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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

t..



Samenvatting

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.

2

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.

J,
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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.
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Inleiding

Met het verrichten van een onderzoek betreffende risico- en protectieve factoren

wordt gevolg gegeven aan een van de 'suggesties voor nader onderzoek' gedaan op

basis van eerder WODC-onderzoek, namelijk naar de achtergronden van gewelds-

criminaliteit onder jeugdigen (Bol e.a., 1998). Dat het onderwerp wetenschappelijk

c.q. theoretisch gezien relevant is, hopen wij duidelijk te maken in paragraaf 1.3. Op

termijn zullen de uitkomsten vergeleken kunnen worden met die van een onderzoek

dat wordt uitgevoerd in Dartington, Engeland (Van der Laan, lopend onderzoek).

Behalve theoretisch interessant is het onderwerp echter ook voor het beleid

relevant. Het biedt namelijk vele aanknopingspunten voor het ontwikkelen van

maatregelen op het gebied van vroegtijdige interventie bij c.q. het voorkomen

van delinquent of crimineel gedrag. Het belang daarvan is de afgelopen jaren

al in diverse publicaties aangetoond en onderstreept (Bol, 1995; Commissie-Van

Montfrans, 1994; Junger-Tas, 1996 en 1997). Des te meer gaat voor het beleid de tijd

dringen, nu is komen vast te staan dat de criminaliteit van kinderen en jeugdigen

(met name de gewelddadige vormen) de laatste jaren is toegenomen (Bol e.a., 1998;

Van der Laan e.a., 1998). De vrees bestaat dat deze trend zich in de nabije toekomst

nog zal voortzetten (o.a. Lamboo, 1998).

1.1 Jeugdcriminaliteit: aard, omvang en ontwikkeling

De resultaten van self-report enquêtes laten zien dat naar schatting twee derde

van de strafrechtelijk minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar zich wel eens schuldig

maakt aan delinquent gedrag (Van der Laan e.a., 1998). Het merendeel van de

jongeren beperkt zich tot de lichtere delicten, met name vandalisme en vermogens-

delicten. Slechts een klein deel van de jeugdigen begaat delicten die ernstiger en

gewelddadiger zijn.

De geregistreerde jeugdcriminaliteit vertoont vanaf 1980 een nagenoeg ononder-

broken lichte stijging (Van der Laan e.a., 1998). Afgezet tegen het totale aantal

12- tot en met 17-jarigen in ons land, groeit het aantal minderjarigen dat door de

politie is gehoord op verdenking van een misdrijf, van 2,8% van de jeugdpopulatie

in 1980 tot 3,8% in 1995 en 4,7% in 1996. Het percentage vermogensdelicten neemt

in die periode af, terwijl dat van de geweldsdelicten steeds hoger wordt. Deze trend

zet zich verder voort in 1997 en 1998, zo blijkt uit recente cijfers van de afdeling

SIBa van het WODC.
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Het aandeel van meisjes in de totale jeugdcriminaliteit bedraagt 13,5% (Mertens

e.a., 1998).

Wat betreft de aard en omvang van criminaliteit van kinderen onder de 12 jaar is

helaas nog weinig bekend. Aangezien deze kinderen strafrechtelijk niet vervolgbaar

zijn, worden hun strafbare feiten niet overal geregistreerd. Hierin zal verandering

komen nu in het kader van het zogeheten Cliënt-Volgsysteem ook delicten van 12-

minners systematisch in kaart zullen worden gebracht.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

8

Probleemstelling

De leeftijd waarop iemand zijn eerste delict(en) pleegt, is een van de beste voor-

spellers voor het verdere verloop van een (niet-)criminele carrière (Farrington

e.a., 1990). Jongeren die al voor hun twaalfde delicten plegen, ontwikkelen zich

veel vaker tot ernstige en chronische delinquenten dan jongeren die pas op latere

leeftijd delinquent gedrag vertonen (Farrington e.a., 1990; Moffitt, 1993; Tolan en

Thomas, 1995).

Naast hun vroegtijdige delinquente gedragingen vertonen chronische delinquenten

overigens ook veel andere gedragsproblemen, waarin zij verschillen van de (veel

grotere) groep jongeren waarvan delinquentie veelal als tijdelijk experimenteer-

gedrag beschouwd kan worden. Een groot aantal factoren in de ontwikkeling en

opvoeding van kinderen en jeugdigen lijkt bij te kunnen dragen aan het (na verloop

van kortere of langere tijd) plegen van een of meer delicten. In de vakliteratuur

wordt in dit verband gesproken over risicofactoren. Daartegenover staan de pro-

tectieve factoren, die meehelpen het kind te behoeden voor het plegen van (meer)

delinquent gedrag. Wat nu - op individueel niveau - de gevolgen kunnen zijn van

blootstelling aan risico- en protectieve factoren voor de latere, al dan niet criminele,

gedragsontwikkeling, is de centrale probleemstelling van dit onderzoek.

Deze probleemstelling is uiteen te rafelen in een groot aantal meer gedetailleerde

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 zullen wij daar nog uitvoerig bij stilstaan. Op

lang niet al die vragen kan in het bestek van dit onderzoek een antwoord worden

gezocht, laat staan gegeven. Enerzijds is er de praktische beperking in tijd en geld,

anderzijds gaf een eerste verkenning van het beschikbare materiaal op voorhand al

aan dat er voor sommige vragen geen antwoord in het verschiet lag. Uiteindelijk

zijn er zes vragen uit de bus gekomen. De gehanteerde begrippen zullen in de

desbetreffende hoofdstukken nader geëxpliciteerd worden; hier wordt volstaan

met een korte omschrijving.
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Onderzoeksvragen

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 22 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 starters3 van late starters4 qua ernst, frequentie, duurzaam-

heid 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?

1.3 Theoretisch kader

1.3.1 Ontwikkelingscriminologie

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor dat de basis voor antisociaal of crimineel

gedrag bij velen - zo niet reeds in aanleg aanwezig - vooral wordt gelegd in de

vroege levensjaren. Dit heeft ons aanleiding gegeven om te kiezen voor een

benadering vanuit de zogeheten ontwikkelingscriminologie. De meeste crimi-

nologische theorieën hebben geen oog voor de individuele ontwikkeling van

1 Ernstig-delinquenten zijn jongeren die in de periode van 1994 tot en met 1998 minstens drie zware

delicten, of twee zware en drie lichte delicten hebben gepleegd. Voor meer uitleg zie paragraaf 3.2 en
bijlage 5.

2 Licht-delinquenten zijn jongeren die in de periode van 1994 tot en met 1998 ten minste twee delicten

plegen, maar niet als ernstig-delinquent aangemerkt kunnen worden.
3 Vroege starters zijn jongeren tegen wie op de leeftijd van 12 of 13 jaar voor het eerst een proces-verbaal

wordt opgemaakt. Zie paragraaf 4.1 voor meer uitleg.
4 Late starters zijn jongeren tegen wie pas na hun zeventiende voor het eerst een proces-verbaal wordt

opgemaakt.
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(toekomstige) delinquenten. De ontwikkelingscriminologie daarentegen beschouwt

crimineel gedrag in de eerste plaats als de resultante van ongunstige processen die

zich ophopen vanaf de geboorte tot in de volwassenheid. Deze zienswijze werd

geïntroduceerd in de jaren negentig door Loeber en LeBlanc (Loeber en LeBlanc,

1990; LeBlanc en Loeber, 1998). In feite gaat het hier om een interdisciplinaire

benadering, omdat wordt uitgegaan van een levensloopmodel, waarin (gedeelten

van) diverse bestaande criminologische theorieën kunnen worden ingepast. In een

vorig WODC-onderzoek - over jeugdgeweld - is eveneens van dit model uitgegaan

(Bol e.a., 1998).

Kort gezegd houdt het model in dat alles wat een kind/jeugdige meemaakt in een

bepaalde leefomgeving waarin het/hij/zij zich bevindt, doorwerkt in elk van de

volgende (steeds groter wordende) leefomgevingen, c.q. in de volgende levens-

fase(n). Het kan ook in negatieve termen worden geformuleerd, en leidt dan tot

de stelling dat hoe eerder in het leven er iets misgaat, hoe verontrustender dit is

voor de verdere ontwikkeling van het kind. Binnen het levensloopmodel gaat het

vooral om de vraag hoe vanuit ontogenetisch perspectief uit de ene ontwikkeling

de volgende heeft kunnen voortvloeien, of nog kan voortvloeien. In dat kader

richt de aandacht zich op risico- en protectieve factoren, waarmee kinderen in

de opeenvolgende fasen van hun leven te maken kunnen krijgen.

In de vakliteratuur worden in dit verband veelal vier niveaus of levensgebieden

onderscheiden, te weten individueel niveau, gezinsniveau, niveau van school en

leeftijdgenoten, en maatschappelijk en cultureel niveau. Door middel van onder-

zoek naar risicofactoren zijn binnen de verschillende niveaus veel factoren geïden-

tificeerd die het ontstaan van delinquent gedrag kunnen bevorderen. Hoewel

verschillende studies verschillende meetmethoden en begripsoperationalisaties

toepassen, waardoor het relatieve belang van de verschillende factoren per studie

kan variëren, komt uit alle studies een aantal inhoudelijk vrijwel identieke risico-

en protectieve factoren naar voren die een rol spelen bij de ontwikkeling van

delinquent gedrag (onder meer Farrington e.a., 1990; Ferwerda e.a., 1996; Hawkins

e.a., 1998; Lipsey en Derzon, 1998).

1.3.2 Protectieve factoren

In de rest van dit hoofdstuk zullen de risicofactoren zoals die op de verschillende

niveaus te onderscheiden zijn, centraal staan. Tegenover een veelheid aan risico-

factoren lijkt slechts een gering aantal protectieve factoren te staan. Diverse

onderzoekers noemen liefhebbende ouders, intensief toezicht, een hechte band

met leeftijdgenoten en een hoog IQ. In een vorig WODC-rapport is er'vooralsnog'

van uitgegaan dat de afwezigheid van een risicofactor zoveel betekent als de

aanwezigheid van een protectieve factor (Bol e.a., 1998). In dit verband is het
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misschien illustratief om te wijzen op een onderzoek van de Amerikaanse psycho-

loog Sroufe, die 180 kinderen volgde vanaf de geboorte tot aan hun vijfentwintigste

jaar. Kinderen die zich in hun eerste twee levensjaren op een veilige manier hadden

kunnen hechten aan hun ouders, waren op latere leeftijd emotioneel stabieler en

socialer dan kinderen die op dit vlak tekort waren gekomen. Degenen die zich in

hun vroegste jeugd veilig hadden kunnen hechten, waren ondanks blootstelling aan

(diverse) risicofactoren in volgende jaren, ook in de adolescentie nog beter bestand

tegen tegenslagen en spanningen (Carlson en Sroufe, 1995). Sroufe gebruikt hier-

voor de term veerkracht. Maar ook hier kan men de redenering omkeren. Zo is in

hetzelfde artikel te lezen dat kinderen die niet in de gelegenheid waren geweest om

zich in hun eerste twee levensjaren veilig te hechten, reeds op zevenjarige leeftijd

aanzienlijk meer gedragsproblemen vertoonden. Toch zou het volgens sommige

auteurs in principe wel zo kunnen zijn dat er protectieve factoren bestaan die niet

per se een negatieve tegenhanger hebben (bv. Farrington e.a., 1990).

1.3.3 Risicofactoren

Risicofactoren voorspellen - zoals gezegd - naast delinquentie ook andere

gedragsproblemen. Het effect van risicofactoren is consistent over verschillende

bevolkingsgroepen en cumulatief van aard; hoe meer risicofactoren aanwezig, hoe

groter de kans op problemen (Hawkins, 1995; Farrington, 1997; Hermanns, 1997).

Hoewel de aanwezigheid van een enkele risicofactor op zich niet tot delinquent

gedrag leidt, vergroot een combinatie van risicofactoren wel de kans op ernstige

jeugddelinquentie.

Hermanns (1997) deed onderzoek naar de leefsituatie van het Nederlandse kind,

en constateerde dat slechts tien procent niet te maken krijgt met een of meer

risicofactoren voor het ontstaan van crimineel gedrag. Dat de meeste jeugdigen

niet crimineel worden, laat volgens Hermanns zien dat één risicofactor niet

genoeg is.

Ook de combinatie van en de interactie tussen factoren speelt een rol (Rutter, 1985).

Sommige gedragingen die het gevolg zijn van blootstelling aan risicofactoren

vormen op hun beurt een nieuwe risicofactor in het verdere leven van het kind.

Zo kan een gebrekkige ouderlijke discipline leiden tot vroeg-delinquent gedrag,

en vormt vroeg-delinquent gedrag een risicofactor voor criminaliteit in de adoles-

centie. Om het onderscheid tussen beide soorten van factoren te verduidelijken,

wordt wel gesproken van statische (niet evident het gevolg van blootstelling aan

eerdere factoren) versus dynamische factoren (die dat wel zijn). In de nu volgende

tekst zal dit onderscheid niet steeds expliciet worden gemaakt. Er zal een overzicht

worden gegeven van de - in de vakliteratuur - meest genoemde factoren op elk van

de vier niveaus.
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Schema 1: Risicofactoren op individueel niveau

genetische factoren

- geboren als jongen

- genafwijking

biologische factoren

- perinataal - zwangerschapscomplicaties

- complicaties bij bevalling

- prematuur/dysmatuur

- neuropsychologisch en neurologisch

biochemisch

- psychofysiologisch
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- tekort aan neurotransmitters m.n. serotonine

- (bij jongens) teveel aan testosteron

- loodvergiftiging

- hoge prikkeldrempel

- trage alfa-activiteit cortex

- psychofarmacologisch - invloed van alcohol, drugs enzovoort

- biosociaal - neurologische problemen vlak na geboorte

- trage motorische ontwikkeling le levensjaar

- vroege afwijzing door moeder

- slechte conditioneerbaarheid

factoren gelegen in de persoonlijkheid - hoge score op dimensie 'psychoticisme'

- hoge score op extraversie-schaal ('stimulus-

honger')

- impulsief temperament

- laag non-verbaal IQ

vroege gedragsstoornissen en -afwijkingen - i.h.b. in combinatie met ADHD-syndroom

- vroegdelinquent gedrag

stressvolle levensgebeurtenissen - traumatische ervaringen

Individuele factoren

Risicofactoren op individueel niveau omvatten in de eerste plaats genetische

factoren. Het onderwerp erfelijkheid in relatie tot criminaliteit heeft in Nederland

geruime tijd in de taboesfeer verkeerd, maar mag zich de laatste tijd verheugen in

een hernieuwde belangstelling. Internationaal gezien gaan de ontwikkelingen

binnen het moleculair genetisch onderzoek zeer snel. Volgens Rutter e.a. (1999a)

zelfs zo snel, dat alles wat op dit gebied gepubliceerd wordt, op het moment van

verschijnen alweer verouderd is. Wat betreft gedragsgenetisch onderzoek zijn er

globaal drie soorten onderzoek te onderscheiden: familiestudies, tweelingstudies

en adoptiestudies. Een uitvoerig overzicht ervan wordt gegeven door Brennan e.a.

(1995). Hoewel vaststaat dat genetische componenten een rol spelen, benadrukken
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Rutter e.a. (1999a) dat genen meestal geen rechtstreekse invloed op het gedrag

uitoefenen; verschillende vormen van correlaties en interacties tussen genen en

omgeving beïnvloeden de (verdere) ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken

(waarover hieronder meer).

Naast genetische factoren zijn er diverse biologische factoren te onderscheiden;

hiertoe rekenen we ook perinatale factoren, zoals complicaties bij de bevalling

(o.a. Kandel en Mednick, 1991), en biosociale factoren (o.a. Brennan e.a., 1995;

Raine e.a., 1996).

Ten derde worden bepaalde persoonlijkheidskenmerken verondersteld samen

te hangen met jeugddelinquentie, waaronder een laag non-verbaal IQ, impulsief

temperament, grote spanningsbehoefte en extraversie (o.a. Caspi e.a., 1994; Lips,

1994; White e.a., 1994; Eysenck, 1996).

Hetzelfde geldt voor een aantal (vroege) gedragskenmerken zoals antisociaal,

negativistisch, opstandig, regel- en normoverschrijdend, agressief wegloop-,

lastig, vroeg-seksueel en delinquent gedrag. Veel van deze kenmerken komen

naar verhouding veel voor bij kinderen met bepaalde stoornissen, zoals de

antisociale gedragsstoornis CD (conduct disorder), de oppositioneel-opstandige

gedragsstoornis ODD (oppositional defiant disorder) en het meer bekende ADHD-

syndroom, waarbij ADHD staat voor attention deficit with hyperactivity (o.a. De

Vente en Michon, 1998). Ten aanzien van ADHD schrijven Rutter e.a. (1999b) dat

er - op moleculair niveau - sterke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van

een genetische component.

Traumatische ervaringen zoals het verlies van een ouder of blootstelling aan

geweld zijn eveneens als risicofactor voor later agressief gedrag aan te merken

(Attar e.a., 1994). Farrington e.a. (1990) ten slotte verwijzen naar de invloed van

bepaalde persoonlijke opvattingen en het beeld dat iemand van zichzelf heeft;

sommige mensen bijvoorbeeld zijn de mening toegedaan dat in hun bijzondere

geval het plegen van crimineel gedrag gerechtvaardigd is, anderen gaan er zonder

meer van uit dat juist zij niet gepakt zullen worden. Voor een overzicht van alle

individuele factoren zie schema 1.5

13

Gezinsfactoren

Op gezinsniveau zijn als risicofactoren te noemen vormen van `liefdeloosheid',

waaronder een gestoorde affectregulatie, gebrek aan toezicht en discipline,

verwenning (als vorm van verwaarlozing), ouderlijk geweld, gezinsleden met

(een voorgeschiedenis van) problemen, een instabiele of conflictueuze thuissituatie

5 Dit schema is (evenals de schema's 2 t/m 4) ontleend aan Bol e.a. (1998) maar zodanig herzien en

aangevuld dat het niet (alleen) op geweld van toepassing is maar op delinquent/crimineel gedrag in

het algemeen.
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Schema 2: Risicofactoren op gezinsniveau

- liefdeloosheid

- gebrek aan toezicht en discipline

afwijzing door moeder

gestoorde affectregulatie

gebrek aan toezicht

- ouder weet vaak niet waar kind is

fouten in disciplinering

- streng en inconsistent straffen

- kind leert geen gedragsnorm

- kind wordt verwend

- ouderlijk geweld gewelddadig gedrag van/tussen ouder(s) of

goedkeuring bij derden

mishandeling en/of seksueel misbruik

- gezinsleden met problemen - jeugdige zwangerschap moeder

- ouder(s) met mishandelings- of kinder-

beschermingsverleden

- ouder(s) delinquent of veroordeeld

- moeder met drank- of drugsprobleem

- broer(s) en/of zus(ters) delinquent of

kampend met gedragsproblemen

- instabiele of conflictueuze thuissituatie - wijzigingen in thuissituatie

- uiteenvallen gezin

- conflicten en slechte communicatie binnen

gezin

- negatieve omgangsvormen (coercive family

process)

- gezinsgrootte (?)

- geadopteerd zijn (?)

(?) Algemene geldigheid staat niet met zekerheid vast.

(o.a. Rowe en Gulley, 1992; Pedersen, 1994; Rankin en Kern, 1994; Hawkins, 1995;

McGaha en Leoni, 1995; Smith en Thornberry, 1995; lang en Smith, 1997; Klein e.a.,

1997; Stevens, 1997; Boendermaker, 1999). Voor een overzicht zie schema 2. In dit

schema komt onder meer de term coercive family process voor, waarmee wordt

verwezen naar een situatie waarin gezinsleden alleen nog maar op negatieve

manieren met elkaar weten om te gaan, zoals door middel van schreeuwen,

zeuren, slaan of in drift. De term is ontleend aan Patterson (1982). Henry e.a.

(1996) onderzochten de relaties tussen gezinskenmerken, kindkenmerken en

veroordelingen op achttienjarige leeftijd. Gezinsfactoren leken te leiden tot

zowel gewelddadige als niet-gewelddadige delicten, terwijl de kindfactoren

vooral gerelateerd waren aan geweldsdelicten.
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Schema 3: Risicofactoren op het niveau van school en leeftijdgenoten

- pesten en gepest worden (?)

- gebrek aan schoolmotivatie

- spijbelen

- slechte leerprestaties

- gedrag van vrienden, agressief en antisociaal

- risicovolle vrijetijdsbesteding

- vroeg beginnend, telkens terugkerend

antisociaal gedrag (op school)

- volgen van speciaal onderwijs (?) *

- veel schoolwisselingen (?) *

- geringe onderwijsondersteuning door

ouders (?) *

gebrek aan orde en discipline op school (?)

Geconstateerd bij harde-kernjongeren (Ferwerda e.a., 1996).

(?) Algemene geldigheid staat niet met zekerheid vast.

rondhangen op straat

- alcohol- en/of druggebruik

15

School en leeftijdgenoten

Risicofactoren met betrekking tot school en leeftijdgenoten omvatten onder meer

gedragsproblemen op school, agressief en delinquent gedrag op school, slechte

prestaties, geringe betrokkenheid, deelname aan speciaal onderwijs, spijbelen, veel

schoolwisselingen, geringe onderwijsondersteuning van de ouders (o.a. Chavez e.a.,

1994; Hawkins, 1995; Winters, 1997). In verband met de invloed van leeftijdgenoten

kunnen worden genoemd (frequent) contact met delinquente vrienden, rondhang-

gedrag en een gebrekkige invulling van de vrije tijd (o.a. Dishion e.a., 1991;

Matsueda en Anderson, 1998).Voor een overzicht zie schema 3. Opmerkelijk is

dat Farrington e.a.(1990) verwijzen naar enkele onderzoeken waaruit men zou

kunnen afleiden dat de omgang met delinquente leeftijdgenoten ook zonder

(voorafgaande) gezinsinvloeden kan leiden tot delinquent gedrag (Asher en Coie,

1990). De psychologe Rich Harris (1995 en 1998) gaat nog veel verder: zij meent

dat de ouders f berhaupt geen directe invloed hebben op de ontwikkeling van

hun kinderen, maar leeftijdgenoten des te meer.

Maatschappelijke factoren

Zolang een jeugdige nog geen zelfstandige positie in de samenleving inneemt,

oefenen deze maatschappelijke factoren slechts een indirecte invloed op hem uit.

Monahan (1994) spreekt over het gezin, respectievelijk de school en leeftijdgenoten



Hoofdstuk 1

Schema 4: Maatschappelijke en culturele risicofactoren

economische factoren

woon- en buurtfactoren
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armoede en werkloosheid

relatieve deprivatie

verloederde wijk of buurt

dicht opeen wonen

grote mobiliteit in wijk

geringe sociale bindingen

gebrekkige organisatie (lokale) gemeenschap

tolerantie van onmaatschappelijk/delin-

quent gedrag

- wapenbezit

beschikbaarheid alcohol

geweld in de media - veelvuldige blootstelling aan beeldscherm-

geweld

als filters waardoor de meeste sociologische factoren hun invloed doen gelden op

het opgroeiende kind.6 Pas als de jeugdige zich zelfstandig in de maatschappij gaat

begeven, kunnen de maatschappelijke factoren hun invloed ook direct doen gelden.

Te onderscheiden zijn economische factoren, woon- en buurtfactoren, tolerantie

van onmaatschappelijk gedrag, de beschikbaarheid van wapens en/of alcohol, en

(met betrekking tot geweldscriminaliteit) geweld in de media. Voor een nadere

uitwerking van de maatschappelijke factoren zie schema 4.

Armoede en werkloosheid worden al jarenlang als belangrijke 'oorzaken' van

crimineel gedrag beschouwd. Wanneer de spanningen die hieruit voortvloeien

een hele woonwijk of -buurt gaan beheersen en bijgevolg het gebruik van geweld

voor de meeste bewoners geen uitzondering (meer) is, dreigt het gevaar dat ook

in de wijk als geheel het uiten van frustraties en het oplossen van conflicten door

middel van geweld (en andere vormen van crimineel gedrag) tot normale omgangs-

vormen worden verheven. Een hele wijk of buurt verloedert dan, met alle gevolgen

van dien.

In welke mate het wapenbezit en de alcoholconsumptie onder jongeren de laatste

jaren zijn toegenomen, is beschreven door Bol e.a. (1998); hetzelfde geldt voor de

schadelijke invloed van veelvuldige blootstelling aan beeldschermgeweld.

6 Het lijkt ons daarom dan ook geen onoverkomelijk bezwaar, dat in de voor dit onderzoek geanalyseerde

dossiers niet veel gegevens beschikbaar waren over maatschappelijke factoren. Zie verder paragraaf

2.3.1.
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1.3.4 Veronderstelde samenhangen en patronen
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Uit (ontwikkelingscriminologisch) onderzoek blijkt dus dat blootstelling aan één

risicofactor niet genoeg is, en dat ook de combinatie van en de interactie tussen

factoren een tol speelt. De relaties tussen blootstelling aan risicofactoren en later

waargenomen delict- en ander probleemgedrag liggen naar ons idee nog ingewik-

kelder, en wat dit betreft gaan wij in onze veronderstellingen wat verder dan tot

nu toe in de vakliteratuur gedaan is, met name waar het gaat om de invloed van

tijdstip/periode van blootstelling en van de volgorde van blootstelling aan risico- en

protectieve factoren. Op voorhand zeggen we erbij dat lang niet al deze veronder-

stellingen met het thans ter beschikking staande materiaal getoetst kunnen worden.

We willen echter toch een beeld geven van ons theoretische model in zijn totaliteit,

zodoende het decor schetsend waartegen het hier te rapporteren onderzoek gezien

moet worden, en daarmee tevens de richting aangevend waarin volgens ons door

middel van toekomstig onderzoek verder gezocht zou kunnen worden.

Naar onze mening zal het veel uitmaken op welke leeftijd een kind voor het eerst

aan een risicofactor blootstaat, welke factor dat is en hoe lang deze blootstelling

blijft voortduren. De uitkomst is afhankelijk van het aantal risicofactoren per kind

en van de aard van deze factoren. Ook zal het ertoe doen met welke andere risico-

of protectieve factoren een bepaalde factor samenvalt, en wat de leeftijd of levens-

periode is waarop/waarover dat het geval is. Onze aandacht zou bijvoorbeeld niet

alleen moeten uitgaan naar het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde factoren

(positief dan wel negatief) maar tevens naar mogelijk `gevoelige' perioden, zoals

ook beschreven in de dierpsychologie. Dit zijn - vrij vertaald - perioden waarin

het zich ontwikkelende neurale systeem bepaalde invloeden extra hard nodig heeft

c.q. goed kan gebruiken, en bepaalde andere invloeden juist niet.

Al deze verschillende varianten aan de 'risicokant' zullen leiden tot minstens zoveel

varianten aan de `gevolgenkant', en ook daar kunnen dus de nodige nuanceringen

worden aangebracht. Behalve dat men kijkt of er i berhaupt delictgedrag optreedt,

zou men kunnen kijken naar de leeftijd waarop het eerste (of enige) delict wordt

gepleegd. Ook zou er aandacht moeten zijn voor de aard van de delicten (of ander

probleemgedrag), waarbij tevens gekeken wordt naar de aard van de delicten

(enzovoort) per leeftijd of levensperiode. In geval van recidive zou men kunnen

kijken naar de duur van de totale pleegperiode en naar de levensperiode waarover

het gedrag wordt gepleegd. Interessant om te weten is bovendien op welke leeftijd

iemand zijn laatste delict pleegt. Om een duidelijk overzicht te geven van alle hier

opgesomde kenmerken van risico's en delictvormen, is schema 5 vervaardigd.
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Schema 5: Individuele levensloop en delinquent gedrag - veronderstelde samenhangen

risicokant (onafhankelijke variabelen)

totale aantal risicofactoren waaraan

blootgestaan

soort risicofactoren waaraan ooit blootgestaan

leeftijd eerste/enige blootstelling

duur blootstelling

levensperiode blootstelling

(combinatie van) factoren waaraan blootgestaan

per leeftijd/levensperiode

volgorde van blootstelling aan diverse factoren

gevolgenkant (afhankelijke variabelen)
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- ooit delict ja/nee

- leeftijd eerste/enige delict'

- soort delict(en) en ander probleem-

gedrag

- soort delict(en) per levensperiode

- bij recidive: duur pleegperiode

- pleegperiode = welke levensperiode?

- leeftijd laatste delict

Het vroeg in het leven plegen van een delict is in eerste instantie aan te merken als een afhankelijke variabele;

vervolgens echter vormt vroegdelinquent gedrag tevens een (belangrijke) voorspeller voor toekomstig

delinquent gedrag, en is dan dus op te vatten als een onafhankelijke variabele.

Waar het binnen dit theoretische model uiteindelijk om gaat, is dat we erachter

willen komen hoe de diverse aspecten aan de risicokant (op te vatten als onaf-

hankelijke variabelen), leiden tot de uiteenlopende gedragsvormen die zijn te

onderscheiden aan de gevolgenkant (op te vatten als de afhankelijke variabelen).

De factoren uit de linkerkolom kunnen elk afzonderlijk bekeken worden, maar ook

in onderlinge samenhang. Hetzelfde geldt voor de elementen uit de rechterkolom.

Bovendien zijn tussen de elementen genoemd in de linkerhelft pijlen te trekken

naar de elementen in de rechterhelft. De grootste uitdaging is het nu, om in al die

veronderstelde samenhangen bepaalde vaste patronen te vinden, teneinde op die

manier een zo helder mogelijk inzicht te krijgen in de achtergronden van delinquent

gedrag, en om dit gedrag op een individueel niveau beter te kunnen voorspellen.

Door middel van dit onderzoek proberen we een (zeer) bescheiden stapje in die

richting te zetten.

1.3.5 Waargenomen samenhangen en patronen

Diverse van de in de zojuist genoemde samenhangen zijn reeds onderzocht. Vast

staat dat de leeftijd waarop het eerste delict wordt gepleegd, een van de beste

voorspellers is voor het verloop van een (niet-)criminele carrière: hoe lager de

leeftijd, hoe meer delicten iemand pleegt en hoe langer hij daarmee door blijft

gaan (Farrington e.a., 1990).
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De meeste onderzoeken naar risicofactoren voor het ontstaan van jeugddelinquen-

tie zijn tot nu toe in Amerika en Engeland verricht. Voorzover het gaat om het soort

van risicofactoren, komen de resultaten sterk overeen. Zo werden in grootschalige

longitudinale onderzoeken in Londen en Pittsburgh dezelfde risicofactoren voor

jeugddelinquentie gevonden (Loeber en Farrington, 1998). Het zou te ver voeren

om hier al het op dit gebied reeds verrichte onderzoek in extenso te bespreken;

bovendien werd naar veel publicaties over de invloed van diverse (meest 'losse')

soorten van risicofactoren reeds in paragraaf 1.3.3 verwezen.

Mazerolle (1997) onderzocht of het uitmaakt of men al voor zijn dertiende jaar aan

risicofactoren blootstond, of pas vanaf zijn dertiende. Voor de latere plegers van

lichte delicten gold dat zij zowel voor hun dertiende als daarna aan een aantal

risicofactoren hadden blootgestaan; met name de plegers van de ernstigere delicten

hadden naar verhouding vaker reeds op zeer jeugdige leeftijd aan risicofactoren

blootgestaan.

In veel onderzoek is er wel enige aandacht voor de levensperiode waarin kinderen

voor het eerst te maken krijgen met bepaalde risico- of protectieve factoren, maar

het exacte begin en/of de exacte duur van blootstelling aan (gunstige dan wel

ongunstige) invloeden wordt meestal niet volledig in kaart gebracht. Vaak is daar-

voor ook onvoldoende informatie voorhanden. Onderzoekers die aan dit aspect

wel reeds aandacht hebben kunnen besteden, zijn Lipsey en Derzon (1998). Door

middel van een meta-analyse tonen zij aan dat het belang van risicofactoren voor

het voorspellen van ernstig delinquent gedrag leeftijdsafhankelijk is. De belang-

rijkste potentiële voorspellers in de leeftijdsgroep van 6 t/m 11 jaar zijn volgens

dit onderzoek lichte vergrijpen, agressie, drugsgebruik, lage sociaal-economische

gezinsstatus en antisociale ouders. Voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 14 jaar zijn dit

zwakke sociale bindingen, antisociale leeftijdgenoten, lichte vergrijpen, negatieve

school- en huiswerkattitude en persoonlijkheidskenmerken, zoals impulsiviteit.

Bovendien zijn de meeste risicofactoren voor ernstige jeugddelinquentie ook van

belang voor het ontstaan van andere'begincondities' c.q. nieuwe risicofactoren

zoals drugsgebruik, voortijdig schoolverlaten, vroege seksuele omgang en jeugdige

zwangerschap.

Uit onderzoek van Vitaro e.a. (1997) komt naar voren dat in een steekproef van

11- en 12-jarige jongens zowel individuele kenmerken als de invloed van 'slechte'

vrienden risicofactoren vormen voor delinquent gedrag op 13-jarige leeftijd

(gezinsfactoren bleven in dit onderzoek buiten beschouwing).

Stattin en Magnusson (1989) onderzochten in een steekproef van meer dan 1.000

jongens en meisjes de relatie tussen agressief gedrag op de leeftijd van 10 en 13 jaar,

en later delinquent gedrag tot aan het zesentwintigste jaar. Zij vonden voor jongens



Hoofdstuk 1 20

een sterk verband tussen (zeer) vroeg agressief gedrag en latere gewelddaden; voor

meisjes was agressief gedrag op 10-jarige leeftijd nog geen voorspeller voor latere

gewelddaden, op 13-jarige leeftijd echter wel.

