en parket blijken eerdere der-
gelijke contacten te zijn. Die frequentere vroegere contacten zijn het belang-
rijkste kenmerk van de groep jongeren die nu opnieuw met politie en parket in
aanraking is gekomen.

3.3 Samenvatting

In dit hoofdstuk is getracht een antwoord te vinden op de eerste twee vra-
gen die in de inleiding werden genoemd, nl. hoe staat het met de ontwikkeling
van de delinquentie en de contacten met justitie, en wat kan men zeggen over
die groepen jongeren die opnieuw delicten pleegden dan wel opnieuw met
politie en parket in aanraking kwamen.

We zullen de voornaamste resultaten in dit hoofdstuk kort samenvatten.
In de eerste plaats blijkt er een sterk verband te bestaan tussen vroegere

gepleegde delinquentie en de toename van het aantal delicten in de afgelopen
periode. Zij die veel delicten opgaven in het eerste onderzoek deden dit nog
steeds en zij die weinig delicten pleegden bleven dit doen.

Om precieser te zijn: meer dan de helft van de jongeren in de tweede steek-
proef had oorspronkelijk een laag delictniveau en dit bleef ook nu zo; 15% had
een hoog delictniveau en dit bleef ook zo; 15% steeg van een laag naar een
hoog delictniveau en 15% daalde van een hoog naar een laag niveau.

Uitgaande van de groep jongeren die in het verleden delicten heeft opgege-
ven bleek deze groep in twee nieuwe groepen op te delen: zij die in de follow-
up periode geen verdere delicten meer pleegden en zij die doorgegaan zijn met
het plegen van delicten.

Deze laatste groep onderscheidt zich van de eerste in een aantal opzichten:
ze hebben een lager onderwijsniveau, ze waren 2 jaar geleden slechter geïnte-
greerd en zijn dat nu nog, ze zijn jonger en ze hebben vroeger reeds meer delic-
ten gepleegd dan de eerste groep.

Het gaat hier om een risicogroep die op relatief vroege leeftijd met het ple-
gen van delicten begon en een frequenter delictpatroon vertoont.
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Wat de contacten met politie en parket betreft, zien we in het vervolgonder-
zoek gemiddeld hetzelfde aantal contacten als in het eerste onderzoek. Ook in
dit opzicht is er een sterke samenhang tussen het vroeger aantal geregistreer-
de contacten en het huidige aantal.

De groep jongeren die twee jaar geleden contacten had wordt nu opgeplitst
in een groep die geen nieuwe contacten meer kreeg en een groep waarbij dit
wel gebeurde. De verschillen die men tussen beide groepen kan constateren
betreffen echter uitsluitend de vroegere situatie: de nieuwe contactgroep was
vroeger slechter geïntegreerd, pleegde destijds meer delicten en had ook toen
al meer contacten. In het vervolgonderzoek bleken beide groepen echter nog
slechts te verschillen in het aantal nieuwe contacten: er was geen enkel ver-
schil meer in sociale integratie of delinquentieniveau.

Waarschijnlijk is het zo dat bij de politie een vrij hoge drempel bestaat al-
vorens men er toe overgaat een contact te registreren. Is deze drempel echter
overschreden.en komt de jongere weer in contact met de politie dan volgt op
het eerste geregistreerde contact vrijwel automatisch een tweede. Aldus ont-
staat een patroon waarbij eerdere geregistreerde contacten met de politie
goede voorspellers worden voor latere registratie.
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4 Veranderingen in sociale integratie

In dit hoofdstuk zal eerst de ontwikkeling van de sociale integratie bezien
worden, zoals die in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.

Hierbij zal onder meer onderzocht worden of gevonden veranderingen
mogelijk ook samenhangen met factoren als leeftijd en werkstatus; in hoe-
verre de indexen van vroeger en nu met elkaar correleren; en welke rol nog
wordt gespeeld door variabelen als van huis weglopen en spijbelen.

Teneinde sociale integratie te kunnen meten werden in de vragenlijst, die in
het eerste en in het vervolgonderzoek gebruikt werd, een groot aantal items
opgenomen die betrekking hadden op het gezin, school- en werkmilieu, vrije-
tijdsbesteding, vrienden, waarden en normen. Op grond van samenhangen
tussen een aantal items hebben we indexen kunnen construeren aan de hand
waarvan op eenvoudige wijze bv. de gezins- of schoolintegratie gemeten kon
worden. Zo werden 2 gezinsindexen, 2 schoolindexen en 3 vrijetijdsindexen
geconstrueerd. Hiernaast bleken een aantal variabelen zich niet voor indexe-
ring te lenen, zoals waarden en normen, weglopen, spijbelen, de aard van de
vriendengroep en vrijetijdsbesteding thuis of buitenshuis. Alle indexen even-
als de zelfstandige variabelen zijn afzonderlijk geanalyseerd als onafhanke-
lijke variabelen met betrekking tot delinquentie en justitiële contacten. Te-
zamen echter geven zij de mate aan waarin een jongere in onze samenleving
geïntegreerd is. Op grond van de indexen is nu voor iedere respondent in de
huidige steekproef een integratiescore berekend. In feite zijn twee scores be-
rekend: één die de huidige integratie en één die de vroegere integratie weer-
geeft. Op deze wijze kunnen we de situatie van nu met die van vroeger ver-
gelijken.

We zullen nu eerst zowel voor de indexen als voor de andere variabelen be-
kijken welke veranderingen er in twee jaar zijn opgetreden.

4.1 De gezinsintegratie

De eerste gezinsindex hebben we band met de ouders genoemd. Die band
valt weer uiteen in de directe controle die ouders op hun kinderen uitoefenen
(wie zijn hun vrienden; hoe laat komen ze thuis; luisteren ze naar hun ouders)
en de communicatie tussen ouders en kinderen (bespreken van problemen;
straf; reacties op goed gedrag).

Als tweede index werd het gezinsfunctioneren genoemd. Ook deze index
was opgebouwd uit gezamenlijke activiteiten van ouders met kinderen (uit-
gaan, sport, vakanties) en de sfeer thuis (gezelligheid, ruzies). Wat we nu in de
eerste plaats kunnen vaststellen is dat de gemiddelde gezinsintegratie van de
totale onderzoekgroep achteruit is gegaan.

Op de mogelijke oorzaken van deze verslechtering gaan we later nog in,
maar we herinneren er hier vast aan dat met name gezinsintegratie sterk
samenhangt met leeftijd. In het eerste onderzoek kwam reeds naar voren dat
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Tabel 9: Gezinsindexen vroeger en nu (N = 331)

Vroeger 3.60
2.98

de oudere leeftijdscategorieën een lagere integratiescore hadden, zowel wat
de gezinsband als wat het gezinsfunctioneren betreft. Met toenemende leef
tijd verminderen de communicatie met de ouders, de effectiviteit van het toe
zicht dat ouders op hun kinderen uitoefenen en de activiteiten die men nog ge
zamenlijk onderneemt. Op zichzelf gaat het hier om een natuurlijk proces van
geleidelijke losmaking en afstand nemen van het ouderlijk milieu.

Het verband tussen leeftijd en afnemende gezinsintegratie wordt duidelijk
geïllustreerd door figuur 3. Hieruit komt naar voren dat vooral de index ‘band
met de ouders’ — die de directe controle op de kinderen en de communicatie
tussen kinderen en ouders inhoudt — een sterke daling te zien geeft. Het ziet
er naar uit dat vanaf zo’n 13 â 14 jaar ouders geleidelijk aan steeds minder
over hun kinderen te zeggen krijgen. Wat het gezinsfunctioneren betreft is de
daling minder sterk en zien we bij de 18 en 19-jarigen een zekere stabilisatie
optreden.

Figuur 3: Gezinsintegratie en leeftijd
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Dit patroon komt ook naar voren in het uitgaansgedrag. De nu 14- en 15-
jarigen gingen, toen ze 12 en 13 jaar waren aanzienlijk minder vaak uit dan nu:
28% ging minder dan 1 maal per week uit tegen 19% nu, maar nu gaat 20%
elke avond weg en dit was 2 jaar geleden nog slechts 4%.

Van de gehele steekproef gaat nu 22% elke avond weg en zo’n 40% een
paar avonden per week. Dit betekent dat nu vijf maal meer jongeren dan 2 jaar
geleden uit de leeftijdsgroepen van 14 en 15 jaar elke avond uitgaan en ditzelf
de geldt voor twee maal zoveel 16- en 17- jarigen.

Bezien we nu één van de variabelen die op extreme wijze een gebrekkige ge
zinsintegratie uitdrukt, nI. weglopen, dan blijkt van de steekproef nu 16% te
zijn weggelopen, tegenover 12% van de groep toen. Alles bij elkaar genomen
kan geconcludeerd dat de gezinsintegratie van de onderzoekgroep na 2 jaar
significant verminderd is.

4.2 De schoolintegratie

Een analoog beeld komt naar voren als we de schoolindexen beschouwen.
De eerste is opgebouwd uit de band met school (oordeel over naar school

gaan en relatie met leraren) en de betrokkenheid bij school (belangrijk vinden
van goede cijfers, het oordeel van leraren, op school willen blijven). De tweede
index meet het functioneren op school (schoolprestaties, tijd besteed aan
huiswerk, doubleren, oordeel over eigen prestaties) en het sociale gedrag
(straffrequentie, uit de klas gestuurd, schorsing, van school gestuurd). De vol
gende tabel laat de verandering in schoolintegratie zien.

Tabel 10: Schoolintegratie vroeger en nu (N = 331)

Gem. score band Gem. score functioneren
met school op school

Vroeger 4.58 3.86
Nu 4.25 3.54

T=4.06 P~~O.OOi T=4.47 P»O.001

Ook hier zien we een vermindering van schoolintegratie optreden voor de nu
2 jaar oudere steekproef. We willen er evenwel op wijzen dat de gezinsintegra.
tie aanzienlijk sterker is gedaald dan de schoolintegratie, zoals uit verge
lijking van beide tabellen blijkt.

We hebben deze ontwikkeling eveneens willen illustreren aan de hand van
de samenhang tussen leeftijd en schoolindexen. Figuur 4 toont duidelijk dat
de schoolintegratie minder sterk is verminderd dan de gezinsintegratie: de
curves zijn veel platter. Wel komt ook nu weer naar voren dat de daling van
integratiescores vooral tusssen de 13 è 14 en 16 jaar plaatsvindt. De oudste
groepen jongeren geven niet veel verandering meer te zien. Dit geldt met name
het functioneren op school, dat zowel de schoolprestaties als het Sociale ge
drag omvat.
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Figuur 4: Schoolintegratie en leeftijd
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De daling wordt eveneens geïllustreerd door veranderingen in spijbel-
gedrag..

Die veranderingen zijn aanzienlijk. Van degenen die 2 jaar geleden 16 en 17
jaar waren had 30% af en toe tot vaak gespijbeld. Van dezelfde groep geeft 2
jaar later 51 % op dat ze af en toe tot vaak hebben gespijbeld.

Tabel 11: Veranderingen in spijbelgedrag en leeftijd (N=331)

Vroeger Nu

Leeftijd Spijbelden vaak/ Leeftijd Spijbelden vaak/
af en toe af en toe

12-13 3% 14-15 22%
14-15 12% 16-17 33%
16-17 30% 18-19 51%
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Bekijken we de jongste leeftijdsgroep dan gaf eerst slechts 3% van hen op,
af en toe tot vaak te spijbelen: dit percentage is nu gegroeid tot 22, een ver-
zevenvoudiging.

Dus ook met betrekking tot school moeten we concluderen tot een zekere
vermindering van integratie.

4.3 Vrije tijd en vrienden

Met betrekking tot vrijetijdsbesteding ligt de ontwikkeling iets anders.
We herhalen nog eens de inhoud van de drie vrijetijdsindexen.
De eerste, die we functioneren noemden, omvat de variabelen disco- en

cafébezoek, alcoholgebruik in het algemeen en het eigen alcoholgebruik; de
tweede, betrokkenheid, houdt het oordeel in over de mogelijkheden die er
bestaan de vrije tijd buitenshuis door te brengen en het gevoel zich (dikwijls)
te vervelen.

Tenslotte de index bravoure, die opgebouwd is uit een aantal zelfbeoorde-
lingen (ik ben sportief, niet op mijn mondje gevallen, populair bij meisjes,
populair bij jongens).

Tabel 4 laat zien dat de veranderingen op dit terrein een andere richting op-
gaan dan op de beide vorige gebieden, gezin en school.

Tabel 12: Vrijetijdsbesteding vroeger en nu (N = 331)

Getuid score Gemid. score Gemid. score
functioneren betrokkenheid bravoure

Vroeger 1.55 2.60 3.48
Nu .78 2.90 3.44

T=10.6 P«0.001 T= 4.3 P»0.01 T=.58 P4.56

Wat we zien is dat de gemiddelde score op de index functioneren nu signifi-
cant lager ligt. Dat betekent dat de huidige onderzoekgroep inmiddels vaker
naar de disco of het café is gegaan, dat er meer alcohol gedronken wordt om
hen heen en door henzelf. Het komt me voor dat deze wijziging duidelijk ver-
band houdt met het stijgen van de leeftijd en het zich losmaken van het gezin.
Dat blijkt ook uit de tweede index betrokkenheid, waar de gemiddelde score
significant gestegen is. Zeer concreet geeft dit resultaat aan dat de respon-
denten meer mogelijkheden zien voor een prettige vrijetijdsbesteding buitens-
huis, terwijl ze zich ook minder vervelen. Met andere woorden de onderzoek-
groep heeft zich in de afgelopen 2 jaar in sterkere mate onttrokken aan invloe-
den van gezin en school en zich meer en meer gericht op de buitenwereld en
contacten met leeftijdgenoten. Opvallend in dit verband is het feit dat de ge-
middelde score op de derde index, de bravourehouding, zich nauwelijks gewij-
zigd heeft. We herinneren er aan dat een hoge score op deze index sterk ver-
band hield met delinquentie. In dit opzicht is er, in ieder geval gemiddeld ge-
nomen, geen verandering opgetreden.

Laten we dit nog eens illustreren met een aantal grafiekjes die de opgetre-
den veranderingen duidelijker in beeld brengen. De enige index die sterk ge-
daald is betreft het functioneren in de vrije tijd, zoals hierboven reeds aange-
geven. Alweer zien we dat de sterkste veranderingen globaal gezien tussen de
14 en 16 jaar plaatsvinden en dat daarna het geheel stationnair blijft. De bra-
voure-index geeft in feite geen verschuivingen aan: voor de onderzoekgroep
als geheel blijft deze index vrijwel onveranderd. Uit figuur 5 blijkt verder nog
dat de index betrokkenheid vanaf het 14e jaar langzaam maar zeker stijgt;
hoewel ook daar na het 17e jaar een zekere stabiliteit optreedt.
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Figuur 5: Vrijetijdsindexen en leeftijd
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In samenhang met het vorige, hebben we nog nagezocht hoe het nu met de
aard van de vriendengroep gesteld is: hebben ze nu meer vrienden die al eens
moeilijkheden met de politie hadden of hebben ze wellicht nu meer vrienden
die nooit justitiële contacten gehad hebben?

Tot onze verrassing is er in dit opzicht evenmin veel veranderd. Zowel 2 jaar
geleden als nu gaf iets meer dan de helft van de geïnterviewden op dat geen
van hun vrienden ooit door de politie was opgepakt.

Van de toen 12 tot 16 jarigen gaf 27% op dat ze meerdere vrienden hadden
die met de politie in contact waren geweest; van de 16 en 17 jarigen was dit
40%. Nu echter geeft een derde van alle leeftijdcategorieën op meerdere
vrienden met politiecontacten te hebben. Dit betekent enige groei van de toen
12 tot 16 jarigen (27% naar 33%) en een zekere daling van de toen 16 en 17
jarigen (van 40% naar 34%). Het lijkt er op dat men in dit opzicht met betrek-
king tot de gehele groep niet van verslechtering kan spreken, noch van verbe-
tering. De situatie is globaal genomen stabiel gebleven.

Kortom, hoewel het functioneren in de vrije tijd een lagere score krijgt, het-
geen wijst op meer disco- en cafébezoek en op meer drinken, blijven de scores
op de bravourehouding en het aantal delinquente vrienden vrijwel ongewijzigd
en is zelfs de instelling ten opzichte van de mogelijkheden voor vrijetijds-
besteding buitenshuis'verbeterd.

4.4 Samenhang tussen de verschillende variabelen

Zoals ook in het eerste onderzoek reeds aangetoond, bestaat er tussen de
verschillende indexen en bijkomende variabelen een aantal duidelijke samen-
hangen. Het zal niemand, verbazen dat er een relatie bestaat tussen de globale
integratie vroeger en die op dit moment. De hoogste correlaties zijn die tussen
het gezinsfunctioneren vroeger en nu (.45), het schoolfunctioneren (.52), de
bravoure indexen (.43), spijbelen vroeger en nu (.37), weglopen (.37) en het heb-
ben van delinquente vrienden (.37).
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In een enigszins andere benaderingswijze is bezien welke indexen en varia-
belen vroeger de meeste, significante samenhangen vertonen met de metin-
gen van indexen en variabelen nu. Dat zijn er vijf in totaal, het functioneren in
gezin, school en vrije tijd, spijbelen en het hebben van delinquente vrienden.

Het gezinsfunctioneren vroeger hangt significant samen met de gezins- en
schoolintegratie nu, en met het huidige weglopen en spijbelen.

Het functioneren op school 2 jaar geleden hangt eveneens sterk samen met
de huidige gezins- en schoolintegratie, met spijbelen, functioneren in de vrije
tijd en delinquente vrienden nu.

Het hebben van delinquente vrienden vroeger heeft het grootste aantal sig-
nificante samenhangen met huidige variabelen: met gezinsfunctioneren en
schoolintegratie nu, met het functioneren in de vrije tijd en met spijbelen nu.
Tenslotte hangt ook het vroegere spijbelen significant samen met gezin- en
schoolintegratie nu, met het nu hebben van delinquente vrienden en met het
huidige weglopen.

Twee conclusies lijken uit het materiaal te voorschijn te komen.
De eerste ligt voor de hand: het opgroeien van jongeren is een continu en

geleidelijk proces waarbij de situatie van 2 jaar geleden sterk samenhangt
met de situatie zoals die nu is vastgelegd.

De tweede is evenmin zeer verrassend: het vroegere gezin-, school- en vrije-
tijdsfunctioneren, waaronder het bezit van delinquente vrienden, hebben tot
op grote hoogte een voorspellende waarde ten opzichte van het huidige
niveau van integratie en van deviant gedrag.

Tenslotte herinneren we er nog aan dat de globale integratie nu ten opzich-
te van vroeger stelselmatig is afgenomen. Dit geldt vooral voor de gezinsinte-
gratie en in wat mindere mate voor de andere indexen.

