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Samenvatting 

Jaarlijks worden er enkele honderden jongens en meisjes opgenomen in een 
justitiele behandelinrichting. Over de effecten van het verblijf in deze 
inrichtingen is weinig bekend. Onderzoeksgegevens zijn nauwelijks 
voorhanden. De enige omvangrijke Nederlandse studie op dit terrein is 
uitgevoerd door Boendermaker. Zij bestudeerde de ontwildcelingen rond 
een groep van 383 jongeren die in de loop van 1993 in een justitiele 
behandelinrichting werd opgenomen. Boendermaker inventariseerde de 
achtergronden en de problematiek van de jongeren, ging na waar de 
behandeling tijdens het verblijf uit bestond en ondervroeg een deel van de 
jongeren een jaar na hun vertrek om te bezien hoe ze er inmiddels voor 
stonden. 
In deze notitie wordt verslag gedaan van een recidivestudie die gezien kan 
worden als een vervolg op het onderzoek van Boendermaker. Een van de 
aspecten waarover zij rapporteerde was de criminaliteit die tot een jaar na 
het vertrek uit de inrichting door de jongeren werd gepleegd. 30 Procent van 
de groep bleek opnieuw in contact te zijn gekomen met de politie. In het 
onderhavige verslag wordt ingegaan op de resultaten van een recidivemeting 
over een langere periode: tot vijf jaar na het vertrek uit de behandelinrichting. 
De meting is bovendien gebaseerd op andersoortige gegevens. Waar 
Boendermaker uitging van po/itiecijfers (uit het HKS), wordt hier gebruik 
gemaakt van gegevens (uit het JDS) die betrelcking hebben op justitie-
contacten, zaken die door de politie ter vervolging aan het OM worden 
doorgegeven. 
De resultaten van deze studie hebben dus betreldcing op 383 jongeren die in 
1993 werden opgenomen in een van de 11 justitiele behandelinrichtingen die 
ons land toen kende. Bijna driekwart van deze groep is van het mannelijk 
geslacht. De gemiddelde leeftijd bij opname bedroeg 15 jaar, waarbij de 
jongens over het algemeen jets ouder waren dan de meisjes. De helft van de 
groep heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Marokkaanse jongeren 
vormen met 18 procent de grootste allochtone groep. 80 Procent van de 
jongeren werd in een behandelinrichting geplaatst op grond van een 
civielrechtelijke maatregel (ondertoezichtstelling en voogdij), de rest op 
grond van een strafrechtelijke maatregel (plaatsing in een inrichting voor 
buitengewone behandeling, jeugd-tbr of strafrechtelijke ondertoezicht-
stelling). Het verblijf duurde gemiddeld 16 maanden, ruim een lcwart vertrok 
binnen een half jaar. Bij ongeveer de helft was er spralce van een regulier 
vertrek, dat wil zeggen dat hun behandeling werd beeindigd of dat de 
maatregel werd opgeheven omdat de jongeren de maximum leeftijd 
hadden bereikt. 
De jongens en meisjes kampten bij binnenkomst met tal van problemen. 
Afgaand op dossiergegevens deden zich bij viervijfde van de jongeren 
moeilijkheden voor op minstens vier van zes onderscheiden probleem-
gebieden. Jongens verschilden daarin van meisjes. Jongens laten voorafgaand 
aan plaatsing vooral (ernstig) delictgedrag zien, terwijl bij meisjes veelal 



label: 	Cumulatief percentage recidivisten na uitstroom uit een Jrn 
(algemene recidive op basis van JDS; n=378) 

1 jaar 

Schatting op basis van extrapolatie 
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sprake is van wegloopgedrag, drugsgebruik en/of hechtingsproblematiek. 
Ook uit zelfrapportage gegevens blijkt dat de jongeren overmatig angstig, 
gespannen en moeilijk in de omgang zijn. Ze zijn niet beInvloedbaar en 
vertonen weinig doorzettingsvermogen. Gemiddeld hebben de jongeren at 
drie eerdere tehuisplaatsingen achter de rug. 53 Procent komt v6Or opname 
voor in de justitiele documentatie (55 procent heeft eerdere politiecontacten), 
veelal vanwege het plegen van vermogensdelicten. Jongens hebben vaker een 
justitieel verleden dan meisjes. Gemiddeld hebben de jongeren voorafgaand 
aan hun plaatsing in de behandelinrichting ruim vier strafzaken op hun 
conduitestaat. 
Bij het berekenen van de percentages jongeren die na het verblijf (opnieuw) 
met justitie in contact kwamen, is gebruik gemaakt van een techniek die 
corrigeert voor de verschillen in de observatieperioden. Omdat de jongeren 
niet alien op dezelfde dag uit de inrichting werden ontslagen, kon de een 
langer worden gevolgd dan de ander. Survival-analyse houdt rekening met 
deze verschillen. In de tabel staan de resultaten van de berekeningen voor 
een aantal termijnen vermeld. Elk percentage geeft aan wellc deel van de 
groep tot dan toe heeft gerecidiveerd, dat wil zeggen na het verblijf in de 
behandelinrichting in contact is gekomen met justitie. 
De percentages in de tabel hebben betreldcing op de algemene recidive. Alle 
justitiecontacten inzake misdrijven tellen mee, behalve die strafzalcen die 
eindigden in een technisch sepot of in vrijspraak. Zouden we de analyses 
beperken tot de meer ernstige zaken dan vallen de recidivepercentages lager 
uit. Het percentage recidivisten dat na het verblijf in de behandelinrichting 
(opnieuw) tot een onvoorwaardelijke vrijheidstraf werd veroordeeld 
bijvoorbeeld, komt ook na drie jaar niet hoger dan 25 procent. 
Het percentage algemene recidive is na 1 jaar even hoog als het percentage 
dat Boendermalcer rapporteerde op basis van politiecijfers. Er zijn echter 
aanwijzingen dat dat percentage een onderschatting is. Na drie jaar is het 
percentage jongeren met nieuwe justitiecontacten in elk geval opgelopen 
naar 57. Onder hen bevinden zich ook jongeren die voorafgaand aan het 
verblijf nog geen contacten hadden opgebouwd. Na drie jaar neemt het 
aandeel 'recidivisten' niet veel meer toe. 
Onder de recidivisten bevinden zich opvallend veel jongeren die op grond 
van een civielrechtelijke maatregel in een behandelinrichting werden 
geplaatst (76 procent). Kijken we preciezer naar de factoren die van invloed 
zijn op het al dan niet voOrkomen van geregistreerde criminaliteit na verblijf 
in een justitiele behandelinrichting, clan blijken vooral geslacht, het hebben 
van een justitieel verleden, het aantal eerdere justitiecontacten en de leeftijd 
waarop de jongere voor het eerst uit huis werd geplaatst een rol te spelen. 
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Jongens, jongeren met een justitieel verleden, jongeren met veel eerdere 
contacten en jongeren die al vroeg uit huis werden geplaatst hebben meer 
kans om te recidiveren dan meisjes, jongeren zonder een justitieel verleden, 
jongeren met minder eerdere contacten en jongeren die op latere leeftijd een 
uithuisplaatsing meemaakten. Andere factoren, zoals de duur en de titel van 
het verblijf, de aard van de problematiek en de reden van vertrek spelen, 
gegeven de invloed van de eerder genoemde factoren, geen rol van betekenis 
bij de voorspelling van de recidivekans. De recidive onder de jongeren die 
instroomden op grond van een civielrechtelijke maatregel wordt verklaard 
door het feit dat zij evenals hun tegenhangers die instroomden op grond van 
een strafrechtelijke maatregel, in meerderheid een strafrechtelijk verleden 
hebben. 
Naast het vOOrkomen van recidive is in deze studie ook nagegaan hoeveel 
nieuwe justitiecontacten de jongeren na hun verblijf in de behandelinrichting 
hebben opgedaan en hoe ernstig de gepleegde delicten waren. Gemiddeld 
kregen de (225) recidivisten in de groep er per jaar 1,2 nieuwe contacten bij. 
De gemiddelde tijdsduur tussen twee recidivecontacten bedroeg ruim 20 
maanden. Voor alle nieuwe strafzalcen tezamen bedroeg de strafdreiging per 
recidivist gemiddeld 289 maanden. Dit betekent dat indien de jongeren bij 
elk recidivecontact volgens de maatstaven van het volwassenenstrafrecht de 
maximale straf zouden hebben gekregen, zij gemiddeld meer dan 24 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegemoet hadden kunnen zien. Natuurlijk 
worden de maximale straffen in Nederland nauwelijks uitgesproken, maar 
door de ernst van de recidive in deze termen uit te druldcen ontstaat er een 
mogelijkheid om dit resultaat in de toekomst met andere onderzoeks-
resultaten te vergelijken. 
De besproken resultaten geven een indicatie van de recidive die na een 
verblijf in een behandelinrichting mag worden verwacht. Welke betekenis 
deze uitkomsten hebben, wordt niet geheel duidelijk; daarvoor ontbreekt het 
aan vergelijkingmateriaal. Om werkelijk zicht te lcrijgen op de effectiviteit van 
de interventie dienen de resultaten te worden afgezet tegen de resultaten in 
een groep jongeren met vergelijkbare achtergronden. Gezien de aard en ernst 
van de problematiek zal het niet eenvoudig zijn zo'n groep te vinden. Maar 
door de recidivemeting op gezette tijden te herhalen kunnen we wel een ruw 
idee krijgen of en hoe de effectiviteit van de justitiele behandelinrichtingen 
zich verder ontwikkelt. De groep ex-bewoners van deze inrichtingen zal dan 
ook worden opgenomen in de zgn. Recidivemonitor, een onderzoeksproject 
waarbij op gestandaardiseerde wijze en met regelmatige tussenpozen 
recidivemetingen worden gedaan onder vaste groepen justitiabelen. Naast de 
jongeren die een verblijf in een behandelinrichting achter rug hebben, zullen 
ook de jongeren die in een opvanginrichting hebben gezeten onderzoeks-
matig worden gevolgd. Van beide groepen is het immers interessant om te 
bezien hoe de criminele carrieres zich verder ontwildcelen. De resultaten van 
deze studie geven daarvan alvast een voorproefje. 



1 	lnleiding 

Ons land kent momenteel 18 justitiele jeugdinrichtingen, samen goed voor 
circa 1700 plaatsen. Jaarlijks worden er meer dan 3500 jongeren in de 
inrichtingen opgenomen (Jaarverslag DJI 1998, 1999). Over de effecten van 
het verblijf is weinig bekend. Onderzoeksgegevens op dit terrein zijn 
nauwelijks voorhanden. De enige omvangrijke studie, in Nederland althans, 
is die van Boendermaker. Boendermaker bestudeerde de ontwildcelingen 
rondom een groep van 383 jongeren die in de loop van 1993 werden 
opgenomen in een zgn. behandelinrichting. In dit type inrichting komen 
jongens en meisjes terecht die een civielrechtelijke of strafrechtelijke 
maatregel lcregen opgelegd. De onderzoeksgroep bestond uit zo goed als alle 
jongeren die dat jaar in een behandelinrichting werden opgenomen. Naast 
behandelinrichtingen bestaan er opvanginrichtingen. Deze zijn bestemd voor 
de executie van vrijheidsstraffen. 
Het onderzoek van Boendermaker bestaat uit drie onderdelen. Het eerste 
deel omvat een beschrijving van de achtergronden en de problematiek van de 
383 jongeren (Boendermaker 1995). Het tweede deel belicht het verblijf in de 
inrichting en gaat in op de behandeling (Boendermakers en Verwers 1996). 
En het derde deel, ten slotte, is een follow up-studie. Een jaar na hun vertrek 
uit de inrichting werd een deel van de jongeren ge -interviewd. Zo kon een 
beeld worden geschetst van hun leefomstandigheden kort na het verblijf in 
de behandelinrichting (Boendermaker 1998 1 ). In de interviews gaan de 
jongeren onder meer in op hun woonsituatie, hun dagbesteding, financier', 
vrije tijd en sociale netwerk. Ook blilcken zij terug op hun verblijf in de 
behandelinrichting. 
In het laatste deel van het onderzoek komt ook de recidive onder de jongeren 
aan de orde. Op basis van politiecijfers en zelfgerapporteerde gegevens over 
delinquent gedrag beschrijft Boendermaker de criminaliteit die binnen een 
jaar na vertrek uit de inrichting werd gepleegd. Veel meer recidivecijfers over 
ex-pupillen van jeugdinrichtingen zijn er niet, terwijl het hier toch gaat om 
een belangrijke risicogroep. Gegeven de historie van deze jongeren en de 
hardnelddgheid van de problematiek die hen omgeeft, mag worden 
aangenomen dat een aanzienlijk deel van hen ook als volwassene in contact 
zal komen met politie of justitie. Reden genoeg voor het WODC om de groep 
jongeren die op enig moment een justitiele jeugdinrichting verlaat, op te 
nemen in de zogenoemde Recidivemonitor. Dit is een project waarbij op 
gezette tijden de nieuwe criminaliteit onder een aantal vaste groepen 
justitiabelen in kaart zal worden gebracht. Waar het jeugdigen betreft, gaat 
het daarbij dus niet alleen om jongeren die een verblijf in een behandel-
inrichting achter de rug hebben, maar ook om de ex-bewoners van 

1 Boendermaker wijdde in 1999 ook haar proefschrift aan dit onderwerp. Ook aan dit 
proefschrift zijn wij schatplichtig. 



In hoofdstuk 2 van het verslag zal eerst uit de doeken worden gedaan hoe de 
gegevensverzameling ten behoeve van deze studie is verlopen en wellce 
analyses er zijn verricht. De JDS-gegevens die zijn opgevraagd bij de CJD in 
Almelo zijn gekoppeld aan de gegevens uit het onderzoek van Boendermaker. 
Van de gegevens aflcomstig uit de interviews zal evenwel geen gebruik 
worden gemaakt. De uitval van respondenten was daarvoor te groot. Na 
vertrek uit de inrichting konden namelijk slechts 161 van de 383 jongeren 
voor een interview worden gestrikt. Over de relatie tussen de recidive en de 
leefomstandigheden na vertrek binnen de groep van 161 respondenten zal 
separaat verslag worden gedaan (Boendermaker, Van der Heiden, Wartna; in 
voorbereiding). 