Tremblay e.a. (1992) volgden jongens en meisjes vanaf de eerste klas van de

basisschool tot aan hun veertiende jaar, en onderzochten de relatie tussen vroeg

probleemgedrag, slechte schoolprestaties en latere delinquentie. Voor jongens

werd er een direct verband gevonden tussen probleemgedrag in groep 1 en later

delinquent gedrag; slechte schoolprestaties konden niet als verklarende factor

worden aangemerkt. Voor meisjes kon op basis van deze factoren geen passend

verklaringsmodel gevonden worden.

White e.a. (1990) deden onderzoek naar de voorspellende waarde van een aantal

kenmerken van zeer jonge kinderen (vóór de schoolgaande leeftijd). De allerbeste

voorspeller voor antisociaal gedrag op latere (11-jarige) leeftijd bleek de aanwezig-

heid van gedragsproblemen te zijn. Dit omvat onhandelbaar en externaliserend

gedrag op 3-jarige leeftijd en onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit op

5-jarige leeftijd.

Tolan en Thomas (1995) wilden bevestigd zien dat een vroeg begin van delinquent

gedrag een voorbode is voor ernstig crimineel gedrag op latere leeftijd. Het bleek dat

kinderen die begonnen voor hun twaalfde, veel meer en ook ernstiger delictgedrag

vertoonden, en bovendien over een langere periode dan latere starters. Dezelfde

(individuele) kenmerken zijn bij jongens en meisjes bepalend voor het beginnen

met delinquent gedrag. Echter, eenmaal op het slechte pad, lijkt vervolgens voor

jongens vooral de invloed van vrienden hen daarop te houden, terwijl dit bij meisjes

in de eerste plaats gezins- en schoolfactoren zijn.

Onderzoek naar systematiek in de volgorde van het optreden van verschillende

vormen van antisociaal gedrag leidde tot een model voor de ontwikkeling naar

ernstige delinquentie dat drie verschillende ontwikkelingspaden kent (Loeber,

1991, 1997 en 1998). Deze paden worden door Loeber afgebeeld in een pyramide-

vorm waarbij zij elkaar deels overlappen. De drie paden worden respectievelijk

gekenmerkt door: conflicten met gezaghebbenden, openlijk probleemgedrag

(agressie en geweld) en heimelijk probleemgedrag (liegen, diefstal en bedrog).

Meestal vindt er een ontwikkeling plaats van minder ernstig naar steeds ernstiger

problematisch gedrag; openlijk en heimelijk probleemgedrag wordt vaak vooraf-

gegaan door conflicten met gezaghebbende personen. Kortom: het model ver-

onderstelt dat delinquenten zich ontwikkelen volgens een verergeringsmodel

(Loeber, 1998).

Of jongeren zich i berhaupt op een deviant ontwikkelingspad begeven, is afhanke-

lijk van de mate waarin zij blootstaan aan risicofactoren voor de ontwikkeling van
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delinquent gedrag. Welke deze risicofactoren per pad kunnen zijn, is door Loeber

zelf (nog) niet specifiek onderzocht; zijn onderzoeken zijn vooral gericht op

patronen aan 'gevolgenkant' (waar men hooguit 'dynamische' risicofactoren

tegenkomt; zie paragraaf 1.3.3) en niet zozeer op factoren aan de risicokant. Wel

benadrukt Loeber zelf het belang van de vraag, welke factoren ertoe leiden dat

sommige jongeren op den duur ernstige en chronische delinquenten worden,

andere jongeren alleen tijdelijk mindere ernstig misdaden plegen, en een derde

groep hoegenaamd niet delinquent wordt (Loeber, 1997).
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Diverse onderzoekers hebben zich gericht op de aanvangsleeftijd van crimineel

gedrag: vroege starters worden dan veelal vergeleken met late starters. Ook is er

onderzoek gedaan naar het al dan niet door blijven gaan met het criminele gedrag,

en in dat kader wordt wel onderscheid gemaakt tussen het adolescence-limited type

en het life-course-persistent type (bijvoorbeeld Moffitt, 1997). Een ander bekend

onderscheid is dat tussen persisters (zij die blijven doorgaan) en desisters ('stoppers')

(bijvoorbeeld Graham en Bowling, 1995). Het blijkt dat vroege starters vaak jaren-

lang crimineel blijven, terwijl het criminele gedrag van late starters meestal van

voorbijgaande aard is. Vroege starters hebben al vroeg in hun jeugd te maken

gehad met diverse risicofactoren (naast de reeds genoemde Tolan en Thomas,

1995: Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Nagin e.a., 1995; Moffitt, 1997).

Bij late starters is het vooral de factor 'invloed van leeftijdgenoten', die hen op het

slechte pad brengt (Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Moffitt, 1997).

Verder hebben degenen die vroeg beginnen, kennelijk meer moeite om weer te

stoppen dan degenen die relatief laat beginnen (Patterson en Yoerger, 1993;

Graham en Bowling, 1995; Moffitt, 1997).

Bovenstaand overzicht laat zien dat veel van de elementen uit schema 5 al de nodige

aandacht van onderzoekers hebben gekregen, hetzij als zodanig, hetzij in mogelijke

onderlinge samenhangen. Veel is echter nog onbekend.

1.3.6 Nog op te sporen samenhangen en patronen

Volgens Loeber (1998) is het vaak de moeite waard om eerdere onderzoeksresultaten

in een andere populatie te toetsen. Naast het onderzoeken van de repliceerbaarheid

van eerdere bevindingen kan ook aan eerder gedane aanbevelingen specifiek

aandacht besteed worden. Farrington e.a. (1990) pleiten ervoor, de aanvangs-

leeftijden van verschillende delictvormen nader in kaart te brengen, en te

onderzoeken aan welke risicofactoren men voorafgaand aan dat moment had

blootgestaan. Ook de relatie tussen aanvangsleeftijd en latere criminele carrière

behoeft volgens deze auteurs nadere analyse.
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Loeber en Farrington (1998) bevelen verder onderzoek aan in groepen met een

verhoogde kans op de ontwikkeling van jeugddelinquentie, zogenaamde hoog-

risicogroepen. Verder benadrukken zij het belang van het inventariseren van

delinquent gedrag en risicofactoren bij kinderen onder de 12 jaar. Luijpers en

Meeus (1998) noemen het belang van het registreren van persoonlijkheidsken-

merken, teneinde verschillende groepen delinquenten van elkaar te onderscheiden.

Bol e.a. (1998) roepen op om niet alleen nader onderzoek te doen naar de invloed

van losse risicofactoren, maar om tevens na te gaan of bepaalde patronen van

cumulatie van factoren tot bepaalde soorten van crimineel gedrag leiden, of tot

bepaalde typen van delinquenten.

En zoals gezegd in paragraaf 1.3.4, zou er idealiter ook aandacht moeten komen

voor' gevoelige' perioden, niet alleen met betrekking tot risicofactoren maar ook

met betrekking tot protectieve factoren. In het thans door ons verrichte onderzoek

komen slechts enkele van de vele relevante vragen aan bod. Bij het stellen van de

onderzoeksvragen hebben we ons laten leiden door wat - voor de beantwoording -

haalbaar geacht werd op grond van het beschikbare materiaal. Een overzicht van
de aan die opzet verbonden beperkingen is te vinden in paragraaf 2.4.

1.4 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksopzet en -methoden uit de doeken gedaan,

en wordt een beeld gegeven van de onderzochte groep jongeren. Dan komen in de

hoofdstukken 3 tot en met 5 de onderzoeksvragen aan de orde, zoals geformuleerd

in paragraaf 1.2. In hoofdstuk 6 volgen de conclusies en de slotbeschouwing. Pas in

dit laatste hoofdstuk zullen de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken

met die van eerder verricht, aanverwant onderzoek. Ter afsluiting zullen enkele

concrete beleidsaanbevelingen worden gedaan.
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Opzet en uitvoering van het onderzoek

In hoofdstuk 1 zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de

onderzoeksopzet en onderzoeksmethoden beschreven. Eerst komen de onderzoeks-

populatie, de methode van dataverzameling, de gebruikte meetinstrumenten en

de beperkingen van de gehanteerde onderzoeksmethode aan de orde. Vervolgens

wordt beschreven welke resultaten de gevolgde werkwijze oplevert. Hierbij wordt

aandacht besteed aan de samenstelling van de onderzoeksgroep, waarbij onder

andere kenmerken met betrekking tot persoonlijkheid, gedrag, gezinssituatie,

opvoedingsomstandigheden, schoolcarrière en vriendenkring beschreven worden.

Tot slot wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de groep

delinquente jongeren.

2.1 Onderzoeksopzet

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

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

risicojongeren. Bij veel onderzoek dat betrekking heeft op het inventariseren van

risicofactoren voor de ontwikkeling van delinquent gedrag, wordt eerst vastgesteld

welke jongeren delinquent gedrag vertonen en wordt vervolgens gezocht naar

factoren die het ontstaan van dit gedrag kunnen verklaren. Aan een dergelijke

retrospectieve werkwijze kleeft een aantal nadelen.7

Op de eerste plaats kan het feit dat informatie over delinquent gedrag al beschik-

baar is voordat gegevens over risico- en protectieve factoren verzameld worden,

ertoe leiden dat de informatie met betrekking tot delinquent gedrag invloed

heeft op de identificatie van risico- en protectieve factoren. Bij jongeren van wie

bekend is dat zij ernstig delinquent gedrag vertonen, worden dan wellicht eerder

ernstige risicofactoren geïdentificeerd dan bij jongeren van wie bekend is dat zij

geen delicten plegen. Op de tweede plaats kan achteraf niet met zekerheid vast-

gesteld worden dat de risicofactoren waaraan het delinquente gedrag wordt

toegeschreven, al aanwezig waren voordat het delinquente gedrag optrad. Tot

slot wordt bij deze werkwijze vaak uitsluitend gezocht naar risicofactoren bij

delinquente jongeren en wordt geen vergelijking tussen delinquente en niet-

delinquente jongeren gemaakt.

7 Voor een overzicht van de voordelen en beperking van diverse onderzoeksdesigns zie bijvoorbeeld

Bijleveld, Van der Kamp e.a., 1998.
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Om protectieve factoren te identificeren en het belang van de afzonderlijke risico-

factoren vast te kunnen stellen, is het juist interessant om groepen delinquenten

en niet-delinquenten met elkaar te vergelijken.

Onderzoek dat zich richt op de identificatie van risico- en protectieve factoren die

samenhangen met de ontwikkeling van delinquent gedrag, dient bij voorkeur aan

de volgende eisen te voldoen:

- De aanwezigheid van risico- en protectieve factoren wordt vastgesteld voordat

informatie over delinquent gedrag beschikbaar is.

- Alleen delinquent gedrag dat optreedt nadat de risico- en protectieve factoren

vastgesteld zijn, kan samenhangen met de aanwezigheid van deze factoren.

- De aanwezigheid van risico- en protectieve factoren wordt zowel voor delin-

quente als niet-delinquente jongeren vastgesteld, zodat vergelijking van beide

groepen plaats kan vinden.

2.2 Onderzoeksgroep

Bij de keuze voor een onderzoeksgroep hebben de aanbevelingen die in paragraaf

1.3.4 beschreven staan, als uitgangspunt gediend. De onderzoeksgroep bestaat bij

voorkeur uit jongeren met een verhoogd risico op het ontstaan van delinquent

gedrag, bij wie naar verwachting veel verschillende risico- en protectieve factoren

voor de aanwezigheid van delinquent gedrag geïdentificeerd kunnen worden.

Verder dient de onderzoeksgroep zo gevarieerd mogelijk van samenstelling te

zijn en moet informatie over zoveel mogelijk verschillende aspecten voorhanden

zijn. Met name gegevens over de persoonlijkheid en culturele achtergrond zouden

niet mogen ontbreken. Tot slot is het wenselijk om ook jongeren onder de 12 jaar

in de onderzoeksgroep op te nemen.
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Een onderzoeksgroep die aan veel van deze eisen voldoet, is gevonden bij de stich-

ting Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ). Het ABJ is een in 1987 opgericht

samenwerkingsverband van pedagogen, psychologen en psychiaters, dat zich richt

op het verrichten van psychologisch en pedagogisch onderzoek bij kinderen,

jongeren en hun opvoeders, het verrichten van behandelingen, het geven van

advies en voorlichting en het verzorgen van cursussen. Jaarlijks ondergaat bij

het ABJ een groot aantal jongeren een persoonlijkheidsonderzoek.

Een onderzoek kan aangevraagd worden op strafrechtelijke of civielrechtelijke

gronden. Strafrechtelijk onderzochte jongeren worden naar het ABJ verwezen in

het kader van een gerechtelijk vooronderzoek, of worden ambtshalve door de unit

Strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming aangebracht. Civielrechtelijke

onderzoeken worden veelal uitgevoerd in het kader van een op te leggen civiel-

rechtelijke maatregel. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: ondertoezicht-
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stelling (ots), ontheffing van en ontzetting uit de ouderlijke macht, en voorlopige

toevertrouwing aan de Raad voor de Kinderbescherming; zij worden door de

kinderrechter opgelegd als de opvoedingssituatie van de jongere als gevolg van

persoonlijke of gezinsproblematiek sterk te wensen overlaat (Boendermaker, 1998).

Jongeren die voor een persoonlijkheidsonderzoek naar het ABJ verwezen zijn,

vormen een risicogroep waarbij naar verwachting veel risicofactoren voor de

aanwezigheid van delinquent gedrag geïdentificeerd kunnen worden. Vooral

jongeren die in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek onderzocht zijn,

staan waarschijnlijk aan veel risicovolle omstandigheden bloot. Het feit dat zij

zich in het verleden al aan verscheidene en veelal ernstige delicten schuldig

gemaakt hebben, geeft bovendien aanleiding te veronderstellen dat zij ook in

de toekomst nog delinquent gedrag zullen vertonen.

Ook onder jongeren die civielrechtelijk onderzocht zijn, kunnen risicofactoren

verwacht worden. Met name op het gebied van gezinsomstandigheden, opvoedings-

situatie en persoonlijk functioneren doen zich bij deze jongeren problematische

omstandigheden voor.

Vergelijking van delinquente jongeren met niet-delinquenten en non-recidivisten

geeft naar verwachting inzicht in factoren die de ontwikkeling en instandhouding

van delinquent gedrag tegengaan.

Hoewel het ABJ onderzoek verricht bij kinderen en jongeren van alle leeftijden, is

ervoor gekozen om alleen jongeren die ten tijde van het persoonlijkheidsonderzoek

ten minste 10 jaar oud zijn, in de onderzoeksgroep op te nemen. Een eerste reden

hiervoor is dat persoonlijkheidsfactoren bij jongere kinderen op andere en minder

betrouwbare wijze vastgesteld worden. Ten tweede is te verwachten dat het aantal

geregistreerde delicten bij nog jongere kinderen erg gering is. Tot slot blijkt dat

factoren die in de vroegste leeftijdsfase (van 0 tot 12 jaar) een rol spelen bij de

aanwezigheid van later delinquent gedrag, veelal onveranderd aanwezig zijn op

10-jarige leeftijd of onveranderd hun invloed uit blijven oefenen. Het feit dat

kinderen jonger dan 10 jaar geen deel uitmaken van de onderzoeksgroep, hoeft

dus geen groot informatieverlies op te leveren (Ferwerda e.a., 1996).

Om na de identificatie van risico- en protectieve factoren een afgeronde tijdsperi-

ode van 5 jaar te kunnen hanteren waarin delinquent gedrag tot ontwikkeling kan

komen, bestaat de onderzoeksgroep uit het cohort jongeren van 10 tot en met

18 jaar dat in 1993 bij het ABJ onderzocht is. In totaal bestaat deze groep uit 272

jongeren. Eerst wordt vastgesteld van welke risico- en protectieve factoren voor de

ontwikkeling van delinquent gedrag bij deze jongeren in 1993 sprake is. Vervolgens

wordt onderzocht welke jongeren in de periode van 1994 tot en met 1998 delinquent

gedrag zijn gaan vertonen.
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2.3 Informatiebronnen
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Uit de ABJ-dossiers komt informatie naar voren over de aanwezigheid van risico- en

protectieve factoren. Daarnaast staan in de dossiers ook achtergrondgegevens van

de jongeren weergegeven, zoals geslacht, leeftijd en culturele achtergrond. Infor-

matie ten aanzien van delinquent gedrag van de jongeren in de onderzoeksgroep

kan uit verschillende bronnen verkregen worden. Zowel de ABJ-dossiers als justitie-

en politiegegevens kunnen hierover informatie verschaffen.

2.3.1 Dossierinformatie

Alle 272 dossiers uit 1993 die betrekking hebben op jongeren van 10 tot en met 18

jaar, zijn gescreend op relevante informatie. Hoewel de inhoud van de dossiers,

afhankelijk van de vraagstelling van het door het ABJ uitgevoerde onderzoek, varieert

is een aantal gegevens in elk dossier voorhanden.

Alle dossiers bevatten een onderzoeksrapportage waarin de bevindingen van de

ABJ-onderzoeker staan weergegeven. In deze rapportage zijn onder meer de reden

van aanvraag van het onderzoek, een beschrijving van achtergrondgegevens en

relevante informatie van derden, zoals familieleden, artsen, leraren en dergelijke,

opgenomen. Daarnaast bevat elk dossier de uitkomsten van het onderzoek en de

daaruit volgende aanbevelingen van de ABJ-onderzoeker.

Ook bevatten veel dossiers informatie over de betreffende jongere, die van andere

instellingen afkomstig is, zoals rapportages van de Raad voor de Kinderbescher-

ming, voogdij-instellingen, behandelinrichtingen of kindertehuizen. Bij dossiers van

strafrechtelijk onderzochte jongeren is vrijwel altijd een kopie van de betreffende

processen-verbaal bijgevoegd.8

Om risico- en protectieve factoren bij de jongeren in de onderzoeksgroep te kunnen

inventariseren, is een lijst opgesteld (zie bijlage 2). Deze lijst bestaat uit drie onder-

delen, die elk betrekking hebben op een apart niveau of levensgebied waarop zich

risicofactoren voor kunnen doen. Achtereenvolgens zijn dit het individuele niveau,

het gezinsniveau en het niveau van school en leeftijdgenoten.9

Op individueel niveau worden risicofactoren onderscheiden die betrekking hebben

op geestelijk en lichamelijk welbevinden, persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend

8 De verzamelde gegevens zijn door de codeurs op dossiernummer geregistreerd. Hierdoor is koppeling

tussen persoonsgegevens en dossierinformatie na dataverzameling niet meer mogelijk, en wordt

anonimiteit van de onderzochte jongeren gewaarborgd.

9 Het vierde niveau, dat betrekking heeft op maatschappelijke factoren, blijft buiten beschouwing omdat

in de ABJ-dossiers onvoldoende informatie met betrekking tot deze factoren aanwezig is.
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gedrag, justitieel verleden en stressvolle levensgebeurtenissen. Risicofactoren op

gezinsniveau omvatten variabelen die betrekking hebben op de samenstelling en

woonomstandigheden van het gezin, de achtergrond van de ouders en gehanteerde

opvoedingsstijl. Het derde niveau bevat risicofactoren met betrekking tot school en

vrienden.

2.3.2 Verwerking van gegevens

Diverse eigenschappen, zoals de achtergrond van de natuurlijke ouders en achter-

grondvariabelen als geboortejaar, geslacht en etniciteit, zijn vaststaande gegevens,

die niet veranderen in de tijd. Het vastleggen van dergelijke gegevens is nauwelijks

een probleem. Anders ligt dit bij eigenschappen die wel aan veranderingen onder-

hevig kunnen zijn, bijvoorbeeld kenmerken die betrekking hebben op welbevinden,

gedrag, stressvolle levensgebeurtenissen, gezins- en opvoedingsomstandigheden,

school en vrienden.

Veranderlijke omstandigheden worden retrospectief, oftewel terugkijkend gescoord,

waardoor een beeld verkregen wordt van de ontwikkeling van de jongere tot aan het

moment van dataverzameling. Deze werkwijze levert niet alleen meer informatie

op, maar geeft ook minder kans op vertekeningen in de gegevens die veroorzaakt

worden door kortdurende situaties, recente ontwikkelingen of interventies op het

moment van onderzoek.

Ontwikkelingen in risicovolle en protectieve omstandigheden kunnen worden mee-

genomen door oplopende categorieën te gebruiken (bijvoorbeeld: niet, enigszins,

veel), waarmee een indicatie van de ernst van een bepaald kenmerk verkregen

wordt. De leeftijd waarop bepaalde kenmerken zich voor het eerst voordoen, mits

beschikbaar, geeft inzicht in de ontwikkeling van risicovolle omstandigheden.

Met name bij omstandigheden die veranderingen in de tijd ondergaan, kan

interpretatie van de onderzoeker een rol spelen bij het vastleggen van de gegevens.

Wanneer moet bijvoorbeeld gekozen worden voor de categorie 'vaak' en wanneer is

er sprake van 'soms', wat is 'licht' en wat is 'ernstig'? Om subjectieve interpretatie

zoveel mogelijk te vermijden, zijn vooraf voorschriften voor het vastleggen van de

gegevens opgesteld. In eerste instantie is getracht om de antwoordcategorieën

zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de door de ABJ-onderzoeker gehanteerde

terminologie. Voor gevallen waarin dit niet mogelijk was, zijn onderlinge afspraken

tussen de codeurs gemaakt over de manier waarop de gegevens in de verschillende

categorieën ondergebracht moeten worden. De belangrijkste uitgangspunten staan

in bijlage 3 weergegeven.
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Informatie ten aanzien van persoonlijkheidskenmerken komt naar voren uit de

vragenlijsten die bij de dossiers gevoegd zijn. De gebruikte persoonlijkheids-

vragenlijsten zijn de belangrijkste en meest gebruikte meetinstrumenten om

persoonlijkheidskenmerken vast te stellen en voldoen dan ook aan de gangbare

validiteits- en betrouwbaarheidsnormen. Non-verbale intelligentie is gemeten met

behulp van de WISC-RN tests (De Bruijn, 1986). Neuroticisme en extraversie zijn

gemeten met de Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J; Luteijn e.a.,

1989), Adolescenten Temperament Lijst (ATL; Feij en Kuiper, 1984), Amsterdamse

Biografische Vragenlijst (ABV; Wilde, 1970) en de Nederlandse verkorte MMPI (NVM;

Luteijn en Kok, 1995). De scores van-de jongeren worden gecategoriseerd als 'hoog',

'bovengemiddeld', 'gemiddeld' en'benedengemiddeld'. Impulsiviteit en spannings-

behoefte zijn gemeten met de ATL. Informatie over gewetensontwikkeling, zelfbeeld,

faalangst, beïnvloedbaarheid en psychopathologie is afgeleid uit de onderzoeks-

rapportage. De verschillende categorieën voor deze variabelen zijn zo gekozen dat

zij zo goed mogelijk aansluiten bij de in de rapportage gehanteerde omschrijvingen.

2.3.3 Ontbrekende gegevens

Het feit dat vragen alleen ontkennend beantwoord worden als expliciet in de

dossiers vermeld is dat de betreffende eigenschap niet aanwezig is (zie bijlage 3),

leidt ertoe dat de categorie 'onbekend' relatief vaak voorkomt. In sommige gevallen

komt deze categorie zelfs vaker voor dan de andere antwoordmogelijkheden. Dit

geeft een indicatie van het relatieve belang van de betreffende eigenschap. Als

een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld de achtergrond van de ouders, tijdens het ene

persoonlijkheidsonderzoek wel aan de orde komt en bij een ander onderzoek buiten

beschouwing blijft, komt dit doordat de ABJ-onderzoeker de achtergrondkenmerken

van de ouders in het eerste geval wel relevant acht, terwijl diezelfde achtergrond in

het tweede geval naar de mening van de ABJ-onderzoeker geen rol van betekenis

speelt. Dit betekent niet dat er in het tweede geval geheel geen gunstige of risico-

volle omstandigheden ten aanzien van de achtergrond van de ouders bestaan, maar

geeft slechts aan dat het relatieve belang van deze omstandigheden naar de mening

van de ABJ-onderzoeker erg klein is, waardoor het niet noodzakelijk geacht werd om

deze gegevens in de rapportage op te nemen.

Gegevens ontbreken dus niet willekeurig, maar ontbreken omdat de ABJ-onder-

zoeker ze als weinig belangrijk bestempelt. Doordat in alle gevallen waarin de ABJ-

onderzoeker geen melding van protectieve of risicovolle omstandigheden maakt,

gegevens als 'onbekend' vastgelegd worden, is het aantal ontbrekende gegevens

soms vrij groot. Aan de andere kant wordt zo wel voorkomen dat ten onrechte

geconcludeerd wordt dat risico- en protectieve factoren niet aanwezig zijn als

zij niet genoemd worden.
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Achtergrondgegevens worden in elke ABJ-rapportage op overeenkomstige wijze

weergegeven en kunnen dus betrouwbaar vastgelegd worden. Zoals in paragraaf

2.3.3 aan de orde kwam, zijn de persoonlijkheidsgegevens gemeten met de

meest gebruikte, gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten, waarmee

de betrouwbaarheid en validiteit van deze gegevens zo goed mogelijk gewaar-

borgd zijn.

Bij de vaststelling van andere eigenschappen en omstandigheden gaan de ABJ-

onderzoekers volgens vaststaande criteria te werk. Alle ABJ-onderzoekers beschikken

over een diagnostische aantekening en hebben doorgaans jarenlange ervaring met

het verrichten van persoonlijkheidsonderzoeken. De meeste rapportages worden

niet door één afzonderlijke onderzoeker vervaardigd, maar zijn het resultaat van

onderlinge samenwerking van diverse onderzoekers. Alle rapportages worden

opgesteld volgens de binnen het ABJ geldende richtlijnen en worden ter goed-

keuring aan een senior-onderzoeker voorgelegd alvorens zij een definitieve status

krijgen. Er kan dan ook worden aangenomen dat de onderzoeksrapportage een

redelijk betrouwbare en valide weergave vormt van de eigenschappen en omstan-

digheden van de onderzochte jongeren.

De gegevens uit de ABJ-dossiers zijn door twee personen gescoord. Analyse laat zien

dat er een hoge mate van overeenstemming bestaat in scoring van de gegevens door

beide codeurs, waaruit geconcludeerd kan worden dat de dossiergegevens betrouw-

baar vastgelegd zijn.

2.3.5 Informatie over delinquent gedrag

Informatie over delinquent gedrag kan uit drie bronnen verkregen worden, te weten:

- het ABJ-dossier (strafrechtelijke en self-report gegevens);

- de justitiële documentatie;

- het Herkenningsdienst Systeem.

De hoeveelheid beschikbare informatie varieert per jongere. Voor sommige jongeren

beschikken we op alle terreinen over informatie, terwijl voor andere jongeren

minder gegevens over hun delinquente gedrag beschikbaar zijn.

Voor een deel van de jongeren is in het ABJ-dossier informatie over delinquent

gedrag opgenomen. Enerzijds kunnen dit processen-verbaal zijn die betrekking

hebben op door hen gepleegde delicten, anderzijds kunnen dit self-report gegevens

over delinquent gedrag zijn die door de jongeren zelf, tijdens een gesprek met de

ABJ-onderzoeker, naar voren gebracht worden. In de ABJ-dossiers is alleen infor-

matie beschikbaar over delinquent gedrag dat voorafgaand aan het persoonlijk-

heidsonderzoek plaatsvond. Deze dossierinformatie kan dus niet gebruikt worden
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om het verband tussen risico- en protectieve factoren en de latere ontwikkeling van

delinquent gedrag te onderzoeken. Met andere woorden: delinquent gedrag dat uit

de ABJ-dossiers naar voren komt, is in het onderzoek geen afhankelijke variabele.

Eerder delinquent gedrag is een belangrijke voorspeller voor latere delinquentie.

Dossier-informatie over eerder delinquent gedrag wordt daarom gezien als een

risicofactor, die samenhangt met de ontwikkeling van delinquent gedrag na 1993.

Om vast te stellen welke jongeren in de periode van 1994 tot en met 1998 delinquent

gedrag vertonen, is voor alle jongeren in de onderzoeksgroep aan de hand van hun

naam, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats de justitiële documentatie

(ID) tot en met 1998 opgevraagd (zie voetnoot 8). Jongeren die wel delicten plegen,

maar hiervoor (nog) niet opgepakt en veroordeeld zijn, komen niet in de JD voor.

Om inzicht te verkrijgen in de omvang en samenstelling van de groep delinquente

jongeren die niet in de JD geregistreerd is, is ook het Herkenningsdienst Systeem

(HKS) van de politie geraadpleegd.

Het HKS is een landelijk opsporings- en registratiesysteem waarin niet alleen

informatie over misdrijven en daders, maar ook over verdachten opgeslagen

wordt. HKS-gegevens bieden in dit opzicht een aanvulling op de informatie uit

de justitiële documentatie. Aan de andere kant ontbreekt in het HKS informatie

over vervolging en afdoening. Bovendien is het HKS opgebouwd rond antece-

denten, waarin informatie met betrekking tot uiteenlopende delicten opgenomen

kan zijn. In combinatie met het feit dat misdrijven in het HKS slechts in globale

termen geregistreerd worden, maakt dit het onmogelijk om groepen delinquenten

op basis van delictkenmerken van elkaar te onderscheiden en met elkaar te

vergelijken.

JD-gegevens hebben weliswaar het nadeel dat niet alle delinquente jongeren hierin

ook daadwerkelijk geregistreerd staan, maar bieden anderzijds toch zoveel voor-

delen op het gebied van registratie van dader- en delictkenmerken, dat deze

gegevens, hoewel de meest selecte, ook de meest bruikbare en valide informatie

over delinquent gedrag verschaffen.10 Voor het onderzoeken van het verband tussen

risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag, zal dan

ook gebruikgemaakt worden van de justitiële gegevens, en blijft HKS-informatie

buiten beschouwing. Ook jongeren die alleen in het HKS voorkomen, worden van

verdere analyses uitgesloten."

10 Vergelijking van JD-gegevens en HKS-registratie laat bovendien zien dat er een grote mate van overeen-

stemming tussen beide gegevens bestaat. Meer dan 95% van de in de JD geregistreerde jongeren komt

ook in het HKS voor, en vice versa.

11 Het betreft hier twee jongeren die zijn vrijgesproken van hetgeen hen ten laste werd gelegd, en twee

jongeren met een Halt-afdoening. De vijf overige jongeren die wel in het HKS geregistreerd zijn maar

niet in de JD voorkomen, worden naar alle waarschijnlijkheid slechts verdacht van een strafbaar feit.
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JD-gegevens zijn alleen beschikbaar voor jongeren vanaf 12 jaar. Dit betekent dat

jongeren die in 1993 10 of 11 jaar oud zijn, de eerste één of twee jaar na 1993 niet

in de ID voor kunnen komen. Gezien de in hoofdstuk 1 gesignaleerde hiaten in

de kennis op het gebied van identificatie van risicofactoren bij 12-minners, is het

naar onze mening toch van belang om deze leeftijdscategorie in het onderzoek op

te nemen. Self-report gegevens over delinquent gedrag van deze groep jongeren

worden uiteraard wel geregistreerd en kunnen inzicht bieden in delinquent gedrag

dat eventueel voor 1993 plaatsvond.

2.4 Beperkingen van het onderzoek en generaliseerbaarheid

De onderzoeksgroep bestaat uitsluitend uit jongeren die bij het ABJ een persoon-

lijkheidsonderzoek hebben ondergaan. Het ABJ is evenwel de grootste, landelijke

opererende, particuliere instelling op dit gebied en hun aandeel in het jaarlijkse

totale aantal verrichtte persoonlijkheidsonderzoeken is zeer groot. Aangenomen

mag worden dat de aanvragers van persoonlijkheidsonderzoeken geen zwaar-

wegende redenen hebben om specifiek wel of niet voor het ABJ te kiezen. Naar

alle waarschijnlijkheid verschilt de groep door het ABJ onderzochte jongeren

dan ook niet systematisch van de jongeren die door andere bureaus onderzocht

zijn. 12

Wel bestaan er naar alle waarschijnlijkheid verschillen tussen jongeren die, bij het

ABJ of bij een ander bureau, een persoonlijkheidsonderzoek hebben ondergaan en

jongeren die in een vergelijkbare situatie verkeren, maar voor wie geen persoonlijk-

heidsonderzoek is aangevraagd. Alleen voor jongeren die de ernstigste problemen

ervaren of veroorzaken, wordt een persoonlijkheidsonderzoek aangevraagd, zodat

de onderzoeksgroep een oververtegenwoordiging van de ernstigste gevallen kent.

Dit hoeft geen problemen op te leveren voor de identificatie van risico- en pro-

tectieve factoren voor de ontwikkeling van delinquent gedrag, en kan zelfs een

voordeel zijn omdat risicofactoren vooral in een hoog-risicogroep zullen voor-

komen. Wel heeft dit gegeven gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de onder-

zoeksresultaten. Nadrukkelijk willen wij er dan ook op wijzen dat de bevindingen

van het onderzoek niet generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie jongeren van

10 t/m 18 jaar, maar dat alleen uitspraken gedaan kunnen worden over jongeren in

vergelijkbare risicogroepen. Het feit dat ook jongeren zonder delinquent of pro-

blematisch gedrag in hun jeugd aan (diverse) risicofactoren kunnen blootstaan

(Hermans, 1997), staat hier overigens los van.

12 Hoewel dit in 1993 wel opgaat, heeft het ABI zich in de daaropvolgende jaren steeds meer toegelegd op

het terrein van de zedendelinquenten, waardoor deze groep in de jaren na 1993 in toenemende mate

vertegenwoordigd is in de dossiers van het ABJ.
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Tot slot vormt ook het feit dat gebruikgemaakt wordt van bestaande dossiers, die

niet in eerste instantie voor dit onderzoek vervaardigd zijn, een beperking. Omdat

de vraagstelling van het ABJ-onderzoek niet gelijk is aan de onderzoeksvragen,

varieert de hoeveelheid relevante en beschikbare informatie per dossier. Zoals in

paragraaf 2.3.3 aan de orde kwam, hangt de beschikbaarheid van gegevens ook

samen met het relatieve belang dat de ABJ-onderzoeker aan deze gegevens hecht. De

gehanteerde strategie om alle niet bekende gegevens ook niet te scoren, ondervangt

de problemen met betrekking tot de selectiviteit van de gegevens zo goed mogelijk.