4.5 Waarden en normen

In het eerste onderzoek, zowel als in het vervolgonderzoek zijn enkele
vragen gesteld met betrekking tot opvattingen over delinquent gedrag en het
optreden van de politie.

De eerste vraag peilde de attitudes ten aanzien van het plegen van delicten:
vindt men dat niet zo erg of keurt men het af? Een tweede vraag betrof meer
specifiek het gedrag: zou men vaker delicten plegen indien men er zeker van
was niet ontdekt te worden? Tenslotte stelden we nog een vraag over politie-
optreden. Wat zou de politie bij het ontdekken van een delict moeten doen:
niets, waarschuwen of de jongere mee naar het bureau nemen?

Het voornaamste resultaat van deze peiling was dat de meeste jongeren de
conventionele normen ten aanzien van het plegen van delicten en de sociale
reactie daarop onderschrijven, of ze nu zelf delicten pleegden of niet. Afhan-
kelijk van de omvang van eigen delinquent gedrag bleek er wel variatie te
bestaan in de mate waarin men de conventionele normen ondersteunde, maar
er kon zeker niet gesproken worden van een echt afwijkend normenpatroon bij
delinquente jongeren.

We zullen nu eerst bekijken in hoeverre er verschuivingen zijn opgetreden
ten aanzien van de meningen die men 2 jaar geleden koesterde.

Hoe kijkt men nu tegen het plegen van delicten aan? Van hen die vroeger dit
`niet erg' vonden is nu 19,5% nog die mening toegedaan, ongeveer 30% zegt
dat dit van het feit afhangt en de helft keurt dit nu af. Van degene die min of
meer goedkeurend tegenover het plegen van delicten stonden zegt nu onge-
veer 60% dit af te keuren, terwijl van hen die het vroeger reeds afkeurden
slechts 7% nu zegt het'niet erg' te vinden (bijlage, tabel 6). Deze gegevens wij-
zen op een conformerender denkwijze nu dan 2 jaar geleden: meer jongeren
dan eerst keuren het plegen van delicten af.

Als men niet ontdekt zou worden, zou men dan zelf vaker delicten plegen?
Ook hier constateren we weer een verschuiving naar een grotere ondersteu-

ning van de conventionele norm. Zij die eerder nee.antwoordden doen dat nu
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overwegend nog (81 %). Maar van hen die eerder 'soms' antwoordden is nog
maar 16% dezelfde mening toegedaan terwijl 66% nu zegt dat ze dit niet zou-
den doen. Tenslotte de ja-zeggers: nog maar 30% zegt weer volmondig ja, een
vijfde antwoordt 'soms' en praktisch de helft antwoordt nu ontkennend.

Met betrekking tot het politieoptreden is de zaak wat minder duidelijk, hoe-
wel zich wel een sterkere neiging toont om te kiezen voor het meenemen naar
het bureau. Dit was de mening van 44,5% van hen die eerder vonden dat de
politie niets moest doen en meer dan de helft van hen die eerder kozen voor
'anders'.

Globaal gezien kunnen we dus constateren dat de onderzoekgroep als ge-
heel de heersende normen ten aanzien van delinquentie met meer kracht
ondersteunt dan 2 jaar geleden het geval was.

4.6 Socio-demografische factoren en sociale integratie

In het eerste onderzoek bleek dat de verschillende socio-demografische
variabelen - waaronder SES de belangrijkste is - van weinig invloed waren
op sociale integratie. De enige uitzondering bleken "geslacht" en "werkstatus
van de vader". Meisjes bleken een betere gezins-, school- en vrijetijdsintegra-
tie te hebben dan jongens; en zowel gezins- als schoolintegratie bleken bedui-
dend beter te zijn als de vader in het arbeidsproces was opgenomen.

Dit geldt ook voor de huidige steekproef.
De werkstatus van de jongere zelf blijkt echter eveneens van belang. Wat in

hoofdstuk 3 naar voren kwam is dat er tussen hen die nog naar school gaan of
werken en hen die geen werk hebben weliswaar geen verschil in delictfrequen-
tie bestaat maar wel een verschuiving in justitieel ingrijpen.

Dat is eveneens het geval voor wat sociale integratie betreft.

Tabel 13: Werkstatus en integratie vroeger en nu (N=331)

Gem. integratie score Gem. integratie score
vroeger nu

schoolgaand 6.6 5.2
werkend 3.9 3.8
werkloos 2.3 1.9
nog geen werk 2.5 2.3

F= 31.20, p«0.001 F= 13.50, p«0.001

Zowel vroeger als nu zien we grote verschillen optreden tussen hen die werk
hebben of naar school gaan en de anderen. Duidelijk blijkt ook dat, hoewel de
totale score van de schoolgaanden nu gemiddeld lager ligt dan die van 2 jaar
geleden, de scores van niet-schoolgaanden zowel 2 jaar geleden als nu zeer
dicht bij elkaar liggen. De integratiescores van niet-schoolgaanden liggen
aanzienlijk lager dan die van schoolgaanden.

Tenslotte willen we nog wat aandacht besteden aan de globale relatie tus-
sen leeftijd en integratie.

In de bijlage tabel 7 vindt men een overzicht van de gemiddelde integratie-
scores per leeftijdsjaar. Daaruit blijkt dat zowel vroeger als nu de integratie-
scores stelselmatig dalen bij stijgende leeftijd. Van de huidige steekproef is,
die gemiddelde score op 14-jarige leeftijd 6.9, en 19-jarige leeftijd 3.9.

Eén en ander wordt op sprekende wijze geïllustreerd door de volgende
grafiek.
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Figuur 6: Leeftijd en sociale integratie
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Uit de grafiek blijkt dat er van een continue, geleidelijke ontwikkeling
sprake is en dat de situatie vroeger en nu voor wat dezelfde leeftijdsgroepen
betreft vrijwel identiek is.

Eén en ander is ook uitgerekend. Bezien we de gemiddelde integratiescore
van de totale steekproef vroeger en nu dan zijn deze sterk gecorreleerd
(r=.56). Het interessante is echter dat als men de jongeren die vroeger 14 en
15 jaar waren vergelijkt met de jongeren die nu 14 en 15 jaar zijn er geen ver-
schil is in. integratie (F=1.0, p«0.78). Dit geldt ook voor de beide groepen jon-
geren die vroeger en nu 16 en 17 jaar oud zijn (F= 1.04, p«.81).

Met andere woorden binnen homogene leeftijdsgroepen is de sociale inte-
gratie gelijk, ook in de tijd gemeten.

Voorzichtig concluderend ziet het er naar uit dat leeftijd zeer sterk samen-
hangt met zowel sociale integratie als delinquentie (zie hoofdstuk 3). Deze
samenhang lijkt onafhankelijk van tijd, en - zoals Hirschi stelt - wellicht
ook van andere factoren zoals plaats en etniciteit.

4.7 Samenvatting

In de eerste helft van dit hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van de
veranderingen in integratie die zijn opgetreden in verschillende sub-systemen
zoals gezin, school, vrijetijdsmilieu en vriendengroep.

We hebben daarbij aanzienlijke verschuivingen kunnen constateren. Zo
bleek voor de onderzoekgroep als geheel de gezinsintegratie gedaald en het
uitgaansgedrag veranderd. Vaker dan vroeger brengen de nu 2 jaar oudere
respondenten hun vrije avonden buitenshuis door.

Ook de schoolintegratie is verminderd en veel meer jongeren dan in het
eerste onderzoek, geven op af en toe tot vaak gespijbeld te hebben.

Tot zover dus eerder negatieve resultaten.
Máar met betrekking tot vrijetijdsgedrag is de situatie genuanceerder. Men

gaat weliswaar vaker uit naar disco en café en men drinkt meer alcohol, maar
men is met betrekking tot vrije tijdsbesteding aanzienlijk positiever op de bui-
tenwereld gericht. Het lijdt geen twijfel dat de huidige steekproef zich meer
onttrokken heeft aan de invloed van het gezin en in mindere mate van de
school, zonder dat dit overigens geleid heeft tot een sterk afwijkend vrijetijds-
gedrag of tot afwijkender waarden en normen. Analyse van-deze laatste toont
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juist aan dat er een duidelijke verschuiving is opgetreden naar meer confor-
merende opvattingen over delinquent gedrag.

Overigens kwam eveneens uit de analyses naar voren dat de vroegere ge-
zins- en schoolintegratie sterk samenhangen met de huidige, evenals met
vrijetijdsbesteding nu en het hebben van delinquente vrienden. Dit betekent in
feite dat de gegevens zowel wijzen op een zekere continuïteit als op aantoon-
bare wijzigingen die met de ontwikkeling en groei van jongeren samenhangen.

Dat het hier om normale ontwikkelingsprocessen gaat lijkt de verklaring
voor het feit dat de omvang van de delinquentie in de totale onderzoekgroep
niet is gestegen, zoals men wellicht zou verwachten, maar - vergeleken met

,twee jaar geleden - gemiddeld op hetzelfde niveau is gebleven.
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5 Effecten van justitieel ingrijpen

Na het beschrijvend deel van het onderzoek waarin we voornamelijk ge-
keken hebben naar de veranderingen die zijn opgetreden in delinquent gedrag,
in contacten met politie en parket en in sociale integratie, komen we nu aan
het analytische gedeelte. Verwijzend naar de inleiding herinneren we er aan
dat wij er vanuit zijn gegaan dat het huidige gedrag van jongeren die vroeger
delicten hebben gepleegd, bepaald zou worden door twee sets van factoren:
enerzijds veranderingen in sociale integratie en anderzijds het justitiele ingrij-
pen. Hierbij is de veronderstelling geuit dat de invloed van sociale integratie
op het gedrag van de jongeren groter zou zijn dan die van het justitiële ingrij-
pen. We verwachtten echter wel een effect van dit ingrijpen, met name waar
het redelijk tot goed geïntegreerde jongeren betreft. Maar we meenden dat het
effect bij slecht geïntegreerde jongeren niet groot zou zijn.

In de beide nu volgende hoofdstukken zullen eerst de effecten van justitieel
ingrijpen behandeld worden en vervolgens de effecten van veranderingen in
sociale integratie. Nagegaan wordt dan steeds wat die effecten zijn op het
huidige delinquent gedrag en op het weer in contact komen met politie en
parket.

We zullen het geheel steeds verduidelijken aan de hand van een schema.
Daarin wordt met pijlen aangegeven welke analyses er aan de orde zulten
komen. Wat dit hoofdstuk betreft gaat het om de volgende analyses.

1981 1983

Integratie ntegratie

Delinquentie Delinquentie

Justitiëletie Justitiële
contacten contacten

De analyses sluiten aan bij de vragen 3 tot en met 6 zoals die in de inleiding
gesteld zijn. Die vragen betreffen de effecten van justitieel ingrijpen zowel op
sociale integratie - via labelingsprocessen.-, als op het nieuwe delinquente
gedrag en op de nieuwe justitiële contacten.

In het volgende hoofdstuk komen de effecten van sociale integratie aan de
orde en in het slothoofdstuk zullen we het schema in zijn totaliteit bezien ten-
einde een omvattender en completer beeld te krijgen van de vele invloeden die
het al dan niet norm-overtredend gedrag van jongeren bepalen. Wij willen niet
pretenderen daarmee het beeld geheel sluitend te kunnen maken en alle vra-
gen te kunnen beantwoorden. Menselijk gedrag wordt door zoveel wisselende
factoren bepaald dat het toch tot op grote hoogte onvoorspelbaar blijft.

Wel hopen we op deze wijze het beeld iets duidelijker te krijgen en de prak-
tijk enkele handvaten te kunnen bieden voor gerichter optreden.
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5.1 Vroeger justitieel ingrijpen en sociale integratie nu

De reden-voor het toetsen van mogelijke verbanden tussen justitiële contac-
ten en het latere niveau van sociale integratie is dat de labelingtheorie er van-
uit gaat dat deze contacten verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor jon-
geren die met politie en parket in aanraking zijn gekomen. Door die contacten
zouden zij gestigmatiseerd worden door hun omgeving; ze gaan zichzelf als
deviant beschouwen en daardoor komen ze weer eerder tot het opnieuw
plegen van delicten.

Wij zullen dit uitgangspunt - dat zo'n belangrijke rol speelt in de filosofie
van het jeugdstrafrecht - eerst toetsen in zijn algemeenheid. Als het nl. juist
is dan zouden justitiële contacten moeten leiden tot vermindering van de
sociale integratie, doordat de band met conformerende significante personen
verslechtert, de inzet in conventionele sub-systemen vermindert, het functio-
neren slechter wordt en waarden en normen wellicht verschuiven. Daarnaast
hebben wij de jongeren echter een aantal vragen gesteld teneinde het labe-
lingseffect van justitiële contacten op directere wijze te meten. Wij zullen dan
bezien in hoeverre die subjectieve percepties en gevoelens van invloed zijn op
het integratieniveau.

Een eerste meer globale benadering betreft het verband tussen justitiële
contacten en sociale integratie.

Tabel 14: Justitiële contacten vroeger en huidige sociale integratie

Justitiële contacten vroeger Sociale integratie
vroeger nu

Geen politiecontact 6,0 5,0
Zelf opgegeven politiecontact 5,4 4,5
Geregistreerd politiecontact 4,8 3,6
OM-contact 3,2 2,7

F= 8.83, p«0.001 F= 12.77, p«0.001

Zoals te zien valt is er verband tussen vroegere justitiële contacten en
sociale integratie zowel vroeger als nu. Het feit dat er eveneens een negatieve
relatie is tussen de vroegere justitiële contacten en de huidige sociale inte-
gratie zou kunnen wijzen op een globaal labelingseffect.

Hierbij is echter geen rekening gehouden met het delinquentieniveau van
de jongeren. Het is immers niet onmogelijk dat stigmatiserende gevolgen een
andere rol spelen naar gelang men veel of weinig delicten pleegt.

Wanneer men met het delictniveau rekening houdt dan constateert men dat
er wel enig effect optreedt bij lage delictfrequentie, maar dat de integratie bij
een hoog delictniveau er niet significant door vermindert.

Tabel 15: Justitiële contacten vroeger en integratie nu bij constant delictniveau

Huidige integratie

Vroegere justitiële contacten Lage delictfrequentie Hoge delictfrequentie

Geen geregistreerd contact 4.1 3.5
Wel geregistreerd contact 2.2 2.5

F= 10.6; p«0.002 F= 1.7; p«.19

Dat het effect bij hoge delictfrequentie zo gering is komt wellicht doordat
de situatie en sociale integratie van deze relatief meer delinquente jongeren
van dien aard zijn dat de invloed van contacten met politie en parket nog
slechts gering is.

Andere gegevens wijzen ook in die richting. Zo vonden we bv. dat het juist
de beter geïntegreerde jongeren waren die zich schaamden voor het politie-
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contact en die het meest negatief oordeelden over de contacten met de Offi-
cier van Justitie. Met andere woorden labeling zou een sterker effect kunnen
hebben bij goede integratie dan bij reeds slechtere integratie, en het stigmati-
seringseffect lijkt des te sterker naarmate de jongere minder delicten pleegt.

Tenslotte is - om deze en andere relaties te toetsen - een zg. padanalyse
uitgevoerd. De padanalyse heeft betrekking op zes sets variabelen: sociale
integratie in het eerste en in het vervolgonderzoek, uitgedrukt in de eerder al
beschreven integratiescores; delinquentie vroeger en nu, waarbij wordt uitge-
gaan van de delictfrequentie tijdens het jaar voorafgaand aan het interview
als relatief beste meting; en tenslotte de geregistreerde contacten met politie
en parket die wij onder de verzamelnaam justitiële contacten opvoeren.

Voor een goed begrip geven we het schema hieronder nogmaals weer, en
duiden daarbij nogmaals aan welke relatie in deze paragraaf getoetst wordt
teneinde na te gaan of er inderdaad van enig labelingeffect sprake is.

1981 1983

sociale integratiescores sociale integratiescores

delictfrequentie laatste jaar elictfrequentie laatste jaar

geregis. contacten politie/parket geregis.contacten politie/parket

De volledige analyse wordt in het slothoofdstuk uiteengezet. In dit hoofd-
stuk zijn vooral de partiële correlaties van belang, omdat daarbij voor moge-
lijke interveniërende factoren wordt gecontroleerd 1). Zo is eerst de correlatie
tussen vroegere justitiële contacten en huidige integratie berekend. Deze is
vrij hoog, nl. r= - 43, p«0.001.

Nu mag men echter veronderstellen dat ook de vroegere sociale integratie
en het vroegere delinquentieniveau van invloed zijn op de huidige sociale inte-
gratie. Door nu deze beide factoren constant te houden schakelt men hun in-
vloed uit. Wanneer dat gebeurt blijkt de partiële correlatie nog maar r= -.10
te zijn. Dit betekent dat de verklaarde variantje bijkans nihil is, zodat we mo-
gen concluderen dat het labelingseffect geheel verdwenen is. (bijlage tabel 8,
schema 7)

Maar hoe beleven de jongeren dit nu zelf: kan men ook op dit niveau van
labelingseffecten spreken.

Aan die jongeren, die geregistreerde contacten hadden zijn een aantal
'labelings'vragen gesteld. Vier daarvan hingen zo sterk met elkaar samen dat
er een index van gevormd kon worden. Zij betreffen voornamelijk de gevolgen
van het contact.
- Denk je dat de politie je nu beter in de gaten houdt?
- Krijg je sinds het politiecontact vaker de schuld thuis?
- Heb je last van het politiecontact bij het zoeken naar werk?
- Gaan sommige vrienden minder met je om sinds het politiecontact?

Een eerste gegeven is dat een hoog totaal aantal geregistreerde contacten
samengaan met een hoge score op de labelingsindex (tabel 9, bijlage).

Gevraagd naar het oordeel van de jongeren over het optreden van politie en
Officier van Justitie, kwam naar voren dat, hoe negatiever dat oordeel was,
hoe sterker de labelingsgevoelens (tabel 10, bijlage).

Deze resultaten geven aan dat veel justitiële contacten en de negatieve be-
leving daarvan gepaard gaan met hoge scores op de labelingsindex. De vraag

1) Alle partiële correlaties zijn berekend en uitgetekend in de bijlage, tabel 8
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kan nu gesteld worden of er wellicht een samenhang bestaat tussen de labe-
lingsindex en het niveau van integratie.

Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Uit de'volgende tabel komt naar voren
dat hoge labelingscores samengaan met lagere integratiescores.

Tabel 16: Labelingscores en huidige sociale integratie

Gemiddelde integratiescore

'N=99

Geen labeling 8.6
1.9

Sterke labeling 2.9

F= 3.79, p^,0.03

Dit geldt echter alleen voor de labelingsindex. Er zijn een groot aantal labe-
lingsvariabelen, - zoals het zich schamen over de contacten met politie, de
bekendheid van ouders, leraren en vrienden met de contacten, de schaamte
daarover, de reacties en maatregelen thuis, op school en van vrienden - die
alle geen verband hielden met de huidige sociale integratie.