2 Onder recidive wordt in deze notitie verstaan: de geregistreerde criminaliteit na verblijf in 
de behandelinrichting. De term slaat dus ook op de geregistreerde criminaliteit van ex-
pupillen die voorafgaand aan het verblijf nog geen politie- of justitiecontacten hadden. 
Formeel is dat niet juist, omdat er bij deze groep geen sprake is van een herhaling van 
criminaliteit. Om taallcundige redenen wordt deze opvatting desondanks gehanteerd. 
Over de methodisch-technische aspecten van de Recidivemonitor zal een apart verslag 
worden opgesteld. Daarin zal ook nader worden ingegaan op de verschillen tussen het 
HKS en het JDS en de consequenties daarvan voor het recidive-onderzoek. 
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opvanginrichtingen, dit wil zeggen de jeugdhuizen van bewaring en de 
jeugdgevangenissen. 
Deze notitie doet verslag van de resultaten van een recidivemeting 2  onder 
dezelfde groep die in het onderzoek van Boendermaker centraal stond. De 
notitie vormt daarmee een opmaat tot de ontwiklceling van de Recidive-
monitor. Een nieuwe meting van de geregistreerde criminaliteit in deze groep 
breidt ons inzicht in de uitkomsten van justitiele interventies uit, maar biedt 
ons tegelijkertijd ook de gelegenheid om de aanpak van het toekomstig 
recidive-onderzoek uit te testen en nader te bepalen. 
Een van de zaken die in dit verband van belang zijn is de te gebruiken bron 
van recidivegegevens. Boendermaker baseerde zich naast de zelf-
rapportgegevens op politiecijfers afkomstig uit het zgn. herkennings-
dienstsysteem (HKS). In deze studie zullen we gebruik maken van het 
Justitiele Documentatiesysteem (JDS), een geautomatiseerd systeem dat 
worth beheerd door de Centrale Justitiele Documentatiedienst (CJD) te 
Almelo. Het JDS omvat alle justitiecontacten, het HKS de po/itiecontacten. 
Omdat het JDS ook gegevens bevat met betrekking tot de afdoening van de 
geregistreerde zaken, zal het JDS in principe het uitgangspunt vormen voor 
het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van de Recidivemonitor. Bij deze 
specifieke studie stelt het gebruik van dit systeem ons in staat om de 
correspondentie tussen de twee bronnen van recidivegegevens na te gaan. 
Aan deze vergelijlcing van justitie- en politiegegevens zal in deze notitie 
overigens slechts zijdelings aandacht worden besteed. Het doel van dit 
verslag is vooral een nader beeld te geven van de omvang van de recidive 
onder de 383 ex-pupillen van de behandelinrichtingen. 3  Boendermaker 
rapporteerde gegevens tot aan 1 jaar na het vet -trek uit de inrichting, in deze 
studie gaat het om de recidive op middellange termijn; tot maximaal zo'n 5 
jaar na het vertrek. 
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In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de recidivemeting gepresenteerd. 
We geven een omschrijving van de onderzoeksgroep en laten zien hoe de 
recidive onder de ex-pupillen zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een aantal aspecten. De prevalentie 
van recidive, dit is het al dan niet vOOrkomen van geregistreerde criminaliteit 
na het verblijf in de inrichting, en de snelheid waarmee wordt gerecidiveerd 
zullen worden geanalyseerd met behulp van survival-analyse. Survival-
analyse is een statistische techniek die rekening houdt met eventuele 
verschillen in observatieperioden. Bij onderzoek naar het plaatsvinden van 
specifieke gebeurtenissen, zoals het vOOrkomen van recidive, heeft men vaak 
last van het feit dat niet iedereen in het onderzoek even lang kon worden 
gevolgd. Sommige respondenten vallen vroegtijdig uit het onderzoek weg 
zonder dat (of: nog voordat) ze hebben gerecidiveerd. Survival-analyse houdt 
rekening met dit verschijnsel van 'censurering' 
De recidive-prevalentie zal niet alleen worden beschreven, het voorkomen 
van recidive zal ook worden 'verklaard' door het te relateren aan de 
achtergronden en de verblijfsgegevens van de jongeren. Langs deze weg kan 
worden bepaald welke subgroepen van ex-pupillen het meest waarschijnlijk 
zullen recidiveren na een verblijf in een behandelinrichting en welke factoren 
daarbij een rol spelen. In hoofdstuk 3 zal naast de prevalentie en snelheid 
van recidiveren ook aandacht worden besteed aan de frequentie en ernst van 
de recidivedelicten. We zijn echter nog niet zover dat we ook ten aanzien van 
deze aspecten van de recidive verklarende modellen kunnen presenteren. 
Hier blijft het dus bij een beschrijvende analyse. 
In hoofdstuk 4 bespreken we de uitkomsten van de studie en komen we tot 
de conclusies. Omdat het in deze studie ontbreekt aan een vergelijlcings- of 
controlegroep, is het lastig om vast te stellen welke betekenis moet worden 
gehecht aan de omvang van de aangetroffen recidive. Om dezelfde reden zal 
het ook niet goed mogelijk zijn om op grond van de onderzoeksresultaten 
uitspraken te doen over de effectiviteit van de behandelinrichtingen. Nog los 
van de vraag of recidive wel de meest geschikte maat is om de effectiviteit 
van deze justitiele interventie vast te stellen, beschikken we dus niet over het 
noodzakelijke vergelijkingsmateriaal om een causaal verband aan te kunnen 
tonen tussen de behandeling van de jongeren en de eventuele recidive. 



2 Dataverzameling en analyse 

In dit hoofdstuk komt de samenstelling van de onderzoeksgroep aan de orde, 
de gebruikte gegevens en de wijze waarop deze verzameld zijn. Het slot van 
het hoofdstuk bevat een beschrijving van de toegepaste analysetechnieken. 

2.1 	De onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit 383 jongeren die alien in 1993 zijn 
opgenomen in een van de elf justitiele behandelinrichtingen die Nederland 
op dat moment telde. In 1993 waren er in totaal zeventien justitiele jeugd-
inrichtingen in Nederland: zes opvanginrichtingen, acht behandel-
inrichtingen en drie inrichtingen met zowel een opvang- als een 
behandelafdeling. Deze inrichtingen beschilcten indertijd in totaal over 
360 opvang- en 486 behandelplaatsen. Sindsdien is de capaciteit overigens 
behoorlijk uitgebreid. In 1998 was het aantal feitelijk beschikbare plaatsen 
inmiddels gestegen tot 596 opvangplaatsen en 878 behandelplaatsen 
(Jaarverslag DJI 1998, 1999). 
In een opvanginrichting verblijven jongeren aan wie door de lcinderrechter 
jeugddetentie is opgelegd. VOOr de invoering van het nieuwe jeugdstrafrecht 
in 1995 sprak men in dergelijke gevallen van een tuchtschool- of een 
arreststraf. Naast veroordeelden bevinden zich in de opvanginrichtingen 
jongeren die in voorlopige hechtenis zitten en jongeren die tijdelijk in een 
opvanginrichting geplaatst zijn ter correctie of in afwachting van een plaats 
in een behandelinrichting, dan wel in het kader van crisisopvang. Bij een 
plaatsing in een opvanginrichting staat de beveiliging voorop, zij het dat elke 
jongere toch ook een pedagogisch dagprogramma lcrijgt aangeboden. De 
opvanginrichtingen zijn gesloten inrichtingen. Het verblijf in een opvang-
inrichting duurt tegenwoordig maximaal een jaar en voor jongeren ouder 
dan zestien maximaal twee jaar. 
Bij opname in een behandelinrichting staat niet straf, maar heropvoeding en 
behandeling centraal. De jongeren die in een behandelinrichting verblijven 
hebben door de kinderrechter een maatregel opgelegd gelcregen. Dat kan een 
civielrechtelijke of een strafrechtelijke maatregel zijn. Civielrechtelijke 
maatregelen omvatten ondertoezichtstelling (ots) en voogdij. De 
kinderrechter machtigt een plaatsing in een behandelinrichting als de 
opvoedingsomstandigheden van het kind de ontwildceling en gezondheid 
negatief beInvloeden en het vanwege de ernst van de gedragsproblematiek 
onmogelijk is om het kind elders te plaatsen. De rechterlijke machtiging 
bestrijkt een periode van een jaar. Deze kan steeds verlengd worden, totdat 
het kind meerderjarig wordt. 
Strafrechtelijke maatregelen kunnen door de lcinderrechter worden opgelegd 
als een jongere vanwege een strafbaar feit wordt veroordeeld. In 1993, bij de 
start van het onderzoek van Boendermaker, bestonden er drie strafrechtelijke 
maatregelen: plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling 
(pibb, meestal kortweg bb genoemd), de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots. 
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Een bb had betreldcing op ontoerekeningsvatbare jongeren en eindigde in 
ieder geval op 21-jarige leeftijd. De jeugd-tbr was voor jongeren die 
heropgevoed moesten worden en venriel op 18-jarige leeftijd. Een straf-
rechtelijke ots besloeg een periode van een jaar en kon steeds verlengd 
worden totdat de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikte. Soms bleven 
jongeren overigens na hun achttiende verjaardag vrijwillig in een behandel-
inrichting opgenomen om de behandeling af te ronden. 
Sinds 1 september 1995 zijn de pibb, de jeugd-tbr en de strafrechtelijke ots 
vervangen door de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij). De duur 
van de maatregel is niet meer zoals vroeger gekoppeld aan leeftijd, maar 
wordt tegenwoordig in jaren uitgedrukt. De pij beslaat een periode van twee 
jaar en kan ingeval van een geweldsmisdrijf eenmaal, en ingeval van een 
'ziekelijke stoornis van de geestvermogens' tweemaal met dezelfde termijn 
warden verlengd. 
Boendermaker (1999) geeft een overzicht van de samenstelling van de 
populaties van de diverse inrichtingen en hun onderlinge differentiaties. De 
justitiele behandelinrichtingen verschillen onderling wat betreft de aard van 
de behandeling en de mate van geslotenheid, en soms zijn ze bestemd voor 
jongeren met een specifieke problematiek. Er zijn open en gesloten 
inrichtingen en inrichtingen speciaal voor jongens, voor meisjes en voor 
beiden. En er zijn inrichtingen die zich speciaal richten op zwakbegaafden en 
inrichtingen die zich richten op seksuele delinquenten. In een behandelunit 
werden alleen Maroklcaanse jongens opgenomen. 4  Ook verschillen de 
inrichtingen in de aanpak van de behandeling. Sommige inrichtingen 
hanteren een gedragstherapeutische aanpak, anderen werken volgens 
psychodynamische beginselen en weer anderen leggen de nadruk op 
arbeidstraining. Over het feitelijk verloop van de behandeling is hier verder 
geen informatie beschilcbaar. 

2.2 	De gebruilcte gegevens 

Deze studie combineert intalcegegevens, gegevens over het verblijf en 
gegevens over de justitiecontacten van de jongeren die in 1993 in een 
behandelinrichting zijn opgenomen met ellcaar. De intake- en 
verbligsgegevens zijn verzameld in het kader van het onderzoek van 
Boendermaker (1995) en warden uitgebreid beschreven in de 
vervolgonderzoeken (Boendermaker 1998, 1999). We volstaan hier met een 
belcnopte beschrijving. De gegevens die betrekking hebben op justitiele 
contacten zijn wel grotendeels nieuw, zodat de verzameling en verwerIcing 
van deze gegevens uitgebreider aan de orde komen. 

4 Deze behandelunit is op 6 september 1994 gesloten naar aanleiding van een recherche-
onderzoek naar vermeende mishandeling van de opgenomen jongens. 