Toch moet steeds bedacht worden dat de informatie die gebruikt wordt voor de

identificatie van risico- en protectieve factoren, niet voor dit doel verzameld is en

dat de beschikbare gegevens wellicht 'gekleurd' zijn door de waarneming van ABJ-

onderzoekers. Het feit dat gebruik wordt gemaakt van gegevens die voor een ander

doel verzameld zijn, heeft echter ook voordelen: vooral de kans op bedreigingen

van de interne validiteit wordt geminimaliseerd.

2.5 Kenmerken van de onderzoeksgroep

In voorgaande paragrafen kwam de samenstelling van de onderzoeksgroep aan de

orde en werden de aard, omvang en betrouwbaarheid van de beschikbare informatie

beschreven. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, moet naast de

informatie uit de dossiers van het ABJ, ook JD-informatie over delinquent gedrag be-

schikbaar zijn. Voor een aantal jongeren in de onderzoeksgroep zijn geen gegevens

over delinquent gedrag beschikbaar, omdat zij, zelfs na herhaaldelijke controle en

handmatige invoer, niet in de bestanden gevonden kunnen worden.13 Aangezien van

deze jongeren niet met zekerheid vastgesteld kan worden of zij delinquent gedrag

vertoond hebben, worden zij van verdere analyse uitgesloten. Ook de in paragraaf

2.3.5 genoemde jongeren voor wie verschillen in JD- en HKS-registratie bestaan,

worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de resterende groep jongeren, waarvan zowel ABJ-gegevens als justitiële

documentatie beschikbaar is, doet zich nog een ander probleem voor. Een aantal

jongeren heeft wel in de periode voor 1993 delinquent gedrag vertoond, maar heeft

daarna, blijkens de JD-gegevens, geen delicten meer gepleegd. Delinquent gedrag

dat plaatsvindt voordat de aanwezigheid van risicofactoren vastgesteld wordt, kan

niet in verband worden gebracht met de aanwezigheid van deze risicofactoren. Ook

deze jongeren worden van verdere analyse uitgesloten, waardoor de uiteindelijke

onderzoeksgroep uit 244 jongeren bestaat. In de volgende paragrafen wordt een

beschrijving van de kenmerken van deze jongeren gegeven.

13 Dit kan veroorzaakt worden doordat de persoonsgegevens van de jongere niet volledig zijn, of niet

overeenstemmen met de persoonsgegevens zoals die in de iD opgenomen zijn.
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De meerderheid van de dossiers (64%) heeft betrekking op civielrechtelijke

onderzoeken en 68% van de onderzochte jongeren is van het mannelijk geslacht.

De gemiddelde leeftijd in de onderzoeksgroep bedraagt 13,99 jaar. De grootste

groep jongeren (48%) is 15 t/m 17 jaar oud, ongeveer 30% van de jongeren is 12,

13 of 14 jaar oud, en bijna 20% van de jongeren valt in de categorie 12-minners

ten tijde van het persoonlijkheidsonderzoek. Slechts één jongere heeft een leeftijd

van 18 jaar.

Van de jongeren heeft 54% twee ouders van Nederlandse afkomst; 11% heeft één

Nederlandse ouder. Jongeren met twee Surinaamse ouders vormen met 7% de

grootste allochtone groep, gevolgd door jongeren van Antilliaanse (5%), Turkse of

Marokkaanse afkomst (beide 4%). Circa 10% van de jongeren heeft een andere

achtergrond (Midden-Oosten, Afrika of Zuid-Amerika) of heeft ouders met ver-

schillende, niet-Nederlandse achtergrond, waaronder relatief vaak één Surinaamse

ouder. Van 6% van de jongeren is de culturele achtergrond niet bekend.

2.5.2 Individuele factoren .

Individuele factoren hebben betrekking op de persoon, het gedrag en het functio-

neren van de jongeren. Hieronder vallen onder meer gegevens over het verloop van

de zwangerschap en bevalling, het geestelijk en lichamelijk welbevinden en gediag-

nosticeerde stoornissen. Ook informatie over stressvolle levensgebeurtenissen,

antisociaal en afwijkend gedrag, justitieel verleden en persoonlijkheidskenmerken

worden onder de noemer individuele factoren geschaard. De meest opvallende

uitkomsten worden hier kort besproken.

Psychosomatische en depressieve klachten komen bij ongeveer één op de acht

jongeren voor, terwijl één op de vijf jongeren lichamelijke klachten of slaap-

problemen heeft. Van de jongeren bij wie de impulsiviteit gemeten is, bleek drie

kwart bovenmatig impulsief te zijn. Ongeveer een kwart heeft een tekortschietende

gewetensontwikkeling. Een derde van de jongeren lijdt aan faalangst en heeft te

kampen met een laag zelfbeeld.Kijken we naar gedragfactoren, dan blijken openlijk

en heimelijk probleemgedrag 14 elk bij bijna twee vijfde van de jongeren voor te

14 Onder openlijk probleemgedrag wordt opstandig, agressief en gewelddadig gedrag verstaan. Ook het

mishandelen van dieren wordt als openlijk probleemgedrag gezien. Onder heimelijk probleemgedrag

vallen meer bedekte vormen van probleemgedrag, zoals leugenachtig gedrag, bedrog en het ontvreem-

den en wegnemen van goederen.
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komen. Conflicten met gezaghebbenden15 doen zich bij bijna een derde van de

jongeren regelmatig voor.

Overige problemen omvatten vooral zaken die betrekking hebben op de sociaal-

emotionele ontwikkeling, het gedrag, de persoonlijkheid, de relatie met de ouders

en school. Ruim een vijfde van de jongeren gebruikt wel eens drugs, waarvan bijna

een kwart harddrugs. Ruim één op de tien jongeren is in meer of mindere mate

verslaafd aan gokken. Uit de strafrechtelijke en self-report gegevens uit de ABJ-

dossiers blijkt dat meer dan de helft van de jongeren zich voorafgaand aan het

persoonlijkheidsonderzoek al eens schuldig heeft gemaakt aan delinquent gedrag.

Ruim een derde pleegde zelfs drie of meer strafbare feiten. Vaak zijn dit agressieve

delicten en delicten die in groepsverband gepleegd zijn.

Negen van de tien jongeren hebben al eerder te maken gehad met interventies.

Het gaat hierbij vaak om maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de

opvoedingssituatie, zoals ots, uithuisplaatsing, vroeghulp van de Raad voor de

Kinderbescherming en ondersteuning vanuit het Algemeen Maatschappelijk

Werk. Een deel van de jongeren heeft echter ook al te maken gehad met vrijheids-

straffen en begeleiding door de jeugdreclassering. Voor een groot deel van de

jongeren wordt intensieve 24-uurs- of ambulante behandeling geïndiceerd geacht,

terwijl ook gezinsbegeleiding en verandering van woonomstandigheden vaak

voorgesteld wordt.

Stressvolle levensgebeurtenissen doen zich vooral voor ten aanzien van slachtoffer-

schap, lichamelijke beperkingen, ziekenhuisopname en werkloosheid van de ouders.

Ongeveer één op de zes jongeren heeft op deze gebieden stressvolle gebeurtenissen

meegemaakt. Ruim een kwart van de jongeren heeft te maken gehad met sterf-

gevallen van familieleden en vrienden. Meer dan drie vijfde van de jongeren heeft

(meermaals) enige tijd in internaten, kindertehuizen, jeugdinrichtingen, opvang-

huizen en (ortho)pedagogische of medische instellingen doorgebracht. Bijna twee

derde van de jongeren heeft te maken gehad met een scheiding.

2.5.3 Gezinsfactoren

Gezinsfactoren hebben betrekking op de samenstelling van het gezin waarin de

jongere is geboren en de achtergrond van de natuurlijke ouders. Daarnaast komen

kenmerken van de opvoedingssituatie aan bod, zoals de huidige woonsituatie van de

jongere, de vorm en samenstelling van het huidige gezin en de kwaliteit en stijl van

het opvoedingsklimaat. De belangrijkste uitkomsten worden hier kort genoemd.

15 Hieronder worden conflicten met gezaghebbende personen als politieagenten, leraren, begeleiders en

therapeuten verstaan. Conflicten met ouders vallen niet onder conflicten met gezaghebbenden.
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In bijna drie van de vijf gevallen zijn de natuurlijke ouders van de jongere van elkaar

gescheiden. Slechts een kwart van de jongeren is afkomstig uit een volledig gezin.

Bijna twee derde van de moeders was ten tijde van de geboorte 30 jaar of jonger,

terwijl ongeveer één op de zes moeders zelfs 20 jaar of jonger was. Het overgrote

deel van de jongeren heeft (meermaals) te maken gehad met veranderingen in

hun woonomstandigheden. De grootste groep jongeren, ruim een derde, woont ten

tijde van het onderzoek bij hun moeder in huis, terwijl ongeveer een vijfde van de

jongeren elders in een gezin woont en nog eens een vijfde in een internaat of een

tehuis verblijft. Ongeveer één op de drie jongeren heeft te maken met een stiefvader

en halfbroers en -zussen, terwijl één op de acht jongeren een stiefmoeder en stief-

broers en -zussen heeft. Ongeveer een derde van de jongeren in de onderzoeksgroep

is ten minste éénmaal van huis weggelopen.

Ten aanzien van de achtergrond van de ouders doen zich bij ongeveer een vijfde van

de jongeren problemen voor op het gebied van tijdelijke afwezigheid en alcohol-

gebruik van de vader. Meer dan een derde van de jongeren heeft minstens één

gehandicapte of langdurig zieke ouder. Een groot deel van de ouderlijke gezond-

heidsproblemen ligt op het psychische vlak; een kwart van de moeders is (verschei-

dene malen) onder behandeling geweest voor psychische aandoeningen.

Ruzie en onenigheid tussen ouders komt bij bijna de helft van de jongeren regel-

matig voor. Ruim een kwart van de ouders heeft regelmatig meningsverschillen over

de opvoeding van hun kinderen en is gewelddadig ten opzichte van elkaar. Bijna een

derde van de ouders gebruikt regelmatig geweld tegen hun kinderen en meer dan

een derde van de jongeren is verwaarloosd, waarvan de helft zowel emotioneel als

pedagogisch. Ook (pedagogische) verwenning komt nogal eens voor, ongeveer één

op de zeven jongeren heeft hiermee te maken.

Bijna de helft van de ouders houdt meestal weinig toezicht en straft erg mild of

inconsistent. Er zijn driemaal zoveel jongeren die slecht naar hun ouders luisteren

respectievelijk meer dan vier avonden per week buitenshuis doorbrengen, als

jongeren die normaal luisteren respectievelijk minder vaak van huis zijn. Bijna drie

kwart van de ouders heeft, meestal vrijwillig, hulp gezocht bij de opvoeding van hun

kind(eren). Meer dan een kwart van de jongeren heeft één of meer (stief)broers of

-zussen met problemen. Met name gedragsproblemen en problemen ten aanzien

van de sociaal-emotionele ontwikkeling komen frequent voor.

2.5.4 Schoolfactoren en vrienden

Deze factoren hebben betrekking op de schoolcarrière van de jongeren en hun

sociale contacten met leeftijdgenoten. Aan de orde komen kenmerken van hun

schoolloopbaan, zoals het soort onderwijs dat gevolgd is, continuïteit van het
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onderwijs en gedrag binnen de klas. Daarnaast komen karakteristieken van hun

vriendenkring, zoals aantal vrienden en aard van de gezamenlijke vrijetijdsbesteding

aan bod. De belangrijkste resultaten worden hier kort besproken.

Ongeveer 20% van de jongeren bezoekt de basisschool, en een even grote groep

volgt speciaal onderwijs. Van de jongeren in het voortgezet onderwijs volgt ruim

25% onderwijs op mavo-niveau, ongeveer 3% bezoekt de havo of het ivbo, 4% zit op

het mbo en minder dan 1% gaat naar het vwo of hbo. Ruim 49% van de jongeren

wisselde (herhaaldelijk) voortijdig van school zonder de opleiding te hebben

afgerond. Ruim 20% werd (meermaals) van school geschorst of verwijderd en 34%

bleef één- of tweemaal zitten. Ongeveer 25% van de jongeren vertoont op school

druk en opstandig gedrag en zet zich onvoldoende in voor school. Ruim 41% van

de jongeren spijbelt met enige regelmaat. Ruim 28% is slachtoffer (geweest) van

pesterijen en 16% van de jongeren maakt zich zelf wel eens schuldig aan pest-

gedrag. Conflicten met klasgenoten komen in verhouding veel voor. Bijna 30% van

de jongeren onderhoudt vriendschappen met criminele jongeren, de meerderheid

van hen heeft zelfs veel, of uitsluitend criminele vrienden. Deze jongeren brengen

relatief veel avonden met hun vrienden door en geven zich over aan risicovol gedrag

in hun vrije tijd.

2.5.5 Delinquent gedrag

Van de 244 jongeren in de onderzoeksgroep zijn 132 bekend bij de JD. Van de

jongeren die na 1993 bij de JD bekend zijn, is 73% ook al in 1993 bekend, terwijl

26% van hen ook al voor 1993 in de JD-bestanden voorkomt.

In totaal is 675 maal proces-verbaal opgemaakt tegen de delinquente jongeren. De

meeste processen-verbaal (59%) dateren van na 1993. Voor 1993 heeft 81% van de

jongeren geen enkel proces-verbaal. Na 1993 is het percentage jongeren zonder

proces-verbaal gedaald tot 57%. Hierbij speelt ook de leeftijd van de jongeren een

rol. Naarmate verder teruggegaan wordt in de tijd, daalt het percentage jongeren

van 12 jaar of ouder tegen wie een proces-verbaal kan worden opgemaakt. Naast

het feit dat na 1993 tegen meer jongeren proces-verbaal wordt opgemaakt, zijn er

in die periode ook meer jongeren met meerdere processen-verbaal. Het percentage

jongeren met meer dan drie processen-verbaal bedraagt in de periode na 1993 42%,

terwijl dit in de periode daarvoor rond de 15% ligt. Een deel van de jongeren die al

voor 1993 delinquent gedrag vertonen, gaat hier gedurende enige tijd mee door en

pleegt steeds meer delicten.
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In voorgaande paragrafen is de samenstelling van de onderzoeksgroep beschreven

aan de hand van de meest in het oog springende kenmerken. Het belang van ken-

merken is hierbij afgeleid uit de proportie jongeren die bepaalde kenmerken wel

bezitten, ten opzichte van jongeren die niet over deze kenmerken beschikken.

Grote proporties geven aan dat een bepaald kenmerk veel, of juist weinig in de

onderzoeksgroep voorkomt. Een belangrijke vraag is echter in hoeverre de onder-

zoeksgroep afwijkt van andere onderzochte populaties.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de resultaten vergeleken met de

uitkomsten van twee andere onderzoeken. Het eerste onderzoek, de Rotterdamse

Jeugdmonitor, 16 inventariseert leefomstandigheden, welbevinden en gedrag

van jongeren in de derde klassen van het voortgezet onderwijs. Het tweede

onderzoek, de WODC-enquête, 17 betreft een tweejaarlijkse self-report enquête

onder representatieve steekproeven van minderjarigen naar ontwikkelingen in

jeugdcriminaliteit.

Uiteraard verschillen de onderzoeksgroepen op een aantal punten van elkaar.

Van de jongeren in de WODC-enquête is geen verdeling naar geslacht, etniciteit en

leeftijd bekend en de jongeren in de Jeugdmonitor zijn gemiddeld iets ouder, vaker

van niet-Nederlandse afkomst en vaker van het vrouwelijke geslacht. Bovendien

is de beschrijving van de ABJ-onderzoeksgroep niet uitgesplitst naar geslacht,

schooltype en etniciteit. Toch biedt vergelijking van de onderzoeksgegevens een

globale indicatie van de mate waarin de onderzoeksgroep zich onderscheidt van

andere groepen jongeren die geacht worden een representatie te vormen van de

`gemiddelde jeugd' in Nederland.

2.6.1 Vergelijking van kenmerken

De beide andere onderzoeksgroepen verschillen nauwelijks van de huidige ten

aanzien van percentages jongeren die softdrugs gebruiken, pesten en gepest worden

op school. Wel spijbelen de ABJ-jongeren veel vaker en worden onder hen meer

harddruggebruikers aangetroffen dan onder de jongeren in de andere onderzoeks-

16 Het gaat hier om een demonstratieproject van de Rotterdamse jeugdmonitor, een project van het

Preventief Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam. Hierbij werd bij 306 scholieren uit derde klassen

van het voortgezet onderwijs in Rotterdam een vragenlijst afgenomen met vragen over welbevinden,

gedrag, persoonlijkheid, ingrijpende gebeurtenissen, gezinssituatie, sociale- en materiële onder-
steuning en sociale context.

17 Het betreft hier de zesde rapportage van een tweejaarlijks onderzoek van het WODC naar de ont-

wikkeling van de jeugdcriminaliteit. Hierbij wordt aan een representatieve, aselecte steekproef van

ruim 1.000 jongeren een enquête afgenomen met vragen over delinquent gedrag in het voorgaande
schooljaar, alcohol- en drugsgebruik en pestgedrag.
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groepen. De jongeren in de WODC-enquête gebruiken iets frequenter alcohol dan

de jongeren in de jeugdmonitor, terwijl alcoholgebruik onder de ABJ-jongeren veel

minder lijkt voor te komen.

Ten aanzien van lichamelijke klachten, gokken, onderwijsondersteuning van de

ouders, aantal vrienden en faalangst bestaan er geen verschillen tussen de jongeren

in de Jeugdmonitor en de ABJ-jongeren. Ook hebben de jongeren in de ABJ-groep

niet meer of juist minder vrienden en verschilt de onderwijsondersteuning van hun

ouders niet van die van de Rotterdamse ouders. Sterfgevallen van familieleden en

vrienden en eigen slachtofferschap komen onder jongeren in de ABJ-groep minder

voor dan onder jongeren in de Jeugdmonitor.

Jongeren in de ABJ-groep zijn wel vaker ten minste éénmaal van huis weggelopen,

hebben een lager zelfbeeld, vertonen meer heimelijk en openlijk probleemgedrag en

zijn iets vaker mishandeld, verwaarloosd en seksueel misbruikt dan jongeren in de

Jeugdmonitor. Een veel groter deel van hen heeft scheidingen meegemaakt, heeft

ouders die langdurig ziek zijn, gehandicapt zijn of psychische problemen hebben.

Ook maken hun ouders meer ruzie dan de ouders van de andere jongeren. ABJ-

jongeren wonen veel vaker niet bij beide ouders, maar elders in een gezin, tehuis

of internaat en staan vaker nauwelijks onder toezicht van hun ouders of opvoeders.

Hun contacten met leraren en schoolgenoten zijn in het algemeen slechter.

De jongeren in de ABJ-onderzoeksgroep verschillen met name ten aanzien van

kenmerken die betrekking hebben op probleemgedrag, opvoeding, gezins-

omstandigheden en school van de jongeren in de jeugdmonitor. In verhouding

tot andere jongeren staan de ABJ-jongeren op deze gebieden aan meer risicovolle

omstandigheden bloot en zij kunnen in dit opzicht dan ook als een duidelijke

risicogroep beschouwd worden.

2.6.2 Vergelijking van delinquent gedrag

Van de totale onderzoeksgroep van 244 jongeren, heeft 52% zich in 1993 naar eigen

zeggen schuldig gemaakt aan delinquent gedrag, terwijl 39% in 1993 bekend is bij

de JD. Van de onderzochte jongeren in de Jeugdmonitor heeft 63% zich in het voor-

gaande jaar naar eigen zeggen schuldig gemaakt aan delinquent gedrag, terwijl 32%

met de politie in aanraking is geweest; dit is volgens de onderzoekers iets boven

het landelijk gemiddelde, terwijl het percentage zelfgerapporteerde delinquentie

nauwelijks afwijkt van de landelijke referentiegegevens. Van de jongeren in de

WODC-enquête geeft 40% aan zich in het voorgaande jaar schuldig gemaakt te

hebben aan één of meer delicten.

Deze gegevens kunnen echter niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Delin-

quent gedrag van de jongeren in de onderzoeksgroep is vastgesteld op basis van JD-



Opzet en uitvoering van het onderzoek 39

gegevens, terwijl bij de jongeren in de Jeugdmonitor politiecontacten het uitgangs-

punten vormen. Om in de ID geregistreerd te worden, moet het delinquente gedrag

niet alleen door de politie opgemerkt worden, maar moet er ook proces-verbaal zijn

opgemaakt en de zaak zijn overgedragen aan de officier van justitie.

Ook self-report gegevens zijn onderling niet goed vergelijkbaar. Naast het feit dat

de inhoud van de diverse vragenlijsten verschilt, leidt met name het gegeven dat

niet bij elk persoonlijkheidsonderzoek specifiek aandacht besteed is aan eerder

delinquent gedrag tot een onderschatting van het percentage delinquente jongeren

in de ABJ-onderzoeksgroep. Bovendien hebben de gegevens over delinquent gedrag

van de ~-groep betrekking op een periode van enkele jaren, terwijl de meetperiode

in de Jeugdmonitor en de WODC-enquête slechts één jaar bedraagt.

Ook hebben veel jongeren in de ABJ-groep te maken gehad met interventies die bij

jongeren in andere onderzoeksgroepen niet, of in ieder geval in veel mindere mate

aan de orde zijn. Veel jongeren hebben civiele- of strafrechtelijke maatregelen

opgelegd gekregen, zoals ondertoezichtstelling, detentie en alternatieve straffen,

of hebben een vorm van behandeling moeten ondergaan.

Al deze factoren kunnen invloed hebben op de mate waarin delinquent gedrag

voorkomt en voortduurt, waardoor onvoldoende onderbouwing bestaat voor

uitspraken over onderlinge verschillen in delinquent gedrag tussen de diverse

onderzoeksgroepen.

2.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk kwamen de toegepaste opzet en methoden van onderzoek aan de

orde. Het 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. Om dit verband te onderzoeken, wordt van de totale groep

van 272 jongeren van 10 t/m 18 jaar die in 1993 bij het Ambulant Bureau Jeugd-

welzijnszorg (ABJ) een persoonlijkheidsonderzoek hebben ondergaan, in 1993 de

aanwezigheid van risico- en protectieve factoren vastgesteld. Aan de hand van de

justitiële documentatie (JD) wordt vervolgens in 1999 onderzocht welke jongeren

zich in de periode van 1994 tot en met 1998 schuldig gemaakt hebben aan

delinquent gedrag.

Naast een beschrijving van de onderzochte populatie, komen ook de gehanteerde

methode van dataverzameling, de gebruikte meetinstrumenten en de beperkingen

van het onderzoek aan de orde. Vervolgens worden de eigenschappen van de

onderzochte groep in kaart gebracht, waarbij jongeren voor wie geen JD-gegevens

beschikbaar zijn, en jongeren die alleen voorafgaand aan het persoonlijkheids-

onderzoek delinquent gedrag vertoond hebben, buiten beschouwing blijven. Van

de resterende 244 jongeren in de onderzoeksgroep wordt een beschrijving van



Hoofdstuk 2 40

kenmerken met betrekking tot persoonlijkheid, gedrag, opvoedingsomstandigheden,

gezinssituatie, schoolcarrière, vriendenkring en delinquent gedrag gegeven.

Vergelijking van de ABJ-groep met andere onderzoekspopulaties geeft een indicatie

van de mate waarin de samenstelling van de onderzoeksgroep afwijkt van andere

onderzoekspopulaties. De ABI-jongeren blijken vooral op het gebied van gedrag,

opvoeding, gezin en school aan meer risicofactoren bloot te staan dan jongeren in

andere onderzoeksgroepen. Dit is een gevolg van het grote aandeel civielrechtelijk

onderzochten, waarbij zich met name op deze gebieden veel risicovolle omstandig-

heden voordoen en bevestigt dat de onderzochte jongeren als een risicogroep

opgevat kunnen worden.

Het percentage ABJ-jongeren dat zelf delinquent gedrag rapporteert ligt boven het

percentage zelfgerapporteerde delinquentie in de WODC-enquête, maar is lager dan

het percentage jongeren in de Jeugdmonitor dat zelf aangeeft delinquent gedrag te

hebben vertoond. Op basis van politie- en justitiegegevens zijn de verschillen

minder groot.

Naast verschillen in de methode waarop delinquent gedrag gemeten is, bestaan

er ook verschillen tussen de onderzoeksgroepen in meetperiode en interventies,

waardoor gegevens over delinquent gedrag onderling niet goed vergelijkbaar zijn en

geen duidelijke uitspraken gedaan kunnen worden over de mate waarin delinquent

gedrag in de ABI-groep voorkomt.

Op basis van de gegevens die in dit hoofdstuk gepresenteerd zijn, kan nog niet

vastgesteld worden in hoeverre subgroepen delinquenten onderling verschillen

in soort en aantal van de gepleegde delicten, aanvang en duur van de delinquente

periode en ernst van het delinquente gedrag. Deze verschillen komen in de hoofd-

stukken 3 tot en met 5 aan de orde, waarbij ook kenmerkende eigenschappen van

de verschillende groepen delinquenten geïdentificeerd zullen worden.
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Risicofactoren en ernst van delinquent

gedrag

In bijlage 4 staat beschreven hoe de oorspronkelijke onderzoeksgegevens naar tien

risicofactoren en vier protectieve factoren getransformeerd zijn. In dit hoofdstuk

komt de eerste drie onderzoeksvragen aan de orde, waarbij het verband tussen de

aanwezigheid van risicofactoren en de ernst van delinquent gedrag onderzocht

wordt. Hierbij wordt eerst bekeken of er verschillen in risicofactoren bestaan

tussen delinquente en niet-delinquente jongeren, waarbij ook de onderlinge

samenhang tussen factoren aan de orde komt. Vervolgens wordt onderzocht of

licht-delinquente en ernstig-delinquente jongeren van elkaar verschillen ten

aanzien van hun criminele voorgeschiedenis. Tot slot wordt bekeken of er

verschillen in risicofactoren bestaan tussen licht- en ernstig-delinquenten.

De volgende hypothesen vormen hierbij het uitgangspunt.

- Hypothese 1: delinquenten hebben hogere gemiddelde risicoscores, lagere

gemiddelde protectieve scores en hebben een ander scorepatroon dan niet-

delinquenten; delinquenten staan aan meer risicofactoren en minder protec-

tieve factoren bloot, zij staan aan andere risico- of protectieve factoren bloot, of

staan in ernstiger mate aan risicofactoren en in mindere mate aan protectieve

factoren bloot dan niet-delinquenten.

- Hypothese 2: ernstig-delinquenten hebben een langere criminele voorgeschie-

denis dan licht-delinquenten; zij beginnen eerder en zijn langer crimineel actief.

- Hypothese 3: ernstig-delinquenten hebben hogere gemiddelde risicoscores en

een ander scorepatroon dan licht-delinquenten; ernstig-delinquenten staan aan

meer risicofactoren bloot, staan aan andere risicofactoren bloot, of staan in

ernstiger mate aan risicofactoren bloot dan licht-delinquenten.

3.1 Risicofactoren en delinquent gedrag

Tabel 1 geeft een overzicht van de gemiddelde scores van de delinquente en niet-

delinquente jongeren voor de tien risico- en vier protectieve factoren.18 Met behulp

van t-toetsen is voor elke factor onderzocht of het verschil tussen de gemiddelde

score van de delinquenten en die van de niet-delinquenten significant is.

18 Jongeren die voorafgaand aan het persoonlijkheidsonderzoek wel delinquent gedrag vertonen, maar na

1993 niet meer, de zogenaamde 'stoppers', blijven hierbij buiten beschouwing. Zie ook paragraaf 3.2

voor nadere informatie over deze specifieke groep.
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Tabel 1: Gemiddelde scores op risico- en protectieve factoren voor delinquenten en niet-

delinquenten

risico- en protectieve factoren delinquenten niet-delinquenten signifi-

(N=106) (N=112) cantie"

risl welbevinden 1,11 1,49 n.s.

ris2 persoonlijkheid 3,17 2,40 p:90,01

ris3 antisociaal en afwijkend gedrag 5,20 2,24 p:50,001

ris4 justitieel verleden 4,04 0,50 p<_0,001

ris5 stressvolle levensgebeurtenissen 3,22 4,38 p:50,001

ris6 gezinssituatie 6,27 6,92 p50,05

ris7 achtergrond ouders 2,61 3,50 p50,01

ris8 opvoedingsstijl 6,79 7,77 n.s.

ris9 school 7,14 3,36 . p50,001

ris10 vrienden 3,05 1,36 p50,001

prol persoonlijkheid 0,64 0,86 p50,05

pro2 gezinssituatie en -achtergrond 0,33 0,18 p:50,05

pro3 opvoedingsstijl 0,19 0,42 p<_0,01

pro4 school 0,47 0,88 p50,01

n.s. = niet significant

Uit tabel 1 komt naar voren dat de gemiddelde scores van delinquenten en niet-

delinquenten voor vrijwel alle risicofactoren significant van elkaar verschillen.

Delinquente jongeren hebben hogere gemiddelde scores voor risicofactoren met

betrekking tot persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend gedrag, school en vrienden,

en uiteraard justitieel verleden, terwijl niet-delinquenten hogere gemiddelde scores

voor risicofactoren met betrekking tot stressvolle levensgebeurtenissen, gezins-

situatie en achtergrond van de ouders hebben.

Het feit dat niet-delinquenten met name op gezinsgebied aan meer risicofactoren

voor de aanwezigheid van delinquent gedrag blootstaan dan delinquenten, hangt

samen met de samenstelling van de onderzoeksgroep. Vrijwel alle onderzochte

jongeren hebben in meer of mindere mate te maken met een problematische

thuissituatie. Voor een groot deel van de jongeren hangt de reden van aanvraag

van het persoonlijkheidsonderzoek hier ook direct of indirect mee samen. Het feit

dat veel jongeren met problematische gezinsomstandigheden niet in delinquent

gedrag vervallen, geeft aan dat er meer aan de hand moet zijn voordat jongeren

overgaan tot het plegen van delicten.

Voor een deel hangen deze resultaten ook samen met de vrij grove indeling van de

totale onderzoeksgroep in een groep delinquenten en een groep niet-delinquenten.

Het aanbrengen van meer detail in de groep delinquenten, geeft waarschijnlijk een

ander en meer genuanceerd beeld ten aanzien van de thuissituatie te zien.
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Hoewel delinquenten en niet-delinquenten significant van elkaar verschillen in

hun gemiddelde scores voor de vier protectieve factoren, is het absolute verschil

tussen beide groepen te klein om van een duidelijk remmende invloed van protec-

tieve factoren op het ontstaan van delinquent gedrag te kunnen spreken. Verdere

aanwijzingen voor het relatief geringe belang van protectieve factoren bij het

onderscheiden van delinquenten en niet-delinquenten komen naar voren uit de

onderlinge samenhang tussen risicofactoren.

3.1.1 Samenhang tussen risicofactoren en protectieve factoren

De correlaties tussen de risico- en protectieve factoren geven een beeld van de

onderlinge samenhang tussen de diverse factoren. Protectieve factoren blijken

negatief samen te hangen met risicofactoren die betrekking hebben op hetzelfde

gebied. Dit wordt veroorzaakt door de manier waarop de scores geconstrueerd zijn.

Protectieve factoren kunnen alleen aanwezig zijn als zich op hetzelfde gebied geen

risicofactoren voordoen en risicofactoren zijn alleen aanwezig bij afwezigheid van

protectieve factoren. Informatie over de aanwezigheid van risico- en protectieve

factoren is dus wederzijds inwisselbaar. Omdat over risicofactoren meer informatie

beschikbaar is dan over protectieve factoren, worden protectieve factoren verder

niet meer afzonderlijk weergegeven. Bij aanwezigheid van risicofactoren zijn over-

eenkomstige protectieve factoren niet aanwezig, terwijl de afwezigheid van een

risicofactor opgevat kan worden als de aanwezigheid van een protectieve factor.

Risicofactoren met betrekking tot stressvolle levensgebeurtenissen, opvoedingsstijl

en gezinssituatie hangen, met name bij delinquenten, sterk positief met elkaar

samen. Risicofactoren op het gebied van het gezin en welbevinden hangen daar-

naast, bij delinquenten, ook samen met antisociaal en afwijkend gedrag. Risico-

factoren met betrekking tot antisociaal en afwijkend gedrag, opvoedingsstijl, school

en vrienden hangen zowel bij delinquenten als niet-delinquenten positief met elkaar

samen. Bovendien hangen risicofactoren op het gebied van antisociaal en afwijkend

gedrag bij niet-delinquenten positief samen met risicofactoren die betrekking

hebben op persoonlijkheid, justitieel verleden en stressvolle levensgebeurtenissen.

Bij delinquenten bestaat er een positief verband tussen risicofactoren op het gebied

van persoonlijkheid en school; bij niet-delinquenten hangen risicofactoren op het

gebied van persoonlijkheid positief samen met risicofactoren ten aanzien van

opvoedingsstijl.

De meeste risicofactoren waarop delinquenten hoog scoren, hangen ook onderling

samen, zowel in de groep delinquenten als in de groep niet-delinquenten. Ditzelfde

geldt voor risicofactoren waarop niet-delinquenten hoger scoren dan delinquenten.

Het verband tussen het optreden van delinquent gedrag en de aanwezigheid van
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risicofactoren wordt dus niet verstoord doordat risicofactoren bij delinquenten en

niet-delinquenten op verschillende wijze met elkaar samenhangen.