Wat kan men nu op grond van deze gegevens zeggen? In de eerste plaats
dient te worden vastgesteld dat jongeren door contacten met de politie wel
degelijk het gevoel krijgen door de omgeving gestigmatiseerd te worden. Hoe
meer contacten en hoe slechter de sociale integratie, des te sterker deze ge-
voelens. Toch moet dit niet worden overdreven want een groot aantal labe-
lingsvariabelen die betrekking hebben op negatieve reacties van gezin, school
en vrienden, bleken in dit opzicht in het geheel niet te differentiëren. Volgens
de labelingtheorie leidt stigmatisering echter tot een negatief en delinquent
zelfbeeld en, als gevolg daarvan, tot meer delinquentie.

In hoeverre er voor deze stelling in ons onderzoek aanwijzingen werden ge-
vonden komt in de volgende paragraaf aan de orde.

5.2 Justitieel ingrijpen en huidige delinquentie

Hebben de contacten met politie en parket twee jaar geleden ook effect ge-
had op het huidige delictniveau? Men mag aannemen dat politie en Officier
van Justitie verwachten dat hun interventie wel degelijk effect heeft en er in
de meeste gevallen. toch toe zal leiden dat de jongere in kwestie geen of min-
der delicten zal plegen. In dit verband hebben wij de veronderstelling uit-
gesproken dat het optreden van politie en parket wel effect zou hebben in het
geval de jongere redelijk of goed geïntegreerd zou zijn, maar dat het weinig
zou uithalen als de jongere een slechte sociale integratie heeft.

De labelingtheorie gaat er vanuit dat gerechtelijke interventie een negatieve
uitwerking heeft en eerder tot meer dan tot minder delinquentie zal leiden.

Uit de eerste en meest simpele analyse blijkt het vroegere aantal gere-
gistreerde contacten inderdaad samen te hangen met een toenemende delict-
frequentie nu. Dit geldt voor alle typen contacten (bijlage, tabel 11).

Dit zou betekenen dat justitieel ingrijpen latere delinquentie bevordert en
dat zou steun verlenen aan de labeling hypothese.

Om de verschillende hypothesen beter te kunnen toetsen is het echter
nodig enkele controles uit te voeren.

De eerste controle is voor de vroegere delinquentie. De vraag die we willen
onderzoeken is of het vroegere justitiële ingrijpen de latere delinquentie nog
kan voorspellen ais rekening gehouden wordt met het niveau van de vroegere
delinquentie. We maken hierbij verder nog onderscheid tussen politiecontac-
ten en contacten met de officier van justitie.
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Tabel 17: Vroegere contacten en huidige delictfrequentie gecontroleerd voor het vroegere delict-
niveau

Huidige delictfrequentie

Vroegere contacten Vroeger laag delictniveau Vroeger hoog delictniveau

Geen P-contacten
Wel P-contacten

1,2
1,8

3,0
2,9

F=1,4, p«0.24 F=0.02, p«0.88

Geen OM-contacten
Wel OM-contacten

1,3
1,0

3,0
2,9

F= 0,3, p«0.57 F= 0.001, p«0.97

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat wanneer het vroegere delict-
niveau constant gehouden wordt, de relatie tussen vroegere justitiële contac-
ten en huidige delinquentie geheel en al verdwijnt. Het ziet er zelfs naar uit dat
de twee sets variabelen praktisch niets met elkaar te maken hebben. Of er nu
wel of niet geregistreerde contacten hebben plaatsgevonden lijkt voor de hui-
dige delinquentie geen enkel verschil te maken.

Maar we zullen eerst nog voor een andere belangrijke factor controleren en
dat is sociale integratie. We weten immers dat sociale integratie zeer sterk
samenhangt met het niveau van delinquentie. Het is dus mogelijk dat sociale
integratie als een intermediaire factor fungeert die de wellicht aanwezige rela-
tie verklaart.

Om dit uit te zoeken wordt in de volgende tabel weer gekeken naar het
effect van politiecontacten en van OM-contacten, waarbij het huidige integra-
tieniveau constant gehouden wordt.

Tabel 18: Vroegere contacten en huidige delictfrequentie gecontroleerd voor integratieniveau

Huidige delictfrequentie

Vroegere contacten Laag integratieniveau Hoog integratieniveau

Geen P-contacten
Wel P-contacten

2,0
2,5

0,47
0,33

F= 0.82, p«0.36 F = 0,12, p«0,72

Geen OM-contacten
Wel OM-contacten

2,2
1,8

0,45
0,55

F= 0,55, p«0.46 F= 0,05, p«0.82

En nogmaals blijkt er van de relatie tussen, vroegere justitiële contacten en
huidige delinquentie weinig meer over te blijven. Of er nu wel of geen contac-
ten met, politie en parket plaats hebben gevonden lijkt weinig uit te maken
voor het niveau van de latere delinquentie.

Tenslotte zijn - via de pad-analyse - de correlaties tussen vroegere con-
tacten en de huidige delinquentie uitgerekend. De enkelvoudige correlatie is
r =.16 en is significant (p«0.002).

Maar wordt er gecontroleerd voor vroegere delinquentie, dan is de partiële
correlatie r= -..013, (p=«0.4,1), met andere woorden er is geen verband (bij-
lage, tabel 8, schema 8).

De conclusie moet zijn dat het in aanraking komen met politie en parket
geen effect heeft op het al dan niet weer plegen van delicten. Dit betekent dat
zowel onze hypothese als de labelinghypothese in de hierboven beschreven
onderzoekresultaten geen bevestiging vinden. Ook bij een hoog integratie-
niveau heeft justitieel ingrijpen geen invloed op het later al dan niet plegen
van delicten en dit is in strijd met onze verwachting.

De labelinghypothese echter, als zou justitieel ingrijpen tot meer delinquen-
tie leiden, wordt evenmin gesteund: beide variabelen sets lijken als het ware
los van elkaar te staan.
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5.3 Justitieel ingrijpen vroeger en nu

Als men eenmaal bij de politie geregistreerd staat, wat is dan de kans dat
men opnieuw geregistreerd wordt? In beginsel zou nieuwe registratie alleen
verband moeten houden met de huidige delinquentie en tot op zekere hoogte
lijkt dat ook het geval te zijn (zie hoofdstuk 3, 3.2.5). In hoofdstuk 3 werd echter
al gesuggereerd dat nieuwe justitiële contacten vooral verband lijken te hou-
den met het feit of men al dan niet een delict gepleegd heeft, en minder met de
delictfrequentie.

Nieuwe contacten met politie en parket zouden echter ook verband kunnen
houden met het niveau van sociale integratie. Voor beide genoemde variabe-
len zal bezien worden in hoeverre zij van invloed zijn op het nieuwe justitiële
ingrijpen. Maar laat ons starten bij het begin: in hoeverre zijn geregistreerde
contacten predictief voor latere contacten?

Tabel 19: Predictie van justitiële contacten uit eerdere contacten - in % -

Eerdere contacten

aantal nieuwe just. contacten

P-contacten

OM-contacten

KR-contacten

totaal aantal contacten

had geen
contact

had 1
contact

had 2 of
meer cont.

X2 p

N = 246 N =179 N =102

8 18 25 17.80 «0.001

9 22,5 49 69.10 «0.0001

3 5,5 28 62.60 «0.0001

15% 35% 48% 45.12 «0.0001

Wat we zien is dat bij 2 of meer eerdere contacten de 'kans op een later poli-
tiecontact 1 op 4 is. Toch is deze kans niet zo sterk toegenomen als men ze
vergelijkt met de groep met slechts 1 eerder contact. Verschil is er vooral tus-
sen hen die geen en hen die wel eerder justitiële contacten hadden.

Anders is het gesteld met de OM-contacten: de helft van hen die vroeger 2
contacten met justitie hadden komen nu weer in aanraking met het parket, en
dat is tweemaal zoveel als degene die slechts 1 eerder justitieel contact had-
den. Voor wat contacten met de kinderrechter betreft zien we zelfs een vervijf-
voudiging. Beschouwen we het totaal aantal contacten dan kunnen we con-
cluderen dat van jongeren die eerder 1 contact met het justitiële apparaat ge-
had hebben, ruim een derde na 2 jaar weer dergelijke contacten krijgt; voor
jongeren die eerder 2 of meer van die contacten hadden komt na 2 jaar de helft
weer met justitie in aanraking.

Een bijzonder sterk verband zo te zien; wie eenmaal bij justitie geregistreerd
staat loopt een grote kans daar weer mee in aanraking te komen.

Zo eenvoudig ligt de zaak echter niet.
Ten eerste moet men natuurlijk rekening houden met verschillen in opgege-

ven delinquentie. Dit wordt mooi geïllustreerd aan de hand van de volgende
grafieken: de eerste toont de stijging van het totaal aantal contacten sinds
1981, waarbij onderscheid is gemaakt naar drie verschillende delinquentie-
niveau's; de tweede toont de toename van de contacten tijdens het laatste
jaar voor dezelfde onderscheiden groepen.
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Figuur 7: Stijging van het totaal aantal contacten sinds 1981 bij huidig delictniveau
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Figuur 8: Stijging van de geregistreerde contacten tijdens het laatste jaar
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Uit beide figuren blijkt dat de grootste stijging voorkomt onder die jongeren
die een hoge huidige delictfrequentie hebben. Voor degenen met een laag of
gemiddeld delictniveau is het verband tussen eerdere en latere contacten veel
geringer. Dit aspect is ook nog eens op andere wijze bekeken. Uitgaande van
de delictfrequentie tijdens het laatste jaar werden de delictopgevers verdeeld
in twee groepen: een met een lage frequentie (1,2) en een met een hoge
frequentie (3 en meer). Vervolgens werden beide groepen onderverdeeld naar
eerdere- of geen eerdere justitiële contacten.

Uit tabel 12 van dé bijlage blijkt dat het bij lage delictfrequentie niets uit-
maakt of men nu eerder een geregistreerd contact heeft gehad of niet. Zowel
voor wat het totaal aantal contacten betreft als voor wat de politiecontacten
en de contacten met de Officier van Justitie aangaat is nauwelijks van enige
toename sprake. Voor deze groep geldt kennelijk niet 'eerder contact, nieuw
contact'. Anders is het echter gesteld voor degenen met een hoge delictfre-
quentie: hier maakt het reeds geregistreerd staan een groot verschil uit. De
toename van contacten onder hen die reeds eerder contacten hadden is aan-
zienlijk groter dan voor hen die niet geregistreerd stonden. De verschillen zijn
overal zeer significant, met één uitzondering: de politiecontacten. Voor het op-
nieuw in contact komen met de politie maakt het kennelijk niet veel uit of dit
reeds eerder gebeurd is. Het grote verschil in contacten met de Officier van
Justitie wijst er echter op dat de politie in zulke gevallen eerder geneigd is een
proces-verbaal op te maken, zodat deze jongeren sneller doorstromen naar
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het parket. Men kan uit dit alles concluderen dat vroegere justitiële contacten
zeer sterk met latere dergelijke contacten samenhangen voor zover het om
relatief delinquente jongeren gaat. Bij weinig delinquent gedrag zijn de vroe-
gere contacten geen goede voorspellers meer voor latere contacten.

Of, anders gezegd: jongeren die relatief veel deliquent gedrag vertonen
lopen een grote kans op nieuwe contacten met politie en parket mits zij reeds
eerder die contacten hebben gehad; is er geen eerder geregistreerd contact
geweest dan zijn hun kansen op nieuwe contacten niet groter dan die van jon-
geren die weinig tot zeer weinig delicten pleegden.

Wat zo duidelijk uit deze resultaten naar voren komt is dat nieuwe justitiële
contacten voornamelijk bepaald worden door vroegere contacten en nauwe-
lijks door de frequentie van delinquent gedrag.

5.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijri de volgende vragen aan de orde geweest:
1. heeft justitieel ingrijpen stigmatisering tot gevolg en daardoor een daling

van de integratie;
2. is er verband tussen justitieel ingrijpen en latere delinquentie;
3.' is er verband tussen eerder justitieel ingrijpen en latere contacten met poli-

tie en parket.

Wat het antwoord op de eerste vraag betreft kan gezegd dat we een licht
labelingseffect vaststelden op het niveau van de individuele jongere. Hoe
meer politiecontacten des te sterker ervaren jongeren een zekere stigmatise-
ring vanuit hun omgeving. De vraag is echter in hoeverre een dergelijke bele-
ving zich uit in het gedrag van de omgeving en van de jongere zelf. Uit ons
onderzoek blijkt in ieder geval niet dat dit het geval zou zijn. Justitiële contac-
ten hebben geen aantoonbaar effect op de latere sociale integratie, noch op
de latere delinquentie, hetgeen men volgens de theorie toch zou verwachten.

De tweede vraag moet negatief beantwoord worden.
Wanneer men controleert voor vroegere delinquentie dan blijkt er geen

enkel verband te bestaan tussen justitiële contacten en latere delinquentie.
Het delinquentieniveau van jongeren met en zonder vroegere contacten is pre-
cies hetzelfde. Het ziet er naar uit dat het effect van justitieel ingrijpen op
latere delinquentie nihil is. Delinquentie hangt kennelijk met andere factoren
samen.

De derde vraag daarentegen levert een positief antwoord op. Bij laag delict-
niveau is er nauwelijks verband tussen vroegere en latere contacten maar bij
hoog delictniveau is het verband zeer sterk. Onafhankelijk van het delict-
niveau krijgen relatief delinquente jongeren met vroegere contacten veel meer
nieuwe contacten dan diezelfde delinquente jongeren zonder vroegere contac-
ten.

De beste voorspeller van een nieuw geregistreerd contact blijkt een eerder
geregistreerd contact te zijn.

Alles nog eens kort samengevat komt het er op neer dat de effecten van
politie en OM-contacten zijn:
- een licht labelingseffect op het niveau van de individuele jongere;
- een verhoogde kans op latere contacten hetgeen eveneens in overeenstem-

ming is met de labelingstheorie;
- van een effect.op later al dan niet delinquent gedrag is in dit onderzoek

niets gebleken.
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6 Sociale integratie, delinquentie en
justitieel ingrijpen

In hoofdstuk 4 hebben we uitsluitend de veranderingen in sociale integratie
behandeld, zonder deze in verband te brengen met andere variabelen. Waar
het ons echter om gaat is de vraag of veranderingen in integratie ook in ver-
band staan met veranderingen in delinquent gedrag of veranderingen in justi-
tieel ingrijpen.

Omdat in de afgelopen periode de situatie waarin de jongeren verkeren ver-
anderd kan zijn willen we eerst nagaan welke verbanden er vast te stellen zijn
tussen de huidige sociale integratie enerzijds en delinquentie en justitiële
contacten anderzijds.

Wanneer we het analyseschema daarbij hanteren wordt verduidelijkt wat
nu eerst onderzocht wordt.

1981 1983

Integratie Integratie

Delinquentie Delinquentie

Justitiële Justitiële
contacten contacten

6.1 Huidige sociale integratie en huidige delinquentie

6.1.1 De indexen en delinquentie

Wat de gezins- en schoolintegratie betreft vinden we globaal gezien dezelf-
de verbanden als die welke we in het eerste onderzoek vaststelden.

Bij slecht functioneren van het gezin is het gemiddeld aantal verschillende
feiten die men voor het laatste jaar opgaf ongeveer 2, bij goed functioneren is
dat 0.6. Analoge verschillen zien we met betrekking tot de gezinsband (bijlage,
tabel 13). Evenals in het eerste onderzoek naar voren kwam blijft met name
het verband tussen schoolintegratie en delinquentie buitengewoon sterk. Bij
goed functioneren op school komt delinquent gedrag praktisch niet voor: het
gemiddeld aantal feiten is 0.19. Bij slecht functioneren stijgt het gemiddeld
aantal feiten tot 2.65 (bijlage, tabel 14).

Met andere woorden, hoewel we in hoofdstuk 4 hebben gezien dat de
gezins- en schoolintegratle,over de, afgelopen periode vrij sterk zijn vermin-
derd, blijven de verbanden tussen een slechte en goede integratie met meer of
minder delinquentie precies even sterk aanwezig als dit 2 jaar eerder het geval
was.

De vrijetijdsindexen geven een iets onduidelijker beeld. We herinneren er
aan dat ook hier een verschuiving is opgetreden naar slechter functioneren in
de zin van meer. café- en discobezoek en meer alcohol gebruik. De index 'bra-
voure' heeft zich echter nauwelijks gewijzigd, terwijl 'betrokkenheid' - min-
der verveling en meer mogelijkheden buitenshuis - is verbeterd.
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De relatie van deze indexen met delinquentie is grotendeels gelijk gebleven
aan wat het eerste onderzoek te zien gaf. Er is een significant verband met be-
trokkenheid, in de zin dat 'minder verveling en meer mogelijkheden buitens-
huis zien', samenhangen met minder delinquentie (p«0.001), en er is een ver-
band met functioneren, in zoverre dat minder disco-bezoek en minder drinken
ook minder delinquentie betekenen. Maar er is een net niet meer significante
relatie tussen delinquentie en bravoure (p«0.07).

Kort samengevat komt het erop neer dat er een verbetering is opgetreden in
betrokkenheid waarbij deze index blijft samenhangen met delinquentie, dat
bravoure niet is gewijzigd maar nog slechts zwak met delinquentie samen-
hangt, en dat het vrijetijdsfunctioneren is verslechterd waarbij ook daar het
verband met delinquentie bewaard bleef.

Met betrekking tot waarden en normen ten aanzien van delinquentie, von-
den we eveneens vergelijkbare gegevens met wat eerder geconstateerd was.

Van hen die het plegen van delicten "niet zo erg".vonden geeft 82% op
"ooit" minstens 1 delict te hebben gepleegd; van hen die dit afkeuren is het
percentage delictopgevers 61 (p«0.0001). Ook zegt een derde van de delictop-
gevers dat ze vaker delicten zouden plegen als ze er zeker van waren niet ont-
dekt te worden, tegen slechts 7% van hen die geen delicten opgaven.

In feite kunnen we besluiten dat onafhankelijk van veranderingen in integra-
tie zoals die door de indexen en variabelen in 1981 en 1983 gemeten werden,
de verbanden tussen die variabelen en delinquent gedrag practisch gezien de-
zelfde gebleven zijn.

6.1.2 Totale integratiescores en delinquentie

Zoals aan het begin van het hoofdstuk vermeld is, zijn er voor elke proefper-
soon in de huidige steekproef integratiescores berekend. Teneinde deze score
vast te stellen is uitgegaan van de geconstrueerde indexen en van een aantal
variabelen die hiermee samenhingen en eveneens operationalisaties van inte-
gratie waren, zoals het besteden van de vrije tijd buitenshuis, weglopen, spij-
belen en het bezit van vrienden die door de politie zijn opgepakt.

