
Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de aanwezigheid van risico- en

protectieve factoren en de latere ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep

risicojongeren. De volgende vragen staan hierbij centraal.

1 Scoren delinquenten hoger dan niet-delinquenten ten aanzien van het aantal

risicofactoren waaraan zij hebben blootgestaan (dan wel lager waar het protec-

tieve factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de

combinatie van factoren?

2 Hebben ernstig-delinquenten een langduriger criminele voorgeschiedenis dan

licht-delinquenten? Beginnen zij eerder en gaan zij langer door met het plegen

van crimineel gedrag?

3 Scoren ernstig-delinquente jongeren hoger dan licht-delinquente jongeren ten

aanzien van het aantal risicofactoren waaraan zij hebben blootgestaan (dan wel

lager waar het protectieve factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat

om het soort en de combinatie van factoren?

4 Verschillen vroege starters van late starters qua ernst, frequentie, duurzaamheid

en variëteit van de gepleegde delicten?

5 Scoren vroege starters hoger dan late starters ten aanzien van het aantal risico-

factoren waaraan zij hebben blootgestaan (dan wel lager waar het protectieve

factoren betreft), en scoren zij anders waar het gaat om het soort en de

combinatie van factoren?

6 Hebben daders van verschillende soorten van delicten ook verschillende

scoreprofielen? Bestaan er verschillen tussen typen delinquenten in het soort,

aantal en ‘gewicht’ van de risico- en protectieve factoren waaraan zij hebben

blootgestaan?

De onderzoeksgroep bestaat uit alle jongeren van 10 tot en met 18 jaar die in 1993

bij de stichting Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ) een persoonlijkheids-

onderzoek hebben ondergaan. Deze jongeren vertonen in verhouding tot andere

adolescente onderzoekspopulaties veel antisociaal en afwijkend gedrag en staan

vooral op het gebied van opvoeding, school en gezinsomstandigheden aan

risicovolle omstandigheden bloot.

Om het verband tussen risicofactoren en delinquent gedrag te onderzoeken, is 

van alle jongeren in de onderzoeksgroep in 1993 de aanwezigheid van risico- en

protectieve factoren vastgesteld. Aan de hand van de justitiële documentatie is

vervolgens in 1999 onderzocht welke jongeren zich in de periode van 1994 tot en 
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met 1998 schuldig gemaakt hebben aan delinquent gedrag. Hierbij is zowel de aard,

de omvang en de ernst van de gepleegde delicten, als het verloop van de criminele

carrière van diverse subgroepen delinquenten onderzocht.

Er worden drie verschillende niveaus of levensgebieden onderscheiden waarop

risico- en protectieve factoren zich voor kunnen doen. In de eerste plaats het

individuele niveau, dat risicofactoren op het gebied van geestelijk en lichamelijk

welbevinden, persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend gedrag, justitieel verleden en

stressvolle levensgebeurtenissen omvat. Op de tweede plaats het gezinsniveau, waar

risicofactoren met betrekking tot de gezinssituatie, de achtergrond van de ouders en

de opvoedingsstijl onder vallen, en tot slot het niveau van school en leeftijdgenoten.

Voor elke risicofactor kunnen gemiddelde scores berekend worden die een weergave

vormen van de mate waarin risicovolle omstandigheden aanwezig zijn.

Risicofactoren en de aanwezigheid van delinquent gedrag

In dit onderzoek zijn delinquente jongeren vergeleken met niet-delinquente jonge-

ren. Deze niet-delinqenten kunnen niet zonder meer als controlegroep aangemerkt

worden, want ook zij kwamen met de nodige problemen (van uiteenlopende aard)

bij het ABJ terecht. Dat neemt niet weg dat het interessant is om een vergelijking

tussen de beide groepen te maken. De delinquente groep blijkt niet zozeer aan meer

risicofactoren blootgesteld te zijn, maar wel aan andere. Vooral op het gebied van

‘persoonlijkheid’, ‘antisociaal en afwijkend gedrag’, ‘justitieel verleden’, ‘school’ en

‘vrienden’ staan delinquenten in het algemeen in sterkere mate aan risicofactoren

bloot dan niet-delinquenten. Deze uitkomst geeft aanleiding om de gedachte van

verschillende onderzoekers dat de kans op een delinquente ontwikkeling toeneemt

naarmate er meer risicofactoren aanwezig zijn, ongeacht de aard van de factoren, te

nuanceren (Hawkins, 1995; Farrington, 1997; Hermanns, 1997).