3.1.2 Conclusie
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Ten aanzien van hypothese 1 kan het volgende geconcludeerd worden. Delinquen-

ten hebben niet voor alle risicofactoren de hoogste gemiddelde score; zij staan dus

niet in ernstiger mate aan risicofactoren bloot dan niet-delinquenten. Ook hebben

delinquenten niet meer hoge risicoscores dan niet-delinquenten; zij staan dus niet

aan meer risicofactoren bloot dan niet-delinquenten. Wel hebben delinquenten een

ander scorepatroon dan niet-delinquenten, waaruit blijkt dat delinquenten aan

andere risicofactoren blootstaan dan niet-delinquenten. Voor risicofactoren met

betrekking tot persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend gedrag, justitieel verleden,

school en vrienden hebben delinquenten hogere gemiddelde risicoscores dan

niet-delinquenten, wat aangeeft dat zij op deze gebieden aan meer risicovolle

omstandigheden blootstaan dan niet-delinquenten.

3.2 Bepaling van de ernst van delinquent gedrag

Om hypotheses 2 en 3 te kunnen onderzoeken, moet de groep delinquente jongeren

verder onderverdeeld worden op basis van de ernst van hun delinquente gedrag.

De ernst van delinquent gedrag is vastgesteld aan de hand van het begrippenkader

dat ontwikkeld is door het ministerie van Justitie, directoraat-generaal Preventie,

Jeugd en Sancties en dat beschreven staat in de notitie 'Eenheid van begrip III'.

Delinquente jongeren worden hierbij in drie verschillende groepen ingedeeld,

te weten: harde kern, oftewel ernstig-delinquenten, licht-criminelen en first-

offenders. Indeling vindt plaats op basis van de zwaarte van het gepleegde delict

en de frequentie waarmee de delicten gepleegd zijn.

Als maat voor pleegfrequentie wordt het aantal processen-verbaal gehanteerd dat

in de periode van 1994 tot en met 1998 tegen een jongere is opgemaakt. Delicten

worden in twee groepen ingedeeld: zware delicten en lichte delicten. De zwaarte

van een delict wordt volgens het gehanteerde begrippenkader van 'Eenheid van

begrip III' vastgesteld aan de hand van een door het WODC ontwikkelde indexschaal,

waarbij delicten naar wetsartikel geordend zijn op grond van de justitiële reactie.

De categorie zware delicten bestaat onder andere uit delicten die tegen het leven

gericht zijn, (ernstige) geweldsdelicten gericht tegen personen, vermogensdelicten

die gepaard gaan met geweld en/of schade, ernstige zedendelicten en drugsdelicten.

Lichte delicten zijn onder andere eenvoudige diefstal, vernieling, delicten tegen

openbare orde en gezag, dierenmishandeling en lichte zedendelicten. Een overzicht

van de indeling van alle delicten staat in bijlage 5 weergegeven.



Risicofactoren en ernst van delinquent gedrag 45

Aan de hand van de pleegfrequentie en zwaarte van de gepleegde delicten kan van

elke jongere de ernst van het delinquente gedrag vastgesteld worden. De jongeren

worden in vier groepen ingedeeld; first-offenders, ernstig-, licht- en niet-delin-

quenten. Ernstig-delinquenten zijn jongeren die in de periode van 1994 tot en met

1998 ten minste drie zware delicten hebben gepleegd en jongeren die in die periode

ten minste twee zware en drie lichte delicten pleegden. First-offenders zijn jongeren

tegen wie in de betreffende periode voor het eerst en eenmalig een proces-verbaal

is opgemaakt. Licht-criminelen zijn jongeren die niet in de categorieën ernstig-

delinquent of first-offenders ondergebracht kunnen worden.

Een probleem bij het hanteren van deze werkwijze is dat een aantal jongeren

onjuist geclassificeerd wordt. Jongeren tegen wie voor 1994 wel eens een proces-

verbaal is opgemaakt, maar daarna niet meer, worden ten onrechte bij de groep

niet-delinquenten ingedeeld. Om dit te voorkomen is een aparte categorie 'stoppers'

gecreëerd, waarin alle jongeren ondergebracht worden tegen wie voor 1994 een

proces-verbaal is opgemaakt, maar in de periode van 1994 tot en met 1998 niet

meer. In de groep stoppers kunnen zich dus zowel jongeren bevinden die voor 1994

eenmaal een delict gepleegd hebben, als jongeren die voor 1994 ernstig delinquent

waren, mits tegen hen na 1993 geen proces-verbaal meer is opgemaakt. De groep

first-offenders bestaat daarentegen uit jongeren die in de periode na 1993 voor

het eerst en eenmalig een delict gepleegd hebben. Jongeren die in die periode

verscheidene delicten plegen worden, afhankelijk van het aantal en de zwaarte

van de delicten, in de categorie licht- of ernstig-delinquent ondergebracht. De

244 jongeren in de onderzoeksgroep worden aan de hand van de ernst van hun

delinquente gedrag als volgt geclassificeerd.

112 jongeren zijn niet-delinquent en zijn dit ook nooit geweest;

26 jongeren zijn 'stoppers';

18 jongeren zijn first-offenders;

47 jongeren zijn licht-delinquent;

41 jongeren zijn ernstig-delinquent.

Nadat de ernst van het delinquente gedrag van de delinquente jongeren vastgesteld

is, kan het verband tussen ernst en duurzaamheid van delinquent gedrag nader

onderzocht worden.

3.3 Ernst van delinquent gedrag en criminele voorgeschiedenis

Behalve voor de periode van 1994 tot en met 1998, kan ook voor het jaar 1993 en

de periode die daaraan voorafgaat, vastgesteld worden welke jongeren delinquent

gedrag vertonen. Door de verdeling van de ernst van delinquent gedrag in deze drie

periodes met elkaar te vergelijken, kunnen duur en ontwikkeling van delinquent

gedrag in kaart gebracht worden.
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Delinquent gedrag strekt zich in het algemeen over een langere periode uit. Het

overgrote deel van de jongeren die na 1993 delinquent zijn, vertoont ook voor die

tijd al crimineel gedrag. De ernst van delinquent gedrag hangt bovendien significant

samen met de ernst van delinquent gedrag dat in de voorgaande periodes vertoond

wordt (p:50,001).

Van de jongeren die in de periode voor 1993 éénmaal een delict pleegden, gaat in

1993 meer dan 90% door met het plegen van, met name lichte, delicten. Na 1993 is

86% van hen nog steeds crimineel actief. Iets meer dan de helft pleegt dan relatief

lichte delicten, terwijl 44% als ernstig-delinquent geclassificeerd kan worden.

Voor jongeren die voor 1993 lichte delicten plegen, is de prognose nog slechter. Aan-

vankelijk gaat bijna 90% in 1993 op dezelfde voet door met het plegen van delicten.

Na 1993 vertoont ruim 81% nog steeds delinquent gedrag, waarvan meer dan drie

kwart als ernstig-delinquent beschouwd wordt.

Van de jongeren die voor 1993 zware delicten plegen, gaat twee derde ook na 1993

door met ernstig delinquent gedrag; het resterende deel valt na 1993 in de categorie

licht-delinquent.
Jongeren die zich al voor 1993 op het criminele pad begeven, zijn ten tijde van hun

eerste proces-verbaal gemiddeld ruim 1,5 jaar jonger dan jongeren die pas in 1993

of daarna voor het eerst een delict plegen.

3.3.1 Conclusie

Ernstig-delinquenten zijn in 1993 in het algemeen dus al gedurende een langere

periode crimineel actief dan minder ernstige delinquenten. Hoe omvangrijker

het criminele verleden, hoe lager bovendien de leeftijd ten tijde van het eerste

proces-verbaal. Jongeren die zich al voor 1993 op het criminele pad begeven, zijn

gemiddeld ruim 1,5 jaar jonger ten tijde van hun eerste proces-verbaal dan jongeren

die in of na 1993 voor het eerst delicten plegen. Aangezien ernstig-delinquenten in

1993 gemiddeld slechts een half jaar ouder zijn dan minder ernstige delinquenten

(zie paragrafen 3.5.1 en 3.5.2), wordt hypothese 2 hiermee bevestigd. Ernstig-delin-

quenten hebben een langere criminele voorgeschiedenis dan licht-delinquenten;

zij beginnen op jongere leeftijd en maken zich dus in het algemeen gedurende een

langere periode schuldig aan delinquent gedrag.

3.4 Ernst van delinquent gedrag en risicofactoren

In tabel 2 staan de gemiddelde risicofactorscores van de first-offenders, stoppers,

licht-, ernstig- en niet-delinquenten weergegeven. Met behulp van univariate

variantie-analyse kan voor elke risicofactor onderzocht worden of de verschillen

tussen de gemiddelde scores van de verschillende groepen delinquenten significant

zijn. De hoogte van de gemiddelde risicoscores geeft inzicht in de aanwezigheid van
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Tabel 2: Gemiddelde risicofactorscores voor de verschillende groepen delinquenten
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risicofactoren niet- stoppers

delinquent

first-

offenders

licht- ernstig- signifi-

delinquent delinquent cantie*

(N=112) (N=26) (N=18) (N=47) (N=41)

1 welbevinden 1,49 0,82 1,52 0,83 1,24 n.s.

2 persoonlijkheid 2,40 2,66 3,76 3,02 3,09 n.s.

3 antisociaal gedrag 2,24 3,32 4,11 5,43 5,41 p:50,001

4 justitieel verleden 0,50 4,80 1,59 4,07 5,09 p:_0,001

5 stressvolle gebeurtenissen 4,38 2,69 3,61 3,22 3,06 p:50,001

6 gezinssituatie 6,92 4,77 7,20 6,17 5,97 p50,001

7 achtergrond ouders 3,50 1,66 3,65 2,39 2,40 p:_0,001

8 opvoedingsstijl 7,77 5,15 8,97 6,10 6,64 p50,001

9 school 3,36 6,10 5,21 6,99 8,17 p:_0,001

10 vrienden 1,36 3,66 2,07 2,89 3,66 p:_0,001

n.s. = niet significant

risicofactoren. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe meer jongeren in die groep

aan veel, of ernstige risicofactoren blootstaan. Verschillen in risicofactoren tussen

groepen delinquenten bieden vervolgens aanknopingspunten om de belangrijkste

kenmerken van de vijf groepen te identificeren.

3.4.1 Risicofactoren bij stoppers en first-offenders

Uit tabel 2 komt naar voren dat de gemiddelde scores van de diverse groepen

voor vrijwel alle factoren significant van elkaar verschillen. First-offenders hebben

een opvallend scorepatroon, met hoge gemiddelden voor risicofactoren met betrek-

king tot gezinsomstandigheden, achtergrond van de ouders en opvoedingsstijl. Bij

first-offenders ligt de nadruk duidelijk op andere risicofactoren dan bij andere

delinquenten. De aanwezigheid van risicovolle omstandigheden op het gebied van

gezin en opvoeding kunnen klaarblijkelijk een aanleiding vormen tot het plegen

van delicten, maar bij afwezigheid van duidelijke risicofactoren op het gebied van

gedrag, school en vrienden vindt geen voortduring en verergering van delinquent

gedrag plaats.

De gemiddelde scores van de groep stoppers voor risicofactoren met betrekking

tot gezin en opvoeding zijn juist erg laag. Weinig risicovolle omstandigheden op

het gebied van gezin en opvoeding kunnen klaarblijkelijk opgevat worden als een

protectieve factor voor het voortduren van delinquent gedrag.

In feite zijn de scorepatronen van first-offenders en stoppers elkaars tegengestelde.

First-offenders hebben hoge risicoscores voor factoren met betrekking tot gezin en

opvoeding. Op het gebied van school, vrienden en uiteraard justitieel verleden staan

zij echter aan relatief weinig risicofactoren bloot. De groep stoppers heeft hoge
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risicoscores voor school en vrienden, en uiteraard voor justitieel verleden, maar

staat op het gebied van gezin en opvoeding aan minder risicovolle omstandigheden

bloot. Delinquent gedrag duurt dus vooral voort en kan zich verergeren als zich op

alle gebieden risicovolle omstandigheden voor (blijven) doen.

Het feit dat first-offenders lage gemiddelde risicoscores hebben voor factoren met

betrekking tot school en vrienden, hangt deels samen met het feit dat zij ten tijde

van het persoonlijkheidsonderzoek gemiddeld ruim twee jaar jonger zijn dan de

andere delinquenten. Doordat zij jonger zijn, hebben risicovolle omstandigheden

op het gebied van school en vrienden nog minder de gelegenheid gehad om tot ont-

wikkeling te komen. Wellicht gaan zij pas na 1993 over tot delinquent gedrag omdat

zich dan ook risicovolle omstandigheden op het gebied van school en vrienden voor

zijn gaan doen. Risicofactoren met betrekking tot gezin en opvoeding vormen dan

eerder een aanleiding tot de ontwikkeling van risicofactoren op het gebied van

school en vrienden, dan dat zij rechtstreeks tot delinquent gedrag leiden.

Naarmate jongeren ook op deze gebieden aan meer risicovolle omstandigheden

blootgesteld worden, neemt de invloed van gezins- en opvoedingsomstandigheden

bovendien af. Dit verklaart ook waarom risicofactoren met betrekking tot gezin en

opvoeding een minder direct effect op de ontwikkeling van delinquent gedrag lijken

te hebben dan risicofactoren met betrekking tot school en vrienden. Jongeren die

op deze factoren (nog) geen bovengemiddelde risicoscores hebben, gaan dan ook in

een later stadium tot delinquent gedrag over dan jongeren die wel hoge risicoscores

voor school en vrienden hebben. Naast het feit dat risicovolle omstandigheden op

het gebied van gezin en opvoeding een aanleiding kunnen vormen tot de ontwikke-

ling van risicofactoren op het gebied van school en vrienden, kunnen positieve

gezins- en opvoedingsomstandigheden het effect van risicofactoren ten aanzien

van school en vrienden uitschakelen.

3.4.2 Risicofactoren bij licht- en ernstig-delinquenten

De hoogte van de gemiddelde risicoscores neemt niet voor alle risicofactoren toe,

naarmate de ernst van delinquent gedrag toeneemt. Ernstig-delinquenten hebben

hogere gemiddelde scores voor risicofactoren met betrekking tot justitieel verleden,

school en vrienden, hoewel voor deze laatste twee factoren de verschillen tussen

ernstig- en licht-delinquenten net niet significant op 5%-niveau zijn. De gemiddelde

scores van ernstig- en licht-delinquenten op het gebied van school en vrienden zijn

bovendien aanmerkelijk hoger dan die van stoppers en niet-delinquenten. De ernst

van delinquent gedrag hangt dus vooral samen met de hoogte van risicofactoren

die betrekking hebben op school en vrienden. Ernstig-delinquenten staan op deze

gebieden aan meer en ernstiger risicofactoren bloot dan niet- of licht-delinquenten.

Vanzelfsprekend stijgt ook de gemiddelde risicofactorscore met betrekking tot

justitieel verleden naarmate de ernst van het criminele gedrag toeneemt. Ernstig-
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delinquenten hebben namelijk al meer en ernstiger crimineel gedrag vertoond dan

licht- en niet-delinquenten.

3.4.3 Conclusie

Hypothese 3 wordt dus gedeeltelijk bevestigd. Ernstig-delinquenten hebben

niet voor alle risicofactoren de hoogste gemiddelde scores; zij staan dus niet'

in ernstiger mate aan risicofactoren bloot dan licht-delinquenten. Ook hebben

ernstig-delinquenten niet meer hoge risicoscores dan licht-delinquenten; zij staan

dus niet aan meer risicofactoren bloot dan licht-delinquenten. Wel hebben ernstig-

delinquenten een ander scorepatroon dan licht-delinquenten, waaruit blijkt dat de

ernst van delinquent gedrag vooral samenhangt met het soort van risicofactoren.

Ernstig-delinquenten hebben hogere gemiddelde scores voor risicofactoren met

betrekking tot justitieel verleden, school en vrienden, wat aangeeft dat zij op. deze

gebieden aan meer risicovolle omstandigheden blootstaan dan licht-delinquenten.

3.5 Beschrijving van groepskenmerken

Aan de hand van de gemiddelde risicoscores van de verschillende groepen delin-

quenten kunnen specifieke kenmerken van niet-delinquenten, first-offenders, licht-

delinquenten, ernstig-delinquenten en stoppers geïdentificeerd worden.

3.5.1 Kenmerken van ernstig-delinquenten

De groep ernstig-delinquenten bestaat geheel uit jongens. Hun gemiddelde leeftijd

ten tijde van het persoonlijkheidsonderzoek bedraagt 15,5 jaar; zij zijn in het

algemeen iets ouder dan de andere delinquenten, terwijl jongeren met een Turkse,

Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond in verhouding vaker ernstig-delinquent

zijn. Relatief veel ernstig-delinquenten leiden aan een ernstige gedragsstoornis,

hebben een slechte gewetensontwikkeling en worden niet gehinderd door schuld-

gevoelens. Heimelijk probleemgedrag, waaronder liegen, diefstal en bedrog wordt

door hen minder frequent vertoond dan door de andere jongeren in de onderzoeks-

groep. Openlijk probleemgedrag, zoals agressief en gewelddadig gedrag komt

daarentegen onder ernstig-delinquenten erg veel voor. Zij beginnen hier bovendien

al op jonge leeftijd mee. Ernstig-delinquenten hebben ook veel conflicten met

gezaghebbenden, gebruiken in verhouding iets meer alcohol en softdrugs en zijn

vaker gokverslaafd dan andere jongeren. Hun delicten zijn vaker agressief van aard

en worden vaker in groepsverband gepleegd.

Veel ernstig-delinquenten hebben een relatief jonge moeder. Alle onderzochte

jongeren van wie de moeder ten tijde van de geboorte 16 jaar oud was, zijn ernstig-

delinquent geworden. Jongeren in de groep ernstig-delinquenten zijn in verhouding
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meer keren van huis weggelopen en hebben relatief vaak geen vaste woon- of

verblijfplaats. Zij hebben vaker een vader die geen betaalde arbeid verricht en

gedurende lange tijd afwezig is. Thuis wordt er weinig toezicht op hen uitgeoefend

en wordt er zeer mild gestraft. Ernstig-delinquenten luisteren zeer slecht naar hun

ouders en zijn veel avonden van huis.

Hun schoolcarrière kenmerkt zich door veel uitval, schoolwisselingen, schorsingen

en zittenblijven. Op school vertonen zij veel druk en opstandig gedrag. Zij zetten

zich onvoldoende in voor school, spijbelen frequent en hebben veel conflicten met

schoolgenoten. Ten slotte zijn er meer ernstig-delinquenten met veel of uitsluitend

criminele vrienden, brengen zij meer avonden met hun vrienden door en houden

zij er vaker een risicovolle vrijetijdsbesteding op na dan de jongeren in de overige

delinquentiegroepen.

Ernstig-delinquenten vertonen van alle groepen delinquenten het meest extreme

gedrag. Zij zijn agressief en vertonen veel probleemgedrag, waaronder ernstig en

gewelddadig delinquent gedrag. Zij doen vooral waar ze zelf zin in hebben. Gezag

wordt door hen niet geaccepteerd en school wordt niet belangrijk gevonden. Zij

brengen hun dagen vooral met hun criminele vrienden door, met wie zij zich vaak

overgeven aan risicovol gedrag.

3.5.2 Kenmerken van licht-delinquenten

Ook de groep licht-delinquenten bestaat voor het overgrote deel uit jongens. Hun

gemiddelde leeftijd bedraagt 15 jaar. Zij hebben een slechte gewetensontwikkeling,

vertonen relatief veel heimelijk en openlijk probleemgedrag, en hebben vaak

conflicten met gezaghebbenden. Onder licht-delinquenten worden de meeste

soft- en harddruggebruikers aangetroffen.

De ouders van licht-delinquenten gebruiken iets meer geweld dan de ouders van

andere jongeren, zowel jegens elkaar als jegens hun kinderen. Zij oefenen weinig

toezicht uit op hun kinderen en het gehanteerde strafbeleid kenmerkt zich door

tolerantie en inconsistentie. Licht-delinquenten luisteren slecht naar hun ouders,

spijbelen frequent en hebben veel conflicten met schoolgenoten. Veel van hen

hebben éénmaal of meer keren voortijdig hun schoolopleiding afgebroken. Zij

hebben relatief veel vrienden en broers of zussen met problemen.

Licht-delinquenten vertonen weliswaar minder extreem gedrag dan ernstig-

delinquenten, maar laten op een aantal gebieden toch een zorgelijke ontwikkeling

zien. Problemen doen zich vooral op het gebied van gezin en opvoeding voor, terwijl

ook op het gebied van school en gedrag risico's opdoemen. Licht-delinquenten zijn

(nog) niet zo ver afgegleden als ernstig-delinquenten en staan op het gebied van

vrienden aan minder risicovolle omstandigheden bloot. Hoewel licht-delinquente
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jongeren gemiddeld ook iets jonger zijn dan ernstig-delinquenten, is het verschil in

gemiddelde leeftijd niet zo groot dat dit een verklaring kan vormen voor de minder

ernstige deviante ontwikkeling van licht-delinquenten.

3.5.3 Kenmerken van stoppers

Ook de groep stoppers bestaat vrijwel uitsluitend uit jongens. Zij hebben van alle

jongeren de hoogste gemiddelde leeftijd ten tijde van het persoonlijkheidsonder-

zoek: 16 jaar. Met hun gewetensontwikkeling is het in verhouding iets beter gesteld

dan in de andere groepen delinquenten, terwijl zij meer last van schuldgevoelens

hebben. Stoppers hebben relatief veel agressief en gewelddadig gedrag vertoond, zij

zijn vaak geïnstitutionaliseerd geweest en hebben relatief veel delicten gepleegd,

waaronder veel agressieve delicten.

De gezinssituatie van stoppers kan als relatief stabiel omschreven worden. Zij

hebben meestal geen scheiding meegemaakt, zijn veel vaker uit een volledig gezin

afkomstig en wonen ook veelal bij beide ouders in huis. Ook hun opvoedingssituatie

kenmerkt zich door meer positieve invloeden. Hun ouders hebben weinig ruzie en

meningsverschillen, terwijl zij vaker een normaal strafbeleid hanteren en betrokken

zijn op hun kinderen.

Met betrekking tot school doen zich bij stoppers wel een aantal problemen voor.

Bijna drie kwart van de stoppers is ten minste éénmaal blijven zitten. Hun motivatie

voor school laat in veel gevallen te wensen over en relatief veel stoppers zijn op

school flink gepest. Ook hebben de meeste stoppers een behoorlijk aantal criminele

vrienden en geven zij zich nogal eens over aan risicovol gedrag in hun vrije tijd.

De kenmerken van de groep stoppers komen deels overeen met de beschrijving van

de groep ernstig-delinquenten. Zij hebben veel criminele vrienden en hebben veel,

vaak gewelddadige, delicten gepleegd. Ook hun gedrag en motivatie voor school laat

nogal te wensen over. Anderzijds kenmerkt hun opvoedings- en gezinssituatie zich

door de geringe aanwezigheid van risicovolle omstandigheden, terwijl ook hun

geweten in verhouding iets beter ontwikkeld is.

3.5.4 Kenmerken van first-offenders

Een derde van het aantal first-offenders is van het vrouwelijk geslacht. Het aandeel

meisjes is hiermee groter dan in de andere groepen delinquenten. De gemiddelde

leeftijd van first-offenders ten tijde van het persoonlijkheidsonderzoek ligt met ruim

13 jaar duidelijk onder die van de andere delinquenten. Veel van hen, zowel meisjes

als jongens, hebben een (zeer) laag zelfbeeld. Van alle groepen jongeren vertonen

first-offenders het meeste heimelijk probleemgedrag, zoals liegen, bedriegen en
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bestelen. Openlijk, agressief gedrag wordt door hen juist minder vaak vertoond en

zij hebben ook relatief weinig conflicten met gezaghebbenden.

Veel first-offenders zijn afkomstig uit een éénoudergezin of hebben ouders die

gescheiden zijn. Zij zijn relatief vaak het enige kind van hun ouders en hebben veel

wisselingen in hun woonsituatie meegemaakt. Onder hen wordt ook het grootste

percentage jongeren gevonden dat niet thuis woont, maar in een internaat of elders

in een gezin verblijft. De helft van alle first-offenders heeft een stiefvader. Dit is het

hoogste percentage van alle groepen. Hun eigen, stief- of pleegouders hebben veel

ruzie, onenigheid en meningsverschillen. First-offenders hebben de meest geweld-

dadige ouders, zowel ten opzichte van elkaar als jegens hun kinderen. Veel van de

jongeren in deze groep zijn verwaarloosd, zowel emotioneel als pedagogisch, terwijl

ook mishandeling iets meer voorkomt onder first-offenders. Het opvoedingsklimaat

is weinig positief te noemen. De jongeren in deze groep luisteren overwegend slecht

naar hun ouders, die weinig toezicht op hen houden en vaak een inconsistent

strafbeleid hanteren. De ouders hebben relatief vaak hulp bij de opvoeding gehad,

zowel vrijwillig als gedwongen.

Ten aanzien van school en vrienden bestaan er weinig problemen in de groep first-

offenders. Met name schooluitval en schorsing komen bij hen minder voor. Wel

hebben zij vrij veel conflicten met school- en klasgenoten, maar relatief goede

contacten met leraren. First-offenders hebben weinig criminele vrienden.

First-offenders staan op het gebied van gezinsomstandigheden en opvoedings-

situatie aan veel risicovolle omstandigheden bloot, waaronder verwaarlozing

en mishandeling. Op het gebied van school en vrienden doen zich daarentegen

juist relatief weinig problemen voor. Waarschijnlijk geven de problematische leef-

omstandigheden van deze groep jongeren, in combinatie met hun lage zelfbeeld

aanleiding tot het vertonen van heimelijk probleemgedrag. Het feit dat first-

offenders zich met name schuldig maken aan stiekem gedrag dat voortkomt uit

een problematische thuissituatie en persoonlijkheid, kan ook samenhangen met

het verhoudingsgewijs grote aandeel meisjes. Misschien spelen bij meisjes wel

andere factoren een rol bij het ontstaan van delinquent gedrag, of moet aan

dezelfde factoren een verschillend gewicht worden toegekend. In het kader van

dit onderzoek kan, gezien het relatief geringe aantal delinquente meisjes, geen

specifieke aandacht aan sekseverschillen besteed worden.

3.5.5 Kenmerken van niet-delinquenten

De groep niet-delinquenten bestaat voor het merendeel uit meisjes. Zij hebben met

12,69 jaar de laagste gemiddelde leeftijd van alle groepen jongeren. In verhouding

tot licht- en ernstig-delinquenten hebben zij veel lichamelijke en psychische

klachten. Hoewel zij zich soms wel schuldig maken aan heimelijk probleemgedrag,
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vertonen zij verder weinig opstandig en onaangepast gedrag. De meeste niet-delin-

quenten gebruiken geen drugs en gokken niet. Relatief veel niet-delinquenten zijn

zelf slachtoffer van een delict geweest.

Ook heeft een groot deel van hen één of meer scheidingen meegemaakt en wonen

zij meestal niet bij beide ouders. Onder niet-delinquenten komen erg veel moeders

met psychische problemen voor. Meer dan de helft van de ouders van niet-delin-

quenten heeft geregeld onenigheid of ruzie. Meningsverschillen ten aanzien van de

opvoeding komen naar verhouding het meest voor bij ouders van niet-delinquenten.

Ook het percentage jongeren dat seksueel misbruikt is, is het hoogst onder niet-

delinquenten. Het overgrote deel van de ouders van niet-delinquenten heeft hulp

bij de opvoeding van hun kind(eren) gehad.

Op school doen niet-delinquenten het relatief goed. Zij hebben in verhouding

minder schoolwisselingen, schorsingen en doublures meegemaakt, zijn minder

druk in de klas en zetten zich meer voor school in dan de jongeren in de andere

categorieën.

Hoewel de groep niet-delinquenten vooral op het gebied van persoonlijk welbe-

vinden, gezin en opvoeding de nodige risicofactoren kent, komen zij ten aanzien

van de overige risicofactoren als de minst problematische groep naar voren.

Misschien uiten hun problemen op het gebied van gezin en opvoeding, waaronder

seksueel misbruik, zich vooral in lichamelijke en psychische klachten. Wellicht zijn

zij meer geneigd om hun problemen te internaliseren, in plaats van externaliserend,

delinquent gedrag te vertonen.

3.6 Gezamenlijk effect van risicofactoren

Vergelijking van de kenmerken van verschillende groepen delinquenten laat zien

dat ook achtergrondgegevens als geslacht en leeftijd samenhangen met de ernst

van delinquent gedrag.19 De toegepaste onderzoeksmethode beperkt zich echter

tot het onderzoeken van het verband tussen de ernst van delinquent gedrag en de

aanwezigheid van afzonderlijke risicofactoren. Met behulp van multipele-regressie-

19 Naast een relatie tussen leeftijd en de ernst van het delinquente gedrag bestaat er wellicht ook een

verband tussen leeftijd en de aanwezigheid van risicofactoren. Met behulp van een niet-lineaire

multivarlate analysetechniek is onderzocht of een eventueel verband tussen leeftijd en risicofactoren

een verstorend effect heeft op de gevonden verschillen tussen de diverse groepen delinquenten. Uit de

resultaten blijkt dat het uitpartialiseren van leeftijdseffecten geen invloed op de oplossing heeft. Er is

dus geen reden om aan te nemen dat er sprake is van verstorende leeftijdseffecten. (Zie ook Bijleveld

en Bakker e.a. 1998, voor een zelfde toepassing van deze techniek.)
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Tabel 3: Verklaring van de ernst van delinquent gedrag'
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variabele r r2 bèta

justitieel verleden 0,75 0,56 0,44

leeftijd 0,78 0,60 0,18

geslacht 0,79 0,63 -0,16

antisociaal en afwijkend gedrag 0,81 0,65 0,14

school 0,82 0,66 0,14

opvoedingsstijl 0,82 0,68 -0,12

Drie gradaties: niet-delinquent, licht-delinquent, ernstig-delinquent.

analyse kan onderzocht worden in hoeverre de ernst van delinquent gedrag samen-

hangt met een combinatie van risicofactoren en achtergrondgegevens.20

Omdat de groepen first-offenders en stoppers zeer unieke scorepatronen hebben,

die het verband tussen de hoogte van risicofactoren en de ernst van delinquent

gedrag deels verstoren, zijn deze groepen delinquenten bij de regressieanalyse

buiten beschouwing gelaten. De ernst van delinquent gedrag omvat dan drie

verschillende gradaties: niet-delinquent, licht-delinquent en ernstig-delinquent.

De voorspeller geslacht bestaat uit twee categorieën waarin geen rangordening

aanwezig is. Voor dergelijke categorische gegevens mag regressieanalyse in principe

niet toegepast worden. Categorische regressie met optimale herschaling (Catreg)

kwantificeert de categorische gegevens zodanig dat een optimale lineaire regressie-

vergelijking voor de getransformeerde variabelen gevonden kan worden, waarbij

tevens de karakteristieken van de oorspronkelijke categorieën in stand blijven.21

Categorische regressie met de tien risicoscores, geslacht en leeftijd als voorspellers

van de ernst van delinquent gedrag, geeft de volgende resultaten (tabel 3).

20 Multipele-regressieanalyse is een techniek die gebruikt wordt om een afhankelijke variabele te voor-

spellen met behulp van een aantal andere variabelen, de voorspellers of onafhankelijke variabelen.

De onafhankelijke variabelen worden zodanig geselecteerd en gecombineerd dat hun gezamenlijke

samenhang met de afhankelijke variabele zo groot mogelijk is. Deze combinatie van onafhankelijke

variabelen, de regressievergelijking, levert de best mogelijke voorspelling op van de afhankelijke

variabele. De relatieve afzonderlijke bijdrage van de verschillende onafhankelijke variabelen komt

naar voren uit de regressiegewichten, of bèta's. Voor elke onafhankelijke variabele wordt vastgesteld

hoeveel de unieke extra bijdrage aan de voorspelling van de afhankelijke variabele bedraagt, nadat

rekening gehouden is met de bijdragen van de overige voorspellers. De multipele correlatie r, oftewel

de samenhang tussen de werkelijke scores op de afhankelijke variabele en de met behulp van de

regressievergelijking voorspelde scores, is een maat voor de accuratesse van de regressievergelijking.

Het kwadraat van de multiple correlatie, r2, geeft aan hoeveel van de variantie van de afhankelijke

variabele verklaard kan worden uit de voorspellers.

21 Voor meer informatie met betrekking tot de procedure Catreg wordt verwezen naar de SPSS-manual.
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Tabel 4: Verklaring van de ernst van delinquent gedrag' met behulp van veranderlijke

risicofactoren

variabele r r2

antisociaal en afwijkend gedrag

school

vrienden

stressvolle levensgebeurtenissen

opvoedingsstijl

achtergrond van de ouders

welbevinden

Drie gradaties: niet-delinquent, licht-delinquent, ernstig-delinquent.
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bèta

0,47 0,22 0,34

0,57 0,32 0,29

0,59 0,34 0,14

0,63 0,40 -0,17

0,67 0,45 -0,17

0,68 0,46 -0,11

0,69 0,48 -0,15

De regressievergelijking omvat de variabelen justitieel verleden, leeftijd, geslacht,

antisociaal en afwijkend gedrag, school en opvoedingsstijl. Met behulp van deze

voorspellers kan bijna 70% van de variantie van de ernst van delinquent gedrag

verklaard worden. De risicofactor justitieel verleden heeft de grootste positieve

samenhang met de ernst van delinquent gedrag. Gegevens over eerder delinquent

gedrag leveren dus de meeste informatie op over de ernst van toekomstig delinquent

gedrag. Het negatieve verband tussen opvoedingsstijl en ernst van delinquent

gedrag komt voort uit de samenstelling van de onderzoeksgroep, waarin zich veel

niet-delinquenten bevinden met risicovolle omstandigheden op dit gebied. Hoewel

de hoogte van de gemiddelde score voor de risicofactor met betrekking tot vrienden

stijgt naarmate de ernst van delinquent gedrag toeneemt, levert deze variabele als

gevolg van de onderlinge samenhang die tussen risicofactoren bestaat, geen unieke

bijdrage aan de voorspelling van de ernst van delinquent gedrag.