Deze constructie stelt ons nu in staat om niet alleen de'afzonderlijke in-
dexen en variabelen met delinquentie in verband te brengen, maar ook om een
globaal beeld te tekenen van de samenhang tussen de totale integratie en de-
linquent gedrag, zowel voor wat twee jaar geleden als voor wat nu betreft.

Het beste kan dit geïllustreerd worden door de volgende grafiek waarin
beide verbanden zijn uitgetekend.
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Figuur 9: Totale integratiescores en delictfrequentie laatste jaar - vroeger en nu -
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De grafiek is gebaseerd op tabel 15 uit de bijlage. In die tabel kan men pre-
cies lezen wat de gemiddelde delictfrequentie per integratieniveau is, maar de
belangrijkste trends springen in de grafiek wat meer in het oog. Zo ziet men
onmiddellijk dat, zowel vroeger als nu, het verband tussen integratieniveau en
delinquent gedrag zeer sterk is. Voor wat de periode 2 jaar geleden betreft is
de correlatiecoëfficiënt R= -.49, en voor wat het heden aangaat is die
R= -Al.

Ten tweede blijkt uit de grafiek dat de verbanden niet alleen sterk maar ook
praktisch gelijklopend zijn. We vinden nu in wezen precies dezelfde samen-
hangen als twee jaar geleden.

Ietwat verrassend is wel (zie ook bijlage, tabel 15) dat bij de drie laagste in-
tegratiescores de gemiddelde delictfrequentie iets afgenomen lijkt.

6.2 Huidige sociale integratie en huidige justitiële contacten

Ook nu hebben we weer willen nagaan of het huidige integratieniveau
samenhangt met de nieuwe justitiële contacten.

Tabel 20: Huidige justitiële contacten en huidig integratieniveau

Huidige justitiële contacten Huidig integratieniveau

Geen P-contacten 5.2
Zelf opgegeven P-contacten 4.8
Geregistreerde P-contacten 4.2
O.M.-contacten 2.7

F= 15,5, p«0.0001
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Net als in het eerste onderzoek blijkt dat er een sterk verband bestaat tus-
sen sociale integratie en justitiële contacten voor de steekproef in zijn geheel.

Als we echter de jongeren in beschouwing nemen die vroeger in contact
met politie en parket zijn geweest en we onderzoeken dan of degenen die op-
nieuw justitiële contacten hebben gekregen in sociale integratie verschillen
van degenen die geen contacten meer kregen, dan is het antwoord ontken-
nend: beide groepen vertonen hetzelfde integratieniveau (F=0.66, p«0.42) en
hetzelfde delinquentieniveau (F=2,60, p«0.60). -

Wel was de groep met nieuwe contacten vroeger slechter geïntegreerd en
heeft vroeger meer justitiële contacten gehad, zoals we in hoofdstuk 4 al
zagen. Maar er lijkt dus geen verband te zijn tussen huidige sociale integratie
en het opnieuw in contact komen met politie en parket. De reden hiervoor is
waarschijnlijk dat hernieuwde justitiële contacten niet zozeer afhankelijk zijn
van sociale integratie of delinquentie maar vooral van het feit dat er reeds eer-
dere contacten waren.

Globaal bekeken blijft de samenhang tussen sociale integratie en justitieel
ingrijpen bestaan, ook als men met het delinquentieniveau rekening houdt. De
pad-analyse geeft een correlatie van r= -.27 (p«0.001) en wanneer men con-
troleert voor delinquentieniveau dan wordt de partiele correlatie r= -.16
(p«0.003), een significant resultaat (bijlage tabel 8, schema 3). Veel verklaart
dit verband echter niet daar de verklaarde variantie slechts 3% is. Bovendien
wordt in paragraaf 6.4 gecontroleerd voor vroeger justitieel ingrijpen en dan
verdwijnt het verband geheel.

6.3 Veranderingen in sociale integratie en delinquentie

In de eerste plaats kan men zich afvragen of de vroegere sociale integratie
wellicht voorspellende waarde heeft voor de latere delinquentie. Dit impliceert
dan dat de sociale integratie een vrij constant gegeven is: aan weinig verande-
ring onderhevig zou die integratie zowel de vroegere als de latere delinquentie
beïnvloeden.

In de tweede plaats willen we in deze paragraaf de effecten van verandering
in integratie op het spoor trachten te komen. Als die integratie nu wel wijzigin-
gen ondergaat, in hoeverre werkt dit dan door in het delinquente gedrag van
jongeren?

1981 1983

Integratie Integratie

Delinquentie Delinquentie

Justitiële Justitiële
contacten contacten

Zoals uit het schema blijkt kan men deze analyses door middel van twee pij-
len uitdrukken: de eerste loopt rechtstreeks van vroegere integratie naar hui-
dige delinquentie, de tweede gaat van vroegere naar huidige integratie en dan
naar delinquéntie.

Wanneer we nu eerst de samenhang tussen vroegere integratie en huidige
delinquentie bekijken dan blijkt uit een regressie-analyse dat de correlatie
tussen vroegere integratie en vroeger delinquent gedrag (R=.63), aanzienlijk
hoger is dan de correlatie tussen de vroegere integratie en het huidige delin-
quente gedrag (R =.44). Dit wijst er al op dat die vroegere integratie een min-
der sterke voorspellende waarde heeft voor later gedrag. Of anders gezegd, in-
tegratie en delinquentie hangen wel sterk samen maar daar integratie geen
statisch maar een veranderlijk gegeven is, is de samenhang tussen huidige in-
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tegratie en huidig delinquent gedrag veel sterker dan die tussen vroegere inte-
gratie en de huidige delinquentie. De pad-analyse brengt in dit opzicht meer
duidelijkheid. Beziet men de correlatie tussen vroegere integratie en huidige
delinquentie dan is die r= -22, p«0.001, een significant verband. Controleert
men vervolgens voor het huidige integratieniveau dan verdwijnt die samen-
hang geheel en al, r=.01, p«0.39 (bijlage, tabel 8, schema 1).

Dit betekent in feite dat er, wanneer men voor deze interveniërende varia-
bele controleert, in het geheel geen sprake is van enig verband: de vroegere
sociale integratie hangt niet samen met het al dan niet delinquente gedrag
van jongeren na een periode van ongeveer twee jaar.

Eén en ander is wellicht beter te begrijpen wanneer we er van uitgaan dat
situaties veranderen en dat menselijk gedrag dan ook verandert.

Twee jaar is in het leven van een adolescent een aanzienlijke periode en zijn
situatie in het gezin, met betrekking tot school, werk en vrienden kan zich in
die tijd wijzigen.

Wij hebben in hoofdstuk 1 hierover enkele hypothesen opgenomen. Hierin
veronderstelden we dat veranderingen in sociale integratie van groot belang
zouden zijn voor de mate waarin delinquent gedrag zou optreden.

Exacter gesteld waren onze hypothesen dat bij toenemende sociale integra-
tie het delinquent gedrag zou afnemen en bij afnemende sociale integratie dit
gedrag zou toenemen, terwijl het bij gelijkblijvende sociale integratie niet zou
veranderen. Wij hebben dit nu nagezocht waarbij de steekproef werd verdeeld
in drie groepen: zij die vroeger een slechte integratie hadden (integratiescores
1,2,3), zij die een middelmatige integratie hadden (scores 4,5,6) en zij die we
goed geïntegreerd zouden kunnen noemen (scores 7,8,9,10).

Van deze groepen hebben wij eerst bekeken wat hun delictniveau was twee
jaar geleden, en wat het nu geworden is.

Tabel 21: Vroegere integratie en delictfrequentie laatste jaar

slechte
integratie

middélmatige
integratie

goede
integratie

delictfrequentie laatste jaar N = 84 N = 99 N = 145

vroeger
nu

2.9
2.0

1.4
1.5

0.3
0.9

We zien nu dat het delictniveau bij de groep die slecht geïntegreerd was ge-
middeld genomen gedaald is; bij de groep die een middelmatige integratie
had is de delictfrequentie gelijkgebleven, en in de groep die eertijds een
goede integratie had is de delictfrequentie enigermate gestegen.

Deze constateringen zijn op zichzelf wel belangwekkend maar zolang we
niet weten wat er in de afgelopen periode is voorgevallen kunnen we op grond
van deze gegevens niet veel conclusies trekken.

Daarom gaan we van elke groep bezien welke veranderingen in integratie-
niveau hebben plaatsgevonden. Die veranderingen brengen we vervolgens in
verband met het huidige niveau van de delinquentie.

We komen hiermee op de tweede pijl in het schema, ni. die welke loopt van
vroegere integratie naar huidige integratie en vervolgens naar huidige delin-
quentie.

Wanneer we nu de vorige tabel met de onderstaande combineren dan krij-
gen we het volgende beeld. Van hen die vroeger slecht geïntegreerd waren is
de integratie voor 20 jongeren, of ongeveer een kwart, verbeterd. Dit heeft ge-
resulteerd in een aanmerkelijke daling van de delictfrequentie zoals uit de
vierde kolom blijkt. Bovendien zien we dat van alle 64 jongeren die slecht geïn-
tegreerd waren en blijven, de delictfrequentie gemiddeld genomen enigszins
gedaald is - van 2.9 naar 2.3 -.

51



Tabel 22: Veranderingen in integratieniveau en verandering in delictniveau

Vroegere vroegere delict- Huidige huidige delict-
integratie frequentie integratie frequentie

slecht (N= 64) 2,3
slecht (1,2,3) 2,9 middelmatig (N = 16) 1,2

oed (N= 4) 1,0

slecht (N = 49) 2,3
middelmatig (4,5,6) 1,4 middelmatig (N=31) 0,9

goed (N = 19) 0,3

goed (7,8,9,10)
lecht (N = 28) 2,5

0,3 middelmatig (N=35) 1,1
goed (N = 82) 0,3

De middelmatig geïntegreerden van vroeger vallen grofweg in drie groepen
uiteen: van de helft is de integratie gedaald tot slecht, van ongeveer een derde
is ze gelijkgebleven en van zo'n 20% is ze zelfs gestegen.

We zien dat de groep waarvan de integratie is verslechterd een vrij sterke
stijging van de delictfrequentie toont ten opzichte van het gemiddelde twee
jaar geleden (van 1.4 naar 2.3). Maar de beide andere groepen geven een rela-
tief sterke daling te zien, waarbij vooral de groep die nu goed geïntegreerd is
praktisch geen delicten meer pleegt.

De groep jongeren die vroeger een goede integratie hadden verlangt ook
wel enig commentaar.

Van in totaal 63 jongeren - en dat is 43,5% - is de integratie verslechterd.
Iets minder dan de helft van deze groep heeft nu een slechte integratie en een
zeer sterk gestegen delictniveau. De groep waarvan de integratie tot middel-
matig is gedaald toont ook een stijging van de'delictfrequentie hoewel deze
stijging aanzienlijk minder groot is. Slechts de groep die gelijk, d.w.z. goed
geïntegreerd is gebleven, houdt dezelfde zeer lage delictfrequentie van 0.3. Uit
de tabel komt dan ook goed naar voren hoe het komt dat de gemiddelde delict-
frequentie van de eerste vroeger slecht geïntegreerde groep gedaald is, die
van de tweede vroeger middelmatig geïntegreerde, gelijkgebleven en die van
de derde, vroeger goed geïntegreerde is gestegen.

We wijzen er nog op dat bovenstaande tabel ook nog eens aantoont hoe -
onafhankelijk van de vroegere-integratie - de groepen die nu slecht, middel-
matig en goed geïntegreerd zijn (kolom 3) praktisch overeenkomstige delict-
niveau's hebben (kolom 4).

Wat in'feite met betrekking tot de huidige delinquentie belangrijk is, is het
huidige integratieniveau en niet de situatie zoals die 2 jaar geleden was.

Tot slot nog twee algemenere opmerkingen over de ontwikkeling van delin-
quentie. Als we de globale verschuivingen van integratie niveau in beschou-
wing nemen dan moeten we toch tot de conclusie komen dat in het geheel ge-
nomen die integratie aanzienlijk is afgenomen.

Tabel 23: Sociale integratie vroeger en nu (N = 328) in %

Integratieniveau vroeger nu

slecht 25.5 43
middelmatig 30 25
goed 44.5 32

100% 100%

De groep die slecht is geïntegreerd is toegenomen van 25,5% naar 43%, de
middelmatig geïntegreerde groep is ongeveer gelijkgebleven en de goed geïn-
tegreerde groep is afgenomen van iets minder dan de helft tot ongeveer een
derde.
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Als we nu de gegevens over de huidige delinquentie nog eens de revue laten
passeren dan kunnen we concluderen dat naast het blijvend sterke verband
tussen integratieniveau en delinquentie, de delictfrequentie van de onder-
zoekgroep als geheel gelijkgebleven of enigszins gedaald is. Dit geldt met
name de groep die nu slecht geïntegreerd is. Het komt ons voor dat we hier in
de eerste plaats met een leeftijdseffect te maken hebben omdat sociale inte-
gratie - zoals door ons gemeten - met stijgende leeftijd afneemt.

Die daling van het integratieniveau lijkt dan niet geheel door te werken in
het delinquentieniveau, daar dit anders hoger zou moeten liggen dan twee
jaar geleden. Een deel van de algehele en globale daling van het integratie-
niveau moet dus toegeschreven worden aan het natuurlijke proces van vol-
wassenwording en vertaalt zich niet in toenemende delinquentie.

De tweede opmerking betreft het verband tussen vroegere delinquentie en
.huidige delinquentie. We hebbeh al eerder gezien - in hoofdstuk 3 - dat dit
verband relatief sterk is.

Uit de pad-analyse komt een correlatie van r =.22, (p«0.001) naar voren (bij-
lage, tabel 8, schema 6). Met andere woorden los van het integratieniveau en
eventuele veranderingen daarin blijft de eenmaal gepleegde delinquentie een
autonoom effect behouden op de neiging om nu weer delicten te plegen.

Naast de huidige sociale integratie en de eerder gepleegde delicten, kun-
nen de contacten met justitie en parket die men vroeger gehad heeft echter
nog van invloed zijn op de huidige delictfrequentie. Daarom hebben we in een
samenvattende tabel zowel de vroegere delinquentie, de vroegere contacten-
met politie en parket en het huidige integratieniveau ondergebracht, zodat de
samenhang tussen al deze factoren en de huidige delinquentie duidelijker in
beeld komt.

De tabel toont het aantal delicten die het laatste jaar gepleegd zijn voor
twee groepen: zij die twee jaar geleden weinig delicten pleegden en zij die
twee jaar geleden veel delicten pleegden. Hierbij wordt verder onderscheid ge-
maakt tussen hen die geen- en hen die wel contacten met politie en parket
kregen, en tussen hen met een slechte en goede sociale integratie.

Tabel 24: Huidige delictfrequentie naar vroeger delictniveau, vroegere justitiële contacten en
huidige sociale integratie

laag delictniveau hoog delictniveau

geen gereg.
contact

wel gereg. geen gereg.
contact contact

wel gereg.
contact

vroegere delinquentie

0,5 0,6 2,6 2,7

huidige delinquentie

1,2 1,2 1,9 2,2

slechte goede slechte goede slechte goede slechte goede
S-I S-I S-i S-I S-I S-I S-I SA

1,9 0,5 1,6 0,3 2,2 1,3 2,5 0,6

De tabel geeft een goed overzicht van al onze bevindingen. Ten eerste zien
we dat het lage delictniveau relatief laag blijft en het hoge relatief hoog. Hier-
aan dient echter toegevoegd dat het lage delictniveau nu wel hoger is gewor-
den, terwijl het hoge delictniveau is gedaald, zodat beide niveau's naar elkaar
zijn toegegroeid. Ten tweede komt uit de tabel naar voren wat in hoofdstuk 5
ook al geconstateerd was: het volledig ontbreken van enig effect van justitieel
ingrijpen. Of men nu wel of niet geregistreerde contacten gehad heeft, dit
komt in ieder geval niet tot uiting in de gemiddelde delictfrequentie: deze is
voor beide categorieën dezelfde. Wel zien we weer de grote invloed van het
huidige integratieniveau. De verschillen in delinquentie tussen goed en slecht
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geïntegreerde jongeren zijn stelselmatig in dezelfde richting en ze zijn aan-
zienlijk.

.Bovendien blijkt duidelijk dat het huidige integratieniveau van grote invloed
is op het al dan niet weer plegen van delicten. De verschillen in gemiddelde
delictfrequentie tussen de slecht geïntegreerden zijn gering of men nu vroe-
ger veel of weinig delicten pleegde. Precies hetzelfde geldt voor de goed geïn-
tegreerden: onafhankelijk van het vroegere delictniveau is de huidige gemid-
delde delictfrequentie laag. We mogen dan ook concluderen dat de sterkste
invloed op delinquent gedrag van jongeren uitgaat van het niveau van sociale
integratie.

6.4 Veranderingen in sociale integratie en justitiële contacten

Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de
mogelijke impact van sociale integratie. op justitiële contacten. We hebben
eerder,gezien dat er een significante samenhang bestaat tussen huidige inte-
gratie en de huidige justitiële contacten, ook als men controleert voor het de-
linquentieniveau (r= -.16, p«0.003), (bijlage, tabel 8, schema 3).

We hebben daaraan de veronderstelling gekoppeld dat dit wellicht ver-
klaard kan worden doordat de politie selecteert op factoren die met sociale in-
tegratie samenhangen - zoals bv. gezinsachtergronden en schoolbezoek -.

Maar we zouden toch ook willen controleren of de vroegere integratie even-
tueel van invloed is op de latere justitiële contacten. Dit is echter een eerste
stap. Hierna zal geanalyseerd worden of verandering in het integratieniveau
effect heeft op het justitiële ingrijpen.

Met behulp van het schema kunnen we dat als volgt verbeelden.

1981 1983

integratie integratie

delinquentie ---I idelinquentie

justitiële - JjustitiëIe
contacten contacten

De eerste relatie die onderzocht wordt is weergegeven door de schuine pijl:
in hoeverre hangt vroegere integratie samen met huidige justitiële contacten?
De enkelvoudige correlatie in de pad-analyse is r= -.20, p«0.001, en dat is
een significant verband. Maar als er gecontroleerd wordt voor het huidige inte-'
gratieniveau en de' huidige delinquentie, dan is er geen enkel verband meer
tussen vroegere integratie en huidige justitiële contacten (bijlage, tabel 8,
schema 2). Wij hadden die samenhang in feite ook niet verwacht, omdat tus-
sen vroegere integratie en huidige delinquentie evenmin een verband bestond.
Dit resultaat bevestigt nogmaals de bevinding dat het sociale integratie-
niveau van een bepaald ogenblik weinig voorspellende waarde heeft met be-
trekking tot later gedrag van jongeren, omdat het geen statisch maar een dy-
namisch gegeven is.