Risicofactoren en de ernst van delinquent gedrag

Risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan van delinquent gedrag lijken (met

uitzondering van de persoonlijkheid) in combinatie met geslacht en leeftijd, ook

samen te hangen met de ernst van dit gedrag. Jongens maken zich vaker schuldig

aan ernstig delinquent gedrag dan meisjes, terwijl ernstig-delinquenten gemiddeld

iets ouder zijn dan minder ernstig delinquenten. Ernstig-delinquenten zijn op

jongere leeftijd begonnen met hun delictgedrag en hebben een langduriger

criminele voorgeschiedenis. Zij plegen niet alleen ernstiger delicten, maar maken

zich ook schuldig aan een groter aantal en meer uiteenlopende delicten. Deze

bevindingen zijn in overeenstemming met de resultaten van recent Amerikaans

onderzoek.
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Risicofactoren in relatie tot aanvangsleeftijd

Uit eerder onderzoek is bekend dat de leeftijd waarop het eerste delict gepleegd

wordt, een goede voorspeller is voor later delinquent gedrag. Uit dit onderzoek komt

naar voren dat ‘vroege starters’ al vroeg in hun leven aan diverse risicofactoren

blootstonden. Het gaat daarbij met name om risicovolle omstandigheden op het

gebied van ‘antisociaal en afwijkend gedrag’, ‘gezin’, ‘opvoeding’, ‘school’ en

‘vrienden’. De vroege starters staan niet zozeer aan meer of in ernstiger mate 

aan risicofactoren bloot dan jongeren die op latere leeftijd hun eerste delict 

plegen, maar zij staan er wel eerder in hun leven aan bloot.

Indirecte werking van risicofactoren op gezinsniveau

De resultaten wijzen uit dat blootstelling aan risicofactoren op gezinsniveau geen

directe invloed heeft op het ontstaan van delinquent gedrag. Blootstelling aan 

deze factoren lijkt vaak meer als katalysator te werken in die zin dat slechte gezins-

omstandigheden niet direct leiden tot delinquent gedrag, maar wel tot – bijvoor-

beeld – een keuze van ‘verkeerde’ vrienden, zwakke schoolmotivatie, spijbelgedrag,

kortom tot het ontstaan van nieuwe risicofactoren. Steun voor deze gedachte vinden

we in het gegeven dat – omgekeerd – positieve omstandigheden in het gezin een

remmende invloed blijken te hebben op het voortduren van eenmaal begonnen

delinquent gedrag. Jongeren met een solide thuisbasis die zich op de middelbare

school laten meeslepen door slechte vrienden, stoppen eerder weer met dit delict-

gedrag dan jongeren met een problematische gezinsachtergrond.

Aanwijzingen voor deze veronderstelde indirecte invloed van gezinsfactoren komen

in eerder/elders verricht onderzoek nog niet zo duidelijk uit de verf. De opvatting

van Rich Harris (1995) dat gezinsfactoren nauwelijks een rol van betekenis spelen,

verdient op basis van deze uitkomst op zijn minst enige relativering.

Risicofactoren en de aard van het delinquente gedrag

Er zijn geen risicofactoren aan te wijzen die specifiek samenhangen met het 

plegen van relatief vaak voorkomende delicten zoals vermogensdelicten, vernie-

ling, verkeersdelicten en delicten tegen de openbare orde. Plegers van de meest

extreme en minst voorkomende delicttypen hebben daarentegen wel specifiekere

scorepatronen.

Zo blijkt dat drugsdelinquenten met name problemen hebben op het gebied van

hun geestelijk en lichamelijk welbevinden: zij kampen met slaapproblemen,

psychosomatische klachten en diverse gedragsstoornissen.

Plegers van vuurwapendelicten zijn opvallend intelligent, maar hebben vaak

vroegtijdig de school verlaten. Zij worden gekenmerkt door veel conflicten,

probleem- en crimineel gedrag vanaf zeer jonge leeftijd.
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Opmerkelijk zijn de uitkomsten met betrekking tot geweldplegers. Veel meer 

dan de opvoeding, of de invloed van leeftijdgenoten, spelen hier aspecten van 

de persoonlijkheid een belangrijke rol. Geweldplegers hebben in het algemeen 

een laag IQ en een neurotische en impulsieve aard.