2.2.1 	Intakegegevens 
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De inrichtingsdossiers van de jongeren bevatten informatie over achtergrond-
gegevens zoals etnische achtergrond, gezinssamenstelling, onderwijs- en 
hulpverleningshistorie. Daarnaast bevatten de meest dossiers verslagen van 
eerdere opnames, de hulpverleningsgeschiedenis en onderzoeken, zoals een 
persoonlijlcheidsonderzoek (PO). De informatie uit de dossiers is door 
codeurs teruggebracht tot scores op een groot aantal 'probleemvariabelen'. 
Op basis hiervan zijn vervolgens met behulp van een statistische techniek 
genaamd principale componentenanalyse, zes probleemgebieden 
geconstrueerd. Dit zijn achtereenvolgens: 
— Hechtingsproblematiek; hieronder vallen problemen als 'het niet kunnen 

aangaan van relaties met andere mensen', 'het ontbreken van vertrouwen 
in andere mensen' en 'het ontbreken van basisveiligheid'. 

— Hyperactiviteit; zaken als 'hyperactiviteit', 'concentratie-problemen' en 
'een verstoorde motorische ontwilckeling' zijn hierbij ondergebracht. 

— Delictgedrag; waaronder 'diefstal', 'agressie tegen personen of zaken', 
'joyriding' en `overig delictgedrag' vallen. 

— Recalcitrantie; waaronder zaken vallen als 'onredelijk opstandig', 
`driftbuien' en 'problemen in de omgang met volwassenen'. 

— Gedragsproblemen; waaronder `gezagsproblemen', 'problemen in de 
omgang met volwassenen of ouders', `gedragsproblemen op school, thuis 
of elders' en 'onmachtige ouders'. 

— Drugsgebruik en weglopen; waaronder `(problematisch) soft- en 
harddruggebruik', 'zwerven' en 'weglopen' vallen. 

Niet alleen de informatie uit de dossiers werd door Boendermaker (1995, 
1998, 1999) geanalyseerd; de problematiek waar de jongeren bij opname mee 
te maken hadden werd verder in kaart gebracht met behulp van twee veel 
gebruikte en gestandaardiseerde self-report vragenlijsten: een gedragsvragen-
lijst (Youth Self Report, kortweg YSR) en een persoonlijIcheidsvragenlijst 
(Nederlandse Persoonlijlcheidsvragenlijst, NPV, of de jeugdversie daarvan, de 
NPV-J). De antwoorden van de jongeren op de YSR-vragen werden opgeteld 
tot acht overkoepelende variabelen. Daarnaast zijn scores voor geInternali-
seerde en geexternaliseerde problematiek berekend en werd een totaalscore 
berekend die een indicatie geeft van de ernst van de problematiek. Ook de 
vragen van de NPV en NPV-J zijn tot enkele overkoepelende variabelen 
teruggebracht, waarvan er drie voor NPV en NPV-J gelijk zijn, te weten: 
— Inadequatie; jongeren die hier hoog op scoren zijn gespannen, 

depressief, angstig en onzeker. 
— Sociale inadequatie; jongeren die hier hoog op scoren hebben weinig 

sociaal contact, zijn geremd en verlegen. 
— Dominantie; dominante jongeren zijn zelfverzekerd, niet beInvloedbaar 

en bazig. 



2.2.2 	Verbliffsgegevens 
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Naast de intakegegevens wordt in deze studie ook gebruik gemaakt van 
verblijfsgegevens. Dit zijn gegevens over het verblijf van de jongeren, 
waaronder het soort inrichting, de verblijfsduur s , de verblijfstitel en de reden 
van het vertrek. 48 Jongeren zaten bij sluiting van het onderzoek van 
Boendermaker nog vast (Boendermaker, 1998). Hun vertrekdatum is later aan 
de gegevens toegevoegd. Een van de justitiele behandelinrichtingen is op 
6 september 1994 gesloten. In deze inrichting verbleven op dat moment 
17 jongeren. Omdat informatie over de nadere verblijfplaats van deze 
jongeren ontbreekt, is de sluitingsdatum van de inrichting als hun 
uitstroomdatum opgevat. 

2.2.3 	Gegevens met betrekking tot criminaliteit 

Een van de mogelijke informatiebronnen voor het in kaart brengen van 
delinquent gedrag is het systeem van de herkenningsdienst van de politie 
(HKS), dat sinds 1990 in de meeste politieregio's in gebruik is. Het systeem 
bevat informatie over alle aangegeven misdrijven en de personen die daarvan 
worden verdacht. Het HKS is opgebouwd rond antecedenten, die informatie 
kunnen bevatten over verschillende delicten die op verschillende tijdstippen 
gepleegd zijn. Omdat vastgesteld moet kunnen worden of delicten voor 
opname of na vertrek gepleegd zijn, nam Boendermaker (1998) nam daarom 
de afzonderlijke delicten als uitgangspunt. Bij delicten waar meerdere 
wetsartikelen van toepassing zijn, is het feit met de langste strafdreiging 
genoteerd. De in het HKS genoemde delictdata werden met de opname- en 
vertrekdatum vergeleken om vast te stellen wanneer een delict gepleegd is. 
Voor alle 383 jongeren die in 1993 in een behandelinrichting zijn opgenomen 
is bekend of zij voor opname en in het jaar na vertrek in HKS voorkomen 
(Boendermalcer, 1998). De HKS-gegevens brengen dus het gehele criminele 
verleden van de jongeren in kaart en geven een beeld van de recidive tot een 
jaar na vertrek uit de inrichting. 
Een andere bron van gegevens over de criminele carriere van delinquenten is 
het Justitiele Docurnentatie Systeem (JDS) van de Centrale Justitiele 
Documentatiedienst (CID). De CID registreert de afdoeningsgegevens van 
alle processen-verbaal die door de politie aan het Openbaar Ministerie 
worden doorgegeven. De JD-gegevens zijn tweemaal aangevraagd. De eerste 
keer in 1994 om het justitiele verleden van de jongeren in de onderzoeks-
groep in kaart te brengen (Boendermaker, 1995) en de tweede keer in 1998 
om het verloop van de recidivecontacten te inventariseren. Beide keren zijn 
de gegevens met behulp van een gestandaardiseerd codeboek ingevoerd en 
bewerkt. Zaken die eindigden in vrijspraak of die vanwege het ontbreken van 
wettig bewijs werden geseponeerd, bleven buiten beschouwing. Hetzelfde 

5 	Met verblijfsduur wordt bedoeld de duur van het verblijf in de toenmalige inrichting. 
Sommige jongeren zijn voorafgaand aan dat verblijf al opgenomen geweest in een andere 
inrichting. De duur van eerdere verblijven blijft buiten beschouwing omdat informatie 
over eerdere opnames ontbreekt. 



geldt voor zaken die aan een ander arrondissement werden overgedragen. Dit 
om bij het bepalen van het verloop van de criminele carrieres dubbeltellingen 
te voorkomen. 
Omdat in het JDS pas sinds medio 1995 pleegdata worden opgenomen, zal in 
deze studie worden uitgegaan van de afdoeningsdatum om vast te stellen of 
zalcen deel uitmaken van het justitieel verleden of als recidive opgevat 
moeten worden. 6  Door de afdoeningsdatum te vergelijken met de opname-
en vertrekdatum, wordt vastgesteld of een zaak voor opname of na vertrek 
plaatsvond.7  Bij zaken die nog openstaan is de afdoeningsdatum geschat aan 
de hand van het jaar van inschrijving en/of de pleegdatum. Alle zaken die 
voor 1998 zijn ingeschreven en voor 1 mei 1998 zijn afgedaan zijn in het 
huidige onderzoek meegenomen. De twee jongeren die op de sluitingsdatum 
van het onderzoek nog steeds vastzaten, hebben geen gelegenheid gehad om 
te recidiveren en blijven daarom bij de analyses buiten beschouwing. Ook de 
drie jongeren waarvoor geen vertrekdatum bekend is worden niet in de 
analyses opgenomen. De observatieperiode voor het meten van de recidive 
begint op het moment waarop de jongeren de inrichting verlaten en eindigt 
op 1 mei 1998. Dit betekent dat de observatieperiode per jongere verschilt. 
De minirnale observatietermijn bedraagt 2 maanden en de maximale ruim 
62 maanden. Gemiddeld beslaat de observatieperiode 42 maanden. 
Aangenomen wordt dat de jongeren gedurende de gehele observatieperiode 
in de gelegenheid waren om te recidiveren. In werkelijkheid is dat natuurlijk 
niet zo, al was het maar omdat sommigen gedurende een bepaalde periode 
opnieuw in een justitiele inrichting werden opgenomen. We beschildcen 
echter niet over executiegegevens en kunnen deze zgn. incapacitatie-effecten 
dus niet corrigeren. 8  

2.3 	De analyse van het materiaal 

Het recidivebegrip bestaat uit verschillende aspecten. Elk aspect wordt op 
eigen wijze gemeten en geanalyseerd. De prevalentie van recidive zegt jets 
over het vOOrkomen van nieuwe criminaliteit. Om de prevalentie vast te 
stellen wordt per persoon nagegaan of men binnen de onderzoeksperiode 
heeft gerecidiveerd. Op groepsniveau kan de prevalentie worden uitgedrukt 
in het percentage recidivisten. Dit percentage geeft aan hoe groot de kans is 
dat een respondent uit de onderzoeksgroep opnieuw de fout in gaat. Naast 
prevalentie kunnen de frequentie, ernst en snelheid van recidive worden 
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6 	Het ontbreken van de pleegdatum in het JDS vormde voor Boendermaker de aanleiding 
om gebruik te maken van het HKS. 

7 	De afdoeningsdatum ligt uiteraard enige tijd na de datum waarop het delict gepleegd 
werd. Ms de afdoeningsdatum gehanteerd wordt, ontstaat er dus een vertekening in de 
tijd. Om te vomicomen dat delicten die voor opname in de behandelinrichting gepleegd 
werden abusievelijk als recidivedelict worden opgevat, is eerst vastgesteld welk delict het 
uitgangspunt vormde voor opname in de behandelinrichting. Zaken die daarvoor 
plaatsvonden malcen deel uit van de criminele voorgeschiedenis. Alleen zaken waarvan de 
afdoeningsdatum na die van het uitgangsdelict en na de vertrekdatum uit de inrichting 
ligt, worden als recidive aangemerkt. 

8 	In het kader van een ander deelproject van de Recidivemonitor vindt onderzoek plaats 
naar correctiemethoden voor incapacitatie-effecten. 



gemeten. Bij het bepalen van de snelheid van de recidive richt men zich op 
het tijdstip waarop het eerste recidivedelict of -contact heeft plaatsgevonden. 
De frequentie van de recidive geeft aan hoeveel recidivedelicten men heeft 
gepleegd en de ernst hoe 'zwaar' deze delicten zijn. Bij dit laatste aspect 
wordt meestal een rangordening gemaakt aan de hand waarvan de 
verschillende delicten kunnen worden ingedeeld. 
Bij het bespreken van de resultaten in het volgende hoofdstuk zal aan elk van 
de genoemde aspecten aandacht worden besteed. De prevalentie van recidive 
en de recidivesnelheid zullen in kaart worden gebracht met behulp van 
survival-analyse. Bij survival-analyse wordt de kans op recidive niet eenmalig, 
dus op den specifiek moment ingeschat, maar op elk moment dat er binnen 
de onderzoeksperiode iemand recidiveert. Het grote voordeel van deze 
techniek is dat zij rekening houdt met verschillen in de duur van de 
observatieperioden. De jongeren in het onderzoek hebben op verschillende 
tijdstippen de inrichting verlaten, waardoor de duur van de periode dat zij 
konden worden gevolgd varieert Survival-analyse corrigeert hiervoor. De 
recidivekans wordt steeds vastgesteld op basis van de personen die op dat 
moment beschikbaar zijn. Ads jongeren de inrichting nog niet hebben 
verlaten tellen ze niet mee bij de kansberekening. Hetzelfde geldt voor de 
jongeren die at hebben gerecidiveerd. 9  
De kansberekeningen die plaatsvinden binnen survival-analyse leiden tot het 
opstellen van een grafiek waarin de ontwildceling van het aantal recidivisten 
binnen de groep in beeld wordt gebracht. Met de grafiek is in een oogopslag 
te zien hoe groot het percentage recidivisten is op enig moment binnen de 
onderzoeksperiode. De toename van het aantal recidivisten in de tijd is zo 
goed te volgen. En ook de recidivesnelheid valt uit de grafiek af te leiden. 
Want hoe steiler de curve van de grafiek, hoe hoger de recidivesnelheid is. Er 
komen dan immers in korte tijd veel nieuwe recidivisten bij. 
Met survival-analyse kan ook worden nagegaan welke factoren van invloed 
zijn op het veerkomen van recidive. Ook hier speelt de grafiek van de 
ontwildceling van de kans op recidive een rol. De waarden in de grafiek 
worden nu zo goed mogelijk voorspeld op basis van de waarden van oen of 
meer onafhankelijke variabelen. Er is hier sprake van een speciale vorm van 
lineaire regressie, Cox regressie genaamd. Met behulp van deze variant van 
survival-analyse komt men tot de keuze van een model. Het model dat de 
beste voorspelling van de overlevingskansen geeft, verschaft de meeste 
informatie over de aard en richting van de invloed van de verschillende 
onathankelfike variabelen. Het model geeft dus aan van welke factoren de 
recidive afhankelijk is. 
In het volgende hoofdstulc zullen de resultaten van een aantal survival-
analyses worden gepresenteerd. Bij survival gaat het altijd om het al dan niet 
plaatsvinden van een specifieke gebeurtenis, in ons geval het voOrkomen van 
het eerste recidivecontact. Dat contact kan van alles zijn, de afdoening van de 