Voor het voorspellen van de ernst van delinquent gedrag zijn risicofactoren met

betrekking tot justitieel verleden, leeftijd en geslacht het meest belangrijk. Vanuit

het oogpunt van preventie en interventie biedt dit echter weinig aanknopings-

punten. Geslacht en leeftijd zijn niet te beïnvloeden en preventie is niet meer

mogelijk bij jongeren met een omvangrijk justitieel verleden. Voor preventie- en

interventiedoeleinden is het met name van belang om het effect van veranderlijke

omstandigheden op de ernst van delinquent gedrag te onderzoeken. Daarom is een

tweede regressieanalyse uitgevoerd, waarbij uitsluitend de negen resterende risico-

factoren als voorspellers van de ernst van delinquent gedrag zijn meegenomen. De

resultaten staan in tabel 4 weergegeven.

De regressievergelijking omvat zeven van de negen risicofactoren, die gezamenlijk

bijna de helft van de variantie van de ernst van delinquent gedrag verklaren. Alleen

de variabelen antisociaal en afwijkend gedrag, school en vrienden hebben een



Hoofdstuk 3 56

positieve samenhang met de ernst van delinquent gedrag. Risicofactoren op het

gebied van stressvolle levensgebeurtenissen, opvoedingsstijl, achtergrond van de

ouders en welbevinden hebben een negatief verband met de ernst van delinquent

gedrag. Dit wordt weer veroorzaakt door de samenstelling van de onderzoeksgroep,

waarin zich veel niet-delinquenten bevinden die op deze gebieden aan veel risico-

volle omstandigheden blootstaan. De risicofactoren antisociaal en afwijkend gedrag

en school hebben de grootste positieve samenhang met de ernst van delinquent

gedrag. Informatie over deze risicofactoren levert dus de meeste informatie op over

de ernst van toekomstig delinquent gedrag.

Uit beide analyses komen risicofactoren op het gebied van antisociaal en afwijkend

gedrag en school als belangrijke voorspellers van de ernst van delinquent gedrag

naar voren, terwijl ook risicofactoren op het gebied van vrienden samenhangen

met de ernst van delinquent gedrag. Jongeren die op deze gebieden aan veel risico-

volle omstandigheden blootstaan ontwikkelen zich tot ernstiger delinquenten dan

jongeren die weinig problemen op deze terreinen ervaren, vooral als zij van het

mannelijk geslacht zijn en al eerder delinquent gedrag vertoond hebben.

3.7 Samenvatting en conclusies

Aan de hand van pleegfrequentie en zwaarte van de gepleegde delicten is van

alle 244 jongeren in de onderzoeksgroep de ernst van het delinquente gedrag in

de periode van 1994 tot en met 1998 vastgesteld. Het aantal niet-delinquenten

bedraagt 112; 26 jongeren zijn delinquent geweest, maar zijn voor 1994 gestopt met

het plegen van delicten; 18 jongeren hebben na 1993 eenmaal een delict begaan;

47 jongeren zijn licht- en 41 jongeren zijn ernstig-delinquent. De verdeling van

delinquent gedrag in verschillende periodes laat zien dat ernstig-delinquenten

niet alleen ernstiger delicten plegen, maar in het algemeen ook een langduriger

criminele voorgeschiedenis hebben dan minder ernstige delinquenten. Zij beginnen

eerder met delinquent gedrag, vertonen minder (tijdelijke) onderbrekingen in hun

delinquente loopbaan, en zijn dus langer en intensiever crimineel actief dan licht-

delinquenten.

Door de gemiddelde risicoscores van delinquenten en niet-delinquenten met

elkaar te vergelijken, kan het verband tussen de aanwezigheid van risicofactoren

en het ontstaan van delinquent gedrag onderzocht worden. Delinquenten scoren

gemiddeld hoger dan niet-delinquenten voor risicofactoren met betrekking tot

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

vrienden. Risicovolle omstandigheden op deze gebieden hangen samen met een

verhoogd risico op delinquent gedrag.
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Ook jongeren die ooit delinquent waren, maar gestopt zijn met het plegen van

delicten, hebben hoge scores voor risicofactoren met betrekking tot school en

vrienden en, uiteraard, justitieel verleden. Op het gebied van gezinsomstandig-

heden en opvoedingsstijl staat deze groep jongeren juist aan uitzonderlijk weinig

risicofactoren bloot, hetgeen mogelijk een verklaring vormt voor het feit dat zij niet

persisteren in hun criminele gedrag.

Jongeren die na 1993 eenmalig een delict begingen, hebben juist hoge risicoscores

voor factoren met betrekking tot gezinsomstandigheden en opvoedingsstijl en lage

scores voor factoren met betrekking tot antisociaal gedrag, school, vrienden en,

uiteraard, justitieel verleden. Het feit dat zij hun eerste delict pas geruime tijd na

1993 plegen, hangt waarschijnlijk samen met het feit dat risicofactoren op het

gebied van school en vrienden eerst enige tijd hun invloed moeten doen gelden,

voordat deze jongeren overgaan tot het plegen van delicten. Risicovolle omstandig-

heden op het gebied van gezin en opvoeding vormen klaarblijkelijk vooral een

katalysator voor het ontstaan van risicovolle omstandigheden op andere levens-

gebieden, die vervolgens tot delinquent gedrag leiden.

Hoewel risicofactoren met betrekking tot gezin en opvoeding een minder directe

invloed op de ontwikkeling van delinquent gedrag hebben, hebben positieve gezins-

en opvoedingsomstandigheden een duidelijk protectief effect op het voortduren van

delinquent gedrag. Jongeren die gestopt zijn met het plegen van delicten staan op

deze gebieden aan opvallend weinig risicovolle omstandigheden bloot.

Niet het aantal risicofactoren en de omvang ervan hangt samen met de ernst van

delinquent gedrag, maar met name het soort van risicofactoren is van belang. De

ernst van delinquent gedrag hangt vooral samen met de hoogte van risicoscores

voor justitieel verleden, school en vrienden. Ernstig-delinquenten staan op deze

gebieden aan meer en ernstiger risicofactoren bloot dan niet-delinquenten en

licht-delinquenten.

Aan de hand van verschillen in risicoscores tussen groepen delinquenten kunnen

specifieke kenmerken van de groepen niet-delinquenten, licht-delinquenten,

ernstig-delinquenten en stoppers geïdentificeerd worden. Naast verschillen in

risicovolle omstandigheden, verschillen de groepen ook van elkaar ten aanzien

van geslacht en leeftijd. Meisjes zijn minder ernstig delinquent dan jongens en

ernstige delinquenten zijn in het algemeen ouder. Categorische-regressieanalyse

met de tien risicofactoren, geslacht en leeftijd als voorspellers van de ernst van

delinquent gedrag bevestigt de eerdere resultaten. De belangrijkste voorspellers

van de ernst van delinquent gedrag zijn justitieel verleden, leeftijd, geslacht, anti-

sociaal en afwijkend gedrag, school en vrienden. Risicofactoren die bijdragen aan

het ontstaan van delinquent gedrag zijn, met uitzondering van persoonlijkheid,

dus ook belangrijk bij de voortduring en verergering van delinquent gedrag.
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Vroege en late starters

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vierde en vijfde onderzoeksvragen.

Onderzocht wordt of er verschillen bestaan tussen vroege en late starters ten

aanzien van de ernst, frequentie, duurzaamheid en variëteit van de gepleegde

delicten. Vervolgens wordt bekeken of vroege en late starters verschillen in de

mate waarin zij aan diverse risicofactoren blootstaan, waarbij tevens de vraag aan

de orde komt of gevonden verschillen inhoudelijk dan wel gradueel van aard zijn.

Uit deze onderzoeksvragen kunnen twee hypothesen afgeleid worden.

- Hypothese 4: vroege starters verschillen van late starters qua ernst, frequentie,

duurzaamheid en variëteit van de gepleegde delicten; zij plegen meer delicten,

ernstiger delicten en meer verschillende soorten van delicten en doen dit

gedurende een langere periode dan late starters.

- Hypothese 5: vroege starters hebben hogere gemiddelde risicoscores en hebben

een ander scorepatroon dan late starters; vroege starters staan aan meer risico-

factoren bloot, staan aan andere risicofactoren bloot, of staan in ernstiger mate

aan risicofactoren bloot dan late starters.

4.1 Aanvangsleeftijd en ernst van delinquent gedrag

4.1.1 Bepalen van aanvangsleeftijd

Om vroege starters van late starters te kunnen onderscheiden, kan gebruik worden

gemaakt van verschillende informatiebronnen. Zoals in paragraaf 2.3.5 werd aan-

gegeven, zijn er vier verschillende bronnen waarin informatie over delinquent

gedrag is opgenomen: de strafrechtelijke en self-report gegevens uit het ABJ-dossier,

HKS-gegevens en JD. Informatie over de leeftijd ten tijde van het eerste delict is

alleen bij de self-report gegevens en JD beschikbaar.

Vergelijking van de leeftijd ten tijde van het eerste proces-verbaal uit de JD en de

leeftijd waarop naar eigen zeggen voor het eerst een delict gepleegd werd uit de

ABJ-dossiers, laat zien dat er geen significant verband tussen beide soorten van

gegevens bestaat. Jongeren die zelf aangeven op jonge leeftijd delicten te hebben

gepleegd, ontvingen hun eerste proces-verbaal niet sneller na hun twaalfde

verjaardag dan andere jongeren, en jongeren tegen wie op jeugdige leeftijd een

proces-verbaal opgemaakt werd, rapporteren maar iets meer en vroegtijdiger

delictgedrag dan de overige jongeren.
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De slechte overeenstemming van beide soorten van gegevens kan verschillende

oorzaken hebben. Self-report gegevens doen een beroep op het herinnerings-

vermogen (en de eerlijkheid) van de jongere. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe groter

de kans dat er hiaten of vervormingen in de herinneringen ontstaan. Bovendien is

niet elk delict dat zelf gerapporteerd wordt, in werkelijkheid ook een strafbaar feit.

In sommige gevallen betreft het relatief onschuldige zaken zoals het wegnemen

van snoep of goederen van familieleden. Sommige jongeren rapporteren dit als

delinquent gedrag, terwijl anderen dit gedrag niet als delinquent bestempelen en

het dus ook niet noemen. Anderzijds zijn er ook jongeren die wel degelijk strafbare

feiten begaan, maar dit niet zelf aangeven omdat zij hun eigen gedrag niet als

delinquent beschouwen.

Ook aan het gebruik van JD-gegevens kleven beperkingen. Justitiële gegevens zijn

alleen beschikbaar voor jongeren die 12 jaar of ouder zijn, omdat jongeren pas vanaf

deze leeftijd strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Er zijn echter ook jongeren

die al op jongere leeftijd hun eerste delict plegen. Doordat delinquent gedrag van

12-minners niet officieel geregistreerd wordt, is het niet mogelijk om delinquenten

beneden de 12 jaar te identificeren aan de hand van justitiële gegevens. Bovendien

is alleen informatie beschikbaar voor jongeren tegen wie een proces-verbaal is

opgemaakt. Jongeren die wel delicten plegen maar hiervoor niet opgepakt en

vervolgd worden, komen niet in de JD voor. Ook is de pakkans afhankelijk van de

leeftijd van de dader: jonge daders hebben in verhouding minder kans om gepakt

te worden dan oudere delinquenten (Nijboer, 1997).

Jongeren tegen wie al op jeugdige leeftijd voor het eerst een proces-verbaal wordt

opgemaakt, zijn gemiddeld dus vroeger begonnen met delinquent gedrag dan

jongeren die pas op latere leeftijd hun eerste proces-verbaal ontvangen. Hoewel

justitiële gegevens geen inzicht kunnen geven in de exacte leeftijd waarop voor het

eerst een delict gepleegd werd, en gegevens over delinquent gedrag van 12-minners

ontbreken, kan de leeftijd ten tijde van het eerste proces-verbaal wel gebruikt

worden voor onderlinge vergelijking van groepen delinquenten.

Om de groepen zo duidelijk mogelijk van elkaar te onderscheiden, is het leeftijds-

verschil gemaximaliseerd. Vroege starters zijn jongeren tegen wie op de leeftijd van

12 of 13 jaar voor het eerst een proces-verbaal werd opgemaakt. Late starters zijn

jongeren tegen wie voor het eerst een proces-verbaal werd opgemaakt na hun

zeventiende. De groep vroege starters bestaat dan uit twaalf jongeren, terwijl de

groep late starters veertien personen bevat.
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4.1.2 Duurzaamheid van delinquent gedrag
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Bij afname van het persoonlijkheidsonderzoek in 1993 zijn de jongeren in de

groep vroege starters gemiddeld ruim 13 jaar oud, terwijl de gemiddelde leeftijd

in de groep late starters op 16 jaar ligt. Tegen de helft van de vroege starters werd

al voor 1993 één of meer processen-verbaal opgemaakt. Vroege starters zijn in het

algemeen al enige tijd crimineel actief. Drie kwart van de vroege starters vertoont

zowel in 1993 als daarna delinquent gedrag, terwijl ruim twee vijfde van hen in

elke afzonderlijke periode delicten pleegt. Bijna drie vijfde van de late starters gaat

daarentegen pas na 1993 over tot het plegen van delicten.22 Vroege starters gaan dus

eerder in hun leven het criminele pad op en zijn derhalve, binnen het tijdsbestek

van het onderzoek, gedurende een langere periode crimineel actief.

4.1.3 Frequentie en aard van delinquent gedrag

De criminele voorgeschiedenis van vroege starters is niet alleen langduriger, maar

ook intensiever van aard. Het totale aantal gepleegde delicten ligt bij vroege starters

veel hoger dan bij late starters. Vroege starters plegen in totaal gemiddeld bijna acht

delicten per persoon, terwijl het gemiddeld aantal gepleegde delicten voor late

starters slechts twee bedraagt. Daarnaast plegen vroege starters per persoon ook

meer verschillende soorten van delicten dan late starters.

4.1.4 Ernst van delinquent gedrag

Doordat de criminele loopbaan van vroege starters omvangrijker en intensiever is,

bestaat er ook een significant verschil tussen beide groepen in de ernst van hun

delinquente gedrag. De ernst van delinquent gedrag wordt immers bepaald door

een combinatie van pleegfrequentie en zwaarte van het delict. Eén jongere in de

groep vroege starters pleegt na 1993 voor het eerst en eenmalig een delict en wordt

dus als first-offender aangemerkt, vier jongeren zijn licht-delinquent en zeven

jongeren worden als ernstig-delinquent gecategoriseerd. De groep late starters

bestaat daarentegen uit drie stoppers, vijf first-offenders, vijf licht-delinquenten

en slechts één ernstig-delinquent.

22 De overige late starters plegen hun eerste delict in 1993 op 18-jarige leeftijd. Dit lijkt in tegenspraak

niet de leeftijdsverdeling in paragraaf 2.5.1, waarin slechts één 18-jarige voorkomt. Deze discrepantie

wordt echter veroorzaakt doordat de leeftijd ten tijde van het eerste proces-verbaal exact berekend

wordt, terwijl de leeftijd ten tijde van het persoonlijkheidsonderzoek op hele jaren afgerond is.
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Tabel 5: Gemiddelde risicofactorscores per leeftijdsgroep (leeftijd ten tijde van het eerste

proces-verbaal)

risicofactoren

1 welbevinden

2 persoonlijkheid

3 antisociaal en afwijkend gedrag

4 justitieel verleden

5 stressvolle levensgebeurtenissen

6 gezinssituatie

7 achtergrond ouders

8 opvoedingsstijl

9 school

10 vrienden

12-13 jaar* 14-17 jaar 18-20 jaar** signifi-

(N=6) (N=72) (N=14) cantie***

1,50 0,95 1,07 n.s.

2,44 3,38 2,83 n.s.

5,31 4,83 4,19 n.s.

3,33 3,90 3,00 n.s.

2,47 2,73 4,46 p<_0,05

5,19 5,86 6,97 n.s.

4,76 2,01 2,97 p50,01

7,50 6,25 6,02 n.s.

7,46 7,35 3,61 p50,01

3,78 3,51 1,88 n.s.

vroege starters

late starters

"' n.s. = niet significant

De groep vroege starters omvat in verhouding veel meer ernstig-delinquenten

dan de groep late starters. Het aandeel first-offenders en stoppers is daarentegen

onder vroege starters aanzienlijk kleiner dan onder late starters. Jongeren tegen wie

reeds op jeugdige leeftijd een proces-verbaal opgemaakt wordt, hebben zich in het

algemeen tot ernstiger delinquenten ontwikkeld dan jongeren tegen wie pas op

latere leeftijd voor het eerst een proces-verbaal wordt opgemaakt.

4.1.5 Conclusie

Hypothese 4 wordt dus geheel bevestigd. Vroege starters plegen meer delicten,

zwaardere delicten en meer verschillende delicten dan late starters. Bovendien zijn

vroege starters in het algemeen gedurende een langere tijd crimineel actief dan

latere starters, terwijl zij ook minder geneigd zijn om hun delinquente gedrag na

verloop van tijd op te geven.

4.2 Risicofactoren en aanvangsleeftijd

Hypothese 5 heeft betrekking op het verband tussen de aanwezigheid van risico-

factoren en de aanvangsleeftijd van delinquent gedrag. Omdat verondersteld wordt

dat het ontstaan van delinquent gedrag samenhangt met de aanwezigheid van

risicofactoren, kunnen jongeren die op het moment van inventarisatie van risico-
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factoren een hogere leeftijd hebben dan ten tijde van hun eerste proces-verbaal,

geen deel uitmaken van de onderzoeksgroep. De groep vroege starters wordt

hierdoor met zes personen gereduceerd, terwijl zich in de groep late starters geen

wijzigingen voordoen.

In tabel 5 staan de gemiddelde risicofactorscores van de vroege en late starters

weergeven. Ook de gemiddelde risicoscores van de tussenliggende leeftijdsgroep

is in deze tabel opgenomen. Met behulp van univariate variantie-analyse kan voor

elke risicofactor onderzocht worden of de verschillen tussen de gemiddelde scores

van de leeftijdsgroepen significant zijn. Door vergelijking van de gemiddelde

risicoscores kan vastgesteld worden welke risicofactoren bij vroege en late starters

de grootste rol spelen. Hoe hoger de gemiddelde score, hoe vaker de jongeren in

die groep aan veel, of ernstige risicofactoren blootstaan. Verschillen in gemiddelde

risicoscores bieden vervolgens aanknopingspunten om de belangrijkste kenmerken

van vroege en late starters te identificeren.

Uit tabel 5 blijkt dat de leeftijdsgroepen onderling niet significant verschillen in hun

gemiddelde scores voor risicofactoren met betrekking tot geestelijk en lichamelijk

welbevinden, persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend gedrag, gezinsomstandig-

heden en opvoedingsstijl. Er bestaat dus geen verband tussen de leeftijd waarop

begonnen wordt met het plegen van delicten, en risicovolle omstandigheden op

deze gebieden. Vroege starters hebben de hoogste gemiddelde score voor risico-

factoren met betrekking tot de achtergrond van de ouders en school, terwijl late

starters gemiddeld hoog scoren op risicofactoren met betrekking tot stressvolle

levensgebeurtenissen. Risicofactoren op het gebied van school komen onder late

starters beduidend minder voor. Ook op risicofactoren met betrekking tot vrienden

scoren late starters gemiddeld lager dan de jongeren in andere leeftijdsgroepen,

maar dit verband is net niet significant op 5%-niveau.

4.2.1 Risicofactoren bij vroege starters

In vergelijking met de andere leeftijdsgroepen hebben vroege starters een significant

hogere gemiddelde score voor risicofactoren met betrekking tot de achtergrond van

de ouders. Jongeren die al op jeugdige leeftijd hun eerste proces-verbaal ontvangen,

staan op dit gebied in het algemeen aan meer risicovolle omstandigheden bloot dan

jongeren tegen wie pas op latere leeftijd voor het eerst een proces-verbaal wordt

opgemaakt. De gemiddelde scores van vroege starters op de overige risicofactoren

komen grotendeels overeen met de scores van de middelste leeftijdsgroep. Ondanks

hun lagere leeftijd, staan vroege starters dus in ongeveer dezelfde mate aan risico-

volle omstandigheden bloot als de jongeren in de middelste leeftijdsgroep. Dit is

opmerkelijk omdat veel van deze risicofactoren dynamische factoren zijn, waarvoor
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de kans op blootstelling toeneemt met leeftijd. Vroege starters staan dus ook op het

gebied van stressvolle levensgebeurtenissen, gezinssituatie, school en vrienden in

aanzienlijke mate aan risicovolle omstandigheden bloot, als hun geringe leeftijd

in ogenschouw genomen wordt. Risicofactoren met betrekking tot antisociaal en

afwijkend gedrag en opvoedingsstijl zijn bij hen, ondanks hun jeugdige leeftijd,

zelfs in bovengemiddelde mate aanwezig.

4.2.2 Risicofactoren bij late starters

De groep late starters heeft in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen een hoge

gemiddelde score op risicofactoren met betrekking tot stressvolle levensgebeurte-

nissen, terwijl hun gemiddelde risicoscore voor factoren op het gebied van vrienden

en vooral school erg laag is. Het feit dat late starters, die de hoogste gemiddelde

leeftijd hebben, toch zo laag scoren op deze dynamische factoren, geeft aan dat

er zich onder late starters duidelijk minder problemen op het gebied van school

en vrienden voordoen dan in de andere leeftijdsgroepen. Jongeren die op deze

gebieden aan risicofactoren blootstaan, zijn meer geneigd om op korte termijn

delinquent gedrag te gaan vertonen en wachten daarmee niet totdat zij een stuk

ouder zijn.

4.2.3 Conclusie

Deze resultaten vormen een gedeeltelijke bevestiging van hypothese 5. Vroege

starters hebben weliswaar niet voor alle risicofactoren de hoogste gemiddelde

scores, maar zij scoren ook niet duidelijk lager dan de middelste leeftijdsgroep.

Ten opzichte van deze jongeren staan zij dus niet aan meer risicofactoren, of in

ernstiger mate aan risicofactoren bloot, maar risicofactoren doen zich bij vroege

starters eerder in hun leven voor.

Wel is de gemiddelde score van de groep vroege starters voor de meeste risico-

factoren hoger dan de gemiddelde score van de groep late starters. In verhouding

tot late starters staan vroege starters dus zowel aan meer risicofactoren, als in

ernstiger mate aan risicofactoren bloot. Vergelijking met de middelste leeftijdsgroep

laat echter zien dat dit verschil met name veroorzaakt wordt doordat late starters in

het algemeen aan minder risicovolle omstandigheden blootstaan dan de jongeren in

de andere leeftijdsgroepen.

Ook de scorepatronen van vroege en late starters verschillen van elkaar. Vroege

starters hebben een hogere gemiddelde score voor risicofactoren met betrekking tot

de achtergrond van de ouders. Late starters hebben een hoge gemiddelde score voor

risicofactoren met betrekking tot stressvolle levensgebeurtenissen, maar scoren erg

laag voor risicofactoren met betrekking tot school en vrienden.
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4.3 Beschrijving van groepskenmerken

De verschillen in gemiddelde risicoscores bieden aanknopingspunten om opval-

lende kenmerken van de groep vroege en de groep late starters te identificeren. 23

4.3.1 Kenmerken van vroege starters
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Alle vroege starters hebben een gemiddeld tot benedengemiddeld IQ en het meren-

deel heeft een onvoldoende ontwikkeld geweten. Zij vertonen vrijwel allemaal vaak

openlijk probleemgedrag. De vader van één vroege starter gebruikt regelmatig

harddrugs, twee vaders hebben contacten met justitie gehad, en drie vaders zijn

meerdere malen gedurende lange tijd afwezig geweest. Bijna alle vroege starters

hebben een gehandicapte of langdurig zieke ouder en hebben verscheidene

wisselingen in hun woonsituatie meegemaakt. Hun ouders hebben regelmatig

ruzie, gebruiken vaak geweld tegen hun kinderen en hanteren een inconsistent

strafbeleid. De meeste vroege starters spijbelen regelmatig en hebben vaak con-

flicten met school- en klasgenoten. De helft van hen is op de basisschool door

medeleerlingen gepest, waarvan het merendeel zelfs zeer regelmatig.

Vroege starters staan al op jonge leeftijd op veel verschillende terreinen aan

risicovolle omstandigheden bloot. Doordat risicofactoren onderling met elkaar

samenhangen, leidt dit niet alleen tot vroegtijdig delinquent gedrag, maar zorgt

er ook voor dat delinquent gedrag versterkt wordt en gedurende lange tijd in

stand blijft.

Eigenschappen of gedragingen van de ouders kunnen voor jongeren een reden

vormen om hun heil buitenshuis te zoeken, maar hangen ook samen met het feit dat

diezelfde ouders niet in staat zijn om optimale opvoedingsmethoden te hanteren.

Risicofactoren op het gebied van de achtergrond van de ouders en opvoedings-

omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het vertonen van onaangepast,

opstandig en delinquent gedrag. Onaangepast en opstandig gedrag roept conflicten

op, waardoor de kwaliteit en kwantiteit van sociale contacten met leeftijdgenoten

vermindert. Door een gebrek aan sociale contacten met school- en klasgenoten gaan

jongeren omgang zoeken met andere deviante jongeren, waardoor het onaangepaste

gedrag in stand gehouden en versterkt wordt.

23 Alle opvallende kenmerken waarvoor het relatieve verschil tussen beide groepen ten minste 25%

bedraagt, worden besproken. Door de kleine aantallen jongeren in beide leeftijdsgroepen in relatie

tot het aantal antwoordcategorieën zijn deze verschillen niet altijd significant, hetgeen aansluit bij de

constatering dat risicofactoren bij vroege starters, in relatie tot hun leeftijd, bovenmatig aanwezig zijn.



Hoofdstuk 4 66

Bovendien beïnvloeden en versterken risicofactoren elkaar ook wederzijds. Slechte

gezins- en opvoedingsomstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot probleem-

gedrag, terwijl probleemgedrag van de jongere een aanleiding tot conflicten met

de ouders kan vormen.

4.3.2 Kenmerken van late starters

Van ruim een derde van de late starters is het IQ-niveau bovengemiddeld tot

begaafd. Late starters vertonen minder openlijk probleemgedrag dan vroege starters

en slechts twee hebben wel eens conflicten met gezaghebbenden. Late starters

hebben verhoudingsgewijs veel stressvolle levensgebeurtenissen meegemaakt. Drie

late starters zijn zelf slachtoffer van een delict of hebben een ziekenhuisopname

achter de rug. Bij vijf van de veertien late starters is sprake van (mogelijk) seksueel

misbruik. Zes hebben te maken gehad met het overlijden van een familielid of

vriend; in vier gevallen betrof het de vader of moeder van de jongere. De meeste late

starters (tien van de veertien) hebben één of meerdere scheidingen meegemaakt;

slechts één van hen is afkomstig uit een volledig gezin. Late starters hebben meer

jongere broers en zussen dan vroege starters. Op het gebied van school en vrienden

bestaan er weinig problemen in de groep late starters. Zij volgen relatief vaak een

hogere opleiding (havo of mbo) en presteren in het algemeen goed op school.

Het feit dat zij op school zo goed functioneren en presteren, vormt wellicht

lange tijd een beschermende factor voor het ontstaan van delinquent gedrag.

Naarmate zij ouder worden, neemt de invloed van deze ondersteuning vanuit

school steeds meer af. Als zij ouder dan 17 zijn en overgaan tot het plegen van

delicten, hebben de meeste jongeren in deze groep hun schoolopleiding al

afgesloten. Problemen op het gebied van stressvolle levensgebeurtenissen en

gezinsomstandigheden blijven echter onverminderd hun invloed uitoefenen en

kunnen bij afwezigheid van beschermende omstandigheden een aanleiding vormen

tot delinquent gedrag.

De omstandigheden die aanleiding geven tot delinquent gedrag, zijn voor vroege

en late starters dan ook duidelijk verschillend. Vroege starters staan op veel

verschillende gebieden aan risicovolle omstandigheden bloot. Deze risicofactoren

hangen met elkaar samen, versterken elkaar en zorgen er gezamenlijk voor dat

delinquent gedrag vroegtijdig tot ontwikkeling komt en in stand blijft. Bij late

starters vormen gezinsproblematiek en benarde persoonlijke omstandigheden,

mogelijk in combinatie met risicofactoren die later nog tot ontwikkeling komen,

een aanleiding om delinquent gedrag te gaan vertonen. De aard en omvang van

dit delinquente gedrag is relatief minder ernstig en de delinquente periode is

minder omvangrijk dan die van jongeren die op jeugdiger leeftijd beginnen met

het plegen van delicten.
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Wellicht spelen ook maatschappelijke factoren een rol bij de ontwikkeling van

delinquent gedrag dat pas op latere leeftijd voor het eerst vertoond wordt, maar

aangezien gegevens over deze factoren hier niet beschikbaar zijn, kunnen hier geen

nadere uitspraken over gedaan worden.

4.4 Samenvatting en conclusies

De resultaten laten zien dat jongeren die zich al op zeer jeugdige leeftijd schuldig

maken aan delinquent gedrag, zich in het algemeen tot ernstiger delinquenten

ontwikkelen dan jongeren die pas op latere leeftijd crimineel actief worden. Delin-

quent gedrag van vroege starters is ernstiger van aard en omvang dan dat van late

starters. Vroege starters plegen zwaardere delicten, zij plegen meer verschillende

delicten en doen dit met een hogere frequentie dan jongeren die pas in een later

stadium delinquent gedrag gaan vertonen. Vroege starters zijn ook gedurende een

langere periode crimineel actief dan late starters. Zij beginnen op jongere leeftijd

met het plegen van delicten, gaan hier langer mee door en zijn minder geneigd om

te stoppen met hun delinquente gedrag.

Met uitzondering van risicofactoren met betrekking tot de achtergrond van de

ouders, die bij vroege starters duidelijk in ernstiger mate aanwezig zijn, bestaan

er weinig verschillen in prevalentie van risicofactoren tussen vroege starters

en jongeren die op iets latere leeftijd hun eerste delict plegen. Aangezien de

meeste risicofactoren dynamische factoren zijn, waarvoor de kans op blootstel-

ling toeneemt met leeftijd, kan hieruit afgeleid worden dat vroege starters, hun

leeftijd in aanmerking genomen, in meer dan gemiddelde mate aan risicovolle

omstandigheden blootstaan. Vroege starters staan echter niet aan meer risico-

factoren, of in ernstiger mate aan risicofactoren bloot dan jongeren die op iets

latere leeftijd delinquent gedrag gaan vertonen, maar risicovolle omstandigheden

doen zich bij vroege starters gewoonweg op jongere leeftijd voor. Vroegtijdig

delinquent gedrag hangt dus niet zozeer samen met een verhoogde aanwezigheid

van risicofactoren, maar hangt vooral samen met het tijdstip waarop risicofactoren

zich voordoen.

De vroege starters in deze onderzoeksgroep worden vooral gekenmerkt door

problematische omstandigheden op het gebied van familie, opvoeding, school en

vrienden. Ziekte en lichamelijke handicaps, drugsgebruik, justitiële contacten en

langdurige afwezigheid komen relatief veel voor onder hun ouders. De gehanteerde

opvoedingsstijl kenmerkt zich door inconsistentie en gewelddadigheid ten opzichte

van de kinderen. Op school functioneren vroege starters vaak slecht. Zij spijbelen

veel en hebben vaak conflicten met school- en klasgenoten.

Jongeren die al vroeg in hun leven op verschillende gebieden aan risicovolle

omstandigheden blootstaan, ontwikkelen zich veel vaker tot chronische en

ernstige delinquenten dan jongeren bij wie risicovolle omstandigheden pas op
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latere leeftijd optreden. De vroegtijdige aanwezigheid van diverse risicofactoren

leidt niet alleen tot de ontwikkeling van vroegtijdig delinquent gedrag, maar

doordat risicofactoren onderling met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden

en versterken, blijft dit gedrag langere tijd in stand en neemt daarbij toe in ernst

en frequentie.

Jongeren tegen wie pas op latere leeftijd voor het eerst een proces-verbaal wordt

opgemaakt, staan op veel minder terreinen aan risicovolle omstandigheden bloot.

Hun delinquente gedrag hangt vooral samen met een problematische leefsituatie

en is minder ernstig van aard. Late starters hebben meestal een behoorlijk aantal

ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, zoals sterfgevallen, ziekenhuisopnames en

scheidingen. Relatief veel van hen zijn zelf slachtoffer van een misdrijf geweest en

meer dan een derde is (mogelijk) seksueel misbruikt. Veel late starters komen uit

onvolledige of samengestelde gezinnen met minstens één niet-natuurlijke ouder,

waarin zich veel problemen voordoen. Op school functioneren en presteren late

starters in het algemeen goed en ook op het gebied van hun vriendenkring en

vrijetijdsbesteding doen zich weinig risicovolle omstandigheden voor.



Risicofactoren en typen daders

In dit hoofdstuk komt de zesde onderzoeksvraag aan de orde. Onderzocht wordt

of er verschillen in de aanwezigheid van risicofactoren bestaan tussen daders van

verschillende soorten van delicten. Deze onderzoeksvraag leidt tot de volgende

hypothese.

- Hypothese 6: daders van verschillende delictsoorten verschillen van elkaar ten

aanzien van het aantal risicofactoren, het soort van risicofactoren of de mate

waarin zij aan risicofactoren blootstaan.