Is er dan wel een verband tussen het huidige integratieniveau en de nieuwe
contacten met politie en parket?

Dit ligt wel in de verwachting omdat dit verband in .het eerste onderzoek
reeds vastgesteld was. Uit de pad-analyse komt een correlatie van r= -.27,
p«0.001, naar voren. Wanneer men controleert zowel voor het huidige delin-
quentieniveau als voor de vroeger opgetreden justitiële contacten dan is de
partiële correlatie r = - .16, p«0.003, een zwakke maar wel significante samen-
hang. De verklaarde variantie is echter zeer gering (3%).

Tenslotte is nog onderzocht of veranderingen in sociale integratie samen-
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hangen met veranderingen in het aantal justitiële contacten. Teneinde deze
vraag op enigszins eenvoudige wijze te kunnen beantwoorden hebben we hier
slechts onderscheid gemaakt tussen een slechte integratie (scores 1-6) en
een goede integratie (scores 7-10).

Tabel 25: Verandering sociale integratie en stijging aantal contacten

Contacten met politie en parket (N = 328)

Verandering van de Stijging totaal Stijging Stijging
sociale integratie aantal contacten P-contacten O.M.-contacten

Slecht gebleven .72 .32 .36
Van goed naar slecht .41 .30 .06

Van slecht naar goed .13 .09 .09
Goed gebleven .10 .06 .04

F=5.3, P«0.001 F=2.0, P«0.11 F=5.6, P«0.001

Duidelijk komt naar voren dat de groep die nu slecht geïntegreerd is aan-
zienlijk meer justitiële contacten heeft gekregen dan de groep die nu goed
geïntegreerd is. Dit geldt met name voor de politiecontacten en wanneer men
het totaal aantal contacten telt. De verandering van goed naar slecht lijkt wel
door te werken voor zover het de politiecontacten betreft maar niet zozeer
waar het de OM contacten aangaat. De groep jongeren die zowel vroeger als
nu slecht geïntegreerd is heeft duidelijk de meeste contacten met politie en
parket.

Een volgende vraag is of het nog verschil zou maken voor het verband tus-
sen veranderingen in sociale integratie en justitiële contacten of de vroegere
contacten slechts informeel waren dan wel officieel geregistreerd.

Tabel 26: Verandering in integratie en stijging aantal justitiële contacten bij constant houden
vroegere contacten

Verandering in integratie Stijging totaal aantal contacten

Geen geregistreerde Wel geregistreerde
contacten vroeger contacten vroeger

Slecht gebleven .49 1.1
Vroeger goed nu slecht .16 .64

Vroeger slecht nu goed .08 .40
Goed gebleven .11 .80

F= 1.6, P«0.19 F =.5, P«0.68

Wanneer we dit onderscheid naar aard van het justitiële contact maken dan
blijkt er van de eerder geconstateerde verschillen niets meer over te blijven.
Duidelijk geeft bovenstaande tabel aan dat de grote verschillen in stijging van
het aantal contacten niet te vinden zijn tussen hen die slecht of goed geïnte-
greerd zijn maar tussen hen die geen- en hen die wel geregistreerde contacten
hebben gehad.

Wanneer we nu de eerste kolom bekijken - die de jongeren betreft die vroe-
ger geen geregistreerde contacten hebben gehad - dan blijkt de groep die
altijd al slecht geïntegreerd was wel meer nieuwe contacten te hebben gekre-
gen dan de anderen maar het verschil is niet significant. Overigens'is er nau-
welijks verschil tussen de goed geïntegreerden en degenen met wie het nu
slechter gaat.

Hetzelfde geldt in feite voor de groep die vroeger wel geregistreerde contac-
ten had. Er is wel enig verschil tussen de altijd al slecht geïntegreerden en de
anderen maar ook dit is niet significant. Voor wat de anderen betreft maakt
het integratieniveau niets uit. In welke zin de integratie ook is veranderd het
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heeft geen effect op de stijging van het aantal contacten met politie en parket.
De conclusie moet dan ook zijn dat wijziging in het niveau van de sociale

integratie nauwelijks iets te maken heeft met het al dan niet krijgen van justi-
tiële contacten.

Alweer komt uit dit onderzoek naar voren dat nieuwe contacten met politie
en parket hoofdzakelijk bepaald worden door vroegere contacten. Het sociale
integratieniveau of veranderingen daarin, hebben daar slechts een geringe, of
geen invloed op.

6.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is bekeken of sociale integratie - zowel die van twee jaar
geleden als de huidige - invloed uitoefent op de delinquentie en de justitiële
contacten van jongeren.

We hebben daarmee antwoord willen geven op de laatste'twee vragen die in
de inleiding gesteld werden: in hoeverre is er verband tussen gewijzigde
sociale integratie en veranderingen in delinquentie en in justitiële contacten.
Eerst is bezien of het huidig integratieniveau de huidige delinquentie beïn-
vloedt. In dit verband zijn dezelfde samenhangen gevonden als in het eerste
onderzoek: sociale integratie vertoont zowel toen als nu een sterke samen-
hang met het niveau van de delinquentie.

Die integratie vertoont echter geen verband met de huidige justitiële con-
tacten als men controleert voor de vroegere contacten. Dat komt omdat eer-
dere contacten met politie en parket veel sterkere voorspellers zijn voor latere
contacten dan de huidige sociale integratie.

Vervolgens hebben wij de veranderingen in sociale integratie in verband ge-
bracht met delinquentie en justitiële contacten. Die,veranderingen blijken een
zeer groot effect te hebben op het delinquentieniveau.

Twee conclusies konden op grond van de resultaten worden getrokken:
- eerdere justitiële contacten hebben geen effect op de latere delinquentie;
- het grootste effect op het delictniveau wordt uitgeoefend door wijzigingen

in het integratieniveau.

Met betrekking tot justitiële contacten kan niet gezegd worden dat vroegere
integratie daarop invloed heeft: als men voor huidige integratie en delinquen-
tieniveau controleert dan verdwijnt elke samenhang. Veranderingen in het
integratieniveau lijken in eerste instantie wel te leiden tot wijziging in het aan-
tal justitiële contacten. Maar wanneer men controleert voor vroegere contac-
ten dan verdwijnt ook dit verband.

Nogmaals moet geconcludeerd dat nieuwe justitiële contacten hoofdzake-
lijk bepaald worden door eerdere dergelijke contacten en nauwelijks door ver-
andering in sociale integratie.
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7 Conclusies en slotbeschouwing

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag is uitgebracht, is een follow-
up onderzoek. Dit betekent dat een groep jongeren tussen 14 en 20 jaar, die
eerder geïnterviewd waren en waarvan gegevens waren verzameld over hun
contacten met politie en justitie, na 11/2 à 2 jaar opnieuw benaderd werden.

Ze werden weer geïnterviewd en registratie van mogelijke contacten met
politie en justitie die in die afgelopen tijd hadden plaatsgevonden werd op-
nieuw verzameld. Doel hiervan was om na te gaan welke veranderingen opge-
treden waren in enerzijds delinquent gedrag en anderzijds justitiële con-
tacten.

Meer specifiek waren de doelstellingen van dit onderzoek:
1. Nagaan in hoeverre het optreden van politie en parket verband houdt met

hernieuwde delinquentie en nieuwe justitiële contacten.
2. Nagaan in hoeverre wijzigingen in de sociale integratie van jongeren

samenhangen met hernieuwde delinquentie en nieuwe justitiële con-
tacten.

Deze doelstellingen hebben geleid tot een verder uitgewerkte vraagstelling,
die als volgt globaal omschreven kan worden:
1. Welke veranderingen zijn er in de afgelopen periode opgetreden in de

sociale integratie van de jongeren, hun al dan niet delinquente gedrag en
de eventuele contacten met politie en parket?

2. Wat zijn de kenmerken van jongeren die tijdens de follow-up periode zijn
gestopt met het plegen van delicten vergeleken met hen die daar mee door-
gingen? Welke kenmerken hebben jongeren die opnieuw met politie en
parket in aanraking kwamen?

3. Wat zijn de effecten van eerdere contacten met politie en parket op de
latere delinquentie en hernieuwd justitieel ingrijpen?

4. Wat zijn de effecten van veranderingen in sociale integratie op hernieuwde
delinquentie en nieuwe contacten met politie en parket?

Naar aanleiding van deze vragen zijn een aantal hypotheses opgesteld. Zo
veronderstelden we dat veranderingen in sociale integratie een sterker effect
op het al dan niet delinquent gedrag van jongeren zouden hebben dan justi-
tieel ingrijpen.

We veronderstelden verder dat justitieel ingrijpen wel effect zou hebben op
het gedrag van jongeren, mits deze redelijk tot goed geïntegreerd zouden zijn.
Als de sociale integratie slecht was, dan verwachtten we weinig effect van
justitieel ingrijpen op delinquentie.

Tenslotte hebben we in dit onderzoek ook aandacht besteed aan de labe-
lingtheorie. Volgens die theorie kunnen contacten met politie en parket be-
paalde stigmatiserende effecten hebben op jongeren. Die effecten kunnen
doorwerken in drie richtingen: ze kunnen het niveau van sociale integratie ver-
minderen; ze kunnen - via het ontstaan van een delinquent zelfbeeld - lei-
den tot meer delinquentie; ze kunnen tot gevolg hebben dat de politie selectief
gaat optreden en die jongeren weer eerder in de kraag grijpt. Al deze effecten
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zijn in dit onderzoek nagegaan. Hierbij veronderstelden we dat er geen labe-
lingseffecten gevonden zouden worden.

De steekproef werd samengesteld uit de oorspronkelijke onderzoekgroep
van ca. 2000 jongeren tussen 12 en 18 jaar. Daar het niet mogelijk was - op
financiële gronden - om alle jongeren uit het eerste onderzoek opnieuw te
benaderen, werden in de eerste plaats diegenen benaderd die eerder gere-
gistreerde contacten met politie of parket gehad hebben. Van de politiegroep
kon 34%, en van de OM-groep 44,5% opnieuw geïnterviewd worden.

Hiernaast werd een controlegroep samengesteld, bestaande uit jongeren
die eerder of geen delicten vermeldden, of wel delicten maar geen gere-
gistreerde contacten opgaven. Deze groep werd met de eerste globaal ge-
matcht op de variabelen leeftijd en geslacht. De respons in deze categorieën
was 45 tot 60%. In totaal werden op deze wijze 331 jongeren opnieuw geïnter-
viewd.

We zullen nu eerst een samenvatting geven van de voornaamste resultaten
van het onderzoek aan de hand van bovenstaande vraagstelling. Hierna zullen
we pogen uit de resultaten enige conclusies te trekken.

Tenslotte zal worden bezien wat de implicaties zijn van deze conclusies met
betrekking tot preventie van jeugddelinquentie en het ingrijpen van politie en
parket.

7.1 Samenvatting van de voornaamste resultaten

7.1.1 Delinquentie, justitiële contacten en sociale integratie

De eerste cluster resultaten heeft betrekking op de veranderingen in delin-
quentie, justitiële contacten en sociale integratie die in de follow-up periode
zijn opgetreden.

Delinquentie

eerder delinquent gedrag hangt samen met later optredend delinquent
gedrag;
vier groepen kunnen worden onderscheiden:

jongeren met blijvend lage delictfrequentie: 55%;
jongeren met blijvend hoge delictfrequentie: 15%;
jongeren waarvan delictfrequentie is gestegen: 15%;
jongeren waarvan delictfrequentie is gedaald: 15%.

Justitiële contacten

van hen die eerder contacten met politie en parket hadden, heeft na 2 jaar
60% geen nieuwe- en 40% wel nieuwe geregistreerde contacten gekregen;
er is een sterk verband tussen de aard van het vroegere contact en de
nieuwe geregistreerde contacten: van hen die eerder geen geregistreerd
contact hadden heeft nu een vijfde een geregistreerd contact; van hen die
eerder politiecontacten hadden is dit 37,5% en van hen die eerder OM-con-
tacten hadden is het 44,5%;
het opnieuw in aanraking komen met politie en parket is onafhankelijk van
delictfrequentie.
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Sociale integratie

Hoewel tussen sociale integratie vroeger en nu, een sterke samenhang
bestaat, is de integratie van de onderzoekgroep in zijn totaliteit gedaald.
Met name de gezinsintegratie vertoont lagere scores.
Er is echter sprake van een positievere gerichtheid op vrijetijdsbesteding
en een sterkere ondersteuning van conformerende waarden en normen ten
aanzien van delinquentie.
De wijzigingen in sociale integratie lijken samen te hangen met ontwikke-
ling en groei van de onderzochte jongeren in de afgelopen 2 jaar.
Die wijzigingen gaan niet gepaard met een globale verhoging van het delin-
quentieniveau.

Wie plegen opnieuw delicten?

- Van degenen die vroeger delicten pleegden is - in een periode van plus
minus 2 jaar - de helft gestopt, en de andere helft doorgegaan met het
plegen van delicten.

- Jongeren die opnieuw delicten pleegden onderscheiden zich van hen die
daarmee gestopt zijn in een aantal opzichten:

ze zijn jonger;
het onderwijsniveau is lager;
2 jaar geleden waren ze al slechter geïntegreerd en nu zijn ze dat nog;
ze zijn al op vroegere leeftijd begonnen met het plegen van delicten;
ze pleegden 2 jaar geleden al meer delicten.

- Zij die stopten en doorgingen verschillen niet in sociaal-economische
status, werkstatus van de vader en werkstatus van de jongere zelf.

Wie komen opnieuw met politie en parket in aanraking?

- Jongeren die opnieuw met politie en parket in contact komen onderschei-
den zich van hen bij wie dit niet het geval is op de volgende punten:

ze waren 2 jaar geleden slechter geïntegreerd;
ze pleegden 2 jaar geleden meer delicten;
ze kwamen 2 jaar geleden vaker in contact met politie en parket.

- Beide groepen verschillen niet in huidig delinquentieniveau, in huidige
sociale integratie en in sociaal-economische status.

7.1.2 Effecten van justitieel ingrijpen en van veranderingen in sociale integratie

Dit is het belangrijkste gedeelte van het onderzoek. In samenwerking met
de vakgroep Methoden en Technieken van de sub-faculteit psychologie (R.U.
Leiden) is een model ontwikkeld met behulp van het computerprogramma
LISREL (Lineair Structural RELations)1).

Doel van het model is de processen die in de follow-up periode zijn opgetre-
den, meer inzichtelijk te maken.

1) Zie voor de verantwoording: Meijerink, F., P.G.M. van der Heijden, A. Mooijaart "Using Lisrel to
choose between contradicting criminological theories", paper presented at the Third Inter-
national Symposium on Data Analysis, Brussels, june 1985; sub-faculteit psychologie, vakgroep
Methoden en Technieken, R.U. Leiden.
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1981 1983

.57
sociale integratie sociale integratie

H-37 -45

-.14 delinquentie -delin uentie -.12

.46 I .19

.35
justitiële contacten justitiële contacten

X2=5.38 df=5 p=.37

We herinneren er nog eens aan dat we voor sociale integratie de totale inte-
gratiescores hebben berekend, dat we onder delinquentie, de delictfrequentie
van het jaar voor het interview verstaan, en dat als 'justitiële contacten' de ge-
registreerde contacten met politie en parket worden beschouwd.

Eerst zullen nu de effecten van justitieel ingrijpen bekeken worden en ver-
volgens de effecten van veranderingen in sociale integratie.

7.1.2.1 Effecten van justitieel ingrijpen

Justitieel ingrijpen en latere sociale integratie

Er kon geen'labelingeffect worden vastgesteld van justitieel ingrijpen op
latere sociale integratie.
Hoge scores op de labelingindex, die de beleving van stigmatiserende ge-
volgen van het justitiële contact meet, 'gaan wel samen met veel justitiële
contacten en slechte sociale integratie. Het labelingeffect is echter vrij
zwak: het werd alleen vastgesteld voor die beleving en niet voor de variabe-
len die de reacties van gezin, school en vrienden hebben gemeten.

Volgens de therorie zouden contacten met politie en parket een ongunstige
invloed hebben op de integratie van jongeren = d.w.z. hun relaties en functio-
neren - in gezin, school en wellicht-ook vriendengroep. Deze hypothese is
niet bevestigd: de correlatie tussen vroegere justitiële contacten en latere
integratie was zo laag dat ze als zonder betekenis moet worden beschouwd.
In het model loopt daarom geen pijl van justitiële contacten vroeger naar soci-
ale integratie nu.

Justitieel ingrijpen en latere delinquentie

- Geregistreerde contacten met politie en parket hebben geen effect op het
niveau van de later optredende delinquentie.

In dit geval was de hypothese dat justitieel ingrijpen wel degelijk effect zou
hebben op het al dan niet weer optreden van delinquent gedrag of het delict-
niveau. Wel maakten we een zeker voorbehoud: we meenden dat er van meer
effect sprake zou zijn indien de jongere redelijk goed geïntegreerd was.

Rekening houdend met verschillende integratieniveau's bleek dit echter
niet het geval. Slecht geïntegreerde jongeren plegen meer delicten dan goed
geïntegreerde jongeren, onafhankelijk van het feit of zij al dan niet gere-
gistreerde contacten met politie en parket hadden gehad. De labelinghypo-
these volgens welke contacten met politie en parket tot meer delinquentie
zouden moeten leiden wordt echter evenmin door de resultaten bevestigd.
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Uit het model kwam geen enkele samenhang naar voren tussen gere-
gistreerde contacten vroeger en delinquentie nu en we zien in het model dan
ook geen pijl tussen beiden lopen.

Justitieel ingrijpen en latere justitiële contacten

- Eerdere justitiële contacten blijken de sterkste voorspellers voor latere
justitiële contacten.

Dit geldt met name voor jongeren met hoge delictfrequentie: hadden ze een
eerder geregistreerd contact dan is de kans op nieuwe geregistreerde contac-
ten groot, hadden zij eerder niet een dergelijk contact dan is de kans op een
geregistreerd contact nu klein.

Uit de het LISREL model komt naar voren dat de correlatie tussen justitiële
contacten vroeger en nu relatief hoog is (.35) en we moeten besluiten dat het
hier om een belangrijke samenhang gaat. Eerder is al gesteld dat er voor het
eerste geregistreerde contact waarschijnlijk een hoge drempel bestaat maar
dat - wanneer die drempel eenmaal is overschreden - bij nieuwe contacten
vrijwel automatisch een proces-verbaal volgt.

7.1.2.2 Effecten van verandering in sociale integratie

Huidige integratie en delinquentie

- de huidige integratie hangt sterk samen met de huidige delinquentie;
- het vroegere delinquente gedrag heeft geen autonoom effect op de later

optredende delinquentie.