9 	Allinson (1984) geeft een introductie van de techniek. Ben ander standaardwerk over 
survival-analyse is Schmidt en Witte (1988). Zie verder Wartna (1999) voor een 
uitgebreider bespreking van de voordelen van het toepassen van survival-analyse bij 
recidive-onderzoek. 
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zaak en de aard van het delict doen niet ter zake. Het kan dus gaan om een 
winkeldiefstal die wordt afgedaan met een beleidssepot of om een poging tot 
doodslag die eindigt in een vrijheidsstraf. Naast de analyses van deze 
algemene recidive zullen er ook resultaten worden gepresenteerd van een 
reeks survival-analyses waarbij sprake is van een oplopende ernst van het 
eerste recidivedelict. Op grond van deze analyses kan het verloop van de 
'zware' recidive worden bestudeerd. 
De ernst van de totale recidive, dus van alle delicten die men na het verblijf 
in de behandelinrichting heeft gepleegd, zal worden beschreven in termen 
van de strafdreiging die bij deze delicten geldt. De emst van een 
recidivedelict wordt dan uitgedrukt in de maximale straf die men voor het 
plegen van dat delict kan krijgen. De recidivefrequentie tenslotte, zal worden 
berekend door per persoon het aantal recidivedelicten te tellen en het 
resultaat vervolgens te delen door het aantal maanden dat is verlopen sinds 
het vertrek uit de inrichting. Ook bij de recidivefrequentie kunnen met 
behulp van regressie-analyse verklarende modellen worden opgesteld die 
aangeven welke factoren van invloed zijn op het aantal recidivecontacten dat 
men heeft opgebouwd. Maar omdat vooralsnog niet duidelijk is welke 
techniek daar het best voor kan worden gebruikt, zal een dergelijke analyse in 
dit verslag ontbreken. 



3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses besproken. In 
paragraaf 3.1 wordt de onderzochte groep jongeren kort beschreven aan de 
hand van de intake- en verblijfsgegevens. Paragraaf 3.2 gaat in op de recidive. 
Zowel de prevalentie, snelheid, frequentie en ernst van de recidive komen 
aan de orde. Ook zal worden nagegaan welke factoren van invloed zijn op het 
vOOrkomen van recidive na vertrek uit de behandelinrichting. 

3.1 	Achtergronden en kenmerken van de onderzoeksgroep 

De belangrijkste kenmerken van de jongeren in de onderzoeksgroep komen 
hier kort aan bod. Zoals reeds werd aangegeven zijn de intake- en 
verblijfsgegevens in een eerder stadium verzameld en besproken (zie 
Boendermaker, 1995, 1998, 1999). 

3.1.1 Achtergrondgegevens en problematiek bij opname 

In de groep jongeren die in 1993 in een justitiele behandelinrichting werd 
opgenomen waren jongens met 73% veruit in de meerderheid (Boender-
maker, 1995). De gemiddelde leeftijd bij opname was vijftien jaar. Jongens 
zijn bij opname gemiddeld iets ouder dan meisjes. Ongeveer de helft van de 
jongeren heeft een niet-Nederlandse achtergrond. De grootste groep 
allochtone jongeren bestaat uit Maroldcaanse jongens. Aan 80% van de 
jongeren werd een civielrechtelijke maatregel opgelegd en aan 20% een 
strafrechtelijke. 1° Gemiddeld hebben de jongeren voor opname al drie 
eerdere plaatsingen" achter de rug en vooral jongeren met een strafrechte-
lijke maatregel zijn vaak al jong uit huis geplaatst. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de achtergrondkenmerken van de opgenomen jongeren (Boendermalcer 
1995, 1998), waarbij is uitgesplitst naar geslacht. 

Bij opname hebben de jongeren te kampen met meervoudige problematiek. 
Bij 80% van hen doen zich problemen voor op vier of meer van de op basis 
van de dossiersgegevens geconstrueerde probleemgebieden (Boendermaker, 
1998). Jongens en meisjes verschillen vooral in de mate waarin zij delicten 
plegen; in de dossiers van jongens is vaker sprake van ernstig delictgedrag 
dan in de dossiers van meisjes. Bij meisjes is relatief vaker sprake van 

I° 	De verhouding civiel/strafrechtelijke plaatsingen is inmiddels drastisch gewijzigd. 
Tegenwoordig wordt 45 procent van de jongeren op grond van een strafrechtelijke 
maatregel in een behandelinrichting opgenomen. 

i I 	Met de term 'plaatsingen' worden hier niet verblijfplaatsen, maar alleen daadwerkelijke 
'plaatsingen' door kinderrechter of gezinsvoogd bedoeld. Tussen twee opeenvolgende 
plaatsingen verblijven jongeren vaak op verschillende adressen of zwerven rond. Omdat 
informatie over de periode tussen twee officiele plaatsingen meestal onvolledig en 
onduidelijk was, zijn alleen officiele plaatsingen bekeken en niet verblijfplaatsen. 

/ ,1 



Tabel 1: 	Achtergrondgegevens van de groep jongeren die in 1993 in een 
justitiele behandelinrichting is opgenomen, naar geslacht 

achtergrondvariabele 

leeftijd bij opname 
13 jaar en jonger 	 11 	 11 	 12 
14 en 15 jaar 	 40 	 36 	 49 
16 en 17 jaar 	 45 	 47 	 38 
18 jaar en ouder 	 4 	 6 	 1 

gemiddelde leeftijd 	 15,4 

Wo totale groep 	Wo jongens 	0/0 meisjes 
(N=383) 	(N=279) 	(N=104) 

15,7 	 14,8 

etnische achtergrond 
Nederlands 	 50 	 47 	 56 
Surinaams/Antilliaans 	 13 	 12 	 14 
Marokkaans 	 18 	 23 	 6 
Turks/Zuid-Europees 	 9 	 9 	 10 
Aziatisch 	 3 	 3 	 6 
anders 	 6 	 6 	 8 

maatregel 
civielrechtelijk 	 80 	 74 	 96 
strafrechtelijk 	 20 	 26 	 4 

aantal eerdere plaatsingen 
geen 	 4 	 5 	 2 
een 	 21 	 24 	 14 
twee 	 21 	 23 	 16 
due 	 15 	 14 	 19 
vier en meer 	 39 	 34 	 49 

leefiljo,  eerste uithuisplaatsing 
10 jaar en jonger 	 19 	 17 	 23 
11 en 12 jaar 	 11 	 11 	 13 
13 en 14 jaar 	 34 	 30 	 44 
15 jaar en ouder 	 36 	 42 	 20 

weglopen, drugsgebruik en ernstige hechtingsproblematiek. In tabel 2 staan 
de probleemgebieden waarop jongens en meisjes het meest van elkaar 
verschillen. 
De informatie uit de YSR geeft een beeld van de problematiek zoals die door 
de jongeren zelf beleefd wordt. Wat opvalt is dat meisjes over de hele linie 
kennelijk meer problemen ervaren dan jongens. Jongens en meisjes 
rapporteren bij opname zowel geerternaliseerde (naar buiten gerichte) 
problemen, zoals agressief en antisociaal gedrag als geintemaliseerde (naar 
binnen gerichte) problemen, zoals teruggetrokkenheid, angst, somatische of 
depressieve klachten. De emst van deze problemen is vergelijkbaar met die 
van de zogenaamde klinische normgroep van jongeren die verwezen zijn 
naar de geestelijke gezondheidszorg (Verhulst e.a., 1997; In: Boendermaker, 

18 



Tabel 2: 

problematiek 
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Selectie van de problematiek bij opname van de groep jongeren die 
in 1993 in een justitiele behandelinrichting is opgenomen, naar 
geslacht 

% totale groep 	% jongens 	% meisjes 
(N=383) 	(N=279) 	(N=104) 

pro bleemgebieden 
hechtingsproblematiek 

geen 	 17 	 19 	 12 
matig 	 38 	 41 	 29 
ernstig 	 35 	 30 	 47 
ontbreekt 	 10 	 10 	 12 

delictgedrag 
geen 	 18 	 8 	 43 
matig 	 23 	 17 	 42 
ernstig 	 59 	 75 	 15 

drugsgebruik en weglopen 
geen 	 32 	 38 	 14 
matig 	 45 	 41 	 56 
ernstig 	 23 	 21 	 30 

YSR* 
geInternaliseerde problemen 

geen 	 36 	 37 	 32 
matig 	 12 	 13 	 10 
ernstig 	 29 	 23 	 45 
ontbreekt 	 23 	 27 	 13 

geexternaliseerde problemen 	 . 
geen 	 35 	 39 	 23 
matig 	 10 	 11 	 9 
ernstig 	 32 	 23 	 55 
ontbreekt 	 23 	 27 	 13 

totaal YSR 
geen 	 34 	 37 	 24 
matig 	 8 	 8 	 9 
ernstig 	 33 	 26 	 54 
ontbreekt 	 25 	 29 	 13 

NPV-J 
inadequatie 

zeer hoog/hoog 	 41 	 36 	 53 
gemiddeld 	 31 	 32 	 28 
laag/zeer laag 	 5 	 5 	 6 
ontbreekt 	 23 	 27 	 13 

Op basis van het aantal gerapporteerde problemen kunnen jongeren ingedeeld worden in de normale, 
borderline of klinische range (zie ook Boendermaker, 1999). Jongeren die in de normale range vallen 
rapporteren niet meer problemen dan jongeren uit de algemene normgroep en worden in de categorie 
'geen ondergebracht Jongeren die in de klinische range vallen rapporteren evenveel problemen als 
jongeren in de klinische normgroep en warden in de categorie "ernstig' ingedeeld. Jongeren die meer 
problemen rapporteren dan jongeren in de algemene normgroep, maar minder dan jongeren in de klinische 
normgroep scoren in de borderline range en worden in de categorie 'matig' ondergebracht. 



1998). De jongeren in de justitiele behandelinrichting rapporteren wel meer 
antisociaal gedrag dan de jongeren uit deze ldinische normgroep. Meisjes 
rapporteren meer (geInternaliseerde en geexternaliseerde) problemen dan 
jongens en scoren met name op antisociaal gedrag erg hoog. Dit hangt 
samen met het feit dat veel meisjes aangeven dat ze zijn weggelopen of drugs 
gebruiken. Een hoge score van jongens op antisociaal gedrag hangt daaren-
tegen samen met het plegen van delicten (Boendermaker, 1998). 
Ook uit de NPV(-1) gegevens blijkt dat de jongeren in de justitiele behandel-
inrichtingen vergelijkbaar zijn met andere probleemjongeren. Zij zijn 
gespannen, angstig, moeilijk in de omgang, dominant, weinig beInvloedbaar 
en hebben weinig doorzettingsvermogen. Met name op 'inadequatie' scoren 
zij erg hoog, wat aangeeft dat zij gespannen, angstig, moeilijk in de omgang, 
koppig en snel kwaad zijn en lang blijven moldcen na ruzies. Tabel 2 geeft een 
selectie van de belangrijkste verschillen tussen jongens en meisjes ten 
aanzien van de problematiek bij opname. Voor een precieze beschrijving 
verwijzen we naar Boendermaker (1999). 