5.1 Aard van de gepleegde delicten

De delinquente jongeren zijn in totaal voor 710 delicten veroordeeld. Deze delicten

kunnen onderverdeeld worden in 13 categorieën, die elk betrekking hebben op

een andere delictsoort. Tabel 6 geeft een overzicht van de pleegfrequentie van de

verschillende delictsoorten.24

Tabel 6: Aard van de gepleegde delicten

delictsoort aantal percentage

vermogensdelicten 371 52,3

vermogensdelicten met geweld 83 11,7

mishandeling/bedreiging 62 8,7

vernieling/dierenmishandeling 40 5,6

geweldsdelicten 39 5,5

zedendelicten met geweld 22 3,1

ernstige geweldsdelicten 21 3,0

drugsdelicten 17 2,4

openbare-ordedelicten 13 1,8

verkeersdelicten 12 1,7

lichte zedendelicten 10 1,4

vuurwapendelicten 9 1,3

overige delicten 11 1,5

totaal 710 100

y..

f

24 Een overzicht van de samenstelling van de categorieën staat in bijlage 6 weergegeven.
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Tabel 7: Aard van de gepleegde delicten naar pleegfrequentie, in %

delictsoort groep 1

(1 delict)

groep 2

(2-3 delicten)

groep 3

(4-7 delicten)

groep 4

(28 delicten)

(n=32)* (n=77)* (n=157)* (n=444)*

vermogen 34,4 36,4 46,5 58,3

vermogen met geweld 21,9 16,9 12,1 9,9

mishandeling 9,4 14,3 10,2 7,2

vernieling 3,1 9,1 7,6 4,5

geweld 3,1 7,8 5,7 5,2

zeden met geweld 9,4 7,8 5,1 1,1

ernstig geweld 3,1 1,3 3,2 3,2

drugs 6,3 1,3 0,6 2,9

openbare orde - 2,6 0,6 2,3

verkeer - - 3,2 1,6

zeden 3,1 - 1,9 1,4

vuurwapen 3,1 - 1,3 1,4

overige 3,1 2,6 1,9 1,1

'n' is het aantal delicten per groep, niet het aantal delinquenten (in groep 1 zijn deze natuurlijk gelijk).

Meer dan de helft van het totale aantal gepleegde delicten heeft betrekking op een

vermogensdelict. Delicten met betrekking tot openbare orde en gezag, verkeers-

delicten, lichte zedendelicten en overtredingen van de Vuurwapenwet en overige

wetten komen het minst frequent voor.

5.1.1 Verband tussen aard en aantal gepleegde delicten

De 132 delinquenten kunnen op basis van het totale aantal door hen gepleegde

delicten in vier afzonderlijke groepen worden verdeeld, die elk ongeveer een kwart

van het totale aantal delinquenten omvatten. De eerste groep, die uit 32 jongeren

bestaat, bevat alle delinquenten met een proces-verbaal voor één delict. De tweede

groep wordt gevormd door 33 geregistreerde delinquenten die twee of drie delicten

pleegden. De derde groep bestaat uit 31 delinquenten die veroordeeld zijn voor vier,

vijf, zes of zeven delicten, terwijl de laatste groep de 36 delinquenten bevat met acht

of meer veroordelingen. Tabel 7 geeft een overzicht van de gepleegde delicten naar

pleegfrequentie.

Uit tabel 7 blijkt dat vermogensdelicten in alle groepen delinquenten het meest

frequent gepleegd worden, gevolgd door gewelddadige vermogensdelicten en

mishandeling. Jongeren die meer delicten plegen, maken zich vooral vaker aan

vermogensdelicten schuldig. Het percentage jongeren dat meerdere vermogens-
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delicten pleegt, stijgt van 40% in de tweede groep, naar 75% in de derde. In de

vierde groep delinquenten is dit 97%, waarbij de meerderheid van de recidiverende

vermogensdelinquenten zich meer dan viermaal aan hetzelfde delict schuldig

maakt.

Een stijging van het aantal gepleegde delicten gaat niet samen met een toename

van het aandeel ernstige en gewelddadige delicten. Het aandeel geweldsdelicten

ligt in de tweede groep iets hoger, maar schommelt in de overige groepen rond de

5%, terwijl het percentage ernstige geweldsdelicten in alle groepen op ongeveer 3%

ligt. Jongeren die meer delicten plegen, plegen verhoudingsgewijs dus niet meer

geweldsdelicten dan jongeren met minder veroordelingen.

Naarmate het aantal gepleegde delicten toeneemt, daalt het aandeel gewelddadige

vermogensdelicten, mishandelingen en gewelddadige zedendelicten zelfs. Jongeren

die meer delicten plegen, maken zich verhoudingsgewijs minder vaak schuldig aan

dit soort van delicten. Toch zijn jongeren die veel delicten plegen niet minder

gewelddadig dan jongeren met minder veroordelingen. In de groep jongeren met

veel veroordelingen is een kleine groep recidiverende delinquenten verantwoordelijk

voor het merendeel van de mishandelingen, gewelddadige vermogensdelicten en

gewelddadige zedendelicten.

Er is sprake van een positief verband tussen het totale aantal gepleegde delicten

en het aantal verschillende delictsoorten dat gepleegd wordt (x,2=60,17; ps0,01).

Jongeren die meer delicten plegen, maken zich dus ook schuldig aan meer verschil-

lende delictsoorten. Een stijging van het aantal gepleegde delicten gaat bovendien

samen met een stijging van het aandeel gepleegde vermogensdelicten. Veel daders

van andere delictsoorten maken zich dus ook schuldig aan vermogensdelicten. Een

interessante vraag is, of bepaalde delictsoorten vaker samen worden gepleegd dan

andere. Informatie over de onderlinge samenhang van delictsoorten kan verkregen

worden door de correlaties tussen de delictsoorten te bekijken.

5.1.2 Verband tussen verschillende delictsoorten

Drugsdelicten hebben de meeste en hoogste significante correlaties met andere

delictsoorten. Achtereenvolgens zijn dit: gewelddadige vermogensdelicten (0,41),

mishandeling (0,27), vermogensmisdrijven (0,24), vuurwapendelicten (0,23) en

verkeersdelicten (0,22). Delinquenten die drugsdelicten plegen, maken zich in

verhouding vaker schuldig aan deze delicten dan aan andere soorten van delicten.

Verder bestaat er een positief verband tussen vermogensdelicten en gewelddadige

vermogensmisdrijven (0,37). Ook het verband tussen ernstige geweldsdelicten,

mishandeling en vuurwapendelicten is positief (0,26), wat aangeeft dat ernstige

geweldsdelinquenten zich vaker schuldig maken aan overtredingen van de

Vuurwapenwet en mishandeling, dan aan andere delictsoorten.
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Zedendelicten en gewelddadige zedendelicten hebben een negatief verband met

de meeste andere delictsoorten. Zedendelinquenten plegen relatief weinig andere

delictsoorten. Ruim 25% van hen beperkt zich tot zedendelicten, al dan niet met

een gewelddadig aspect.25 De groep zedendelinquenten onderscheidt zich hiermee

duidelijk van andere groepen delinquenten, die verscheidene soorten delicten

plegen.

5.1.3 Delictsoorten en hun daders

De meeste delinquenten beperken zich niet tot het plegen van één bepaald delict-

type, maar maken zich aan veel verschillende soorten van delicten schuldig. Dit

vormt een probleem bij het onderzoeken van verschillen in risicofactoren tussen

daders van verschillende delictsoorten. Immers, wat is nu een typische dader van

een bepaald soort delict? Een groep daders van een bepaald delict bestaat nooit

alleen uit jongeren die alleen dat bepaalde delict gepleegd hebben, maar bevat ook

jongeren die daarnaast nog andere delicten pleegden. Ook het aantal keren dat het

betreffende delict gepleegd werd, varieert per delinquent.

Jongeren die een bepaald delict slechts éénmaal gepleegd hebben, zijn een minder

goede representant van het type dader dat dergelijke delicten pleegt, dan delinquen-

ten die zich meerdere malen aan hetzelfde delict schuldig maakten. Kenmerken van

een onverbeterlijke recidivist zouden dan ook zwaarder mee moeten wegen bij het

vaststellen van de kenmerken van daders van een dergelijk delict, dan de kenmerken

van een éénmalige dader. De beste beschrijving van een typische dader wordt ver-

kregen door de kenmerken van alle plegers van een delict samen te nemen en te

wegen naar het aantal keren dat het betreffende delict gepleegd is.26 Op deze

manier is voor elke delictsoort een gewogen profiel van een doorsneedader

opgesteld, waarin zoveel mogelijk relevante kenmerken opgenomen zijn.27

5.2 Risicofactoren en delictsoorten

Voor elk delict dat na 1993 gepleegd is, kan vastgesteld worden aan welke risico-

factoren de daders van deze delicten in 1993 blootstaan. Na 1993 zijn er in totaal

437 delicten gepleegd door de groep delinquente jongeren. In tabel 8 staan per

25 Dit kan een gevolg zijn van de samenstelling van de onderzoeksgroep. De meeste zedendelinquenten in

de onderzoeksgroep zijn individuele plegers, die waarschijnlijk over andere kenmerken beschikken dan

groepsdaders (Hendriks en Bijleveld, 1999).

26 Van een dader die zes delicten van dezelfde soort pleegt, worden de kenmerken dus zes keer

meegenomen.

27 Deze dader komt in werkelijkheid dus niet voor, maar bestaat uit een gewogen gemiddelde van alle

kenmerken van daders die het betreffende delict pleegden.
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Tabel 8: Gemiddelde risicofactorscores voor de verschillende delictsoorten'
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delictsoort risicofactoren

risl rist ris3 ris4 ris5 ris6 ris7 ris8 ris9 risl0

vermogen (n=231) 1,29 3,22 6,01 4,78 3,12 6,81 2,65 7,55 8,23 3,81

vermogen met geweld (42) 1,13 3,09 4,51 4,88 3,09 5,75 2,16 6,30 8,56 3,86

mishandeling (38) 1,40 3,16 5,88 4,63 3,33 6,61 2,82 8,27 7,99 3,01

vernieling (24) 0,94 3,26 4,56 3,75 3,91 6,62 3,17 5,64 7,09 2,94

geweld (22) 1,09 3,68 4,43 5,51 2,29 5,73 3,08 5,50 6,02 3,50

ernstig geweld (15) 0,83 2,18 4,80 4,64 3,80 6,02 4,44 7,64 8,52 2,68

openbare orde (12) 0,78 2,78 4,69 5,25 2,13 6,73 1,93 6,76 7,28 4,02

drugs (11) 2,00 3,97 5,03 5,36 3,14 6,34 3,02 7,52 9,24 4,24

verkeer (10) 0,83 3,99 5,91 5,29 2,66 7,64 1,10 6,88 8,09 4,30

zeden (8) 1,38 3,17 5,91 3,91 2,26 2,80 1,56 3,66 7,67 2,16

zeden met geweld (7) 0,62 5,66 3,16 2,71 6,93 5,59 2,43 4,89 5,23 1,52

vuurwapen (6) 0,67 1,33 6,37 6,05 3,74 5,88 2,22 6,33 9,34 2,33

overige (11) 0,64 2,69 6,05 3,48 2,93 6,66 2,90 6,89 11,05 3,63

totaal (437) 1,20 3,22 5,55 4,73 3,17 6,49 2,66 7,10 8,10 3,58

niet significant rist = welbevinden ris6 = gezinssituatie

psO,05 rist = persoonlijkheid ris? = achtergrond ouders

psO,01 ris3 = antisociaal en afwijkend gedrag ris8 = opvoedingsstijl

ps0,001 ris4 = justitieel verleden ris9 = school

ris5 = stressvolle levensgebeurtenissen ris10 = vrienden

delictsoort de pleegfrequentie en de gemiddelde risicofactorscores van de betref-

fende daders weergegeven. Met behulp van univariate variantie-analyse kan per

risicofactor onderzocht worden of de verschillen tussen de gemiddelde risicoscores

van de diverse daders significant zijn. Per risicofactor kan vastgesteld worden welke

dadertypen de hoogste scores hebben. Verschillen in gemiddelde risicoscores bieden

vervolgens aanknopingspunten om de belangrijkste kenmerken van de daders van

de diverse delictsoorten te identificeren.

Uit tabel 8 blijkt dat daders van verschillende delictsoorten significant van elkaar

verschillen voor risicofactoren met betrekking tot justitieel verleden, stressvolle

levensgebeurtenissen, gezinssituatie, achtergrond van de ouders en opvoedingsstijl.

De diverse daders verschillen onderling het meest in hun gemiddelde scores voor

deze risicofactoren en zij zijn dan ook het belangrijkst bij het onderscheiden van

verschillende typen daders.

Hypothese 6 wordt hiermee gedeeltelijk bevestigd: daders van verschillende

delictsoorten hebben verschillende scorepatronen. Voor de aard van het delinquente

gedrag zijn het aantal risicofactoren en de mate van blootstelling van minder belang

dan de aard van de risicofactoren.



Hoofdstuk 5

5.3 Beschrijving van daderkenmerken
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De diverse daders verschillen significant van elkaar in hun gemiddelde score

voor vijf van de tien risicofactoren. De absolute onderlinge verschillen zijn in het

algemeen echter vrij gering en het merendeel van de daders heeft voor de meeste

risicofactoren een min of meer gemiddelde score. Dit bemoeilijkt de identificatie

van relevante daderkenmerken voor het plegen van specifieke delicten. Wel kunnen

de scorepatronen van verschillende groepen daders met elkaar vergeleken worden

om onderlinge verschillen in de aanwezigheid van risicofactoren op te sporen. Waar

mogelijk, worden per dadertype de meest in het oog springende kenmerken

weergegeven.

5.3.1 Vermogensdelinquenten

Daders van vermogensdelicten hebben weliswaar voor geen enkele risicofactor de

hoogste gemiddelde score, maar op het gebied van antisociaal en afwijkend gedrag,

gezinssituatie en opvoedingsstijl staan vermogensdelinquenten toch aan relatief

veel risicovolle omstandigheden bloot. Dit in tegenstelling tot gewelddadige

vermogensdelinquenten, die op deze gebieden juist aan weinig risicovolle

omstandigheden blootstaan, zoals blijkt uit hun lage gemiddelde scores voor

deze factoren. Relatief veel vermogensdelinquenten (ruim een vijfde) hebben

een Marokkaanse achtergrond.

Vermogensdelinquenten vertonen veel probleemgedrag. Openlijk probleemgedrag

komt het meest voor; twee derde vertoont dit gedrag met enige regelmaat, gevolgd

door conflicten met gezaghebbenden (drie vijfde) en heimelijk probleemgedrag

(twee vijfde). Veel jongeren vertonen dit probleemgedrag al voor hun tiende. Eén op

de vijf daders van een vermogensdelict gebruikt naar eigen zeggen te veel alcohol,

ruim een kwart is verslaafd aan gokken en meer dan twee vijfde van de jongeren

gebruikt drugs, waarvan een derde harddrugs. Opvallend is dat ongeveer 1 op de

20 jongeren al op l0-jarige leeftijd begonnen is met druggebruik.

Slechts één op de drie vermogensdelinquenten is afkomstig uit een volledig gezin

en bijna een kwart van hen heeft meer dan drie broers of zussen. Een derde van de

moeders was 21 jaar of jonger ten tijde van de geboorte. Bijna twee derde van de

vermogensdelinquenten heeft meer dan drie wisselingen in de woonsituatie mee-

gemaakt; de meeste (twee vijfde) wonen bij hun moeder terwijl ongeveer één op de

zeven geen vaste woonplaats heeft. Ruim een kwart is meerdere malen weggelopen.

Meer dan een derde van de daders van een vermogensdelict heeft te maken met

gewelddadige opvoeders en ruim twee vijfde wordt als (pedagogisch) verwaarloosd

gekarakteriseerd. Meer dan twee derde staat niet of nauwelijks onder toezicht van

hun opvoeders en luistert dan ook niet naar hen. Bij twee van de vijf vermogens-

delinquenten worden nauwelijks huisregels gehanteerd meer dan drie vijfde van
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hen wordt veel te mild of inconsistent gestraft. Het merendeel brengt meer dan vier

avonden per week buitenshuis door.

Veel vermogensdelinquenten staan dus op verschillende gebieden aan aanzienlijke

risicofactoren bloot. Probleemgedrag, alcohol- en druggebruik en gokverslaving

komen niet alleen veel voor onder vermogensdelinquenten, maar zij begonnen hier

ook op relatief jonge leeftijd mee. Zij komen vaak uit grote, instabiele gezinnen

met jonge moeders. Hun opvoeding wordt gekenmerkt door gewelddadigheid en

verwaarlozing en een gebrek aan toezicht, consistentie, regels en sancties.

5.3.2 Gewelddadige delinquenten

Daders van geweldsdelicten hebben relatief hoge scores voor risicofactoren met

betrekking tot justitieel verleden en persoonlijkheid. Alle daders van gewelds-

delicten zijn jongens.

Opvallend veel geweldplegers hebben een Antilliaanse achtergrond (32%) terwijl ook

relatief veel Marokkanen geweldsdelicten plegen (18%). Daarentegen bevinden zich

in de onderzoeksgroep geen geweldplegers met een Turkse achtergrond.

Plegers van een geweldsdelict hebben zich voorafgaand aan het persoonlijkheids-

onderzoek al aan veel, ernstige, en gewelddadige delicten schuldig gemaakt. Bijna

64% van hen pleegde al meer dan drie delicten. Bijna 73% pleegde delicten vrijwel

altijd in groepsverband en 46% pleegde voornamelijk agressieve delicten.

De meeste geweldsdelinquenten hebben een erg laag IQ. Bijna 90% scoort beneden

het gemiddelde op een IQ-test, waarbij bijna de helft zelfs in de categorie zwak-

begaafd valt. Daders van een geweldsdelict zijn bovendien bovengemiddeld

neurotisch en impulsief, hebben een onvoldoende ontwikkeld geweten en voelen

zich nauwelijks schuldig over hun delinquente gedrag.

Voor het plegen van geweldsdelicten is dus de persoonlijkheid van de dader een

belangrijke factor. Een laag IQ in combinatie met een neurotische en impulsieve

aard hangt samen met het plegen van gewelddadige delicten. Veel gewelddadige

delinquenten maken zich voorafgaand aan het persoonlijkheidsonderzoek al

geruime tijd, meestal in groepsverband, schuldig aan ernstige en agressieve

delicten.

5.3.3 Ernstig-geweldsdelinquenten

Mishandelaars hebben de hoogste gemiddelde score voor risicofactoren met

betrekking tot opvoedingsstijl. Daders van een ernstig geweldsdelict hebben de

hoogste gemiddelde score voor risicofactoren met betrekking tot de achtergrond van

de ouders, terwijl ook risicofactoren op het gebied van opvoedingsstijl in boven-
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gemiddelde mate aanwezig zijn. Opvoedingsfactoren spelen dus een belangrijke rol

bij het plegen van ernstige geweldsmisdrijven en mishandelingen.

Jongeren die zich aan deze delicten schuldig maken, hebben uiteenlopende etnische

achtergronden. Opvallend genoeg zijn er geen jongeren met een Nederlandse

achtergrond onder de daders van ernstige geweldsdelicten.

Ongeveer twee vijfde van de ouders van ernstige geweldsdelinquenten en

mishandelaars hebben regelmatig ruzie en gebruiken geweld naar hun kinderen.

Een kwart van de ouders is ook gewelddadig ten opzichte van elkaar. Relatief veel

mishandelaars en ernstige geweldsdelinquenten zijn zelf door hun ouders mis-

handeld. Eén op de vijf daders is (ernstig) lichamelijk mishandeld. Emotionele

verwaarlozing komt bij ruim een kwart van de ernstige geweldsdelinquenten voor,

terwijl bijna de helft van de mishandelaars verwaarloosd is, meestal emotioneel en

pedagogisch. In ongeveer twee derde van de gevallen oefenen opvoeders nauwelijks

toezicht uit en wordt er inconsistent of te mild gestraft. Het merendeel van de

mishandelaars en ernstige geweldsdelinquenten luistert dan ook niet of nauwelijks

naar hun opvoeders.

Ruim een kwart van zowel de vaders als de moeders van de daders van een ernstig

geweldsdelict gebruikt regelmatig harddrugs, terwijl bijna de helft van de vaders,

vaak meermaals, langdurig afwezig was. Meer dan de helft van de ernstige gewelds-

delinquenten heeft één of twee langdurig zieke of gehandicapte ouders, terwijl in

één op de vijf gevallen beide ouders een mishandeling- of misbruikverleden hebben.

Het plegen van mishandelingen en ernstige geweldsdelicten lijkt een 'erfelijke'

component te hebben. Veel daders van dit soort van delicten zijn zelf door hun

ouders mishandeld, die op hun beurt vaak ook een verleden van misbruik en

mishandelingen hebben. De combinatie van ongunstige opvoedingsomstandig-

heden en aanleg geeft waarschijnlijk aanleiding tot probleemgedrag dat uit kan

monden in het plegen van ernstige geweldsmisdrijven.

5.3.4 Zedendelinquenten

Zedendelinquenten zijn in ons onderzoek moeilijk te typeren aan de hand van

risicofactoren, omdat zij op vrijwel alle factoren bijzonder laag scoren. Geweld-

dadige zedendelinquenten hebben de hoogste gemiddelde score voor risicofactoren

met betrekking tot persoonlijkheid en stressvolle levensgebeurtenissen. De groep

gewelddadige zedendelinquenten bestaat geheel uit jongens en heeft overwegend

een Nederlandse achtergrond. Ruim twee derde van hen is voorafgaand aan het

peiljaar (meermaals) geïnstitutionaliseerd geweest, vooral in Rijksinrichtingen

voor Jeugdigen en orthopedagogische centra. Bijna negen van de tien gewelddadige

zedendelinquenten heeft één of meer scheidingen meegemaakt en ruim twee derde
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van hen heeft (meermaals) te maken gehad met de dood van een familielid. Eén

gewelddadige zedendelinquent die drie delicten pleegt, is zelf door meerdere

personen misbruikt. Dit geldt overigens niet voor daders van niet-gewelddadige

zedendelicten. Bij hen komt misbruik niet voor. Gewelddadige zedendelinquenten

zijn nogal impulsief en faalangstig, en hebben overwegend een laag zelfbeeld en een

IQ-score op een zwakbegaafd niveau.

5.3.5 Wapen- en drugsdelinquenten

Overtreders van de Vuurwapenwet hebben de hoogste gemiddelde score voor

risicofactoren met betrekking tot antisociaal en afwijkend gedrag en justitieel

verleden, terwijl zij ook ten aanzien van schoolfactoren in bovengemiddelde mate

aan risicovolle omstandigheden blootstaan. De groep daders van een wapendelict

bestaat geheel uit jongens. Meer dan drie kwart van hen vertoont met enige regel-

maat openlijk probleemgedrag, terwijl meer dan de helft ook moeite heeft met het

aanvaarden van gezag.

Wat opvalt, is dat een groot deel van de wapendelinquenten al op jeugdige leeftijd,

vaak al voor hun achtste, probleemgedrag vertoont. Een ander opvallend gegeven is

het relatief erg hoge IQ van overtreders van de wapenwet. Ruim vier vijfde van hen

heeft een bovengemiddeld IQ en bijna één vijfde wordt zelfs als begaafd betiteld.

Toch volgt twee derde geen opleiding meer, zonder het voortgezet onderwijs te

hebben afgerond. Meer dan drie kwart van de wapendelinquenten spijbelde met

enige regelmaat en ruim vier vijfde had een slecht contact met leraren.

Drugsdelinquenten hebben de hoogste gemiddelde score voor risicofactoren met

betrekking tot geestelijk en lichamelijk welbevinden, terwijl ook hun gemiddelde

score voor risicofactoren op het gebied van achtergrond van de ouders, school en

vrienden relatief hoog is. Meer dan de helft van de drugsdelinquenten heeft een

verstoord slaap-waakritme. Psychosomatische klachten doen zich bij ruim een

derde van de daders van een drugsdelict voor, terwijl ruim een kwart aan een, veelal

ernstige, gedragsstoornis leidt. Veel drugsdelinquenten beschikken over een laag IQ:

bijna de helft wordt als zwakbegaafd geclassificeerd. Werkloosheid, ziekte en lang-

durige afwezigheid van de ouders komen in verhouding vaak voor.

Bijna twee derde van de drugsdelinquenten geniet geen onderwijs meer tijde van

het persoonlijkheidsonderzoek. Schoolwisselingen, schorsingen en zittenblijven

komen veel voor. Vrijwel alle drugsdelinquenten spijbelen vaak en bijna twee derde

heeft vrij regelmatig conflicten met schoolgenoten. Daders van een drugsdelict

hebben veel criminele vrienden en geven zich vrijwel allemaal regelmatig over aan

een risicovolle vorm van vrijetijdsbesteding.
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5.3.6 Overige delinquenten
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Bij vernieling, verkeersdelicten, openbare-orde- en overige delicten gaat het om

relatief minder ernstige vormen van delinquent gedrag, waarbij er meestal geen

sprake is van een vorm van contact tussen dader en slachtoffer en de schade zich in

het algemeen beperkt tot materiële zaken. Daders van vernieling en delicten met

betrekking tot de openbare orde. hebben op geen enkele risicofactor kenmerkende,

bovengemiddelde risicoscores die de mogelijkheid bieden om specifieke daderken-

merken te identificeren. Daders van verkeersdelicten hebben de hoogste scores op

het gebied van hun gezinssituatie en vrienden, terwijl daders van overige delicten

vooral op het gebied van school en antisociaal en afwijkend gedrag aan veel

risicovolle omstandigheden blootstaan. Het totale aantal jongeren dat zich aan

deze delictvormen schuldig maakt, is relatief klein en hun hoge score voor deze

risicofactoren draagt niet bij tot een significant verschil tussen de diverse daders.

Van een nadere beschrijving van de kenmerken van daders van dit soort van

delicten wordt dan ook afgezien.

5.4 Samenvatting en conclusies

Van alle verschillende delictsoorten worden vermogensdelicten het frequentst

gepleegd. Meer dan de helft van het totale aantal gepleegde delicten is een vorm

van diefstal. Het aantal gepleegde delicten per dader varieert sterk. Delinquenten

die meer delicten plegen, plegen ook meer verschillende delictsoorten, maar

maken zich in verhouding vooral vaker schuldig aan een vermogensdelict. Het

aandeel van ernstige en gewelddadige delicten stijgt niet naarmate het aantal

gepleegde delicten toeneemt; jongeren die meer delicten plegen zijn dus niet

gewelddadiger dan jongeren met minder veroordelingen. Het merendeel van de

gewelddadige delicten wordt gepleegd door een kleine groep jongeren die herhaal-

delijk recidiveert. Het plegen van drugsdelicten, gewelddadige vermogensdelicten

en vermogensmisdrijven hangt positief met elkaar samen, terwijl ernstige gewelds-

delinquenten zich in verhouding ook vaak schuldig maken aan overtreding van de

Vuurwapenwet en mishandeling. Zedendelinquenten plegen relatief weinig andere

delictsoorten.

Door de risicoscores van alle daders die een bepaald delict pleegden, te wegen

naar pleegfrequentie, kan per delictsoort een gewogen gemiddelde score voor alle

risicofactoren berekend worden. Daders van verschillende delictsoorten verschillen

het meest van elkaar in hun gemiddelde scores voor risicofactoren met betrekking

tot justitieel verleden, stressvolle levensgebeurtenissen, gezinssituatie, achter-
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grond van de ouders en opvoedingsstijl. Deze risicofactoren zijn dus het belangrijkst

bij het onderscheiden van verschillende typen van delictplegers.

- Daders van een vermogensdelict staan op het gebied van antisociaal en
afwijkend gedrag, gezinssituatie en opvoedingsstijl aan relatief veel risicovolle

omstandigheden bloot. Zij vertonen veel probleemgedrag, waaronder gokken,

alcohol- en druggebruik, waarmee zij vaak al op jonge leeftijd zijn begonnen.

Vermogensdelinquenten zijn meestal afkomstig uit grote, instabiele gezinnen

met jonge moeders, terwijl hun opvoeding gekenmerkt wordt door geweld-

dadigheid, verwaarlozing en een gebrek aan duidelijkheid, toezicht, regels

en sancties.

- Bij het plegen van geweldsdelicten speelt met name de persoonlijkheid van de

dader een rol. Gewelddadige delinquenten beschikken in het algemeen over

een laag IQ, gecombineerd met een neurotische en impulsieve aard. De meeste

daders van een geweldsdelict maken zich al geruime tijd, meestal in groeps-

verband, schuldig aan ernstige en agressieve delicten. Daders van ernstige

geweldsdelicten en mishandeling staan met name op het gebied van hun

opvoeding aan risicovolle omstandigheden bloot. Het plegen van deze delicten

lijkt voort te komen uit een combinatie van ongunstige opvoedingsomstandig-

heden en genetische factoren. Veel ernstige geweldsdelinquenten en mishande-

laars zijn mishandeld door hun eigen ouders, die op hun beurt in hun jeugd ook

vaak te maken hebben gehad met misbruik en mishandeling.

- Zedendelinquenten staan op alle gebieden aan bijzonder weinig risicofactoren

bloot. Daders van gewelddadige zedendelicten hebben met name te maken met

risicovolle omstandigheden op het gebied van persoonlijkheid en stressvolle

levensgebeurtenissen. Zij hebben relatief vaak te maken gehad met scheiding,

institutionalisatie en de dood van een familielid. Gewelddadige zedendelin-

quenten zijn nogal impulsief en hebben meestal een benedengemiddeld IQ,

hetgeen overeenkomt met het scoreprofiel van daders van andere gewelds-

delicten.

- Overtreders van de Vuurwapenwet staan met name op het gebied van anti-

sociaal en afwijkend gedrag, justitieel verleden en school aan risicovolle

omstandigheden bloot. Zij hebben moeite met autoriteit en vertonen veel

openlijk probleemgedrag, waarmee zij vaak al op zeer jeugdige leeftijd, voor

het achtste jaar, begonnen zijn. Wapendelinquenten zijn verder opvallend

intelligent. Toch volgt de meerderheid van hen geen opleiding meer, zonder

het voortgezet onderwijs te hebben afgerond.

- Bij daders van een drugsdelict doen zich vooral risicofactoren voor op het

gebied van geestelijk en lichamelijk welbevinden, achtergrond van de ouders

en school. Drugsdelinquenten hebben relatief veel slaapproblemen, psycho-
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somatische klachten en (ernstige) gedragsstoornissen en beschikken meestal

over een laag IQ. Werkloosheid, ziekte en langdurige afwezigheid van de ouders

komen in verhouding vaak voor. Ten aanzien van school doen zich vooral

problemen voor op het gebied van uitval, voortijdige wisselingen, schorsingen,

spijbelen en conflicten met schoolgenoten. Drugsdelinquenten hebben veel

criminele vrienden en besteden hun vrije tijd vrijwel allemaal op een risicovolle

manier.

- Vernieling, verkeersdelicten, openbare-orde- en overige delicten zijn relatief

minder ernstige vormen van delinquent gedrag, die gepleegd worden door

onderling uiteenlopende daders die op verschillende terreinen aan risico-

factoren blootstaan. Specifieke kenmerken van daders van deze delictsoorten

kunnen daardoor niet geïdentificeerd worden.

Daders van verschillende soorten delicten kunnen dus weliswaar aan de hand van

hun scorepatroon op de diverse risicofactoren van elkaar onderscheiden worden,

maar verbanden tussen de aanwezigheid van risicofactoren en de aard van het

delinquente gedrag zijn moeilijk te interpreteren. Dit heeft te maken met het feit

dat veel daders zich niet exclusief toeleggen op het plegen van een bepaalde delict-

soort, maar zich schuldig maken aan een variëteit van delicten. Doordat de meeste

daders generalisten zijn en geen specialisten, is er meestal geen sprake van een

duidelijk verband tussen delictsoort en risicofactoren. Verschillen in risicofactoren

tussen daders van verschillende delictsoorten geven dan ook weinig inzicht in

factoren die een aanleiding kunnen vormen tot het plegen van juist dit ene, speci-

fieke delict. Wel kan onderlinge vergelijking van risicofactoren aanknopingspunten

bieden om algemene kenmerken van de plegers van deze delictsoorten te

identificeren.

Daders van de meest voorkomende en relatief minder ernstige vormen van delin-

quent gedrag, zoals vermogensdelicten, vernieling, verkeers-, openbare-orde- en

overige delicten, staan aan veel verschillende risicofactoren bloot. Het plegen van

gewelddadige delicten hangt vooral samen met de persoonlijkheid van de dader,

terwijl bij ernstige geweldsdelicten opvoedingsomstandigheden en `genetische'

factoren de belangrijkste rol spelen. Daders van de extreme en weinig voorkomende

delicten, zoals gewelddadige zedendelinquenten en overtreders van de Vuurwapen-

en de Opiumwet, hebben de meest specifieke scorepatronen en onderscheiden zich

het duidelijkst van daders van andere delicten.
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Discussie

In het onderhavige onderzoek is het verband tussen de aanwezigheid van risico-

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

risicojongeren onderzocht. In de volgende paragrafen worden de belangrijkste

onderzoeksresultaten besproken en vergeleken met de bevindingen uit ander

relevant onderzoek. Hierbij komt het verband tussen risicofactoren en achtereen-

volgens de aanwezigheid, de ernst, de aanvangsleeftijd en de aard van delinquent

gedrag aan de orde.

6.1 Risicofactoren en de aanwezigheid van delinquent gedrag

De delinquenten in de onderzoeksgroep hebben niet voor elke risicofactor de

hoogste gemiddelde score en scoren ook niet op meer risicofactoren gemiddeld

hoger dan de niet-delinquenten. Zij staan dus niet aan meer, of in ernstiger

mate aan risicofactoren bloot dan niet-delinquenten. Een cumulatie van risico-

factoren leidt niet zonder meer tot een grotere kans op delinquent gedrag, zoals

uit andere onderzoeken naar voren komt (Hawkins, 1995; Farrington, 1997;

Hermanns, 1997).