Het model toont eenrelatief hoge correlatie tussen sociale integratie nu en
het huidige delinquentieniveau (r= -.45).

Verandering in sociale integratie en delinquentie

- veranderingen in het niveau van sociale integratie hangen zeer sterk
samen met veranderingen in delictfrequentie;

- is de integratie verbeterd, dan daalt de delictfrequentie aanzienlijk;
- is de integratie verslechterd dan stijgt de delictfrequentie sterk.

Deze bevindingen, waaraan in het rapport veel aandacht is besteed, kan
men niet rechtstreeks uit het model halen. In feite zou het gaan om een pijl die
van integratie vroeger naar integratie nu en vervolgens naar delinquentie nu
loopt. Het gaat hierbij om het volgende proces. De hoge correlatie (.57) wijst er
op dat er een zeer sterk verband bestaat tussen vroegere en huidige sociale in-
tegratie. De reden daarvoor is dat in het leven van de meeste jongeren gedu-
rende zo'n 2 jaar niet zo veel verandert: er is een grote mate van continuïteit.

Dat geldt echter niet voor alle jongeren. Bij sommigen is het gedurende de
afgelopen periode beter gegaan, bv. beter op school, op het werk, in het gezin.
Bij anderen is daarentegen de leefsituatie verslechterd: de jongere is bv. van
school afgegaan, heeft meer conflicten met zijn ouders en ontwikkelde een
minder gunstige vrijetijdsbesteding. Deze veranderingen nu blijken een zeer
sterk verband te tonen met het al dan niet weer plegen van delicten. Hoe beter
het gaat des te minder delicten; hoe slechter het gaat des te meer delicten.

Men mag hieruit concluderen dat verandering in leefsituatie de sterkste
voorspeller is voor verandering in het delinquente gedrag.
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Verandering in sociale integratie en justitiële contacten

- sociale integratie - zowel vroeger als nu - hangt samen met justitiële
contacten;

- veranderingen in sociale integratie houden echter geen verband met het
optreden van nieuwe justitiële contacten, als men rekening houdt met de
vroegere contacten;

- onafhankelijk van veranderingen in sociale integratie hebben degenen met
eerder geregistreerde contacten nu meer nieuwe contacten, dan degenen
die vroeger geen geregistreerde contacten hadden.

In het model lopen twee pijlen van sociale integratie naar justitiële contac-
ten, zowel voor vroeger als voor nu. Dit betekent dat de politie bij registratie
rekening houdt met een aantal factoren die in het concept integratie opgeno-
men zijn, zoals gezinsachtergronden, schoolbezoek e.d.. De verklaarde varian-
tje is echter in beide gevallen gering.

Waarschijnlijk is het echter zo dat de politie met dit soort factoren vooral
rekening houdt als er voor de eerste maal een contact geregistreerd wordt. We
leiden dit af uit het feit dat veranderingen in sociale integratie geen verband
meer houden met het optreden van nieuwe geregistreerde contacten. Jonge-
ren met vroegere contacten krijgen nu meer nieuwe contacten dan jongeren
zonder vroegere contacten, of hun situatie nu verbeterd of verslechterd is. Dit
betekent een bevestiging van de drempelhypothese waarbij voornamelijk bij
het eerste geregistreerde contact, gewikt en gewogen wordt en men verschil-
lende achtergrondfactoren bij de beslissing betrekt. Komt de jongere daarna
weer met de politie in aanraking dan is men nauwelijks meer geneigd om met
andere factoren dan het eerdere contact rekening te houden, zodat bijna auto-
matisch nieuwe registratie volgt.

7.1.3 Enkele conclusies

Twee fundamentele problemen zijn in de beide onderzoeken steeds aan de
orde geweest. Het eerste is de vraag wat de oorzaken zijn van delinquent ge-
drag; en het tweede is in hoeverre het ingrijpen van politie en parket zou kun-
nen bewerkstelligen dat jongeren stoppen met het plegen van delicten.

Wat het eerste probleem betreft is er gezocht naar een verklaring voor delin-
quent gedrag op grond van de sociale-controletheorie.

In dit opzicht mogen we concluderen dat het follow-up onderzoek aan deze
theorie nog sterkere steun verleent dan het eerste onderzoek.

Niet alleen bleek opnieuw dat sociale integratie samenhangt met delin-
quentie, maar bovendien kon vastgesteld worden dat veranderingen in het
integratieniveau een directe impact hebben op de delictfrequentie. Verbetert
de integratie dan daalt de delictfrequentie; verslechtert ze dan stijgt de delict-
frequentie. Deze samenhangen bleken bijzonder sterk te zijn.

Op grond van deze resultaten mogen we zeggen dat de sociale-controle-
theorie in ieder geval een essentiële bijdrage vormt tot de verklaring van delin-
quent gedrag.

Het tweede probleem is aanzienlijk gecompliceerder. De verwachtingen
over mogelijke effecten van het ingrijpen van politie en parket waren niet al te
hoog gespannen. Het kwam ons voor dat over het algemeen eenmalige, en in
ieder geval geïsoleerde gebeurtenissen zoals contacten met politie en Officier
van Justitie, nooit die bepalende invloed op het gedrag van jongeren zouden
kunnen uitoefenen, als de meer permanente en alles doordringende levens-
situatie waarin jongeren verkeren. Ook al zouden perceptie en beleving van
dergelijke contacten zeer indringend zijn, dan nog gaat het om gebeurtenis-
sen van voorbijgaande aard die niet noodzakelijk diepe sporen hoeven na te
laten.
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Met andere woorden de eerste hypothese was dat sociale integratie een
sterker effect op het gedrag van jongeren zou hebben dan contacten'met poli-
tie en parket. De tweede hypothese was evenwel dat er wel van effecten
sprake zou zijn bij middelmatig en goed geïntegreerde jongeren. Hier werd uit-
gegaan van een schokeffect bij redelijk functionerende en weinig delinquente
jongeren.

De volgende drie hypothesen betreffen de zg. labelingseffecten. De ver-
wachting was dat labelingseffecten van contacten met politie en parket in de
zin van verslechtering van sociale integratie, verhoging van delinquentie en
vermeerdering van justitiële contacten niet vastgesteld zouden kunnen
worden.

De eerste hypothese is bevestigd. We zagen al dat veranderingen in sociale
integratie duidelijk gepaard gaan met wijzigingen in de delictfrequentie.

Justitiële contacten daarentegen hadden geen enkel effect op de later ge-
pleegde delinquentie. Of er nu wel of niet geregistreerde contacten waren ge-
weest maakte voor het latere delictniveau niets uit. Maar ook als men differen-
tieerde naar integratieniveau dan kwam er geen enkel verschil in delictfre-
quentie naar voren tussen hen die geen en hen die wel contacten hadden - of
de jongere nu slecht of goed geïntegreerd was.

Dit is een enigszins schokkende en teleurstellende conclusie. Hoe jongeren
ook die contacten ervaren - en sommigen geven er blijk van dat het voor hen
een aangrijpende gebeurtenis was - dit blijkt niet op rechtstreekse wijze
door te werken in hun latere gedrag. In hoeverre die contacten een generaal
preventief effect hadden op de peer-groep van de jongeren, valt op grond van
ons materiaal niet te zeggen. Erg waarschijnlijk lijkt het ons echter niet.

Onze verwachting dat justitieel ingrijpen bij goed geïntegreerde jongeren
wel effecten teweeg zou brengen, blijkt niet met de feiten overeen te komen.
Op grond hiervan dient de tweede hypothese verworpen te worden.

Wat de labelingshypothesen betreft zijn de resultaten enigszins verwar-
rend. Er kon een labelingindex gevormd worden die voornamelijk de gevolgen
van stigmatisering door het justitiële ingrijpen meet. Deze index hing samen
met aantal contacten en integratieniveau. Voor alle andere labelingvariabelen
gold dat echter niet. Deze gegevens wijzen er in ieder geval op dat jongeren
aangeven nadelige gevolgen te ondervinden van contacten met politie en
parket.

Maar hoezeer de gevoelens door de contacten gestigmatiseerd te zijn bij de
jongeren ook leven, in ieder geval lijken ze niet sterk door te werken: het justi-
tieel ingrijpen heeft geen invloed gehad op de latere sociale integratie. Even-
min hebben ze geleid tot meer delinquent gedrag als gevolg van die ge-
voelens.

Tenslotte vond de derde labelinghypothese bevestiging in de sterke samen-
hang tussen vroegere en latere justitiële contacten. Vooral onder jongeren
met hoge delictfrequentie bleek de stelling "eens contact, weer contact" op
te gaan. Onafhankelijk van het delictniveau bleek de kans op nieuwe contac-
ten onder hen die eerder al met politie of parket in aanraking gekomen waren
aanzienlijk groter dan onder hen die geen eerdere contacten kenden.

7.2 Implicaties van het onderzoek

We komen nu tot de belangrijke vraag: wat zijn de implicaties van deze
resultaten voor het beleid ten aanzien van jeugdige delinquenten. In dit op-
zicht zouden we drie vormen van beleid willen onderscheiden.

Wil men iets doen aan oorzaken van delinquent gedrag dan komt men
terecht in preventieve sfeer. Er zijn aanwijzingen dat er op dit terrein heel wat
concrete maatregelen denkbaar zijn zowel op het gebied van een directer,
extern toezicht op jongeren in delinquentiebevorderende situaties, als met be-
trekking tot het versterken van de binding van jongeren met de samenleving.
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In de volgende paragraaf zullen in dit verband een aantal aanbevelingen wor-
den gedaan.

De tweede vorm van beleid betreft het sepotbeleid van politie en parket.
In de eerste plaats zou ik willen terugkomen op het uitgangspunt van dit

onderzoek, nl. het beleid van minimale interventie van politie en parket. De re-
sultaten van het onderzoek geven in feite steun aan dit beleid. Wanneer men
constateert dat de effecten van het ingrijpen onbestaand of gering zijn en -
zo ze er zijn -, eerder negatief van aard, dan lijkt een beleid van grote terug-
houdendheid bij het vervolgen van jongeren zeker een wijs beleid.

Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Politie en parket komen met
grote aantallen jongeren in aanraking en moeten iedere keer beslissingen ne-
men waarbij de grote zorg is: doe ik er goed aan deze jongere te laten gaan;
zou er misschien toch iets moeten gebeuren; hoe groot is het risico dat deze
jongere doorgaat met het plegen van delicten, zou men mogelijkerwijze een in-
vloed ten goede kunnen uitoefenen in een risicovolle situatie? Het betreft hier
de beslissing of er van enig ingrijpen sprake dient te zijn, en de vraag welke
criteria hierbij gehanteerd zouden moeten worden.

De derde vorm van beleid heeft betrekking op de aard van dat ingrijpen: zijn
er zinvoller vormen van ingrijpen denkbaar dan die welke men nu tot zijn be-
schikking heeft en zo ja, aan welke vormen kan men dan denken.

In de volgende paragrafen zal aan deze drie aspecten aandacht worden ge-
geven.

7.2.1 Preventie van jeugdcriminaliteit

Het is wellicht goed er nog eens op te wijzen dat het meeste delinquente
gedrag van jongeren van voorbijgaande aard is. De grote meerderheid van hen
houdt er gewoon vanzelf mee op. In onze steekproef stopte gedurende de
follow-up periode de helft al weer met het plegen van delicten.

Dit verschijnsel is niet zo moeilijk te verklaren. De jeugd is per definitie een
levensfase waarin men nog weinig geëngageerd is en zich van de wereld van
de volwassenen nog niet al te veel hoeft aan te trekken. Men heeft in die
wereld nog niet echt geïnvesteerd en men voelt zich daarvoor dan ook niet in
het minst verantwoordelijk. Het gevolg daarvan is dat, wanneer de gelegen-
heid zich voordoet en de kans van ontdekking gering is, grote groepen jonge-
ren niet zo veel remmingen te overwinnen zullen hebben om over te gaan tot
het plegen van delicten. Dit kunnen bv. winkeldiefstallen zijn - uit een soort
sport - maar ook vernielingen en agressie tegen personen - als men flink.
wat gedronken heeft.

De implicatie van dit alles is dat veel delinquentie voorkomen zou kunnen
worden indien de gelegenheid hiertoe zou kunnen worden beperkt. Dit lijkt
sommigen wellicht een al te simpele stelling maar als ons uitgangspunt -
dat het grootste deel van de jeugdcriminaliteit veroorzaakt wordt door zeer ge-
wone, in geen enkel opzicht afwijkende jongeren - juist is, dan valt op deze
stelling niet veel af te dingen.

Er is op dit terrein overigens heel wat onderzoek gedaan dat steun biedt aan
deze stelling. Zo werd in Londen geconstateerd dat de bekende dubbeldeks-
bussen boven veel meer te lijden hadden van vandalisme dan beneden, waar
een conducteur aanwezig was: het inzetten van meer conducteurs deed de
vernielingen in die bussen drastisch verminderen.2) Uit een ander onderzoek
naar vernielingen van openbare telefooncellen bleken cellen die geplaatst
waren in café's, winkels en wasserettes aanzienlijk minder vernielingen op te
lopen dan de cellen die op straat stonden. Dit hield verband met het toezicht
dat door het daar aanwezige personeel werd uitgeoefend.3)

2) Mayhew P.; R.V.G. Clarke, A. Sturman, J.M. Hough: Crime as opportunity, Home Office Research
Study, no. 34, London, HMSO, 1976.

3) Mayhew P., R.V.G. Clarke, J.N. Burrous, J.M. Hough, S.W.C. Winchester: Crime in Public View,
Home Office Research Study, no. 49, 1979.



. Waar het in essentie om gaat is dat men de criminaliteit die op openbare
plaatsen voorkomt - en dat is voor het merendeel jeugdcriminaliteit - kan
verminderen door de externe sociale controle te versterken.

Mayhew e.a. onderscheiden drie verschillende groepen externe controleurs:
politie en veiligheidspersoneel; gewone burgers die een zeker informeel toe-
zicht houden op hun huizen en hun buurt; personen die uit hoofde van hun
beroep toezicht uitoefenen zoals conducteurs, concierges in flats en school-
gebouwen, parkeerwachters, receptionisten, winkelpersoneel. De vraag is of
het niet mogelijk is om het functioneren van deze drie groepen ten aanzien
van de preventie van delicten zoals vandalisme, winkeldiefstal, diefstal uit
auto's en inbraak, te verbeteren.

In de eerste plaats blijkt dat veranderingen in het politieoptreden, en met
name de voetsurveillance, het inzetten van wijkteams en het verbeteren van
de relatie politie-publiek een zekere invloed hebben. Uit de verschillende expe-
rimenten, die door het WODC is Osdorp, Hoogeveen en Sittard uitgevoerd wer-
den, bleek vooral het vandalisme op deze wijze aantoonbaar verminderd te
kunnen worden.4)

De individuele burgers vormen in het geheel waarschijnlijk de zwakste
schakel. Ten eerste merken mensen vaak niet eens dat er in hun omgeving een
misdrijf voorvalt, en als ze al iets merken onderscheiden ze dikwijls niet of het
nu om een delict gaat of niet. Is dat wel het geval dan aarzelen ze veelal met
het waarschuwen van de politie: uit angst, weerzin om bij een misdrijf betrok-
ken te worden, of gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van het politieop-
treden. De derde groep toezichthouders is in onze moderne samenleving sterk

.teruggedrongen op grond van economische motieven. Daarbij is volstrekt
voorbijgegaan aan de criminaliteitspreventieve functie van dergelijke toe-
zichthouders. Uit experimenten is evenwel steeds weer gebleken dat zowel
vandalisme als diefstallen aanzienlijk verminderen bij aanwezigheid van con-
cierges, parkeerwachters, bewakers van fietsenstallingen, conducteurs e.d.
Het ziet er naar uit dat onze samenleving, wil zij de jeugdcriminaliteit vermin-
deren, toch weer wat meer zal moeten investeren in dit type toezichthoudende
functies, waardoor de externe controle op het gedrag van jeugdigen wordt ver-
sterkt.5) Deze maatregelen zullen vooral effect hebben op het grote aantal ver-
nielingen en diefstalletjes van doorsnee groepen jongeren.

De weliswaar beperkte maar meer ernstige groep persistente delinquenten
wordt met dit type maatregelen echter onvoldoende bereikt. Voor deze jonge-
ren geldt dat de binding met de samenleving zo zwak is dat zij er niet zo ge-
makkelijk toe gebracht zullen worden hun delinquente gedrag te staken. In dit
verband zouden we willen teruggrijpen naar het eerste onderzoekrapport waar
uitgebreid werd ingegaan op de rol van de school bij het ontstaan van delin-
quent gedrag: mislukken op school bleek de sterkste predictor van delinquent
gedrag.

Wat zou de school kunnen doen om de band en het functioneren op school
te verbeteren en mislukking te voorkomen? Naar het ons voorkomt zou dit op
twee manieren dienen te gebeuren, nl. door zowel de negatieve sociale con-
trole als de positieve sociale controle te versterken. Hiermee wordt bedoeld
dat er aan de ene kant veel meer controle zou moeten worden uitgeoefend op
de aanwezigheid van de leerlingen bij de lessen, en hun gedrag op school, ter-
wijl aan de andere kant de school meer beloningen zou moeten toekennen
voor goede prestaties binnen het schoolgebeuren - ook al zijn dit andere dan
leerprestaties.

4) Spickenheuer, J.L.P.: Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp: een
onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling, WODC, 1983.
Nuyten-Edelbroek, E.G.M.: Projectsurveillance in voorkoming misdrijven in Hoogeveen, WODC,
1982.

5) Zie ook het Interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit, Staatsuitgeverij 's-Graven-
hage, 1984.
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Hoewel een ieder zich bewust is van het feit dat schoolpopulaties van
adolescenten nu aanzienlijk moeilijker zijn te hanteren dan bv. in de jaren '50,
kan het toch niet zo zijn dat er met betrekking tot het spijbel en ordeprobleem
geen oplossingen meer te vinden zouden zijn. Met name het spijbelen neemt
in sommige steden verontrustende proporties aan. Met behulp van een
systeem van telefoneren en in te vullen briefjes en met onmiddellijk inschake-
len van ouders, de ambtenaar leerplichtzaken en soms ook de kinderpolitie
moet dit euvel beter te bestrijden zijn. Het belangrijkste is waarschijnlijk een
nauwe samenwerking en betrokkenheid van de ouders: er zijn scholen die op
deze wijze het spijbelprobleem goed hebben weten te beheersen.