3.1.2 Kenmerken van het verblijf 

Uit het onderzoek van Boendermaker (1998) blijkt dat ongeveer een derde 
van de opgenomen jongeren in een inrichting met een gesloten karakter 
verblijft. Het aandeel jongeren met een strafrechtelijke maatregel is bij 
gesloten inrichtingen groter (30%) dan bij open inrichtingen (15%). De 
jongeren in de gesloten inrichtingen zijn gemiddeld ouder dan de jongeren in 
open inrichtingen. Vergelijking van de opname- en venrekdatum laat zien dat 
de jongeren gemiddeld bijna 16 maanden in de justitiele behandelinrichting 
verblijven." Bijna een lcwart vertrekt binnen een half jaar. Een kleine groep 
(12%) brengt echter meer dan 2,5 jaar in de inrichting door. Zij zijn bij 
opname relatief jong waardoor het bij hen langer duurt voordat zij de leeftijd 
bereiken waarop de maatregel ten einde loopt of aan zelfstandig wonen toe 
zijn. 
Bijna de helft van de jongeren verlaat op een reguliere wijze de inrichting; zij 
vertrekken omdat hun behandeling volgens plan is afgerond of omdat de 
plaatsing beeindigd wordt door het aflopen van de opgelegde maatregel. 
Jongeren die weglopen, niet terugkeren van verlof of overgeplaatst worden 
naar een andere inrichting verlaten op niet-reguliere wijze de inrichting. Len 
lcwart van de jongeren is weggelopen of niet teruggekomen van verlof. 
Reguliere vertrekkers verblijven gemiddeld tweemaal zo lang in de inrichting 
als niet-reguliere vertreldcers; respectievelijk 449 dagen en 255 dagen 
Boendermaker, 1998). Jongens vertreklcen vaker door overplaatsing van een 
open naar een gesloten inrichting of door beeindiging van de opgelegde 
maatregel. Dit hangt samen met de hogere leeftijd van de jongens. Bij 
jongens is vaker geen reden van vertrek bekend dan bij meisjes. Meisjes 
vertrelcken verhoudingsgewijs jets vaker volgens plan, maar zijn ook wat meer 

12 De 48 jongeren waarvan de vertrekdatum in eerste instantie onbekend was zijn hier bij 
inbegrepen, waardoor de in tabel 3 gepresenteerde cijfers niet overeenstemmen met die 
in Boendermaker (1998,1999). 
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Tabel 3: 	Verblijfsgegevens van de groep jongeren die in 1993 in een 
justitiele behandelinrichting is opgenomen, naar geslacht 

soort inrichting 
open 
gesloten 

verblijfsduur 
1-6 maanden 	 22 	 23 	 20 
6-12 maanden 	 23 	 23 	 22 
12-18 maanden 	 21 	 19 	 25 
18-24 maanden 	 15 	 15 	 16 
24-30 maanden 	 8 	 9 	 6 
> 30 maanden 	 11 	 11 	 11 

reden van vertrek 
regulier 	 47 	 46 	 49 
niet-regulier 	 35 	 34 	 37 
onbekend* 	 18 	 20 	 14 

Het relatief hoge percentage 'onbekend' hangt samen met het feit dat geen reden van vertrek bekend is 
voor de jongeren waarvan de vertrekdatum in het follow-up onderzoek (Boendermaker, 1998) onbekend 
was (zie 2.2.2) 

te vinden in de groep weglopers. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
verblijfsgegevens, uitgesplitst naar geslacht. 

3.1.3 	Geregistreerde criminaliteit voor opname 
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totale groep 	% jongens 	% meisjes 
(N=383) 	(N=279) 	(N=104) 

68 	 68 	 67 
32 	 32 	 33 

Om de geregistreerde criminaliteit van de onderzochte groep jongeren voor 
opname in de behandelinrichting in beeld te krijgen, maakt Boendermaker 
(1998) gebruik van HKS-informatie. In de periode voor opname staan 211 
jongeren, 55% van de totale onderzoeksgroep, in het HKS geregistreerd. Zij 
pleegden gezamenlijk 1.714 delicten. Een klein deel van de jongeren staat 
meer dan tien keer geregistreerd, waarvan een enkeling zelfs 92 keer. Vooral 
jongens beschikken voor opname over politiecontacten. De relatief kleine 
groep meisjes die in het HKS voorkomt heeft minder delicten gepleegd. 
Afgaand op de aard van de delicten en de strafdreiging die daarmee gemoeid 
is, hebben meisjes voor opname ook minder ernstige delicten gepleegd dan 
jongens. Van de in het HKS geregistreerde delicten heeft 73% betreldcing op 
een vermogensdelict, 13% betreft een delict waarbij geweld gebruik is 
(tasjesroof, overval, mishandeling, doodslag), 8% bestaat uit vernieling en 3% 
betreft een zedendelict. Misdrijven in het kader van de Wegenverkeerswet, de 
Opiumwet of de Vuurwapenwet komen maar zelden voor. De 
geweldsdelicten, de ernstige vermogensdelicten en de zedendelicten zijn 
voornamelijk gepleegd door jongens die een strafrechtelijke maatregel 
opgelegd gekregen hebben. 



Tabel 4: 
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Geregistreerde criminaliteit voor opname van de groep jongeren die 
in 1993 in een justitiele behandelinrichting is opgenomen, naar 
geslacht 

% totale groep 	iongens 	% meisjes 
(N=383) 	(N=279) 	(N=104) 

HKS 
bekend 	 55 	 62 	 36 

gemiddeld aantal contacten 	 8,12 	 9,43 	 2,16 

soort delicten 
vermogensdelict 	 73 	 75 	 66 
geweldsdelict 	 13 	 13 	 18 
vernieling 	 8 	 8 	 16 

- zedendelict 	 3 	 3 
WvW 
Opiumwet 	 1 
vuurwapenwet 	 1 	 1 
overig 

JDS 
bekend 	 53 	 64 	 22 

gemiddeld aantal contacten 	 4,33 	 4,59 	 2,36 

soon delicten 
vermogensdelict 	 72 	 72 	 69 
agressief delict 	 16 	 16 	 23 
vermogensdelict met geweld 	8 	 9 	 2 
zedendelicten 	 2 	 2 	 2 
Opiumwet 
overige delicten 	 2 	 1 	 4 

In het kader van dit onderzoek is delinquent gedrag van de jongeren voor 
opname ook in kaart gebracht met behulp van informatie uit het JDS. Veer 
opname komen 202 jongeren (53%) voor in de justitiele documentatie. De 
overige 47 procent had tot aan opname voorafgaand aan de plaatsing in de 
behandelinrichting nog geen justitiecontact opgebouwd, in verreweg de 
meeste van gevallen (ca. 90%) ging het dan om een civielrechtelijke 
maatregel. Bij de jongeren met een strafrechtelijk verleden zijn over die 
periode in totaal 874 zaken op de uittreksels vermeld. De meeste jongeren 
(26%) beschikken voor opname in de inrichting over een zaak; meer dan de 
helft heeft minder dan vier zaken. Ruim 8% van de jongeren heeft voor 
opname in de behandelinginrichting al meer dan tien maal contact met 
justitie gehad. Diefstal komt het meest voor(72%) gevolgd door agressieve 
delicten (16%) en diefstal met geweld (8%). Zedendelicten, overige delicten en 
overtredingen van de opiumwet komen in verhouding erg weinig voor. Ook 
hier geldt dat jongens in het algemeen over meer en ernstiger zalcen, in 
termen van gewelddadigheid, beschildcen dan meisjes. Jongeren met een 
strafrechtelijke maatregel blijken bovendien meestal een omvangrijker 
justitieel verleden te hebben dan jongeren met een civielrechtelijke 
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maatregel. Tabel 4 geeft een overzicht van de geregistreerde criminele 
voorgeschiedenis, uitgesplitst naar geslacht en informatiebron. 
Uit tabel 4 blijkt dat in het HKS een groter percentage jongeren voorkomt 
dan in het JDS. Op zich hoeft dit hoeft geen verwondering te wekken. Het 
HKS heeft betreldcing op politiecontacten, terwijl het JDS een weergave geeft 
van de justitiecontacten. Alle jongeren met justitiecontacten moeten in 
principe ook over politiecontacten beschilcken, terwijl niet alle jongeren met 
politiecontacten ook met justitie in aanraking zijn geweest. Men mag dus 
verwachten dat het percentage jongeren in HKS hoger is dan in JDS. 
Opvallend is juist dat dit percentage nauwelijks hoger is. Vergelijking van • 

HKS- en JDS-informatie voor de periode vOor opname laat zien dat 61 
jongeren wel bekend zijn in het JDS, terwijl zij niet voorkomen in het HKS. 
Afwezigheid in het HKS betekent dus niet dat er vooraf geen delicten zijn 
gepleegd. Het percentage van 55% bekenden in HKS geeft met andere 
woorden een onderschatting van het werkelijke percentage jongeren met een 
criminele voorgeschiedenis. Ms de 61 jongeren die voor opname wel in het 
JDS, maar niet in het HKS voorkomen buiten beschouwing gelaten worden, is 
66% van de resterende 322 jongeren voor opname bij HKS bekend en is het 
percentage jongeren met eerdere politiecontacten aanzienlijk hoger dan het 
percentage jongeren met eerdere justitiecontacten. 
Het gemiddeld aantal contacten op basis van HKS-gegevens is hoger dan het 
gemiddeld aantal contacten op basis van JDS-gegevens. Ook dit is niet 
vreemd. Bij de HKS-gegevens vormen de afzonderlijke delicten het 
uitgangspunt, terwijl de JDS-informatie betrelcking heeft op strafzaken. Een 
zaak bestaat uit een verzameling feiten die gelijktijdig ter zitting worden 
gebracht. Een zaak kan dan ook meerdere delicten bevatten. Bovendien 
komen zoals gezegd, niet alle politiecontacten bij het Openbaar Ministerie 
terecht en eindigen sommige zaken in vrijspraak of een technisch sepot, 
zodat ze niet zijn meegeteld. 

3.2 	Recidive 

De periode vanaf het vertrek uit de inrichting tot 1 mei 1998, de 
sluitingsdatum van het onderzoek, vormt de observatietermijn voor de 
meting van de recidive. Voor alle jongeren in de onderzoeksgroep zijn JDS-
gegevens voor deze periode beschikbaar. De omvang van de 
observatietermijn is afhankelijk van de vertrekdatum en varieert per jongere. 
Gemiddeld zijn de jongeren na vertrek 42 maanden gevolgd. De minimale 
termijn bedraagt 2 maanden en het maximum is 62 maanden. Op de 
sluitingsdatum van het onderzoek komen in totaal 225 jongeren als 
'recidivist' in de justitiele documentatie voor.' Meer dan 70% van hen was 
ook vOor opname in de behandelinrichting al bij de CJD bekend. Onder de 
civielrechtelijk geplaatsten bedraagt dit percentage 48, onder de 
strafrechtelijk geplaatsten 77. De percentages recidivisten liggen dichter bij 

13 	Stellen dat het recidivepercentage na 62 maanden 60 procent bedraagt, zou onjuist zijn 
omdat niet iedereen de voile periode kon worden gevolgd. De percentages die verderop 
in de tekst worden genoemd zijn voor de verschillen in observatietermijn gecorrigeerd. 



Figuur 1: 	Verloop van de algemene recidive na verblijf in een JBI (n=378) 
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3.2.1 	De prevalende van recidive 
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In figuur 1 staan de prevalentie en snelheid van recidive van het cohort 
uitgestroomde jongeren over de totale observatieperiode afgebeeld. De 
resultaten hebben betrekking op 378 jongeren. De twee jongeren die op de 
sluitingsdatum van het onderzoek nog in de inrichting verblijven en de drie 
jongeren waarvan geen uitstroomdatum bekend is, zijn uit de 
onderzoeksgroep verwijderd. 
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elkaar; van de civielrechtelijk geplaatsten heeft 57 procent na het verblijf een 
of meer justitiecontacten, van de strafrechtelijk geplaatsten recidiveert 71 
procent. 
Tussen het vertrek uit de inrichting en 1 mei 1998 hebben de recidiverende 
jongeren in totaal 1089 maal contact met justitie gehad. Het aantal zaken per 
persoon varieert van 1 tot 29, met een gemiddelde van ruim 4 zaken. Het 
merendeel van de eerste recidivedelicten heeft betrekldng op een vermogens-
delict (59%), gevolgd door gewelddadige vermogensdelicten (10%) en 
agressieve delicten (21%). Verder worden zedendelicten (2%), overtredingen 
van de opiumwet (4%) en overige delicten (5%) als eerste recidivedelict 
genoemd. Van deze zaken is 31% gevoegd en 15% staat nog open. De overige 
zaken eindigden in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf/TBS/PIBB (18%), 
voorwaardelijke vrijheidsstraf/taakstraf (10%), transactie/boete (6%), beleids-
(8%) of technisch sepot (12%). 