Vooral de aard van de risicofactoren speelt een rol bij het ontstaan van delinquent

gedrag. Jongeren met veel risicofactoren op het gebied van hun persoonlijkheid,

antisociaal en afwijkend gedrag, school, vrienden en uiteraard justitieel verleden

ontwikkelen zich vaker tot delinquenten dan jongeren die op deze gebieden aan

weinig risicovolle omstandigheden blootstaan. Risicovolle omstandigheden op

deze gebieden dragen dus bij tot de ontwikkeling van delinquent gedrag. Deze

resultaten zijn in overeenstemming met ander onderzoek naar het relatieve

belang van risicofactoren. Vitaro e.a. (1997) concluderen dat zowel individuele

kenmerken, als de invloed van 'slechte' vrienden samenhangen met het ontstaan

van delinquent gedrag. Ook Farrington e.a. (1990) verwijzen naar enkele onder-

zoeken waaruit afgeleid kan worden dat de omgang met delinquente leeftijd-

genoten soms een direct effect kan hebben op het ontstaan van delinquent

gedrag (Asher en Coie, 1990).

Ook voor protectieve factoren bestaan er verschillen tussen delinquenten en niet-

delinquenten, hoewel de absolute verschillen erg klein zijn. Door de wijze waarop

risico- en protectieve factoren geconstrueerd zijn, kunnen protectieve factoren

alleen aanwezig zijn als er zich op hetzelfde gebied geen risicofactoren voordoen
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en impliceert de aanwezigheid van risicofactoren de afwezigheid van protectieve

factoren. De afwezigheid van risicofactoren wordt hier opgevat als de aanwezigheid

van een protectieve factor. Aanwijzingen voor het bestaan van protectieve factoren

zonder negatieve tegenhanger, zoals door Farrington e.a. (1990) verondersteld

worden, komen uit het onderzoek niet naar voren, waarmee overigens niet is

aangetoond dat ze niet aanwezig zouden kunnen zijn.

6.2 Risicofactoren en de ernst van delinquent gedrag

Ernstig-delinquenten staan niet aan meer risicofactoren bloot dan minder ernstige

delinquenten. De ernst van delinquent gedrag hangt hier niet samen met een wille-

keurige cumulatie van risicofactoren, zoals in ander onderzoek naar voren komt

(Hermanns, 1997). Risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan van delinquent

gedrag hangen, met uitzondering van persoonlijkheid, ook samen met de ernst

van het delinquente gedrag.

De belangrijkste voorspellers van de ernst van delinquent gedrag zijn leeftijd,

geslacht, en risicofactoren op het gebied van antisociaal en afwijkend gedrag,

school en vrienden. Jongens zijn vaker ernstig-delinquent dan meisjes en ernstig-

delinquenten zijn gemiddeld iets ouder dan minder ernstige delinquenten.

Jongeren die op het gebied van antisociaal en afwijkend gedrag, school en

vrienden aan veel risicovolle omstandigheden blootstaan ontwikkelen zich

vaker tot ernstig-delinquenten dan jongeren met minder risicovolle omstandig-

heden op deze gebieden.

De ernst van delinquent gedrag hangt ook samen met risicofactoren op het gebied

van justitieel verleden. Ernstig-delinquenten hebben in het algemeen een inten-

sievere en langere criminele voorgeschiedenis dan minder ernstig delinquenten.

De leeftijd ten tijde van het eerste delict is dan ook een belangrijke voorspeller

van de ernst van delinquent gedrag. Ernstig-delinquenten zijn op jongere leeftijd

begonnen met het plegen van delicten. Ook plegen zij meer, ernstiger en meer

verschillende soorten van delicten en doen zich in hun criminele carrière minder

(tijdelijke) onderbrekingen voor dan in die van minder ernstige delinquenten. Dit

is een bekend gegeven, dat ook uit andere onderzoeken naar voren komt. Hoe lager

de leeftijd ten tijde van het eerste delict, hoe groter het totale aantal gepleegde

delicten en hoe langer de delinquente periode duurt (zie ook Farrington e.a., 1990).

6.3 Risicofactoren en aanvangsleeftijd van delinquent gedrag

De leeftijd ten tijde van het eerste delict, is dus een goede voorspeller voor het

verloop van de verdere delinquente carrière. Jongeren die al op zeer jeugdige leeftijd

delinquent gedrag vertonen, ontwikkelen zich vaker tot ernstige delinquenten dan
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jongeren die in een later stadium overgaan tot het plegen van delicten. Hoe lager

de leeftijd ten tijde van het eerste proces-verbaal, hoe ernstiger, omvangrijker en

gevarieerder het delinquente gedrag. Deze bevindingen komen overeen met de

resultaten van veel ander onderzoek. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, vertonen

kinderen die al voor hun twaalfde delicten plegen, veel meer, ernstiger en lang-

duriger delictgedrag dan latere starters (Farrington e.a., 1990; Moffitt, 1993; Tolan

en Thomas, 1995). Jongeren die vroeg beginnen, hebben kennelijk ook meer moeite

om te stoppen met hun delinquente gedrag dan degenen die relatief laat beginnen

(Patterson en Yoerger, 1993; Graham en Bowling, 1995; Moffitt, 1997).

De jongeren die als vroege starters aangemerkt worden, staan al vroeg in hun leven

aan diverse risicofactoren bloot. Vooral op het gebied van antisociaal en afwijkend

gedrag, gezin, opvoeding, school en vrienden doen zich bij hen, in verhouding

tot hun leeftijd, veel risicovolle omstandigheden voor. Toch staan zij niet aan

meer risicofactoren, of in ernstiger mate aan risicofactoren bloot dan jongeren

die op iets latere leeftijd delinquent gedrag gaan vertonen. Vroegtijdig delinquent

gedrag hangt niet zozeer samen met het aantal, de aard of de omvang van risico-

factoren, maar hangt vooral samen met het tijdstip waarop risicofactoren zich

voordoen.

De vroegtijdige aanwezigheid van diverse risicofactoren bij vroege starters komt ook

in ander onderzoek naar voren (Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Nagin

e.a., 1995; Moffitt, 1997). Jongeren die al vroeg in hun leven op diverse gebieden aan

risicovolle omstandigheden blootstaan, ontwikkelen zich vaker tot chronische en

ernstige delinquenten dan jongeren waarbij risicovolle omstandigheden pas op

latere leeftijd optreden. Dit komt overeen met de bevindingen van Mazerolle

(1997), die aantoonde dat daders van ernstiger delicten eerder in hun leven aan

risicofactoren waren blootgesteld dan daders van minder ernstige vormen van

delinquent gedrag.

De onderlinge samenhang en beïnvloeding van risicofactoren kan een verklaring

vormen voor het feit dat relatief veel vroege starters zich tot ernstig-delinquenten

ontwikkelen. Als zich al op jonge leeftijd op veel verschillende gebieden risico-

factoren voordoen, leidt dit niet alleen tot vroegtijdig delinquent gedrag, maar ook

tot het ontstaan van nieuwe risicofactoren, die ook weer aanleiding kunnen geven

tot delinquent gedrag. Hierdoor vindt bekrachtiging van het delinquente gedrag

plaats, waardoor de kans sterk toeneemt dat een jongere zich tot een langdurige en

ernstige delinquent ontwikkelt. Aanwijzingen hiervoor komen ook uit ander onder-

zoek naar voren. Patterson (1982) vond dat impulsiviteit en antisociaal gedrag niet

alleen een direct en onafhankelijk effect op later delinquent gedrag hebben, maar

ook de opvoeding en disciplinering van het kind beïnvloeden.
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De groep jongeren die pas op (erg) late leeftijd delinquent gedrag gaat vertonen,

staat op veel minder terreinen aan risicovolle omstandigheden bloot. Hun delin-

quente gedrag hangt vooral samen met een problematische leefsituatie en is minder

ernstig van aard. Verschillende onderzoeken wijzen op het belang van risicofactoren

op het gebied van leeftijdgenoten bij het ontstaan van delinquent gedrag van late

starters (Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Moffitt, 1997). Hoewel hier

in dit onderzoek geen aanwijzingen voor worden gevonden, is het denkbaar dat zich

bij deze groep jongeren in een later stadium risicofactoren op dit gebied zijn gaan

voordoen.

6.4 Belang van gezin en opvoeding

De voorgaande paragrafen wekken wellicht de indruk dat risicofactoren op het

gebied van gezin en opvoeding een minder belangrijke rol spelen bij het ontstaan,

de voortduring en verergering van delinquent gedrag. In dit opzicht sluiten de

resultaten aan bij de bevindingen van Rich Harris (1995), die stelt dat ouders

geen invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen, maar leeftijdgenoten

des te meer. Andere onderzoeken benadrukken juist het belang van gezinsfactoren.

Met name de samenstelling van het gezin en inadequate opvoedingsmethoden (in

termen van toezicht en discipline), en het ontbreken van een affectieve band met

de ouders zouden een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van delinquent gedrag

(Farrington e.a., 1990; Sampson en Laub, 1993; Farrington, 1997).

Het feit dat gezins- en opvoedingfactoren hier niet als belangrijkste factoren bij het

ontstaan van delinquent gedrag naar voren komen, hangt voor een deel samen met

de samenstelling van de onderzoeksgroep, waarin zich veel jongeren bevinden die

juist op deze gebieden problemen ervaren. Doordat een groot deel van deze

jongeren niet overgaat tot het plegen van delicten, lijken gezins- en opvoedings-

factoren minder effect op het ontstaan van delinquent gedrag te hebben dan

bijvoorbeeld risicofactoren op het gebied van school en vrienden. Toch zijn gezins-

en opvoedingsfactoren wel degelijk van belang. Positieve omstandigheden op deze

gebieden hebben een remmende invloed op het voortduren van delinquent gedrag.

Jongeren die ooit delinquent gedrag vertoonden, maar gestopt zijn met het plegen

van delicten, staan op het gebied van gezinsomstandigheden en opvoedingsstijl aan

uitzonderlijk weinig risicofactoren bloot. Dit komt overeen met bevindingen van

ander onderzoek naar `stoppers', zoals de in paragraaf 1.3.4 genoemde desisters en

adol,escence-limited offenders, die na een bepaalde tijd stoppen met het plegen van

delicten. Zij imiteren slechts het gedrag van life-course-persistent offenders, maar

staan zelf niet aan negatieve gezinsinvloeden bloot. Volgens Sampson en Laub

(1993) hangen langdurig aanwezige sterke familiebanden samen met het stoppen

met delinquent gedrag.
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Uit ander onderzoek blijkt dat risicofactoren op het gebied van gezin en opvoeding

een rol spelen bij de ontwikkeling van risicovolle omstandigheden op andere

gebieden. Risicofactoren hangen onderling met elkaar samen en beïnvloeden en

versterken elkaar. Ook in het huidige onderzoek komen hiervoor aanwijzingen naar

voren. Bovendien lijken risicofactoren zich in een bepaalde volgorde te ontwikkelen,

waarbij risicofactoren op het gebied van gezin en opvoeding voorafgaan aan, en een

aanleiding vormen tot, de ontwikkeling van risicovolle omstandigheden op het

gebied van school en vrienden. Deze veronderstelling wordt gesteund door de

resultaten van onderzoek van Patterson (1994), waaruit blijkt dat een falende

opvoeding leidt tot het mislukken van de schoolcarrière en aansluiting zoeken bij

een delinquente vriendengroep.

Ook volgens Dekovic (2000) lijkt de keuze voor bepaalde vrienden ten dele samen te

hangen met wat zich in het gezin afspeelt. Een extreme oriëntatie op leeftijdgenoten

en een sterke afhankelijkheid van vrienden tijdens de adolescentie hangen volgens

haar samen met een negatieve kwaliteit van de relatie tussen ouders en kind, en met

een gebrek aan steun en toezicht.

Lipsey en Derzon (1998) toonden aan dat het effect van risicofactoren op het

ontstaan van ernstig delinquent gedrag afhankelijk is van leeftijd. Bij jongeren tot

11 jaar spelen gezinsfactoren wel een rol, terwijl dit bij jongeren van 12 t/m 14 niet

het geval is. Voor deze leeftijdsgroep vormen vooral risicofactoren op het gebied

van school en vrienden een belangrijke factor. Naarmate jongeren op deze gebieden

aan meer risicovolle omstandigheden blootgesteld worden, neemt de invloed van

gezinsfactoren af en zorgen de risicofactoren op het niveau van school en leeftijd-

genoten voor de instandhouding en verergering van het delinquente gedrag. Vooral

deze risicofactoren hangen dan samen met het delinquente gedrag, terwijl de

invloed van gezinsfactoren naar de achtergrond verschuift.

Toch wordt - zoals we zagen - de ontwikkeling van jongeren niet alleen bepaald

door de vrienden waar zij mee omgaan, maar wordt een keuze voor de omgang met

deviante vrienden mede ingegeven door bepaalde (ongunstige) opvoedings- en

gezinsomstandigheden. Enige terughoudendheid ten aanzien van de bevindingen

van Rich Harris (1998), die stelt dat gezinsfactoren geen invloed op de ontwikkeling

van kinderen uitoefenen, is dan ook zeker op zijn plaats.

Factoren op het gebied van gezin en opvoeding zijn dus op verschillende manieren

belangrijk. Positieve omstandigheden dragen bij tot het stoppen van delinquent

gedrag, terwijl risicovolle omstandigheden leiden tot het ontstaan van risicofactoren

op andere gebieden die vervolgens bijdragen aan het ontstaan van delinquent

gedrag. Tot slot spelen opvoedings- en gezinsfactoren ook een rol bij het onder-

scheiden van verschillende typen daders.
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6.5 Risicofactoren en aard van het delinquente gedrag
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De meeste delinquenten maken zich aan veel verschillende delictsoorten schuldig.

Hoe groter het aantal gepleegde delicten, hoe groter het aantal verschillende delict-

soorten. Doordat daders zich in het algemeen niet specialiseren in één bepaald type

delict en hetzelfde type delict door zeer uiteenlopende daders gepleegd wordt,

kunnen specifieke kenmerken van daders die zich aan een bepaalde delictsoort

schuldig maken, moeilijk geïdentificeerd worden. Bovendien verschilt ook de

pleegfrequentie van verschillende delictsoorten. Vermogensdelicten worden veruit

het meest gepleegd, terwijl overtredingen van Opium- en Vuurwapenwet veel

minder frequent voorkomen.

Daders van verschillende delictsoorten verschillen het meest van elkaar in hun

gemiddelde scores voor risicofactoren met betrekking tot justitieel verleden,

stressvolle levensgebeurtenissen, gezinssituatie, achtergrond van de ouders en

opvoedingsstijl. Deze risicofactoren zijn dus het belangrijkst bij het onderscheiden

van verschillende typen van delictplegers. Daders van de meest voorkomende en

relatief minder ernstige vormen van delinquent gedrag, zoals vermogensdelicten,

vernieling, verkeers-, openbare-orde- en overige delicten, staan op verschillende

gebieden aan risicofactoren bloot, maar worden niet gekenmerkt door uitzonderlijk

veel risicovolle omstandigheden op een specifiek gebied. Er zijn dan ook geen

risicofactoren aan te wijzen die specifiek samenhangen met het plegen van deze

delictsoorten.

Daders van de meest extreme en minst voorkomende delicten, zoals overtreders

van de Vuurwapen- en de Opiumwet, hebben de meest specifieke scorepatronen en

onderscheiden zich het duidelijkst van daders van andere delicten. Daders van een

drugsdelict staan op verschillende gebieden aan risicovolle omstandigheden bloot,

maar vooral op het gebied van geestelijk en lichamelijk welbevinden doen zich bij

hen specifieke problemen voor. Zij hebben veel slaapproblemen, psychosomatische

klachten en (ernstige) gedragsstoornissen. Overtreders van de Vuurwapenwet zijn

opvallend intelligent. Desondanks heeft de meerderheid van hen voortijdig het

voortgezet onderwijs verlaten. Zij vertonen reeds vanaf jonge leeftijd erg veel

probleemgedrag, hebben veel conflicten met autoriteiten en een omvangrijk

justitieel verleden.

Het plegen van gewelddadige delicten hangt vooral samen met de persoonlijkheid

van de dader. Daders van geweldsdelicten beschikken in het algemeen over een

laag IQ, gecombineerd met een neurotische en impulsieve aard. Een groot deel van

de geweldsdelicten wordt gepleegd door een kleine groep delinquenten die zich
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herhaaldelijk, meestal in groepsverband, schuldig maakt aan agressieve delicten.

Ook de persoonlijkheid van gewelddadige zedendelinquenten kenmerkt zich door

een lage intelligentie en hoge mate van impulsiviteit. Gewelddadige zedendelin-

quenten hebben bovendien behoorlijk veel stressvolle gebeurtenissen meegemaakt,

waaronder misbruik. In tegenstelling tot andere daders, zijn de zedendelinquenten

in deze onderzoeksgroep relatief vaak specialisten die in het algemeen weinig

andere delicten plegen.

Dit gegeven is in tegenspraak met bevindingen van ander onderzoek, waarbij daders

van zedendelicten zich ook aan andere delictsoorten schuldig blijken te maken

(Boelrijk, 1997; Bijleveld, Bakker en Hendriks, 1999). Een mogelijke verklaring

hiervoor kan zijn dat de meeste zedendelinquenten in de onderzoeksgroep toevallig

alleen opereren, terwijl de onderzoeksgroep van Boelrijk (1997) overwegend groeps-

daders bevat, Zoals Bijleveld, Bakker en Hendriks (1998) aantonen, zijn alleen

opererende daders neurotischer, impulsiever en minder sociabel dan groepsdaders,

terwijl zij ook vaker zedenrecidivist en zelf slachtoffer van een zedenmisdrijf zijn.

Inderdaad zijn dit nu juist de kenmerken die van toepassing zijn op de zedendelin-

quenten in de onderzoeksgroep.

Bovendien kan de mate van specialisatie van zedendelinquenten ook samenhangen

met de aard van de delicten (Van Wijk, 1999). Het feit dat de onderzochte zeden-

delinquenten op de meeste gebieden aan bijzonder weinig risicofactoren bloot-

staan, geeft aanleiding te veronderstellen dat bij hen wellicht andere, niet in het

onderzoek opgenomen risicofactoren een rol spelen. Dit sluit aan bij door Boelrijk

(1997) en Van Wijk (1999) geciteerde onderzoeken waaruit blijkt dat zedendelin-

quenten vaak gekenmerkt worden door sociale isolatie en incompetentie.

Bij het plegen van de ernstigste geweldsdelicten spelen vooral opvoedingsomstan-

digheden en 'genetische' factoren een belangrijke rol. Veel mishandelaars en daders

van ernstige geweldsdelicten zijn lichamelijk mishandeld door hun ouders, die ook

zelf vaak misbruikt of mishandeld zijn. De combinatie van ongunstige opvoedings-

omstandigheden en aanleg, kan aanleiding geven tot probleemgedrag dat uitmondt

in het plegen van ernstige geweldsmisdrijven.

De resultaten laten zien dat bij het onderscheiden van verschillende typen van

daders vooral factoren op het gebied van familie, gezin en opvoeding een belang-

rijke rol spelen. Het plegen van gewelddadige delicten hangt ook samen met de

persoonlijkheid van de dader, terwijl bij daders van de ernstigste gewelddadigheden

sprake lijkt te zijn van een 'erfelijke component'. Dit vormt een bevestiging van

eerdere bevindingen van Henry e.a. (1996). Gezinsfactoren lijken zowel bij geweld-

dadige als bij niet-gewelddadige delicten een rol te spelen, terwijl persoonlijke

factoren vooral gerelateerd zijn aan geweldsdelicten.
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Nu de resultaten zijn gepresenteerd en besproken, kan de balans worden opgemaakt

ten aanzien van de wetenschappelijke (meer)waarde van dit rapport, maar ook van

de betekenis die de uitkomsten kunnen hebben voor het justitiële beleid.

7.1 Wetenschappelijke relevantie

7.1.1 (Meer)waarde van het onderzoek

De prospectieve opzet, waarbij informatie over risicofactoren verzameld wordt

voordat het delinquente gedrag vastgesteld wordt, heeft het mogelijk gemaakt om

het verband tussen de aanwezigheid van risicofactoren en diverse aspecten van

delinquent gedrag op een redelijk harde manier te onderzoeken. Doordat over veel

verschillende risicofactoren informatie voorhanden was, konden ook onderlinge

verbanden tussen risicofactoren onderzocht worden. Bovendien konden de onder-

zoeksresultaten met veel andere uitkomsten vergeleken worden. Hierbij kon tevens

onderzocht worden of buitenlandse bevindingen door Nederlandse ondersteund

worden. De unieke samenstelling van de onderzoeksgroep, waarin zich jongeren

bevinden die op allerlei vlakken problemen ervaren, heeft het mogelijk gemaakt om

het relatieve belang van verschillende risicofactoren bij het ontstaan van delinquent

gedrag te onderzoeken. Bovendien konden ook risicofactoren bij kinderen onder de

twaalf geïdentificeerd 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 (Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Nagin

e.a., 1995; Mazerolle, 1997; Moffitt, 1997). Ook het gevonden verband tussen het

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

afwijkend gedrag en vrienden wordt ondersteund door andere onderzoeksresultaten

(Asher en Coie, 1990; Tremblay e.a., 1992; Vitaro e.a., 1997). De samenhang tussen

aanvangsleeftijd en de ernst van delinquent gedrag is vaker beschreven (Farrington

e.a., 1990; Moffitt, 1993; Tolan en Thomas, 1995). Ten slotte komt ook het gegeven

dat risicofactoren met elkaar samenhangen, elkaar beïnvloeden en versterken, uit

eerder onderzoek naar voren (Patterson, 1994; Lipsey en Derzon, 1998).
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Anderzijds kunnen enkele onderzoeksresultaten als een nuancering van eerdere

bevindingen opgevat worden. Jongeren in de onderzoeksgroep die aan meer of

in ernstiger mate aan risicofactoren blootstaan, ontwikkelen zich niet vaker tot

(ernstige) delinquenten dan jongeren die aan minder risicofactoren blootstaan. In

tegenstelling tot de resultaten van andere onderzoeken (Hawkins, 1995; Farrington,

1997; Hermanns, 1997) is het aantal risicofactoren op zich dus niet bepalend voor

het al dan niet vertonen van (ernstig) delinquent gedrag. Vooral het soort van

risicofactoren is van belang. Jongeren die zich tot (ernstige) delinquenten ontwik-

kelen, staan vooral op het gebied van antisociaal en afwijkend gedrag, justitieel

verleden, school en vrienden aan veel risicovolle omstandigheden bloot. Jongeren

met problemen op gezinsniveau ontwikkelen zich in de meeste gevallen niet tot

(ernstig) delinquenten. Dit geeft aan dat de directe invloed van deze factoren op

de ontwikkeling van delinquent gedrag niet overschat moet worden. Risicovolle

omstandigheden op het gebied van gezin en opvoeding vormen in de eerste plaats

een katalysator voor het ontstaan van risicofactoren op andere terreinen, vooral ten

aanzien van school en vrienden. Positieve gezins- en opvoedingsomstandigheden

kunnen wel een aanleiding vormen om te stoppen met het plegen van delicten en

zijn in die zin dus op te vatten als een protectieve factor voor het voortduren van

delinquent gedrag.

Enkele onderzoeksresultaten kunnen niet aan die van ander onderzoek gerelateerd

worden, omdat gegevens hiervoor ontbreken. In een aantal opzichten levert het

onderzoek dus ook geheel nieuwe bevindingen. Dit geldt met name voor de ver-

banden tussen risicofactoren en de aard van het delinquente gedrag, terwijl ook

de protectieve invloed van positieve gezins- en opvoedingsomstandigheden op

het voortduren van delinquent gedrag niet uit ander onderzoek naar voren komt.

7.1.2 Onbeantwoorde vragen

Alle gestelde onderzoeksvragen konden beantwoord worden. Toch blijven er met

betrekking tot het onderwerp 'risico- en protectieve factoren' ook nog veel vragen

openstaan. Gezien in het licht van het gekozen theoretische kader moet geconsta-

teerd worden dat er slechts een klein tipje van de sluier is opgelicht.

In zekere zin roepen wij deze eventuele kritiek over onszelf af, en wel door introduc-

tie van de veronderstelling (in paragraaf 1.3.4) dat het er waarschijnlijk veel toe doet

op welk moment of gedurende welke levensperiode de blootstelling aan bepaalde

risico- dan wel protectieve factoren zich voordoet. Dat de daaruit voortvloeiende

vragen niet konden worden beantwoord, komt doordat voor de beantwoording

noodzakelijke informatie niet beschikbaar is. Van de in schema 5 aan de 'risicokant'

genoemde onafhankelijke variabelen zijn alleen gegevens over het totale aantal en

het soort van risicofactoren beschikbaar. Informatie over de leeftijd waarop en de
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levensperiode waarin de eerste blootstelling aan risicofactoren plaatsvindt, de

duur en de volgorde van blootstelling aan de diverse factoren en de (combinatie

van) factoren waaraan blootstelling in een bepaalde periode plaatsvindt, ontbreekt.

Van de afhankelijke variabelen aan de `gevolgenkant' van schema 5 ontbreken

gegevens over het soort van delicten dat per levensperiode gepleegd wordt, de

tijdsperiode en de duur van de pleegperiode en de leeftijd ten tijde van het laatste

delict. Hierdoor is het niet mogelijk om de blootstelling aan risicofactoren en het

optreden van delinquent gedrag te relateren aan een tijdsperiode, zodat dynami-

sche relaties tussen risicofactoren en delinquent gedrag alleen indirect onderzocht

kunnen worden.

Alle vragen waarin tijdsverloop op enige wijze een rol speelt, zoals de vraag of de

ernst van delinquent gedrag samenhangt met de duur van de blootstelling aan

risicofactoren, konden op basis van dit onderzoek niet beantwoord worden. Toch

hebben we het stellen van deze vragen in dit rapport niet achterwege willen laten.

Wij achten het namelijk van belang dat de vragen die in dit onderzoek wel beant-

woord zijn, geplaatst kunnen worden in de bredere theoretische context die

onderzoekers op dit gebied steeds voor ogen zou moeten staan.

7.1.3 Behoefte aan longitudinaal onderzoek

De beperkingen van het huidige onderzoek vloeien dus voornamelijk voort uit het

feit dat inventarisatie van risicofactoren zich tot één moment beperkt. Diverse

groepen kunnen weliswaar vergeleken worden op de aanwezigheid van een groot

aantal risicofactoren, maar individuele criminele carrières kunnen niet in beeld

gebracht, en onderling vergeleken worden, aangezien risicofactoren niet op

meerdere momenten gemeten konden worden.

Bij het onderzoeken van het verband tussen de aanwezigheid van risicofactoren

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

worden gemaakt van een multidisciplinaire, prospectieve, longitudinale onder-

zoeksopzet, met meerdere meetmomenten voor risicofactoren en delinquent

gedrag. Om deviante ontwikkelingspaden in kaart te kunnen brengen, vindt een

eerste inventarisatie van risicofactoren bij voorkeur al op zeer jeugdige leeftijd

plaats.28 Idealiter wordt vervolgens regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, de aanwezig-

heid van risicofactoren en delinquent gedrag geïnventariseerd. Hoe omvangrijker

de totale meetperiode, hoe beter het ontstaan en verloop van criminele carrières

in beeld kan worden gebracht. Voorzover dit haalbaar is, moeten metingen dan

ook zolang mogelijk, in ieder geval tot ruim na de adolescentieperiode, voortgezet

worden. Om het relatieve belang van factoren vast te kunnen stellen, moet informa-

28 Het zou misschien te overwegen zijn om een opzet te kiezen waarbij meteen al gecontroleerd wordt

voor bepaalde aanlegfactoren, zoals bijvoorbeeld hyperactiviteit.
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tie verzameld worden over zoveel mogelijk risico- en protectieve factoren waarvan

bekend is dat zij mogelijkerwijs samenhangen met het ontstaan van delinquent

gedrag. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat de onderzoeksgroep zo divers

mogelijk van samenstelling is, terwijl het ook belangrijk is om voldoende jongeren

in de onderzoeksgroep op te nemen die zich naar verwachting tot (ernstig-)delin-

quenten zullen ontwikkelen.

Alleen met behulp van een dergelijk omvangrijk, langdurig en intensief onderzoek

kunnen alle, in schema 5 weergegeven, veronderstelde samenhangen onderzocht

worden, teneinde een duidelijk inzicht in de achtergronden van delinquent gedrag

te verkrijgen en individuele voorspelling mogelijk te maken. De resultaten van zo'n

longitudinaal onderzoek zouden bovendien veel meer aanknopingspunten bieden

voor het opstellen van goede preventie- en interventieprogramma's dan op basis

van huidige onderzoeksresultaten mogelijk is. Desalniettemin zullen in paragraaf

7.2 aan de hand van de onderzoeksresultaten toch een aantal (voorzichtige) con-

clusies getrokken worden ten aanzien van de inhoud en implementatie van deze

programma's.

7.2 Beleidsrelevantie

Op een aantal punten kunnen de resultaten van het onderzoek aanknopingspunten

bieden voor preventieprojecten en interventieprogramma's. In de eerste plaats

leveren zij informatie.op die belangrijk is voor de inhoud ervan. In de tweede

plaats kunnen de uitkomsten aanwijzingen bieden ten aanzien van implementatie-

factoren, zoals bijvoorbeeld de doelgroep, de timing, de intensiteit en duur van

de programma's.

7.2.1 De inhoud van programma's

In een WODC-onderzoek met betrekking tot geweld van jeugdigen werd gecon-

stateerd dat het geven van opvoedingsondersteuning aan gezinnen met hoge

concentraties risicofactoren, in belangrijke mate kan bijdragen aan het voorkomen

van (gewelds)criminaliteit (Bol e.a., 1998). De uitkomsten van het huidige onderzoek

onderstrepen wederom het belang van een dergelijke vroegtijdige preventie en

interventie. Daarnaast tonen zij aan dat ook het wegnemen van risicofactoren op

het niveau van school en leeftijdgenoten delinquente ontsporingen kan voorkomen.

Daarom is het wenselijk dat zowel in gezinnen als op scholen preventieve acties

worden ondernomen. Een programma waarbij preventie-activiteiten op zoveel

mogelijk verschillende gebieden tegelijkertijd en in samenhang met elkaar ont-

plooid worden, verdient te allen tijde de voorkeur. Het effect van preventie- en

interventieprogramma's hangt behalve met de inhoud ook samen met factoren

op het gebied van toepassing en uitvoering van deze programma's.
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Eén van de eerste problemen bij de uitvoering van preventieprogramma's is de

keuze van een doelgroep, waarop de activiteiten zich moeten richten. Tot nu toe

is niet voldoende bekend over het verloop van delinquente carrières en de rol die

diverse risicofactoren daarbij spelen, om individuele voorspellingen over het

ontstaan van delinquent gedrag mogelijk te maken. Enkel de aanwezigheid van

risicovolle omstandigheden in kind of gezin, kan dan ook geen rechtvaardiging

voor vroegtijdig preventief ingrijpen vormen (Junger-Tas, 1996).

In plaats van preventieprogramma's toe te passen op individuen van wie verwacht

wordt dat zij zich in een verkeerde richting ontwikkelen, kan er ook voor gekozen

worden om preventieprojecten op te zetten in wijken of op scholen waar zich veel

risicovolle omstandigheden onder kinderen voordoen, om zodoende voor zoveel

mogelijk potentiële risicojongeren de ontwikkeling van risicofactoren op verschil-

lende terreinen tegen te gaan. Discussie over de vraag, in hoeverre het aanvaarden

van de aangeboden hulp op gezinsniveau vrijblijvend moet zijn dan wel met enige

drang kan worden opgelegd, is momenteel in volle gang.

Hoe die discussie ook uitpakt, afgaande op de resultaten van het thans verrichte

onderzoek vinden wij dat preventie- en interventieprogramma's in ieder geval over

de volgende karakteristieken dienen te beschikken.

- Zij volgen een integrale aanpak, waarbij onderling afgestemde activiteiten in

gang worden gezet en de betrokken partijen nauw met elkaar samenwerken.

- Zij worden zo vroeg mogelijk opgestart en worden gedurende een behoorlijke

tijd geïmplementeerd.

- Zij volgen een duidelijke strategie en maken bij voorkeur gebruik van effectief

gebleken methoden.

Een voorbeeld van een dergelijk programma is het 'Sprint'-programma (Slot, 1996).

Volgens hetzelfde concept zijn inmiddels in vier Nederlandse gemeenten projecten

met de naam 'Communities that care' (CTC) van start gegaan, onder auspiciën van

de departementen van justitie en VWS. Het betreft een in de Verenigde Staten

ontwikkelde strategie, waarbij men met behulp van een op onderzoek gebaseerd

profiel risico's maar ook sterke punten in een wijk vaststelt en effectieve interventies

inzet.

Daarnaast zijn in drie gemeenten zogeheten O&O-projecten opgezet. O&O staat

voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering op wijkniveau.

Hier gaat het om het ontwikkelen van praktische sturingsinstrumenten voor

gemeenten en instellingen, teneinde te komen tot een meer planmatige, integrale

en systematische aanpak.

Onder supervisie van het departement van Justitie wordt daarnaast nog een meer

intensieve vorm van gezinsbegeleiding gerealiseerd. Deze projecten zijn eveneens
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in drie gemeenten van start gegaan, en worden geëvalueerd door het Paedologisch

Instituut te Duivendrecht.

Een beschrijving van een drietal preventieprojecten die gericht zijn op iets oudere

en reeds afglijdende jongeren, wordt gegeven door Kleiman en Kuyvenhoven (1997).