Een tweede probleem is het negatieve gedrag tijdens de lessen. Het komt
me voor dat de school ook hier een duidelijke verantwoordelijkheid heeft en
niet kan volstaan met bv. het tijdelijk van school sturen. Goede ervaringen zijn
opgedaan in een experiment op een junior high-school in Kalamazoo, Michi-
gan met het instellen van een speciale klas voor jongeren met disciplinaire
problemen.6) Een dergelijke klas staat onder leiding van van een ervaren
leraar die geen last heeft van ordeproblemen. De eigen leraar geeft de jongere
een specifieke taak op die hij tijdens zijn strafperiode moet voltooien.
Alvorens hiermee te starten dient de jongere een verslag te schrijven over de
redenen van zijn gedrag en wat hij in het vervolg hieraan denkt te doen. Na af-
loop van de tijd die in deze speciale klas is doorgebracht volgt een evaluatie-
gesprek.

Hiernaast zou het percentage mislukkingen op school teruggedrongen
moeten worden. Te denken valt ook hier aan speciale klassen met alternatieve
lesprogramma's (werken met kortere uren, deelcertificaten, meer individueel
gerichte lessen). Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is het P.P.I. in
Amsterdam, een instituut voor school drop-outs. De resultaten van die aanpak
lijken in eerste instantie zeker positief.

Tenslotte zou de participatie aan het schoolgebeuren - juist door zwak-
kere leerlingen - vergroot dienen te worden. Het zou aanbeveling verdienen
om bij schoolevenementen zoals schoolfeesten, sportwedstrijden e.d. die
zwakkere leerlingen bij de organisatie te betrekken. Ook waar het zaken be-
treft als vertegenwoordiging van de klas in besturen en dergelijke zou men
deze leerlingen veel meer moeten inschakelen. Waarschijnlijk zal dit extra
coaching vragen van de school omdat deze leerlingen meestal ook tekorten
vertonen in sociale vaardigheden, waardoor ze dit type functies moeilijker
kunnen vervullen. Op deze wijze zou de school beloningen kunnen toekennen
voor andere dan alleen leerprestaties en aldus de betrokkenheid van veel jon-
geren bij de school vergroten. In dit verband zou ook de betrokkenheid van ou-
ders bij de school bevorderd dienen te worden: onmiddelijk contact bij spijbe-
len, meer tussenrapporten meer overleg met ouders over hun kinderen, meer
informatie over het gevolgde onderwijs,-meer open dagen, meer deelname aan
schoolfeesten e.d.

Rutter e.a. wijzen in hun onderzoek onder middelbare scholen 7) nog op een
aantal andere factoren. Zo bleken scholen met de hoogste delinquentiecijfers
een meerderheid van weinig begaafde leerlingen uit de laagste sociale klas-
sen te hebben. In dat verband moet ook de bevinding uit dit onderzoek dat de
meeste delinquentie in, het lager beroepsonderwijs en het MAVO-onderwijs
voorkomt, gezien worden. Bekend is ook in Nederland dat met name het lager
beroepsonderwijs dikwijls een vergaarbak vormt voor zwakkere, ongemoti-
veerde leerlingen uit de lagere klasse. Rutter bepleit dan ook een evenwich-
tiger leerlingenselectie zodat scholen een leerlingenbestand met een betere
spreiding van sociale achtergrond en begaafdheid te zien geven. Bovendien
bleek het gedrag van leerlingen sterk bepaald te worden door vaardigheden

6) Friday, P.: Delinquency prevention though alternative education - The Milwood Project,
Western Michigan University, 1983.

7) Rutter, M., B. Maugham et.al.: Fifteen Thousand Hours: Secondary schools and their effects on
children. London, Open Bodes, 1979.
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van de leraar in het scheppen van een rustige, stimulerende werksfeer waarbij
eenieder aan bod komt. Hierbij wijst hij op het belang van trainen in het
werken met groepen en ook op in-service training, onder begeleiding van men-
toren.

Afgezien van de school zou ook de sport en het club- en buurthuiswerk meer
ingeschakeld dienen te worden. Zo zouden bv. sportclubs en middelbare scho-
len veel meer met elkaar kunnen samenwerken, niet alleen waar het de lessen
lichamelijke opvoeding en sportwedstrijden betreft maar ook om nieuwe
leden te werven en meer jongeren voor het sportgebeuren te interesseren.

Hetzelfde geldt voor het club- en buurthuiswerk: niet valt in te zien waarom
men wederzijds niet meer activiteiten op elkaar laat aansluiten en eventueel
van elkaars faciliteiten gebruik zou maken. Als men op wijkniveau school,
sportvereniging en club- en buurthuiswerk beter met elkaar zouden samen-
werken, dan werkt dit de binding en integratie van jongeren in de lokale ge-
meenschap in de hand. Naar onze mening zou het de moeite lonen om op dit
terrein in een bepaalde stadswijk een uitgewerkt experiment op te zetten met
een L.B.O.-instituut of MAVO als vertrekpunt. Hierbij zou men zich met name
moeten richten op de potentiële en feitelijke drop-outs uit de school en ze op
alle drie de terreinen zowel bij de activiteiten als bij de organisatie ervan moe-
ten betrekken.

7.2.2 Criteria voor ingrijpen van politie en parket

Iedere keer dat politie en justitie in contact komen met individuele jongeren
die een delict hebben gepleegd moeten zij een inschatting maken van het toe-
komstig gedrag en de daaraan verbonden risico's. Hoewel zij weten dat een
aantal jongeren niet zullen recidiveren, is het geen eenvoudige zaak om met
enige zekerheid hierover uitspraken te doen.

Ongetwijfeld zijn er talloze politiemensen en jeugdofficieren die, op grond
van ervaring en intuïtie de risico's goed kunnen inschatten. Maar de onder-
zoekresultaten geven aan dat de voornaamste grond voor het officieel re-
gistreren van contacten of het opstellen van een proces-verbaal het bestaan
van eerdere contacten is. En dit lijkt toch niet zo adequaat, gezien in het licht
van het feit dat er dan nauwelijks meer rekening wordt gehouden met de
sociale achtergronden of het eigenlijke delictgedrag van de jongere. Vier be-
langrijke beginselen zouden de leidraad dienen te vormen voor de beslissing
van politie en Officier van Justitie al dan niet in te grijpen 8). In de eerste
plaats zou politieel of justitieel optreden niet moeten ingrijpen in het natuur-
lijk proces van rijping en dus het weggroeien uit het delinquente gedrag.
Gezegd moet worden dat het beleid van minimale interventie zoals dat door
zeer veel politiekorpsen en parketten in ons land wordt gevoerd, een duidelijke
uiting is van dit beginsel. Ten tweede zouden stappen genomen moeten wor-
den om de kans op mogelijke recidive te verminderen. In de volgende para-
graaf zal aan de orde komen aan welke strategieën men in dit opzicht kan den-
ken. Ten derde dient de samenleving duidelijk te maken dat het plegen van
delicten als onaanvaardbaar gedrag beschouwd wordt. Op welke wijze dit zou
kunnen gebeuren komt eveneens in de volgende paragraaf ter sprake. En
tenslotte, gegeven het feit dat grote aantallen jongeren op een of ander
moment met de politie in aanraking komen zonder dat dit voor hen en de
samenleving blijvende consequenties heeft, dient het ingrijpen overwegend
een minimum aan tijd en kosten te vergen.

Deze beginselen hebben met name betrekking op de grote stroom jeugdige
delinquenten, waarvan het delictgedrag niet bijzonder ernstig en de persoon-
lijke problematiek gering is. Het huidige streven van de politie en het OM is

8) Rutter, M., H. Giller: Juvenile delinquency - Trends and Perspectives,.Penguin Books,
Harmondsworth, England, 1983.
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om ook in deze gevallen op een adequate wijze te reageren en het niet altijd te
laten bij een sepot alleen.

Hiermee is echter nog niet het probleem opgelost van de selectie van de
veel ernstiger groep delinquenten waarvoor de prognose aanzienlijk somber
der is en die zichzelf en de samenleving in de toekomst zeer veel schade drei-
gen te berokkenen.

Men zou in dit opzicht moeten komen tot wat beter gefundeerde aanwijzin-
gen voor toekomstig risico. Dit onderzoek heeft daartoe een bijdrage willen
leveren door na te gaan wat de kenmerken zijn van jongeren die in de afgelo-
pen twee jaar met het plegen van delicten zijn gestopt en van hen die daarmee
zijn doorgegaan. Op basis hiervan zijn de volgende criteria van belang ge-
bleken.
- Is de jongere al vroeg begonnen met het plegen van delicten? Hoe vroeger,

des te meer kans op persistentie van het delinquente gedrag.
- Hoe groot is de verscheidenheid van delicten en de frequentie van het ple-

gen van die delicten? Hoe meer verschillende delicten en hoe groter de
pleegfrequentie, des te meer kans op recidive.

- Hoe staat het met de gezinsrelatie? Hoe losser die relatie, hoe minder de
jongere zich van het gezin aantrekt, hoe ongunstiger de perspectieven.

- Hoe minder ouderlijke controle en toezicht en hoe minder greep de ouders
op de jongere hebben, des te meer kansen op recidive.

- Hoe functioneert de jongere op school, in termen van schoolprestaties?
Hoe lager het niveau hoe slechter het functioneren - in extremis het verla-
ten van de school zonder het diploma te hebben gehaald -, des te ongun-
stiger de perspectieven.

- Hoe meer disciplinaire maatregelen, hoe meer storend wangedrag en hoe
meer gespijbeld wordt, des te somberder de prognose.

- Hoe staat het met de vrijetijdsbesteding? Als de jongere de meeste vrije
tijd buitenshuis, met gelijkgezinde - marginale - vrienden, in disco of
café doorbrengt, dan zijn dit delinquentie bevorderende omstandigheden.

Bovenstaande factoren zijn alle belangrijk gebleken voor het bepalen van
verder delinquent gedrag. Sociale klasse, werkstatus van de vader en werk-
status van de jongere zelf, bleken dit niet te zijn. Vroegere contacten met poli-
tie en parket bleken evenmin van belang. Deze verwezen alleen maar naar
vroegere verschillen in delinquentie en integratie, terwijl de delinquentie en
sociale integratie van hen die opnieuw en hen die niet meer met politie en
justitie in aanraking kwamen nu niet meer verschillen.

Wij zouden dan ook willen voorstellen de hierboven genoemde factoren in
concretere termen te vertalen en hanteerbaar te maken, zodat ze in de praktijk
getoetst kunnen worden. Op die wijze zou wellicht een werkinstrument ge-
creëerd kunnen worden dat met name voor de politie praktisch en bruikbaar is
voor het nemen van beslissingen over de mate waarin in individuele gevallen
ingegrepen zou moeten worden.

Hieraan dienen echter enkele opmerkingen worden toegevoegd. In de
eerste plaats is het van belang zich te realiseren dat een dergelijk besluitvor-
mingsinstrument slechts is gebaseerd op een waarschijnlijkheidsmodel. Pre-
dicties die hierop worden gebaseerd kunnen nooit een absolute zekerheid bie-
den. Er blijft altijd een vrij aanzienlijke foutenmarge bestaan. Dit houdt-ver-
band met het feit dat individuele levenslopen slecht voorspelbaar zijn: situa-
ties kunnen veranderen en menselijk gedrag verandert dan eveneens, zoals
ook uit dit onderzoek naar voren komt. Dit betekent niet dat zo'n besluitvor-
mingsinstrument geen nut kan hebben, maar het betekent wel dat het altijd
met omzichtigheid zal moeten worden gehanteerd. Met name waar sommige
indicatoren op mogelijke recidive wijzen en andere niet, blijft beslissen een
moeilijk wikken en wegen.

Eén van de manieren om met die onzekerheid rekening te houden zou kun-
nen zijn het verdisconteren van de snelheid van recidive. Als een jongere ge-
durende een bepaalde tijd - bv. een jaar - niet meer met de politie in contact
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is gekomen - waarbij toegegeven zij dat hij wel delicten kan hebben ge-
pleegd - dan zou men de zaak opnieuw als eerste contact kunnen beschou-
wen en opnieuw aandacht kunnen schenken aan sociale achtergronden en
het eigenlijke delictgedrag. Door op deze wijze met de tijd van niet-recidive
rekening te houden, kan men wellicht het automatisme van registratie op
grond van eerdere contacten voorkomen.

Een tweede opmerking betreft de leeftijd waarop in het algemeen ingegre-
pen wordt: registratie van het delictgedrag vindt meestal niet voor het 14e of
15e jaar plaats. Dit werpt de vraag op wat er gedaan zou moeten worden met
kinderen van 13, 12 ja zelfs jonger dan 12 jaar, waar men de prognose - op
grond van veelvuldig delict- en ander deviant gedrag - zeer ongunstig acht.
Het probleem is natuurlijk wat de politie in zulke gevallen zou kunnen, en
mogen doen. Het komt ons voor dat de politie hier voornamelijk een signale-
rende en verwijzende functie naar de hulpverlening zou kunnen uitoefenen.
Wil dit enig succes hebben dan zijn goede relaties tussen de kinderpolitie en
de hulpverlening noodzakelijk. Hierop komen we in de volgende paragraaf
terug.

7.2.3 Ingrijpen door politie en justitie

Het ingrijpen van justitiële autoriteiten - en hiervan afgeleid ook dat van
de politie - heeft zich deze eeuw ontwikkeld tot wat wel het welzijnsmodel
wordt genoemd. Kenmerkend voor dit model, waarin de kinderrechter centraal
staat is het volgende:
- richtsnoer bij de beslissingen is 'het belang van het kind' een zowel vaag,

als veranderend begrip;
- de persoon van het kind staat voorop en niet het gepleegde delict: men

dient veeleer met persoonlijkheidsfactoren en gezinsachtergronden reke-
ning te houden dan met delictkenmerken;

- het kind is slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor zijn gedrag: het dient
daarom niet gestraft, maar beschermd, behandeld en heropgevoed te
worden;

- het ingrijpen draagt een vertrouwelijk en informeel karakter;
- gezien de achterliggende filosofie, is de rechtspositie van het kind zwak te

noemen.

Sinds de jaren '60 is men echter steeds meer kritiek gaan uiten op dit model
en tekenen zich de contouren af van wat men nu wel het 'rechtsmodel' is gaan
noemen.

Belangrijkste exponent van deze nieuwe oriëntatie is het rapport Sanctie-
recht voor jeugdigen van de Commissie Herziening Strafrecht voor Jeugdigen.
(1983). Hoewel het hier gaat om een ontwikkeling die zeker nog niet uitge-
kristalliseerd is kan men toch de volgende elementen vaststellen:
- uitgangspunt is de emancipatie en grotere mondigheid van de jeugd;
- men wil de zwakke rechtspositie van het kind versterken en een eind

maken aan paternalistische bevoogding en een zekere willekeur;
- men wil minder accent leggen op het feit dat kinderen hun daden niet ge-

heel toegerekend kunnen worden en derhalve ook minder nadruk leggen op
bescherming, behandeling en hulpverlening;

- men wil de eigen verantwoordelijkheid van het kind duidelijker beklem-
tonen: meer rechtswaarborgen voor een goede procesgang impliceert een
grotere nadruk op het zich moeten verantwoorden voor zijn daden;

- toerekenbaarheid, ernst van het feit en verwijtbaarheid treden weer meer
op de voorgrond en bepalen aard en duur van de sanctie (proportionaliteits-
beginsel).

Deze ontwikkelingen in het denken en de daarbij behorende discussies ziet
men in de hele Westerse wereld optreden. Zo stelt een belangrijk Amerikaans

69



rapport uit 1978 9) dat men naar een synthese van beide modellen zou moeten
streven, gebaseerd op vier beginselen: verwijtbaarheid, verminderde verant-
woordelijkheid als gevolg van onrijpheid, het scheppen van ruimte voor veran-
dering en proportionaliteit.

In het Verenigd Koninkrijk voerde de Black commissie 10) aan dat eik in-
grijpen bij jeugddelinquentie rekening dient te houden met vijf basisover-
wegingen.
1. Jéugddelinquenten hebben een aantal problemen die andere kinderen ook

hebben en wanneer zij hulp en zorg nodig hebben; dan dienen zij die te
krijgen.

2. De meeste jeugddelinquentie is niet ernstig en van beperkte aard. Ernstige
en persistente delinquentie wordt slechts door een kleine minderheid ge-
pleegd.

3. Het effect van 'behandeling' op delinquent gedrag is onzeker, hoewel er
andere gunstige neveneffecten kunnen optreden.

4. Vervolging en veroordeling kunnen negatieve labelingeffecten hebben en
zouden derhalve vermeden moeten worden voor zover dat in overeenstem-
ming is met de bescherming van het publiek en de rechten van de delin-
quent. .

5. Ingrijpen in de levens van delinquenten moet worden bepaald door de eis
van de samenleving tot bescherming en de wens hulp en steun te bieden
aan hen die dit nodig hebben. De samenleving verwacht bescherming
tegen criminaliteit, ook als deze door jongeren wordt gepleegd. Dit is voor-
al het geval als hun gedrag ernstig of hardnekkig is.

Duidelijk blijkt dat zowel in andere landen als in eigen land een bezinning
plaats vindt over de vraag 'waar willen we met het jeugdstrafrecht heen'. Op-
merkelijk hierbij is dat men wel naar een sterkere rechtspositie van de minder-
jarige streeft, maar dat velen er voor waarschuwen de aanzienlijke verworven-
heden van het welzijnsmodel niet zo maar over boord te zetten. De aandacht
voor de persoonlijkheid van het kind, het streven naar een zo veel mogelijk bui-
ten-justitiële afdoening, het accent op de hulpverlening, dat zijn elementen
die een wezenlijk onderdeel vormen van het huidige jeugdstrafrechtsysteem
en daaruit niet meer weg te denken zijn. Uitgaande van deze overwegingen
komt het ons voor dat het ingrijpen van politie en justitie twee hoofddoelstel-
lingen zou dienen te hebben: het moet de jongere confronteren met de gevol-
gen van zijn daad, d.w.z. hem duidelijk maken wat zijn verantwoordelijkheid is
voor het gebeurde, en het moet de binding van de jongere met de samenleving
niet verzwakken maar zo mogelijk versterken. Wat kan men zich hierbij in de
praktijk voorstellen?

Op grond van onderzoek en praktijk kan gesteld dat de (kinder)politie zich
geconfronteerd ziet met drie groepen minderjarigen. De eerste groep is de
grootste en bestaat uit jongeren die een licht vermogens- of agressief feit
pleegden en waar verder niets bijzonders mee aan de hand is. Deze groep
wordt ofwel niet geregistreerd ofwel.na politieregistratie en een standje naar
huis gestuurd.

De tweede groep bestaat uit jongeren die weliswaar een niet-ernstig delict
pleegden maar die op grond van de door de politie gehanteerde criteria aanlei-
ding geven tot zorg. Indien de politie een redelijk betrouwbaar besluitvor-
mingsinstrument hanteert dan zou zelfs kunnen worden aangewezen op welke
terreinen die zorg betrekking heeft.