Hetzelfde geldt voor gewelddadige zedendelinquenten, die bovendien relatief vaak

te maken hebben met stressvolle levensgebeurtenissen, waaronder slachtofferschap

van seksueel misbruik. Overigens lijken de zedendelinquenten in deze onderzoeks-

groep meer dan enig ander dadertype ‘specialist’ in hun delictsoort te zijn.

Ten opzichte van geweldplegers in het algemeen nemen de plegers van zeer ernstige

geweldsdelicten nog weer een aparte plaats in. Ook bij hen speelt de persoonlijkheid

mee, maar hun gedrag lijkt meer nog samen te hangen met genetische factoren en

opvoedingsomstandigheden. Velen van hen zijn door hun ouders mishandeld en/of

misbruikt; ouders die in hun eigen jeugd ook vaak mishandeld of misbruikt waren.

Er is wat dat betreft dus sprake van een zekere ‘erfelijke aanleg’.

(Meer)waarde van het onderzoek

De prospectieve opzet heeft het mogelijk gemaakt om het verband tussen de aan-

wezigheid van risicofactoren en diverse aspecten van delinquent gedrag op een

valide manier te onderzoeken. Doordat over veel verschillende risicofactoren

informatie voorhanden was, konden ook onderlinge verbanden tussen risico-

factoren onderzocht worden. Bovendien konden de onderzoeksresultaten met 

veel andere uitkomsten vergeleken worden.

De resultaten van het onderzoek vormen enerzijds een bevestiging van eerdere

bevindingen. Het verband tussen aanvangsleeftijd, verloop van de delinquente

carrière en de aanwezigheid van risicofactoren komt ook uit veel in het buitenland

verricht onderzoek naar voren. Ook het gevonden verband tussen de aanwezigheid

van delinquent gedrag en risicofactoren op het gebied van antisociaal en afwijkend

gedrag en vrienden komt overeen met andere onderzoeksresultaten. De samenhang

tussen aanvangsleeftijd en de ernst van delinquent gedrag is vaker beschreven. Ten

slotte komt ook het gegeven dat risicofactoren met elkaar samenhangen, elkaar

beïnvloeden en versterken en zich in een vaste volgorde ontwikkelen uit eerder

onderzoek naar voren. Anderzijds kunnen enkele onderzoeksresultaten als een

nuancering van eerdere bevindingen opgevat worden. In de voorgaande bespreking

van de resultaten kwam zij al aan de orde.

In een aantal opzichten levert het onderzoek ook geheel nieuwe bevindingen. Dit

geldt met name voor de relatie tussen risicofactoren en de aard van het delinquente

gedrag, terwijl ook de protectieve invloed van positieve gezins- en opvoedings-

omstandigheden op het voortduren van delinquent gedrag niet uit ander onderzoek

naar voren komt.
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Pleidooi voor longitudinaal onderzoek

De resultaten van het onderzoek komen grotendeels overeen met eerdere (over-

wegend buitenlandse) onderzoeksbevindingen. Discrepanties hangen vooral 

samen met het feit dat inventarisatie van risicofactoren zich tot één moment

beperkt. Hierdoor is het niet mogelijk om verandering in de tijd te bestuderen,

waardoor individuele criminele carrières niet in beeld gebracht kunnen worden. 

Bij toekomstig onderzoek naar het verband tussen de aanwezigheid van risico-

factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag, dient dan ook bij voorkeur

gebruik te worden gemaakt van een prospectieve, longitudinale onderzoeksopzet,

met diverse meetmomenten voor risicofactoren en delinquent gedrag, voor een

groot cohort jongeren.

Beleidsrelevantie

Met het oog op de bevindingen dat jongeren die al op jeugdige leeftijd aan veel

risicovolle omstandigheden blootstaan, zich relatief vaak tot ernstig-delinquenten

ontwikkelen, dienen interventieprogramma’s zo vroeg mogelijk te worden opgestart

en gedurende een behoorlijke tijd te worden geïmplementeerd. Tevens moeten zij

een duidelijke strategie volgen en bij voorkeur gebruikmaken van effectief gebleken

methoden. Uit het onderzoek blijkt dat ook het wegnemen van risicofactoren op het

niveau van school en leeftijdgenoten delinquente ontsporingen kan voorkomen.

Preventie- en interventieprogramma’s dienen daarom bij voorkeur een integrale

aanpak te volgen, waarbij onderling afgestemde activiteiten in gang worden gezet 

en de betrokken partijen nauw met elkaar samenwerken.