P
ro

p
or

tie
  r

e
ci

di
vi

s t
e

n  



Tabel 5: 	Cumulatief percentage recidivisten na uitstroom uit een JBI 
(algemene recidive op basis van JDS; n=378) 

1 jaar 

30 

Schatting op basis van extrapolatie 

14 

2 jaar 	 3 jaar 4 jaar 	 5 jaar 

47 	 57 	 63 	 65* 
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Figuur 1 geeft een beeld van het verloop van de algemene recidive tot aan het 
eind van de observatietermijn." Op de horizontale as is de duur van de 
Inisdrijfvrije' periode aangegeven. In dit geval is dat dus de periode na 
vertrek uit de inrichting zonder justitiecontacten. Op de verticale as staat de 
cumulatieve recidivekans, oftewel de proportie recidivisten vermeld. Na 48 
maanden bedraagt deze 0,63. Dit betekent dat in de periode tot 4 jaar na 
vertrek uit de inrichting, in totaal 63% van de jongeren recidiveert. De 
`mediane overlevingstijd', het tijdstip waarop de helft van de groep heeft 
gerecidiveerd, bedraagt 25,33 maanden. Dat wil zeggen dat het ruim twee jaar 
duurt voordat de helft van de groep opnieuw in de fout is gegaan. Dit valt 
ook af te lezen uit de grafiek. 
Figuur 1 laat zien het aantal recidivisten gedurende de eerste 20 tot 25 
maanden vrij sterk toeneemt. In de periode daarna vertoont de grafiek een 
veel minder sterke stijging. Eerst is de recidivesnelheid kennelijk hoog, er 
komen in korte tijd veel nieuwe recidivisten bij. Daarna neemt de 
recidivesnelheid af. Het verloop van de curve laat ook zien dat de kans om te 
recidiveren het grootst is in de eerste twee tot drie jaar na uitstroom uit de 
inrichting. Dit blijkt ook uit tabel 5. Hierin wordt figuur 1 samengevat in een 
tabel met vaste observatieperioden. Per jaar staat het percentage jongeren 
weergegeven dat aan het eind van dat jaar gerecidiveerd heeft. In het eerste 
jaar na uitstroom recidiveert 30% van de jongeren. Meer dan de helft van de 
jongeren recidiveert in de periode tussen twee en drie jaar na uitstroom. 
Daarna komen er niet veel nieuwe recidivisten meer bij. 
Het recidivepercentage in het eerste jaar na uitstroom op basis van JD-
gegevens is exact gelijk aan het percentage recidivisten dat Boendermaker 
(1998) noemt op basis van de informatie uit het HKS. Dit laatste percentage 
werd echter berekend over een kleinere groep. De 61 jongeren die voor 
opname wel in het IDS voorlcwamen, maar niet in het HKS bleven bij de 
berekeningen buiten beschouwing. Omdat deze 61 jongeren gezien hun 
verleden een verhoogd recidiverisico vertegenwoordigen, mogen we 
aannemen dat op basis van de HKS-gegevens het percentage recidivisten is 
onderschat. 

Hoewel de maximale observatietermijn 62 maanden is, loopt de grafiek loopt door tot 
ongeveer 50 maanden. Na deze periode zijn er maar weinig jongeren over en krijgt de 
grafiek een instabiel verloop omdat een en.keling het algemene beeld geheel kan doen 
veranderen. Ms men bij wijze van schatting de lijn van de grafiek vanaf 50 maanden 
doortrekt, komt het percentage recidivisten na 60 maanden uit op ongeveer 65 procent. 



Figuur 2: 	Verloop van ernstige recidive na verblijf in een JBI (n=378) 
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3.2.2 	De prevalentie van ernstige recidive 
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Omdat de definitie van 'recidive' steeds meer beperkender wordt, neemt het 
aantal recidivisten voor de opeenvolgende gradaties van ernst steeds verder 
al Aan het eind van de observatietermijn bestaat de eerste groep uit 225 
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Criterium 1 

Criterium 2 

Criterium 3 
_ 

Criterium 4 

In figuur 2 staat nogmaals de grafiek met recidivekansen afgebeeld, maar nu 
uitgesplitst voor verschillende gradaties van de emst van het eerste recidive-
contact. Door steeds stringentere criteria te hanteren voor de kwalificatie van 
recidive, wordt een stapeling van curves verlcregen op basis waarvan het 
verloop van de meer ernstige recidive kan worden bestudeerd. De criteria die 
zijn gebruikt om tot deze 'geneste' overlevingsfuncties te komen zijn 
afkomstig van Van Emmerik (1985, 1989) en Leuw (1995, 1999). In hun 
onderzoek naar de recidive onder ex-TBS'ers hanteren zij de volgende, in 
ernst oplopende definities van 'recidive'. 

I Alle zaken na de uitgangsdatum, met uitzondering van zaken die zijn 
afgedaan met vrijspraak of die vanwege het ontbreken van wettig bewijs 
zijn geseponeerd. 

2 AIle zaken na de uitgangsdatum die tot een veroordeling, van welke aard 
dan ook, leidden. Zaken die werden afgedaan met een voeging of sepot 
blijven hierbij buiten beschouwing. 

3 Alle zaken na de uitgangsdatum die tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf leidden. 

4 Alle zaken na de uitgangsdatum die tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf van tenminste zes maanden of tot oplegging van TBS of een 
jeugdstrafmaatregel leidden. 
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recidivisten, de tweede groep bevat 184 jongeren, de derde 108 en de vierde 
53. Omdat ellce groep een deelverzameling vormt van de vorige, liggen de 
curves voor de opeenvolgende groepen netjes boven elkaar en verlopen zij 
steeds vlaldcer naarmate de zwaarte van de afdoening en daarmee de ernst 
van het recidivecontact toeneemt. Anders gezegd: hoe strenger de eisen die 
aan de afdoening van het eerste recidivecontact worden gesteld, hoe kleiner 
de kans op recidive en hoe kleiner het percentage recidivisten. Ms alle zaken 
als recidivedelict worden meegeteld, heeft na drie jaar bijvoorbeeld 57% van 
de jongeren gerecidiveerd. Ms alleen zaken die tot een onvoorwaardelijke 
vrijheidsstraf leidden als recidivedelict worden aangemerkt, daalt het 
percentage recidivisten na drie jaar tot ongeveer 25%. 
De mediane overlevingstijd, het tijdstip waarop de helft van de groep heeft 
gerecidiveerd, stijgt naarmate de zwaarte van de afdoening van het 
recidivedelict toeneemt. Voor de eerste groep bedraagt de mediane 
overlevingstijd ruim 25 maanden terwijl dit in de tweede groep ongeveer 42 
maanden is. In de laatste twee groepen is het recidivecriterium zo streng dat 
aan het eind van de onderzoeksperiode minder dan de helft van de groep 
heeft gerecidiveerd. Voor deze groepen kan de mediane overlevingstijd dus 
niet worden berekend. 

3.2.3 	Verklarende facto ren 
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Om te onderzoeken welke kenmerken van de jongeren samenhangen met de 
kans op recidive is een Cox regressie uitgevoerd. Dit is een speciale vorm van 
regressie-analyse waarbij een vergelijking (een model) wordt opgesteld die 

' en zo goed mogelijke voorspelling geeft van de kans op recidive gedurende de 
observatieperiode. Niet alle kenmerken die tot dusverre zijn besproken 
komen in aanmerking voor opname in het model. Op basis van een aantal 
criteria zijn uiteindelijk 11 variabelen geselecteerd.' Deze variabelen hebben 
betrelcking op achtergrondgegevens, persoonlijIcheidskenmerken, 
problematiek bij opname en omvang van het strafrechtelijk verleden. Ook de 
leeftijd ten tijde van de eerste uithuisplaatsing is als voorspeller 
meegenomen. 
De resultaten van de Cox regressie analyse staan vermeld in tabel 6. 16  In het 
bovenste deel van de tabel staan de variabelen weergeven die in belangrijke 

Om opgenomen te worden in de analyses dienden de variabelen voldoende valide 
waarnemingen te bevatten, significant met recidive samen te hangen en zo min mogelijk 
samen te hangen met andere variabelen. Een overzicht van de onderlinge correlaties 
tussen de variabelen is bijlage 1 weergegeven. 

16  Bij een Cox regressie wordt aangenomen dat de invloed van de variabelen op de 
recidivekans constant is in de tijd. Deze veronderstelling van `proportionaliteie is getoetst 
door een aantal analyses uit te voeren met tijdsafhankelijke covariaten. Dit leverde geen 
significante interacties op. Er is overigens ook met behulp van de in Allison (1984, pp. 29) 
beschreven procedure gecontroleerd of er sprake was van random censoring. Dit bleek het 
geval. We mogen dus aannemen dat respondenten op grond van toeval vroegtijdig uit het 
onderzoek wegvallen. Er is geen speciale reden waarom de observatietermijn van de ene 
respondent korter is dan die van een ander. 



Tabel 6: 	Resultaten Cox regressie van de kans op algemene recidive na 
verblijf in een JBI (n=378) 

vanabelen niet in het model 

verblijfstitel 
leeftijd ttv opname 
hechtingsproblematiek 
delictproblematiek 
duur verblijf 
reden vertrek 

17 

vanebelen in het model 

justitieel verleden 
aantal justitiecontacten 
leeftijd ttv 1e uithuisplaatsing 

totale score YSR 

eB 	P 	grotere recidivekans indien 

	

2,16 	0,00 

	

1,05 	0.01 

	

0,80 	0,00 

	

0,99 	0,01 

0,33 
0,94 
0,13 
0,05 
0,90 
0,07 

totaalscore inadequatie 	 0,62 
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wel bekend bij justitie voor opname 
meer justitiecontacten 
jonger ttv P uithuisplaatsing 

lagere totaalscore 

mate bijdragen aan de voorspelling van de kans op recidive.' Dit zijn 
geslacht, justitieel verleden, aantal justitiecontacten voor opname, leeftijd ten 
tijde van de eerste uithuisplaatsing en totale YSR-score. In het onderste deel 
van de tabel staan de variabelen die niet in het model opgenomen worden 
omdat zij, gegeven de invloed van de andere variabelen, geen belangrijke rol 
spelen bij het voorspellen van de recidivekans. Achtergrondvariabelen en 
variabelen met betreldcing tot het justitiele verleden zijn kennelijk het 
belangrijkst, persoonlijkheidsvariabelen en verblijfsgegevens spelen geen rol 
van betekenis. De verblijfstitel evenmin. Omdat binnen de groep die 
recidiveert, het merendeel van de civielrechtelijk ingestroomde jongeren net 
als de strafrechtelijk ingestroomde jongeren, over een strafrechtelijk verleden 
beschikt, heeft de verblijfstitel op zich geen voorspellende waarde. De 
totaalscore op de YSR, die een weergave vormt van de door de jongeren 
ervaren problematiek bij opname, draagt wel enigszins bij aan de 
voorspelling van de recidivekans. 
In de tweede kolom van tabel 6 staat eB, de exponent van het regressie-
gewicht, weergegeven. Dit is een maat voor het verband tussen het 
betreffende kenmerk en de kans op recidive. Afgaand op de waarden in de 
tabel hebben jongens een bijna tweemaal (1,94) zo grote kans om na verblijf 
in een justitiele behandelinrichting te recidiveren dan meisjes. Jongeren met 
een strafrechtelijk verleden lopen meer dan tweemaal (2,16) zoveel risico om 
te recidiveren dan jongeren die voor opname niet met justitie in aanralcing 
zijn geweest. En elk extra justitiecontact veer opname vergroot de kans op 
recidive met 5%. 
Een exponent lcleiner dan een betekent dat er sprake is van een negatief 
verband. Een lagere leeftijd ten tijde van de eerste uithuisplaatsing vergroot 

Variabelen worden geselecteerd op basis van het significantieniveau van hun bijdrage, p 
moet kleiner zijn dan 0,05 zijn. Hoe goed de gezamenlijke voorspelling is, kan niet 
worden vastgesteld. Er bestaat met betrekking tot Cox regressie geen consensus over een 
geschikte 'goodness-of- maat die de kwaliteit van de gevonden oplossing weergeeft. 
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de kans op recidive; elke leeftijdscategorie lager leidt tot een 20% grotere 
recidivekans. Ms de totale YSR-score een punt daalt, neemt de kans op 
recidive met 1% toe. Dit laatste lijkt een verrassende uitkomst, want men zou 
verwachten dat jongeren met meer problemen ook meer delicten zouden 
plegen. De YSR meet echter de problematiek zoals die door de jongeren zelf 
wordt ervaren. Een lage score geeft slechts aan dat de jongere zelf geen 
problemen ervaart, maar wil niet zeggen dat er geen sprake van problematiek 

noch dat er geen justitieel verleden zou zijn. Wellicht hebben de jongeren 
die recidiveren juist meer de neiging om problemen te ontkennen dan de 
overige jongeren. Dit zou verldaren waarom een lagere YSR-totaalscore 
samenhangt met een hogere recidivekans. 
Uit tabel 6 blijkt dat vooral het hebben van eerdere justitiecontacten sterk 
samenhangt met de recidivekans. Intake- en verblijfsgegevens voegen hier 
weinig aan toe. Men zou kunnen zeggen dat de invloed van deze variabelen 
overschaduwd wordt door de invloed van het hebben van een strafrechtelijk 
verleden. 19  Jongeren die een strafrechtelijke maatregel kregen opgelegd 
hebben weliswaar een grotere kans om te recidiveren dan jongeren die een 
civielrechtelijke maatregel lcregen opgelegd (71 tegen 57 procent), maar als 
het strafrechtelijk verleden in de analyses wordt betrokken dan valt dit 
verschil weg. Civielrechtelijk geplaatsen met een strafrechtelijk verleden 
recidiveerden even vaak als strafrechtelijk geplaatsten met een strafrechtelijk 
verleden. Een soortgelijke redenering gaat op voor de invloed van alle andere 
variabelen in de onderste helft van tabel 6. 
De resultaten van de Cox regressie zijn niet bepaald verrassend. In veel 
(internationaal) onderzoek komt het strafrechtelijk verleden naar voren als 
belangrijkste voorspeller van latere recidive. De uitkomsten komen grofweg 
ook overeen met de eerdere bevindingen van Boendermaker (1998). Zij vond 
dat de recidive gebaseerd op HKS-gegevens samenhangt met geslacht en 
strafrechtelijk verleden. Het zijn vooral jongens en jongeren met een 
strafrechtelijk verleden die recidiveren. Boendermaker laat verder zien dat 
recidivisten gemiddeld ouder zijn dan de rest van de opgenomen jongeren, 
dat zij maar kort in de behandelinrichting verbleven, vaker een 
strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen hadden en valcer op niet-
reguliere wijze vertrokken zijn. De resultaten van de huidige, multivariate 
analyses laten evenwel zien dat van alle grootheden met name het al dan niet 
hebben van een strafrechtelijk verleden indicatief is voor het optreden van 
latere recidive. 