Voor wat deze groep jongeren betreft zijn verschillende strategieën denk-
baar. Zo zou het bv. mogelijk zijn om bij de afdeling kinderpolitie van de

9) Twentieth Century fund Task force on sentencing policy toward young offenders: Confronting
Youth Crime. New York, Holmes and Meier, 1978.

10) Children and Young Persons review group: The Black report,'H.M.S.O., 1979, geciteerd in Rutter
en Giller, op.cit., p. 321.
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grotere korpsen een maatschappelijk werker als vertegenwoordiger van een
aantal hulpverleningsorganisaties te detacheren '11). Het feit dat de politie
dikwijls de eerste zeef vormt voor ingrijpen van justitiële of andere autoritei-
ten zou aan deze optie een zekere grond verlenen. Het grote voordeel zou zijn
dat met hulp van deze functionaris, bepaalde jongeren direct naar specifieke
hulpverleningsinstellingen verwezen kunnen worden waar dan - alweer snel
- een hulpverleningsplan kan worden opgesteld. Wanneer de politie er zich
van kan vergewissen dat de jongeren inderdaad hulp krijgt aan de hand van
een concreet plan, kan de zaak verder geseponeerd worden. Dit model lijkt bv.
aantrekkelijk voor de jongste groepen minderjarigen waarmee de politie in
contact komt.

Het is echter duidelijk dat een dergelijke aanpak niet geschikt is voor alle
jongeren. In verschillende steden zijn dan ook experimenten ontstaan waarbij
gemeente, politie en openbaar ministerie samenwerken in zg. diversieprojec-
ten. De meeste van deze projecten hebben betrekking op vandalismebestrij-
ding en richten zich specifiek op jongeren die vernielingen plegen. Het gaat
hier overwegend om jongeren die geen ernstig delictgedrag vertonen. Maar
juist ten aanzien van deze groep geldt dat de samenlevingsnorm duidelijk
gesteld dient te worden en dat zij geconfronteerd moeten worden met de ge-
volgen van hun gedrag en de eigen verantwoordelijkheid.

Daarom zijn al deze projecten gericht op het door de jongere laten verrich-
ten van herstelwerkzaamheden ter vermindering van de aangerichte schade,
eventueel gekoppeld aan schadevergoeding. Ook hier wordt na het verrichten
van de werkzaamheden, de zaak door de politie geseponeerd.

Het voordeel van een dergelijke aanpak is de snelheid waarmee de sanctie
opgelegd kan worden, hetgeen ongetwijfeld het pedagogisch effect ervan ver-
sterkt. Een nadeel is dat het optreden van de politie - d.w.z. het opleggen van
de sanctie en het bij succesvol verloop toegepaste politiesepot - niet altijd
door Officier van Justitie en kinderrechter getoetst wordt. Het politiegebeuren
onttrekt zich daardoor aan controle.12) Terugkerend naar het onderzoek
waaruit bleek dat er een groep toch relatief delinquente jongeren is die hetzij
met een politiesepot, hetzij met een sepot van de Officier van Justitie worden
afgedaan, mag men concluderen dat deze jongeren zeker in aanmerking zou-
den komen voor een dergelijke diversie-aanpak.

Wel lijkt het noodzakelijk dat deze projecten waarin de politie zo'n belang-
rijke en bepalende stem heeft, gebaseerd zullen moeten zijn op een hechte
samenwerking tussen de jeugdpolitie en het openbaar ministerie. Tezamen
zullen zij duidelijke beleidslijnen dienen te ontwikkelen zodat willekeur verme-
den wordt en er een eenduidig justitieel en politieel beleid ten aanzien van
jeugdigen ontstaat.

Onder deze. voorwaarde zou het wellicht aanbeveling verdienen de experi-
menten die op dit terrein gestart zijn te evalueren. Evaluatie zou er met name
op gericht moeten zijn zowel de effectiviteit van het diversieproject met be-
trekking tot het latere gedrag van de jongeren, als de samenwerking politie-
OM en het aspect van de 'net-widening' te onderzoeken. Doel is immers niet
dat de politie nog meer bemoeienis krijgt met steeds meer jongeren, maar dat
ze selectiever en gerichter en daardoor doeltreffender kan optreden.

De derde groep jongeren tenslotte - de hardnekkige en ook ernstiger delin-
quenten - krijgt een proces-verbaal en komt bij de Officier van Justitie te-
recht. Ook hier geldt weer dat de officier verschillende keuzemogelijkheden
heeft. In de eerste plaats kan hij de zaak alsnog seponeren na een berisping
ten parkette, of hij kan de zaak, meestal na bespreking in het driehoeksover-
leg, naar de kinderrechter doorzenden. Een derde mogelijkheid wordt hem

11) In Den Haag loopt op dit moment een dergelijk experiment - 'Prejop' - waarbij men poogt tot
preventie van verdere delinquentie te komen.

12) De mate waarin het OM bij deze projecten is betrokken varieert: soms is die zeer nauw en gaat
het veeleer om alternatieve sancties dan om diversie; in andere gevallen is die rol een meer
afstandelijke.
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sinds kort geboden in het kader van de alternatieve sancties. Die sancties
kunnen worden opgelegd door de kinderrechter maar ze kunnen ook toege-
past worden door de Officier van Justitie. De sancties zijn het resultaat van
verschillend streven: de opvatting dat de delinquent een directe verantwoor-
delijkheid heeft voor de gevolgen van zijn daad; het beginsel van reparatie,
iets terug doen, het weer goed maken van aangerichte schade en verdriet aan
.de slachtoffers; het verlangen van de rechterlijke macht naar zinvoller sanc-
ties van een meer opvoedend karakter dan wat men tot zijn beschikking had.
In het jeugdstrafrecht zijn sinds 1983 experimenten gestart met twee vormen
van alternatieve sancties:
- werkprojecten of dienstverlening, waar het gaat om het verrichten van be-

paalde werkzaamheden, tijdens een vastgesteld aantal uren gedurende de
vrije tijd;

- leerprojecten waar het gaat om specifieke vorming en training, met name
in' sociale vaardigheden.

Beide sanctievormen lijken uitermate geschikt voor de groep delinquenten
waar we het hier over hebben. Uit onderzoek is bekend dat deze jongeren
grote tekorten vertonen in sociale vaardigheden, noodzakelijk voor het zich
kunnen handhaven in onze samenleving. Te denken valt aan zaken zoals solli-
citeren, het omgaan met vrienden en vriendinnen, omgaan met alcohol en met
agressie, omgaan met gezagsdragers, leraren, politie. Experimenten van het
Paedologisch Instituut van de V.U. te Amsterdam, hebben aangetoond dat er
met speciale trainingen op dit terrein successen te behalen zijn in termen van
vermindering van de recidive en betere sociale integratie.

Het komt me voor dat we op deze weg. voort zouden moeten gaan: nieuwe
experimenten zouden opgezet dienen te worden onder nauwkeurig omschre-
ven voorwaarden zodat duidelijker wordt voor welke categorieën jongeren dit
typesanctie het meest geschikt is. Hiernaast lijkt dienstverlening ook een
geëigende sanctie voor jeugdigen, te meer als men er in slaagt de aard van de
sanctie aan te doen sluiten bij de aard van het delict. Tot nu toe worden onge-
veer driekwart van deze sancties opgelegd door de kinderrechter en vindt een
kwart plaats in het kader van het officiersmodel. Een nadeel van het rech-
tersmodel is de soms zeer lange tijd die verstrijkt tussen het plegen van het
delict en het moment dat de sanctie wordt opgelegd. In het officiersmodel
gaat dit aanzienlijk sneller. Gegeven de achterliggende filosofie van deze
nieuwe ontwikkelingen en de categorie jongeren waar we in dit rapport op
doelen, biedt het model waarin de Officier van Justitie de sanctie toepast on-
tegenzeggelijk bepaalde voordelen. Met name het meer informele karakter
van de procedure en de snelheid waarmee op het delict gereageerd kan wor-
den zijn in dit opzicht van belang. Is de officier van oordeel dat de zaak naar de
kinderrechter verwezen dient te worden dan kan ook deze een alternatieve
sanctie opleggen. Denkbaar is dat de kinderrechter met name een rol gaat
spelen als het gaat om relatief ingrijpende vormen van alternatieve sancties
zoals de leerprojecten.

In dit onderzoek ging het echter om het beleid van politie en parket. De sug-
gesties die gedaan zijn om dit beleid te verbeteren zijn, kort samengevat, de
volgende:
- In de eerste plaats zouden meer preventieve maatregelen ontwikkeld moe-

ten worden om de veel voorkomende lichte criminaliteit van 'normale' jon-
geren terug te dringen. Suggesties zijn gedaan voor een versterking van het
externe toezicht op tal van openbare plaatsen en gelegenheden waar jon-
geren samenkomen. Ook is een summier voorstel gedaan voor een experi-
ment ter versterking van de binding van jongeren met school,'sportvereni-
gingen en club- en buurthuiswerk.

- In de tweede plaats zou gestreefd moeten worden naar betere beslissings-
criteria voor de jeugdpolitie. Voorgesteld werd een besluitvormingsmodel
te ontwerpen dat rekening houdt met de volgende elementen:
- leeftijd waarop delinquent gedrag is aangevangen;
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aard, verscheidenheid en frequentie van delinquent gedrag;
band en functioneren in gezin, school en vrijetijdsmilieu.

Tenslotte werd aandacht bestéed aan het justitiële ingrijpen Vastgesteld
werd op grond van de onderzoekresultaten dat het beleid van minimale
interventie van politie en parket een wijs beleid is en dient te worden voort-
gezet. Als ingrijpen noodzakelijk blijkt zou een gedifferentieerder, genuan-
ceerder en flexibeler sanctiepakket ontwikkeld moeten worden. Aanzetten
hiertoe vinden reeds plaats in het kader van de nieuwe alternatieve sanc-
ties. Gesuggereerd is om - met name voorde jongere kinderen - de hulp-
verleningsmogelijkheden te vergroten door een hulpverleningsfunctionaris
bij de jeugdpolitie te detacheren. Hiernaast wordt reeds geëxperimenteerd
met meer aan de jongere en het delict aangepaste sancties als werkprojec-
ten, leerprojecten, schadevergoeding e.d. Waar het om gaat is dat er een
grotere variatie van sanctiemogelijkheden ontstaat, van minder tot meer in-
grijpend, waar bij het pedagogisch doel vooropstaat en die door de jongere
als zinvol worden ervaren.
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Bijlage
Tabellen

Tabel 27: Opleidingsniveau in de verschillende steekproeven

huidige onder- totale groep representatieve
zoekgroep waarover J-D steekproef uit

informatie verzameld le onderzoek

N=331 N=527 N = 1849

LO/LAVO 3,5 9 12
LBO/MAVO 52 66 52
MBO/HAVO 23,5 15 20
VWO 15 9 15
Anders 6 1 1

100 100

Tabel 28: SES in de verschillende steekproeven naar beroep van de vader

100

huidige onderzoek- totale groep waar- representatieve
groep over J-D informatie steekproef uit

le onderzoek

N=331 N=527 N = 1849

Ongeschoolde arbeiders 12 5 13,5
Geschoolde arbeiders 27 13 29
Lage employé's 17 30 18,5
Kleine zelfstandige 8,5 16 12
Middelbare employé's 20,5 9 19,5
Hogere beroepen 11 18 7
Onbekend 4 6 -

100 100

Tabel 29: Werkstatus vader en totale integratiescore - vroeger en nu

100

Vroeger Nu

gemiddelde score gemiddelde score

vader werkt 6.21 5.16
vader werkloos 3.80 3.94
vader arbeidsongeschikt 4.73 3.13

F= 4.13, p«0.02 F= 7.72, p<'0.0005

Tabel 30: Onderwijstype en "ooit" delicten gepleegd

delicten opgegeven

LBO/MAVO MBO/HAVO

N=184 N=77

77% 57%

X2 = 16.83, p«0.0008

VWO

N = 50

56%
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Tabel 31: Frequentie zelf opgegeven delicten afgelopen periode en nieuwe justitiële contacten -
N=331-

nieuwe
just. contacten

Stijging P-cont.
Stijging OM-cont.
Stijging KR-cont.
Stijging totaal
aantal contacten

freq. 0 freq. 1 freq. 2 freq. 3 of X2 P

N=194 N=37 N=31 N=69

8% 19 % 6,5% 23 % 16.99 «0.01
8% 19 % 19,5% 20,5% 21.79 «0.001
2% 5,5% 6,5% 7,5% 8,17 0.22

14% 32,5% 29 % 36 % 25.84 «0.001

Tabel 32: Evaluatie plegen van delicten - vroeger en nu -

Vroeger

Nu

vindt het niet erg hangt van feit af keurt het af
N=31 N=103

Vindt het niet erg 19,5 14,5
Hangt van het feit af 29 26
Keurt het af 51,5 59,5

N=194

7
18
75

100 100 100
X2 = 12.46, p«0.01

Tabel 33: Sociale integratie en leeftijd vroeger en nu - N = 331 -

vroeger nu

gemiddelde integratiescore gemiddelde integratiescore

12 jaar 7.4 -
13 jaar 7 -
14 jaar 6.7 6.9
15 jaar 5.6 5.4
16 jaar 4.8 4.7
17 jaar 3.9 4.8
18 jaar - 4.4
19 jaar - 3.9

F = 11.10, p«0.001 F= 4.00, p4.002
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Tabel 34: Uitwerking pad-analyse

1
Vroeger Nu
(1) 1 1 (4) Vroegere integratie en huidige delinquentie

(2) D D (5) R15= - 22, p«0.001
partiële corr. (controle voor huidige integratie)

(3) J-C J-C (6) R15.4=01, p«0.39

2
(1) 1 1 (4) Vroegere Integratie en huidige just. contacten

R16= -20, p«0.001
(2) D 0 (5)

Partiële corr. (contróle voor vroegere delinquentie en vroegere justi-
tiële contacten)

(3) J-C J-C (6) R16.23= -.003, p«0.47

3
(1) 1 1 (4) Huidige integratie en huidige justitiële contacten

R46 = -27, p«0.001
(2) D D (5)

Partiële corr. (contróle voor huidige delinquentie)
(3) J-C J-C (6) R46.5= -16, p«0.003

4
(1) 1 1 (4) Vroegere integratie vroegere justitiële contacten

R13= -.53, p«0.001
(2) D D (5)

Partiële corr. (contróle voor vroegere delinquentie)
(3) J-C J-C (6) R13.2= -.21, p«0.001

5
(1) 1 1 (4) Vroegere delinquentie en huidige justitiële contacten

R26=.27, p«0.001-
(2) D D (5) Partiële corr. (contróle voor vroegere justitiële contacten)
(3) J-C J-C (6) R26.3=15, p«0.003

6
(1) 1 1 (4) Vroegere delinquentie en huidige delinquentie

R25=.22, p«0.001
(2) D D (5)

(3) J-C J-C (6)

7
(1) 1 1 (4) Vroegere justitiële contacten en huidige Integratie

R34 = -.43, p«0.001
(2) D D (5) Partiële corr. (contróle voor, vroegere Integratie en delinquentie)
(3) J-C J-C (6) R34.12 = - .10, p«0.03

8
(1) 1 1 (4) Vroegere justitiële contacten en huidige delinquentie

R35=.16, p«0.002
(2) D D (5) partiële corr. (contróle voor vroegere delinquentie
(3) J-C J-C (6) R35.2= -0113, p«0.41

Tabel 35: Gemiddeld totaal aantal contacten en labelingsindex

Gemiddelde
contacten

Standaard deviatie N

Geen labeling

Sterke labeling

1.3
2.9
5.3

1.2
2.4
4.1

66
18
15

F= 23.25, p«0.0001
F. l i n = 46.24, p«0.0001
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Tabel 36: Oordeel optreden politie en parket en labélingsindex

Oordeel over optreden Politie Officier v. Justitie
N=98 N=47

Gemiddelde labelingsindex

viel mee 1.6 1.7
rot 1.6 3.0
erg rot 2.4 2.1

F=3,86, p«0.02 F=2.81, p4.07
F.lin = 6,74, p4.01 F.lin=1.89, p«0.17

Tabel 37: Vroegere justitiële contacten en huidige delictfrequentie

Aantal contacten Delictfrequentie
laatste jaar

Contacten laatste jaar

Totaal P-contacten

Totaal OvJ contacten

0 1,3
1 1,3
2+ 3,2

F= 5,8, p«0.003

0 1,3
1 1,8
2+ 3,2

F= 1,9, p«0.15

0 1,3
1 1,2
2+ 4,0

F= 4,5, p«0.01

Stijging van het totaal aantal contacten sinds 1981

Lage delictfrequentie Hoge delictfrequentie

Geen gereg.J-C Wel gereg. J-C Geen gereg. J-C Wel gereg. J-C

0.68 0.91 0.49 1.39

F= 0,29, p«0.59 F= 5,38, p«0.02

Stijging van het aantal geregistreerde contacten laatste jaar

0.31 0.35 0.18 0.53

F= 0.028, p«0.86 F= 3,75, p«0.05

Stijging van het aantal politiecontacten

0.34 0.26 0.39 0.61

F= 0.079, p«0.77 F= 0.50, pi'0.48

Stijging van het aantal contacten met O.v.J.

0.28 0.56 0.09 0.71

F=1,18, p«0.28 F=7,16, p«0.01

Tabel 38: Stijging van het aantal justitiële contacten naar huidige delictfrequentioe en vroegere
contacten (gemiddelden)
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Tabel 39: Gezinsintegratie en aantal soorten feiten laatste jaar - nu - (N = 331)

Functioneren gezin Aantal gemiddelde Band gezin Aantal gemiddelde
feiten feiten

1 slecht 2.02 1 slecht 1.90
2 1.79 2 1.53
3 1.39 3 1.42'
4 1.24 4 1.11
5 1.09 5 0.97
6 goed 0.60 6 goed 0.94

F= 7.54, p«0.0001 F= 2.90, p«0.01

Tabel 40: Schoolintegratie en aantal soorten feiten laatste jaar - nu - (N = 331)

.Functioneren op Gemiddeld aantal Band met Gemiddeld aantal
school feiten school feiten

1 slecht 2.65 1 slecht 2.76
2 2.20 2 2.07
3 1.39 3 1.84
4 1.07 4 1.39
5 0.84 5 1.13
6 goed 0.19 6 goed 0.74

F= 19.68, p«0.0001 F= 11.30, p„0.0001

Tabel 41: Totale integratiescore en delictfrequentie laatste jaar

Integratiescores

Vroeger Nu

Gemiddelde delict- Gemiddelde delict-
frequentie frequentie

1 slecht 4.0 3.4
2 2.5 2.0
3 1.9 1.1
4 1.7 1.8
5 .8 .8
6 1.1 .8
7 .4 .3
8 .7 .7
9 .2 .2

10 goed .2 .07

F= 13.6, p4.0001 F= 9.2, p«0.0001
R= -.49 R= -.41
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