Het betreft de projecten 'Omslag' te Deventer, 'Break' te Lelystad en 'Rem op geweld'

te Arnhem. In deze projecten wordt nauw samengewerkt tussen gemeente, politie,

justitie, onderwijs, horeca, voetbalclubs, wijk- en jongerenwerk.

Naarmate dergelijke programma's en projecten in toenemende mate in staat zullen

zijn om de ontwikkeling en toename van risicovolle omstandigheden terug te

dringen, zullen de preventieve effecten ervan zich ook tot toekomstige generaties

jongeren uitstrekken. De jongeren van nu zijn immers de opvoeders van morgen.

Succesvolle projecten verdienen navolging elders, en op termijn verdient een meer

structurele aanpak wellicht zelfs de voorkeur. Gezien het feit dat slechte gezins- en

opvoedingsomstandigheden de vatbaarheid verhogen voor andere risicofactoren

die bijdragen aan de ontwikkeling van delinquent gedrag, en het feit dat gunstige

gezinsomstandigheden bevorderlijk zijn voor het stoppen met delinquent gedrag, is

met name een investering op gezinsniveau voor de toekomst altijd lonend. Loeber

(1997) verwoordt dit treffend door te stellen dat het nooit te vroeg is om ernstige

jeugddelinquentie te voorkomen, en nooit te laat om jeugddelinquenten een nieuw

pad in te laten slaan.
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Difficult youth
Risk and protective factors for the development of delinquent

behaviour in high-risk juveniles

The emphasis of this research project is on the relation between the presence of risk

and protective factors and the later development of delinquent behaviour in high-

risk juveniles.

Juveniles between 10 and 18 years of age who had been referred for a personality

investigation to a juvenile welfare institution, the Ambulant Bureau Jeugdwelzijns-

zorg (ABJ) at Leyden in the year 1993, were examined. They had been referred for

various reasons, among which personal or behaviour problems.

Risk factors were identified on three levels: the individual, the family and the level

of school and peers. For each child scores were computed indicating the degree to

which he or she had - from birth on - been exposed to risk or protective factors.

Few data were found on protective factors, so the emphasis in the study is on risk

factors.

Members of the delinquent group (n=106), compared to the non-delinquent group

(n=112), had been exposed to different risk factors rather than to more factors.

The main risk factors associated with delinquency were 'personality', antisocial

behaviour, prior criminal record (conceived as an independent variable), and factors

related to 'school' and 'peers'.

Risk factors that contribute to delinquent behaviour (except personality) are also,

in combination with age and gender, related to the severity of this behaviour. Boys

commit serious crimes more often than girls. Serious offenders are older than less

serious offenders. Serious offenders start offending at an earlier age, whilst persist-

ing over a longer period of time. They do not only commit more serious crimes but

also more, and a wider variety of, crimes.

Early starters have been exposed to multiple risk factors relatively early in life. Risk

factors in the family level seem to work as a catalyst: poor family circumstances do

not directly cause delinquent behaviour, hut do indirectly lead to the choice of' bad'

friends, to lack of school motivation, truancy behaviour and other circumstances

that give rise to new risk factors on other levels. This interpretation is supported

by the fact that positive family circumstances seem to inhibit the continuation of

delinquent behaviour once it has started. Juveniles from a solid family background

tend to stop this behaviour sooner than juveniles from problematic families.



Summary 96

No factors could be discerned specifically referring to the committing of 'common'

crimes like property crime or traffic crime. Offenders of the most extreme crime

types do have specific score-patterns. Violators of fire-arms legislation often

drop out of school at an early age hut are more intelligent than other types of

delinquents. Serious violent offenders also form a separate category. Genetic

factors seem to have a strong predicting value, in combination with poor parental

methods of child rearing. Many serious violent offenders were mistreated or abused

as a child (as were their parents when they themselves were young). More than any

other type of delinquents, sex-offenders seem to be 'specialist' in their category,

committing few other types of crime.

Children who are exposed to (multiple) risk factors from a very early age on, more

often develop into serious offenders later in life. Therefore, it is suggested that

programs for prevention and intervention should be focused preferably on very

young children and their families. These programs should follow a clear strategy

and only use methods of proven effectiveness. In order to reach a better insight in
the relation between risk factors and the development of delinquent behaviour

a prospective, longitudinal study is needed.
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Scorelijst

Individuele factoren

1 Geslacht: 1=man, 2=vrouw

2 Leeftijd: jaar

3 Type dossier: 1=civielrechtelijk, 2=strafrechtelijk

4 Culturele achtergrond/etniciteit:

1=Turks, 2=Marokkaans, 3=Surinaams, 4=Antilliaans,

5=Nederlands, 6=Gemengd NI/buitenlands, 7=anders,

nl ........................................................................ 9=onbekend

Zwangerschap en bevalling

5 Alcoholgebruik tijdens zwangerschap:

1=geen, 2=matig, 3=veel, 9=onbekend

6 Drugsgebruik tijdens zwangerschap:

1=geen, 2=soms soft-, 3=regelmatig soft-, 4=soms hard-,

5=regelmatig soft-,soms hard-, 6=regelmatig harddrugs,

9=onbekend

7 Complicaties tijdens zwangerschap:

1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend

8 Complicaties bij bevalling: 1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend

Geestelijk en lichamelijk welbevinden

9 Lichamelijke klachten: 1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend

Indien 2 of 3, welke? ................................................................................................................

10 Psychosomatische klachten:

1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend

Indien 2 of 3, welke? ................................................................................................................

11 Depressieve klachten: 1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend

Indien 2 of 3, welke? ................................................................................................................

12 Slaap-waakritme: 1=normaal, 2=licht-/periodiek-, 3=ernstig-/langdurig

verstoord, 9=onbekend

13 Hersenletsel: 1=geen, 2=licht, 3=ernstig, 9=onbekend
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Gediagnosticeerde stoornissen

14 Ontwikkelingsstoornis:

15 Emotionele stoornis:

16 Gedragsstoornis:

17 Overige stoornissen:

Persoonlijkheid

18 IQ:

19 Neuroticisme:

20 Impulsiviteit:

21 Extraversie:

22 Spanningsbehoefte:

23 Gewetensontwikkeling:

24 Schuldgevoelens:

25 Zelfbeeld:

26 Faalangstig:

27 Beïnvloedbaar:

28 Psychopathologie:

1=nee, 2=licht, 3=middelzwaar, 4=ernstig, 9=onbekend

1=nee, 2=licht, 3=middelzwaar, 4=ernstig, 9=onbekend

1=nee, 2=licht, 3=middelzwaar, 4=ernstig, 9=onbekend

108

1=zwakbegaafd, 2=beneden/laaggemiddeld, 3=gemiddeld,

4=boven/hooggemiddeld, 5=begaafd, 9=onbekend

1=hoog, 2=bovengemiddeld, 3=gemiddeld, 4=laag,

9=onbekend

1=hoog, 2=bovengemiddeld, 3=gemiddeld, 4=laag,

9=onbekend

1=hoog, 2=bovengemiddeld, 3=gemiddeld, 4=laag,

9=onbekend

1=hoog, 2=bovengemiddeld, 3=gemiddeld, 4=laag,

9=onbekend

1=zeer gebrekkig, 2=gebrekkig/weinig,

3=lacunes/onvoldoende, 4=voldoende, 5=ontkenning,

9=onbekend

1=nee, 2=enigszins, 3=hevig, 9=onbekend

1=zeer laag/suïcidaal, 2=laag/instabiel, 3=normaal,

4=positief, 9=onbekend

1=nee, 2=licht/enigszins, 3=behoorlijk, 4=zeer,

9=onbekend

1=nee, 2=licht/enigszins, 3=behoorlijk, 4=zeer,

9=onbekend

1=nee, 2=licht/enigszins, 3=behoorlijk, 4=zeer,

9=onbekend

Antisociaal en afwijkend gedrag

29 Heimelijk probleemgedrag (diefstal/liegen/bedrog):

1=nooit, 2=soms, 3=vaak, 9=onbekend

30 Vanaf welke leeftijd: jaar

31 Openlijk probleemgedrag (agressie/geweld/mishandeling):

1=nooit, 2=soms, 3=vaak, 9=onbekend

32 Vanaf welke leeftijd: jaar
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33 Conflicten met gezaghebbenden(niet ouders):

1=nooit, 2=soms, 3=vaak, 9=onbekend

34 Vanaf welke leeftijd: jaar

35 Overige problemen:

36 Alcoholgebruik:

37 Vanaf welke leeftijd:

38 Drugsgebruik:

39 Vanaf welke leeftijd:

40 Gokverslaving:

41 Bedrag per week:

42 Vanaf welke leeftijd:

,Justitieel verleden

1=geen, 2=soms een paar, 3=regelmatig een paar, 4=soms

teveel, 5=regelmatig teveel, 6=excessief, 9=onbekend

jaar

1=geen, 2=soms soft-, 3=regelmatig soft-, 4=soms hard-,

5=regelmatig soft,soms hard-, 6=regelmatig harddrugs,

9=onbekend

jaar

1=nee, 2=licht, 3=behoorlijk, 4=ernstig, 9=onbekend

gulden

jaar

43 Aantal strafbare feiten: 1=geen, 2=1, 3=2, 4=3 of meer, 9=onbekend

Indien ja, welke feiten: ................................................................................................................

44 Leeftijd eerste delict: jaar

Soort delict:

45 Agressieve delicten: 1=nee, 2=soms, 3=meestal, 4=ja, 9=onbekend

46 Speelde alcohol een rol: 1=nee, 2=soms, 3=meestal, 4=ja, 9=onbekend
47 Delicten in groepsverband: 1=nee, 2=soms, 3=meestal, 4=ja, 9=onbekend

48 Zelf slachtoffer delicten: 1=nee, 2=1 keer, 3=2keer, 4=3 of meer keer, 9=onbekend

Indien ja, welke delicten: ...........................................................................................................

49 Eerdere interventies:

50 Geschat recidiverisico: ................................................................................................................

51 Adviezen tav straf/behandeling : .....................................................................................................

Stressvolle levensgebeurtenissen

52 Ernstige ziekte/lichamelijke beperking:

1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4= 3 of meer, 9=onbekend

53

Indien ja, welke:

Ongeluk met letsel:

Indien ja, welk letsel:
1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4= 3 of meer, 9=onbekend

54 Ziekenhuisopname: 1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4= 3 of meer, 9=onbekend

55 Institutionalisering: 1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4= 3 of meer, 9=onbekend

Indien ja, welke instituten:
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56 Werkloosheid ouders/verzorgers:

1=nee, 2=1 of 2 keer kortdurend, 3=meermaals

kortdurend, 4=1 of 2 keer langdurend, 5= vrijwel

voortdurend, 9=onbekend

57 Scheiding ouders/verzorgers:

1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4=3 of meer, 9=onbekend

58 Leeftijd bij scheiding ouders:

jaar

59 Dood familielid/vriend: 1=nee, 2=1 keer, 3=2 keer, 4=3 of meer, 9=onbekend

Indien ja, wie: ................................................................................................................

60 Leeftijd bij sterfgeval: jaar

Gezinsfactoren

Gezinssamenstelling oorspronkelijke gezin

61 Gezinsachtergrond: 1=volledig gezin, 2=ouders gescheiden, 3=1 ouder

overleden, 4=1-ouder gezin, 5=geadopteerd, 6=anders,

nl ........................................................................... 9=onbekend

62 Aantal natuurlijke broers/zussen:

aantal

63 Plaats in kinderrij: rangnummer

64 Leeftijd moeder bij geboorte:

jaar

Woonsituatie

65 Aantal wisselingen woonsituatie:

1=geen, 2=1 keer, 3=2keer, 4=3 of meer, 9=onbekend

66 Huidige woonsituatie: 1=bij beide ouders, 2=bij vader, 3=bij moeder, 4=elders in

gezin, 5=internaat/tehuis, 6=zelfstandig, 7=geen vaste

woonplek, 9=onbekend

67 Stiefouders: 1=geen, 2=stiefmoeder, 3=stiefvader, 9=onbekend

68 Aantal halfbroers en -zussen:

aantal

69 Aantal stiefbroers en -zussen:

aantal

70 Wegloopgedrag: 1=nooit, 2=1 keer, 3=2 keer, 4=3 of meer,•9=onbekend
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Achtergrond (stief)ouders

71 Opleidingsniveau vader: 1=ongeschoold, 2=laag-, 3=middelbaar-,

4=hooggeschoold, 9=onb

72 Aantal arbeidsuren/week: 1=0, 2=4, 3=8, 4=16, 5=20, 6=24, 7=32, 8=fulltime,

9=onbekend

Soort werk:

73 Opleidingsniveau moeder: 1=ongeschoold, 2=laag-, 3=middelbaar-,

4=hooggeschoold, 9=onb

74 Aantal arbeidsuren/week: 1=0, 2=4, 3=8, 4=16, 5=20, 6=24, 7=32, 8=fulltime,

9=onbekend

Soort werk:

111

75 Opvang bij afwezigheid ouders:

1=nee, 2=soms, 3=meestal, 4=altijd, 9=onbekend

76 Alcoholgebruik vader: 1=geen, 2=soms een paar, 3=regelmatig een paar, 4=soms

teveel, 5=regelmatig teveel, 6=excessief, 9=onbekend

77 Alcoholgebruik moeder: 1=geen, 2=soms een paar, 3=regelmatig een paar, 4=soms

teveel, 5=regelmatig teveel, 6=excessief, 9=onbekend

78 Drugsgebruik vader: 1=geen, 2=soms soft-, 3=regelmatig soft-, 4=soms

harddrugs, 5=regelmatig soft, soms hard-, 6=regelmatig

harddrugs, 9=onbekend

79 Drugsgebruik moeder: 1=geen, 2=soms soft-, 3=regelmatig soft-, 4=soms

harddrugs, 5=regelmatig soft, soms. hard-, 6=regelmatig

harddrugs, 9=onbekend

80 Psychische behandeling pa:

1=nooit, 2=1-2 keer kortdurend, 3=meermaals kortdurend,

4=1-2 maal langdurend, 5=meermaals langdurend,

9=onbekend

81 Psychische behandeling ma:

1=nooit, 2=1-2 keer kortdurend, 3=meermaals kortdurend,

4=1-2 maal langdurend, 5=meermaals langdurend,

9=onbekend

82 Justitiële contacten vader: 1=geen, 2=1 keer, 3=2 keer, 4=3 of meer keer,

9=onbekend

83 Justitiële contacten moeder:

1=geen, 2=1 keer, 3=2 keer, 4=3 of meer keer,

9=onbekend

84 Tijdelijke afwezigheid pa: 1=nooit, 2=1-2 keer kortdurend, 3=meermaals kortdurend,

4=1-2 maal langdurend, 5=meermaals langdurend,

9=onbekend
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85 Tijdelijke afwezigheid ma:1=nooit, 2=1-2 keer kortdurend, 3=meermaals kortdurend,

4=1-2 maal langdurend, 5=meermaals langdurend,

9=onbekend

86 Ouders mishandeling-/misbruikverleden:

1=nee, 2=1 van beiden, 3=beiden, 9=onbekend

87 Ouders kinderbeschermingsverleden:

1=nee, 2=1 van beiden, 3=beiden, 9=onbekend

88 Ouders gehandicapt/langdurig ziek:

1=nee, 2=1 van beiden, 3=beiden, 9=onbekend

Opvoedingsstijl

89 Onenigheid/ruzie ouders: 1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend

90 Meningsverschil tav opvoeding:

1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend

91 Geweld tussen ouders: 1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend

92 Geweld broers/zussen: 1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend

93 Geweld naar kinderen: 1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend

94 Verwaarlozing: 1=nee, 2=pedagogische, 3=emotionele, 4=ernstige

pedagogische 5=ernstige emotionele, 6=emotionele en

pedagogische, 7=ernstige pedagogische en emotionele

verwaarlozing, 9=onbekend

95 Mishandeling: 1=nee, 2=lichamelijke, 3=geestelijke, 4=ernstige

lichamelijke, 5=ernstige geestelijke-, 6=lichamelijke en

geestelijke, 7=ernstige lichamelijke en geestelijke

mishandeling, 9=onbekend

96 Seksueel misbruikt: 1=nee, 2=mogelijk, 3=onbekende, 4=bekende,

5=familielid, 6=broer/zus, 7=ouder, 8=meerdere

voornoemde, 9=onbekend

97 Leeftijd aanvang misbruik: jaar

98 Verwend: 1=nee, 2=materieel, 3=pedagogisch, 4=materieel en

pedagogisch, 9=onbekend

99 Toezicht: 1=niet, 2=nauwelijk, 3=normaal, 4=intensief, 9=onbekend

100 Huisregels: 1=niet, 2=weinig, 3=normaal, 4=streng, 9=onbekend

101 Gehoorzaamheid (luisteren):

1=niet, 2=nauwelijks, 3=normaal, 4=goed, 9=onbekend

102 Strafbeleid: 1=(erg)mild, 2=normaal, 3=inconsistent, 4=(erg)streng,

9=onbekend

103 Betrokkenheid ouders: 1=laag, 2=normaal, 3=hoog, 9=onbekend

104 Aantal avonden van huis: 1=geen, 2=1-2, 3=3-4, 4=meer dan 4, 9=onbekend
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105 Hulp bij de opvoeding: 1=nee, 2=vrijwillig 1 kind, 3=vrijwillig meerdere kinderen,

4=gedwongen 1 kind, 5=gedwongen meerdere,

9=onbekend

106 Aantal delinquente (stief)broers/zussen:

Aantal

Indien niet 0, soort delicten: .....................................................................................................

107 Aantal (stief)broers/zussen met problemen:

Aantal

Indien niet 0, aard van problemen: .........................................................................................

School en leeftijdgenoten

School

108 Hoogste afgeronde opleiding:

1=geen, 2=basisschool, 3=speciaal onderwijs, 4=IVBO,

5=VBO/MAVO, 6=HAVO, 7=MBO, 8=VWO/HBO of hoger,

9=onbekend

109 Huidige opleiding: 1=geen, 2=basisschool, 3=speciaal onderwijs, 4=IVBO,

5=VBO/MAVO, 6=HAVO, 7=MBO, 8=VWO/HBO of hoger,

9=onbekend

110 Arbeidstijden: 1=geen, 2=vakantiewerk, 3=zaterdagwerk, 4=parttime,

5=fulltime, 9=onbekend

111 Soort werk: ................................................................................................................

112 Aantal malen voortijdig verlaten/wisselen van school:

Aantal

113 Aantal malen geschorst/van school gestuurd:

Aantal
114 Aantal malen blijven zitten: Aantal
115 Druk/opstandig gedrag: 1=niet, 2=soms, 3=vaak, 9=onbekend

116 Inzet/motivatie: 1=zeer gering, 2=matig, 3=normaal, 4=goed, 9=onbekend
117 Leerprestaties: 1=slecht, 2=matig, 3=geen bijzonderheden, 4=goed,

9=onbekend
118 Spijbelen: 1=nooit, 2=soms, 3=vaak, 9=onbekend
119 Gepest op school: 1=nooit, 2=soms bs, 3=soms bs en vo, 4=vaak bs, 5=vaak

bs en vo, 9=onbekend

120 Pestgedrag: 1=nooit, 2=thuis, 3=op school, 4=thuis en school,

9=onbekend
121 Conflicten school/klasgenoten:

1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 9=onbekend
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122 Contact school/klasgenoten:

1=weinig/slecht, 2=slecht muv 1 persoon,

3=redelijk/normaal, 4=goed, 9=onbekend

123 Contact met leraren: 1=weinig/slecht, 2=slecht muv 1 persoon,

3=redelijk/normaal, 4=goed, 9=onbekend

124 Onderwijsondersteuning: 1=gering, 2=normaal, 3=sterk, 9=onbekend

125 Dyslexie: 1=nee, 2=licht, 3=behoorlijk, 4=ernstig, 9=onbekend

Vrienden

114

126 Aantal vrienden 1=geen, 2=geen vrienden, alleen kennissen, 3=nauwelijks,

4=klein aantal, 5=paar vrienden, veel kennissen, 6=veel,

9=onbekend

127 Leeftijd vrienden 1=veel jonger (+2 jaar), 2=iets jonger, 3=even oud, 4=iets

ouder, 5=veel ouder (+2 jaar), 9=onbekend

128 Aantal criminele vrienden:
1=geen, 2=enkele, 3=veel, 4=uitsluitend, 9=onbekend

129 Aantal avonden met vrienden:

1=geen, 2=1-2, 3=3-4, 4=meer dan 4, 9=onbekend

130 Risicovolle vrijetijdsbesteding:

1=nee, 2=soms, 3=regelmatig/vaak, 4=vrijwel uitsluitend,

9=onbekend

131 Hobby's:
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Uitgangspunten bij scoring

De uitgangspunten bij het vastleggen van de gegevens worden toegepast in gevallen

waarin het niet mogelijk is om de door de ABJ-onderzoeker gehanteerde terminologie

rechtstreeks over te nemen. De belangrijkste uitgangspunten zijn de volgende.

- Bij elke variabele kan slechts één antwoordcategorie gekozen worden om de eigen-

schappen van de betreffende jongere tot uitdrukking te brengen. Bij twijfel vind geen

scoring plaats en wordt de categorie 'onbekend' gekozen.

- Bij de scoring van eigenschappen die in de loop der jaren veranderingen hebben

ondergaan, zoals bijvoorbeeld de opvoedingssituatie, wordt als uitgangspunt de

situatie genomen die zich gedurende de langste tijd heeft voorgedaan.

- Vragen over de samenstelling van het gezin hebben betrekking op de

gezinsomstandigheden van de natuurlijke ouders, terwijl gegevens over de achter-

grond van ouders en opvoedingsstijl betrekking kunnen hebben op andere opvoeders,

afhankelijk van de meest langdurige situatie waarin de jongere verkeerd heeft.

- Ontkennende categorieën, zoals 'niet', 'nee' of 'nooit' worden alleen gebruikt als

expliciet in het dossier vermeld staat dat deze eigenschap of dit gedrag niet of nooit

voorkomt. Als informatie over bepaalde eigenschappen niet in het dossier aanwezig

is, wordt niet de ontkennende categorie gescoord, maar wordt gekozen voor de

categorie 'onbekend' of 'niet van toepassing'.

- Het uitgangspunt bij het vaststellen van kenmerken zijn de bevindingen van de ABJ-

onderzoeker. Als verschillende informatiebronnen niet geheel in overeenstemming

met elkaar zijn, heeft de omschrijving van de onderzoeker het meeste gewicht. Als

verschillende informatiebronnen elkaar tegenspreken, wordt de categorie 'onbekend'

gekozen voor de betreffende variabele.

- Informatie die niet van de ABJ-onderzoeker afkomstig is, wordt alleen gebruikt als

hier door de onderzoeker naar verwezen wordt of als de onderzoeker expliciet aan-

geeft deze bevindingen van derden te onderschrijven. Informatie die verkregen is

van andere personen, zoals bijvoorbeeld ouders, familieleden of leerkrachten, wordt

alleen gebruikt als de ABJ-onderzoeker hier in de rapportage aan refereert, of hun

bevindingen bevestigt.

- Door de ABJ-onderzoeker en andere deskundigen gebruikte terminologie wordt

zoveel mogelijk letterlijk overgenomen. De naamgeving van antwoordcategorieën

is zo gekozen dat gegevens zoveel mogelijk rechtstreeks, zonder transformatie of

interpretatie, in één categorie onder te brengen zijn.

- Variabelen waarbij gevraagd wordt naar exacte frequenties, leeftijden of jaartallen

worden alleen gescoord als de betreffende grootheden ook inderdaad exact bekend

zijn. Bij twijfel hieromtrent wordt de categorie 'onbekend' gekozen.
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- Voor vragen die betrekking hebben op de frequentie waarmee iets plaatsvindt en

waarbij al een indeling in categorieën is gemaakt, wordt altijd de categorie gekozen

waarvan zeker is dat de betreffende jongere hier minimaal in ondergebracht moet

worden. Met andere woorden: er wordt altijd behoudend gescoord bij dergelijke

vragen om te voorkomen dat de aanwezigheid of ernst van risicofactoren ten

onrechte overschat wordt.

- Bij vragen met geordende antwoordcategorieën zonder daaraan gekoppelde

frequenties, zoals bijvoorbeeld 'soms', 'vaak', 'licht' en 'ernstig' vormt de formulering

van de ABJ-onderzoeker het eerste aanknopingspunt voor scoring. Voor gevallen

waarbij dit geen uitsluitsel geeft, zijn in onderling overleg afspraken tussen codeurs

opgesteld. De categorie 'vaak' wordt gebruikt voor zaken die zich zeer frequent,

meestal dagelijks, voordoen. De categorie 'ernstig' heeft betrekking op kenmerken

die in een zodanige mate aanwezig zijn dat zij een belemmering voor de jongere

of zijn directe omgeving vormen.

- Stoornissen, aandoeningen, afwijkingen en dergelijke moeten altijd door een

deskundige vastgesteld zijn. Informatie van derden met betrekking tot deze zaken

wordt niet gescoord als niet duidelijk is dat de betreffende aandoening klinisch

gediagnosticeerd is.

- Bij het vaststellen van de ernst van een aandoening of stoornis blijft de oorspronke-

lijke terminologie zo veel mogelijk in stand. De antwoordcategorieën van dergelijke

vragen reflecteren de medische terminologie die gebruikt wordt om de ernst van

dergelijke aandoeningen weer te geven.

- Bij vragen met een open antwoordmogelijkheid worden de betreffende gegevens

letterlijk uit het dossier overgenomen.
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Transformatie van onderzoeksgegevens

Teneinde onderlinge vergelijking en data-analyse mogelijk te maken, zijn de oor-

spronkelijke onderzoeksgegevens gekwantificeerd, gestandaardiseerd en geordend,

waarbij het bereik van de scores voor alle variabelen tussen 0 en 2 kwam te liggen.

Uitgangspunt bij het ordenen van de scores is de mate waarin de betreffende ken-

merken een risico vormen voor het optreden van delinquent gedrag. Voor elke variabele

zijn de categorieën naar mate van risico geordend. De categorie die geen risicofactor

vormt voor het ontstaan van delinquent gedrag krijgt een score 0, de categorie met het

hoogste risico krijgt een score 2. De tussenliggende categorieën krijgen een waarde

tussen 0 en 2, die afhankelijk is van het oorspronkelijk aantal categorieën van de

variabele.

Behalve factoren die een risico vormen voor het ontstaan van delinquent gedrag, zijn

er ook kenmerken aan te wijzen die een remmend effect hebben op het ontstaan van

delinquent gedrag. Ook deze protectieve factoren zijn gekwantificeerd. De meeste

protectieve kenmerken bestaan uit de afwezigheid van een kenmerk dat een risico

vormt voor het ontstaan van delinquent gedrag. Voor protectieve kenmerken kan

geen rangordening in categorieën aangebracht worden, maar kan slechts aangegeven

worden of protectieve kenmerken wel of niet aanwezig zijn. Als een protectieve factor

aanwezig is, dan wordt een 1 aan de betreffende variabele toegekend. Is een protectieve

factor niet aanwezig, dan wordt de protectieve score op nul vastgesteld.

Alle oorspronkelijke gegevens kunnen zo getransformeerd worden tot risico- en protec-

tieve scores, die een representatie vormen van de mate waarin de kenmerken wel of geen

risico vormen voor het ontstaan van delinquent gedrag. Hoge risicoscores geven aan dat

de achterliggende kenmerken erg risicovol zijn voor het ontstaan van delinquent gedrag.

Lage risicoscores duiden op kenmerken die nauwelijks een risico vormen, terwijl een

risicoscore van 0 aangeeft dat er geen kenmerken aanwezig zijn die een risico vormen

voor het ontstaan van delinquent gedrag, of dat gegevens over de aanwezigheid van

risicovolle omstandigheden ontbreken.

De ABJ-dossiers bevatten informatie over risicofactoren met betrekking tot geestelijk en

lichamelijk functioneren, persoonlijkheid, antisociaal en afwijkend gedrag, justitieel ver-

leden, stressvolle levensgebeurtenissen, gezinssituatie, achtergrond ouders, opvoedings-

stijl, school en vrienden. De beschikbare informatie ten aanzien van protectieve factoren

vinden we op het gebied van persoonlijkheid, gezinsomstandigheden en -achtergrond,

opvoedingsstijl en school. Door voor elke factor de risico- en protectieve scores van de
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betreffende variabelen op te tellen, kunnen tien risicofactoren en vier protectieve factoren

geconstrueerd worden:

Risicofactor 1 geestelijk en lichamelijk welbevinden

Risicofactor 2 persoonlijkheid

Risicofactor 3 antisociaal en afwijkend gedrag

Risicofactor 4 justitieel verleden

Risicofactor 5 stressvolle levensgebeurtenissen

Risicofactor 6 gezinssituatie

Risicofactor 7 achtergrond van de ouders

Risicofactor 8 opvoedingsstijl

Risicofactor 9 school

Risicofactor 10 vrienden

Protectieve factor 1 persoonlijkheid

Protectieve factor 2 gezinssituatie en -achtergrond

Protectieve factor 3 opvoedingsstijl

Protectieve factor 4 school
Deze 14 factoren vormen een verkorte weergave van oorspronkelijke 131 variabelen. De

gemiddelde factorscores geven aan in welke mate risicovolle en protectieve omstandig-

heden aanwezig zijn.

Door de gemiddelde scores van verschillende groepen delinquenten voor de risicofactoren

met elkaar te vergelijken, kan onderzocht worden in hoeverre groepen delinquenten

onderling verschillen in hoeveelheid en soort risicofactoren waaraan zij blootstaan. Hoge

gemiddelde risicoscores voor een bepaalde factor geven aan dat zich ten aanzien van

deze risicofactor veel risicovolle omstandigheden in de betreffende groep voordoen.

Groepen met lage gemiddelde risicoscores voor een bepaalde risicofactor staan op dit

gebied juist aan weinig risicovolle omstandigheden bloot. Bij vergelijking van twee

groepen delinquenten wordt gebruik gemaakt van t-toetsen om verschillen op signifi-

cantie te toetsen. Voor onderlinge vergelijking van meerdere groepen wordt univariate

variantie-analyse toegepast. Als blijkt dat groepen significant van elkaar verschillen,

kan met behulp van post hoc toetsen onderzocht worden welke groepen het meest

van elkaar verschillen.
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Overzicht zware en lichte delicten

Zware delicten

afpersing

diefstal met geweld

handel in harddrugs

openlijke geweldpleging zwaar (vnl. tegen personen)

inbraak in woning

zware mishandeling

verkrachting/aanranding zwaar

bedreiging met hantering wapen

rijden onder invloed vanaf cat. 48

doodslag en moord

brandstichting

valsheidsmisdrijven

diefstal in vereniging met braak

verduistering

bedrog

heling

overige vermogensmisdrijven

gemeenschap met kinderen

ontucht met bewusteloze/kind

ontucht door ouders

rijden na ontzegging

bloedproef weigeren

Opiumwet - softdrugs

Vuurwapenwet

artikel*

317

312

Opiumwet 2

141

311.5/311.3.5

301/3021303/304/306

242/243

285

WVW 26

287/288/289/290/291

157/158

208/209/21/22/230/231/234

311.4.5/311.3.4.5

321/323

326/327/328/329/33

416/417

311/311.1/311.2/311.3/314/315/

316/318/titel 11

244/245

247

249

WVW 32

WVW 33A

Opiumwet 3

Indien niet anders vermeld, verwijzen de nummers naar wetsartikelen in het Wetboek van Strafrecht.
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Lichte delicten

openlijke geweldpleging licht (vnl. tegen goederen)

eenvoudige diefstal

winkeldiefstal

fietsendiefstal

doorrijden na ongeval

vernieling

inbraak in bedrijf

wederspannigheid

aanranding licht

eenvoudige mishandeling

joyriding

rijden onder invloed tot cat. 4B

belemmeren politie

schuldheling

huis/lokaalvredebreuk

discriminatie

overige misdrijven openbare orde en gezag

eenvoudige belediging

dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld

overige misdrijven tegen leven

dierenmishandeling

overige vernielingen

diefstal in vereniging

verduistering in dienstbetrekking

schennis der eerbaarheid

overige zedendelicten

dood/letsel door schuld

overige verkeersmisdrijven

artikel*

310

WVW 30

350/350.1/351/352

181/182

246

300

WVW 37

WVW 26

180

417bis

138/139

137

13/14/150/177/179/18

266/267

307/308

293

350.2/254

353/354

311.4/311.3.4

322

239

248/240/250/251 bis/252/titell4

WVW 36

WVW 10/14

Indien niet anders vermeld, verwijzen de nummers naar wetsartikelen in het Wetboek van Strafrecht.
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1

Samenstelling delictcategorieën
1

vermogensdelicten

diefstal met geweld

mishandeling/bedreiging

vernieling/dierenmishandeling

geweldsdelicten

zedendelicten met geweld

ernstige geweldsdelicten

drugsdelicten

openbare-ordedelicten

verkeersdelicten

lichte zedendelicten

vuurwapendelicten

overige delicten

bevoordeling, wegnemen, gekwalificeerde diefstal

vermogens geweld, vermogens geweld letsel

bedreiging, mishandeling

overige zaken, dieren

openlijk geweld

zeden geweld

agressief ernstig letsel, mishandeling zwaar, dood/letsel door

schuld

Opiumwet

huis/lokaalvredebreuk, wederspannigheid, overig openbare orde

WVW, joyriding

zeden licht, ontucht jonger 16, overig ontucht

Vuurwapenwet

overige wetten



Sinds 1995 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1995

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.F.A. van den Bedem, J.C. van den Brink,

E.J. Verhagen

140 Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

M. W. Bol

141 Recidive na ontslag uit tbs

Ed. Leuw

142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en

slachtoffers onderzocht

M. Kruissink, E.G. Wiersma

143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek

naar strafzaken, civiele zaken en de unus

in appel

C. van der Werff m.m.v. B.J.W. Docter-

Schamhardt
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