18 	Boendermalcer (1999) constateert dat de correlatie tussen de problematiek die met behulp 
van de YSR in kaart gebracht is en de zes samengestelde dossiervariabelen inderdaad erg 
laag is. Om de problematiek van jongeren goed in kaart te brengen is dan ook informatie 
uit meerdere bronnen benodigd (Verhulst e.a., 1997; In: Boendermaker, 1999). 
In een Cox regressie waarbij alle variabelen die betrekking hebben op het strafrechtelijk 
verleden buiten beschouwing gelaten zijn blijken naast geslacht, YSR-score en leeftijd ten 
tijde van de eerste uithuisplaatsingen ook hechtings- en delictproblematiek en de reden 
van vertrek (regulier of niet-regulier) een rol te spelen bij de voorspelling van recidive. 
Deze variabelen hangen echter sterk samen met het strafrechtelijk verleden en het is dus 
geen wonder dat zij niet in het model opgenomen worden zodra het strafrechtelijk 
verleden als voorspeller gekozen wordt. 



Tabel 7: 	Frequentie en totale ernst van de recidivecontacten (n=225) 

aantal recidivecontacten 	 4,3 	1 	29 	1 	3 	6 
aantal recidivecontacten per jaar 	1,2 	0,2 	8 	0,4 	0,8 	1,5 
omloopsnelheid in maanden 	20,4 	1,5 	59,4 	8 	15 	28,7 
strafdreiging in maanden 	289 	0,1 	1921.2 	76 	182,6 	396,9 

3.2.4 	De frequentie en ernst van de recidive 

gemid- mini- 	maxi- 	25° 	50° 
deld 	mum 	mum 	perc. 	perc. 

75e 

perc. 
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Tot dusver hadden de analyses betrelcking op het eerste recidivedelict. In 
tabel 7 staan enkele statistieken met betrekking tot de totale recidive 
weergegeven. Hierbij gaat het dus niet langer alleen over het eerste 
recidivedelict, maar worden, indien er sprake is van recidive, alle 
recidivecontacten in de analyses betroldcen. Op de eerste rij staat het totaal 
aantal recidivecontacten per recidivist weergegeven. Het aantal contacten 
varieert van 1 tot 29 met een gemiddelde van ruim 4. Een lcwart van de 
recidiverende jongeren pleegt niet meer dan 1 delict, de helft maximaal 3 en 
drielcwart niet meer dan 6. Bij deze frequenties is niet gecorrigeerd voor 
onderlinge verschillen in de observatietermijn. De periode 'at risk', oftewel de 
periode tussen de einddaturn van het onderzoek en uitstroom uit de 
inrichting waarbinnen delicten gepleegd kunnen worden, verschilt per 
jongere. Hoe korter deze risicoperiode, hoe kleiner de kans dat er veel 
delicten gepleegd zijn. De gemiddelde risicoperiode voor de recidiverende 
jongeren bedraagt 44,5 maanden met een minimum van 7,7 en een 
maximum van 61,4 maanden. Op de tweede rij van tabel 7 staat het totaal 
aantal contacten per jongere per jaar vermeld. Nu wordt dus rekening 
gehouden met de lengte van de risicoperiode. De aantallen vallen dan 
uiteraard lager uit dan bij de ongecorrigeerde frequentie. 
In de derde rij van tabel 7 staat de omloopsnelheid weergegeven. Dit is de 
gemiddelde tijdsduur tussen de delicten. De gemiddelde omloopsnelheid 
bedraagt ruim 20 maanden. Bij de helft van alle recidiverende jongeren is het 
gemiddelde tijdsverloop tussen twee opeenvolgende recidivedelicten minder 
dan 15 maanden. 
De 1089 delicten die na het verlaten van de inrichting gepleegd worden 
verschillen in aard en ernst. Een manier om de ernst van de recidive in kaart 
te brengen is om deze uit te druldcen in de maximale strafdreiging. Aan elk 
delict hangt een maxirnale strafdreiging vast. Door per persoon de 
strafdreiging van gepleegde recidivedelicten op te tellen lcrijgt men een 
indruk van de ernst van de totale recidive. Aan het gebruik van deze maat 
kleven natuurlijk ook beperIcingen. De maximale strafdreiging wordt in 
Nederland vrijwel nooit opgelegd. De totale strafdreiging geeft dan ook geen 
indicatie van de afdoening van de delicten. Maar het drukt de emst van de 
totale recidive wel op een gestandaardiseerde wijze uit en dat maakt het 
mogelijk om met deze maat resultaten uit divers onderzoek met elkaar te 
vergelijken. In deze groep bedraagt de totale strafdreiging minimaal 3 dagen 



Tabel 8: 	Verband tussen aard en totaal aantal recidivecontacten 
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aantal 	 soort delict in procenten 
recidivecontacten 	1 	2 	3 	4 	5 	>5 	totaal 

N=61 N=48 N=21 N=24 N=14 N=57 N=225 

vermogen 	 46% 	58% 	50% 	51% 	57% 	67% 	61% 
vermogen met geweld 	10% 	13% 	18% 	11% 	12% 	8% 	10% 
agressie 	 20% 	19% 	13% 	30% 	21% 	16% 	18% 
zeden 	 5% 	2% 	3% 	2% 	 10/o 	2% 
opium 	 6% 	3% 	13% 	2% 	1% 	2% 	3% 
overig 	 13% 	5% 	3% 	4% 	9% 	6% 	6% 

100% 10 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

en de maximaal 160 jaar. Gemiddeld bedraagt de totale strafdreiging bijna 24 
jaar. 

Tabel 8 geeft een beeld van het verband tussen het totaal aantal gepleegde 
delicten en de aard hiervan. Van alle recidivedelicten heeft het merendeel 
betrelddng op een vermogensdelict (61%), gevolgd door agressieve delicten 
(18%) en gewelddadige vermogensdelicten (10%). Zedendelicten (2%) en 
overtredingen van de Opiumwet (3%) komen minder frequent voor. De 
resterende 6% valt in de categorie `overige delicten'. 
Naarmate het totaal aantal gepleegde delicten per jongere stijgt, doen zich 
bovendien verschuivingen in de aard van de gepleegde delicten voor. Tabel 8 
geeft een overzicht van het verband tussen het totaal aantal gepleegde 
delicten en de aard van de delicten. Hieruit blijkt dat een stijging van het 
totaal aantal delicten vooral samengaat met een stijging van het aandeel 
vermogensdelicten. Jongeren die veel delicten plegen, plegen in verhouding 
vooral meer vermogensdelicten en maken zich relatief minder vaak schuldig 
aan andere soorten delicten. 
Ook voor het aantal recidivedelicten kan een verklarende regressie-analyse 
worden uitgevoerd. Gezien de (scheve) verdeling van het aantal 
recidivecontacten lijkt een normale lineaire regressie echter niet op zijn 
plaats. Uit nader onderzoek moet blijken welke technieken hier het beste 
kunnen worden toegepast. Het opstellen van een verklarend model voor het 
aantal recidivecontacten voert in het kader van dit onderzoek dan ook te ver. 
In een volgend onderzoek zal wel aandacht worden besteed aan factoren die 
samenhangen met de recidivefrequentie en zal ook de ernst van de totale 
recidive nader worden geanalyseerd. 



4 Conclusie en discussie 

De resultaten van deze studie wijzen uit dat als ex-pupillen van justitiele 
behandelinrichtingen recidiveren, zij daar doorgaans mee beginnen in de 
periode tot drie jaar na vertrek uit de inrichting. Tot 1 jaar na het vertrek 
blijkt 30 procent (opnieuw) in contact te zijn gekomen met justitie. Na twee 
jaar is dit percentage opgelopen tot 47 en na drie jaar heeft inmiddels 57 
procent een of meermalen gerecidiveerd. Daarna, wanneer men het verblijf 
in de behandelinrichtingen dus al meer dan drie jaar achter de rug heeft, 
komen er nog slechts enkele nieuwe recidivisten bij. De genoemde 
percentages betreffen overigens de algemene recidive, alle justitiecontacten 
inzake misdrijfzaken tellen mee, ongeacht hun ernst of afdoening. Let men 
alleen op de contacten die uitmonden in een veroordeling tot een 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dan komt de prevalentie van recidive ook na 
drie jaar niet boven de 25 procent. 
Gaat het echter om algemene recidive, dan gaat binnen drie jaar na het 
verblijf dus meer dan helft van de groep zichtbaar in de fout. Het is moeilijk 
vast te stellen of dit percentage hoog is of niet. Het lijkt op het eerste gezicht 
misschien veel, temeer als men bedenkt dat ongeveer eenderde van deze 
groep voorafgaand aan het verblijf nog geen justitiecontacten had 
opgebouwd. Om het resultaat op waarde te kunnen schatten is evenwel 
vergelijlcingsmateriaal nodig en dat is vooralsnog niet voorhanden. Uit eerder 
onderzoek onder deze groep zijn weliswaar andere recidivecijfers bekend, 
Boendermaker vond dat 30 procent van de groep binnen een jaar na het 
vertrek opnieuw met de politie in aanraldng kwam. Maar ook op grond van 
deze cijfers is het niet mogelijk de effectiviteit van het verblijf in de 
inrichtingen te bepalen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat dit percentage 
een onderschatting vormt van het ware aantal recidivisten. 
Om werkelijk zicht te lcrijgen op de effectiviteit van een justitiele interventie 
moeten de resultaten in de onderzoeksgroep kunnen worden afgezet tegen 
de resultaten in een groep die in alle relevante opzichten vergelijkbaar is, 
maar de betreffende interventie niet heeft ondergaan. De resultaten van de 
interventie dienen bovendien niet alleen te worden gemeten in termen van 
recidive. Naast het uitsluiten of reduceren van nieuwe criminaliteit gelden bij 
interventies die zijn gericht op 'resocialisatie' of 'maatschappelijke 
reintegratie' vaak andere - meer onmiddellijke - doelstellingen zoals het 
vergroten van de sociale vaardigheden en het vinden van woonruimte of een 
opleiding. Zeker bij een interventie als plaatsing in een behandelinrichting 
dienen ook deze en andere operationele doelen bij de evaluatie te worden 
betroklcen, ook al staan ze vanuit een justitieel perspectief geredeneerd, 
uiteindelijk in dienst van het terugdringen van de recidive. 
Voor een goede evaluatie is het vinden van een geschikte controlegroep 
echter van vitaal belang. En dat zou in het geval van onderzoek naar de 
effecten van behandelinrichtingen wel eens problemen kunnen opleveren, 
want de jongeren waar het om gaat worden niet toevallig in deze inrichtingen 
geplaatst. Juist omdat zij te kampen hebben met een meervoudige 
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problematiek en juist omdat zij al eerdere justitiecontacten hebben 
opgedaan, komen zij in een behandelinrichting terecht. Met andere woorden: 
als jongeren al dezelfde kenmerken en achtergronden vertonen en zij 
kennelijk vergelijkbaar zijn, dan worden zij in een behandelinrichting 
opgenomen en kunnen zij dus geen deel uitmaken van een controlegroep. 
Indien een deel van de kandidaten bewust een plaats in een 
behandelinrichting zou worden onthouden, zouden de zaken anders komen 
te liggen. Maar in Nederland kennen we geen gerandomiseerde toewijzing 
aan strafrechtelijke interventies. 
Wat we in de tussentijd wel kunnen doen om de effecten van het verblijf in 
de behandelinrichtingen tenminste op het spoor te komen, is het formeren 
van subgroepen en het doen van herhaalde metingen. Door op gezette tijden 
het recidive-onderzoek te herhalen en de resultaten uit te splitsen naar type 
inrichting, soort behandeling e.d., blijven we op de hoogte van de 
uitstroomresultaten in deze sector en zijn we tenminste in een positie om 
eventuele ontwildcelingen in de omvang van de recidive vroegtijdig te 
onderkennen. Een verlaging of verhoging van het recidiveniveau zou kunnen 
wijzen op verbetering of verslechtering van de behandelresultaten, al moet 
daarbij natuurlijk altijd rekening worden gehouden met verschuivingen 
binnen de onderzoekspopulatie, met wijzigingen in het beleid of met 
veranderde maatschappelijke omstandigheden. Ads de groep ex-bewoners van 
de behandelinrichtingen 'zwaarder' wordt, om maar een voorbeeld te 
noemen, dan kunnen we bij gelijkblijvende behandelresultaten en 
ongewijzigd beleid als vanzelf meer recidive tegemoet zien. 
Door blijvend onderzoek te doen naar de recidive na een verblijf in een 
behandelinrichting ontstaat er referentiemateriaal, een standaard die 
duidelijk maakt wat we in grote lijnen van deze justitiele interventie mogen 
verwachten. De groep ex-bewoners van behandelinrichtingen zal om die 
reden dan ook worden opgenomen in de Recidivemonitor, een 
onderzoeksproject waarin met regelmatige tussenpozen en op eenduidige 
wijze recidivemetingen worden gedaan bij vaste groepen justitiabelen. Ook 
de jongeren die in opvanginrichtingen hebben gezeten zullen aan de 
Recidivemonitor deelnemen. Van beide groepen jongeren is immers het 
interessant om te bezien hoe de criminele carrieres zich verder ontwiklcelen. 
Beide groepen zullen daarom tot vet in hun volwassenheid onderzoeksmatig 
worden gevolgd. 
De ontwikkeling van de Recidivemonitor is momenteel in voile gang. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een speciale database 
voor onderzoek naar recidive. Volgend jaar hopen we de eerste recidive-
overzichten te kunnen presenteren. In de tussentijd hebben we in het kader 
van de onderhavige studie kunnen 'warmdraaien' met het gebruik van 
standaardanalysetechnieken. Hoe de analyse van de frequentie en ernst van 
de recidivedelicten dient te verlopen is nog niet geheel duidelijk. Op dit vlak 
zal nog wat ontwikkelwerk moeten worden verricht. Voor het meten en 
analyseren van de prevalentie en snelheid van de eventuele recidive liggen de 
zalcen anders. Met betrekking tot deze aspecten van het recidivebegrip zal 
ook in de toekomst gebruik worden gemaakt van survival-analyse. Deze 
techniek houdt rekening met verschillen in observatietermijn en maakt het 
mogelijk om een inschatting te maken van de factoren die van invloed zijn op 
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het vOorkomen van recidive. De grafiek met de recidivekansen geeft een 
beeld van de toename van het aantal recidivisten naarmate de tijd vordert. 
Bij elke recidivestudie kan een dergelijke grafiek worden opgesteld, zodat de 
resultaten uit verschillende studies onderling vergelijkbaar zijn. 
Het toepassen van survival-analyse op de gegevens van de groep ex-pupillen 
van behandelinrichtingen heeft duidelijk gemaalct welk niveau van recidive er 
op middellange termijn van deze groep valt te verwachten. Ook is duidelijk 
geworden welke factoren van invloed zijn op het opnieuw voOrkomen van 
geregistreerde criminaliteit. Uit de analyses blijkt dat het vooral 
strafrechtelijke variabelen zijn die de kans op latere recidive bepalen. Naast 
geslacht - jongens recidiveren vaker dan meisjes - spelen het hebben van 
eerdere justitiecontacten en het aantal justitiecontacten een rol. Daarnaast is 
de leeftijd waarop men voor het eerst uit huis werd geplaatst van belang. Hoe 
lager de leeftijd waarop dat gebeurde, hoe groter de kans op recidive na 
verblijf in de behandelinrichting. De aard van de problematiek ten tijde van 
de opname, dat wil zeggen het soort problemen waarmee de jongeren bij 
binnenkomst te kampen hebben, doet er gegeven de invloed van de eerder 
genoemde variabelen niet veel toe. Hetzelfde geldt voor verblijfsgegevens, 
zoals de duur en de titel van het verblijf en de reden van het eventueel 
voortijdig vertrek. Deze grootheden hangen zelf sterk samen met de 
aanwezigheid van een justitieel verleden en dragen daarom niet verder bij 
aan de mogelijke voorspelling van recidive. 
Wat zeggen deze resultaten ons nu? Op de eerste plaats blijkt dat zaken 
waarvan men op het eerste gezicht zou denken dat die bepalend zijn voor het 
succes van een plaatsing in een behandelinrichting, in feite een 
ondergeschikte rol spelen. Ms een jongere al eerder met justitie in aanralcing 
is gekomen, is de kans op succes sowieso gering. Het maakt dan niet uit of de 
inrichting een gesloten of meer open regime voert of dat de plaatsing op 
grond van een civielrechtelijke of op grond van een strafrechtelijke maatregel 
plaatsvindt. Met name het laatste is opmerkelijk, omdat er nog wel eens 
stemmen opgaan om jongeren die op grond van een civielrechtelijke 
maatregel in een behandelinrichting worden geplaatst vanwege het 
Infectiegevaar' af te schermen van jongeren met een strafrechtelijke 
maatregel. Maar daartoe lijkt gelet op de resultaten van dit onderzoek geen 
aanleiding te zijn. De `civielrechtelijken' die recidiveerden hebben in 
meerderheid evengoed een strafrechtelijk verleden. Het onderscheid wel of 
geen eerdere justitiecontacten is van wezenlijker belang voor de kans op het 
vOorkomen van nieuwe criminaliteit, naast de vraag of men met een jongen 
of meisje te doen heeft. 
Op de tweede plaats wijzen de uitkomsten nog eens op het belang van 
vroegtijdige preventie. Het feit dat het strafrechtelijk verleden in deze studie 
naar voren komt als belangrijkste voorspeller van latere recidive, geeft aan 
dat men de pijlen beter kan richten op het voorkomen van de problemen die 
leiden tot vroegtijdige criminaliteit dan op het `genezen' van problemen die 
ten grondslag lijken te liggen aan de latere criminaliteit. Een verblijf in een 
behandelinrichting wordt vaak voorafgegaan door eerdere uithuisplaatsingen 
en vormt doorgaans het voorlopig sluitstuk van een periode waarin de 
contacten met hulpverleningsinstanties en justitie-instellingen ellcaar in rap 
tempo hebben opgevolgd. Ms het ons gaat om de preventie van verdere 



20 Boendermaker, Van der Heiden en Wartna, in voorbereiding. Deze studie heeft 
betreklcing op de 161 respondenten die geinterviewd konden warden circa een jaar na 
hun vertrek uit de behandelinrichting. Omdat de respondenten van de interviews onder 
meer is gevraagd de YSR opnieuw in te vullen, kunnen de interviewgegevens warden 
aangewend am eventuele effecten van de behandeling aan te tonen. 
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criminaliteit, dan kunnen we in elk geval ten aanzien van de recidivisten in 
de groep stellen dat de interventies die in de loop van de tijd zijn gepleegd 
niet afdoende hebben geholpen. Ook het verblijf in de behandelinrichting 
bood kennelijk onvoldoende soelaas. 
Is er van een verblijf in een behandelinrichting dan helemaal geen heil te 
verwachten? Dat valt op grond van de resultaten van deze studie evenmin te 
zeggen. Misschien heeft de interventie in deze groep een aantal jongeren met 
succes van criminaliteit weerhouden, 29 procent van de groep had bij het 
sluiten van het onderzoek nog steeds geen geregistreerde contacten en 11 
procent kwam na het verblijf niet meer in het JDS voor. Misschien ligt het 
succes wel in de reductie van de omvang van de recidive, een lagere 
recidivefrequentie of -ernst, of zijn op andere terreinen dan recidive positieve 
effecten behaald. Op basis van de resultaten van deze studie valt daar 
moeilijk iets over te zeggen. In een volgende publicatie zullen we nader 
ingaan op de mogelijke effecten van de behandeling tijdens het verblir. 
Duidelijk is wel dat als men zich richt op het voorkomen van recidive men 
over van het succes van deze interventie geen al te hoog gespannen 
verwachtingen moet hebben. Wanneer iemand in een behandelinrichting 
wordt geplaatst is er in het !even van de jongere vaak al veel fout gegaan Het 
is niet reeel is om te veronderstellen dat dit in alle gevallen met een verblijf in 
een justitiele inrichting kan worden rechtgezet. 



Summary 

Recidivism among Dutch juveniles who 

stayed at a residential judicial treatment 

facility 

The present study may be regarded as a sequel to the ones conducted by 
Boendermalcer (1996, 1998, 1999). Her study concerned a group of 383 
juveniles incarcerated in a residential judicial treatment facility in 1993. 
Recidivism after release was one of the aspects she investigated. Within a 
year after having left the facility, 30% of the youngsters had been in contact 
with the police. The results presented here relate to a longer follow-up 
period: up to five years after release. Furthermore, the recidivism assessment 
is based on adjudicated cases rather than police records. 
On average the juveniles are 15 years of age at admission in a judicial 
treatment facility. Most of them are boys (73%). The mayority is admitted 
under a civil measure (80%). The remaining 20% enter treatment under a 
penal measure. All juveniles show a wide range of (severe) behavioural 
problems at the time of admission in the treatment facility. The behavioural 
problems of boys mostly relate to delinquency. Girls, on the other hand, 
mainly experience problems that originate in running away from home and 
drugabuse. Moreover they show attachmentproblems. Most juveniles have a 
history of previous placements in various facilities and more than half of 
them acquired police records (55%) or criminal records (53%) prior to 
admission. Boys, more frequently than girls, already have a criminal history 
at admission in a judicial treatment facility. 
To account for the percentage of juveniles that acquired criminal records 
after leaving the residential treatment centre, a technique was used that 
corrects for the fact that not all juveniles leave the facility at the same day. 
Survival analysis takes into account these differences in observation period. 
Overall recidivism percentages amount to 30% in the first year after 
departure. Hereby every single judicial contact not leading to a dismissal on 
technical grounds or an aquittal, is regarded as recidivism. Three years after 
release, this percentage amounts to 57%, a significant increase. After two 
more years the increase is less sharp. 
If the recidivism rate is restricted to the more serious offences the 
percentages drop. The recidivism rate of juveniles who are (once more) 
convicted unconditionally amounts to no more than 25%, even after three 
years. The percentage of overall recidivism after one year is exactly the same 
as the percentage reported by Boendermaker which was based on 
policefigures (30%). A considerable part of the recidivists are juveniles 
admitted under a civil measure (76%). Factors that contribute to the 



occurence of judicial contacts include male gender, the occurence of 
previous judicial records, a high number of previous judicial contacts 
and young age at first referral to a youth institution or a foster home. On 
average the 225 recidivists acquired 1,2 new criminal cases each year. The 
mean time between two contacts was more than 20 months. The severity of 
the offences committed by recidivists can be deducted from the maximum 
prison sentence the court may impose. The mean total amounted to 289 
months. 
Although the results presented here allow to draw conclusions regarding 
recidivism that may be expected following treatment in a juvenile judicial 
treatment facility, the absence of a control grouP precludes a satisfactory 
interpretation of the results. Repeated recidivism surveys may give an 
advanced insight into the effectiveness of juvenile judicial treatment. 
Therefore, those who are released from a judicial treatment facility will be 
included in the so called Recidivemonitor (monitoring recidivism), a research 
project that aims to measure recidivism among groups of judicials, based on 
standardised methods measuring recidivism at regular points in time. 
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Bijlage 	Samenhang potentiele 

voorspellers recidive 

recidive 	sekse titel 	Iftopn intot 	ysrtot hecht delict Nvoor verblijf 	verleden 	vertrek 	Iftuit 

recidive 
sekse 	-.32** 
titel 	.13*  
Iftopn 	.14** 	-.14** 	.28** 
intot 	-.24** 	.40" -.18" -.28** 
ysrtot 	-.19** 	.32" 	.01 	-.03 	.71" 
hecht 	-.11* 	.14" 	.10 	.00 	.07 	.11* 
delict 	.36" 	-.54** 	.33** 	.26" -.27** -.16** -.06 
Nvoor 	.39** 	-.31** 	.36" 	.24" -.22** -.11* 	-.10 	.43** 
verblijf 	-.22** 	.02 	-.02 	-.40** .08 	-.02 	.06 	-.20** -.25" 
verleden 	.42" 	-.38** 	.23** 	.18" -.23** -.13* 	-.10 	.48** 	.61" -.17" 
vertrek 	.24" 	-.08 	.09 	.308* -.05 	-.00 	-.10* 	.17** 	.21" -.64" 	.14** 
Iftuith 	-.02 	-.148* 	.13* 	.34** 	-.16** 	-.11 	-.12* 	.13* 	.13* 	-.15** 	.07 	.12* 

recidive 	= recidive 
sekse 	= geslacht 
titel 	= verblijfstitel 
Iftopn 	= leeftijd ten tijde van opname 
intot 	= totaalscore inadequatie 
ysrtot 	= totaalscore YSR 
hecht 	= hechtingsproblematiek 
delict 	= delictproblematiek 
Nvoor 	= aantal delicten voor opname 
verblijf 	= duur van het verblijf 
verleden 	= strafrechtelijk verleden 
vertrek 	= reden van vertrek 
Iftuith 	= leeftijd ten Ode van eerste uithuisplaatsing 

* 	significant op 0,01 niveau 
** significant op 0,05 niveau 
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