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5Voorwoord

Voorwoord

Onderzoek op het terrein van de levensloopcriminologie laat zien 

dat uiteindelijk alle criminelen stoppen met misdaad (desistance) 

(Laub en Sampson, 2003). Sommigen doen dat echter al op jonge 

leeftijd (de uitstappers of desisters), anderen pas later (doorzet‑

ters of persisters). Delinquenten die het lukt om daadwerkelijk het 

rechte pad op te gaan, zo blijkt eveneens uit onderzoek (o.a. McNeill, 

2006), zeggen zelden dat zij dit te danken hebben aan de voortref‑

felijke gedragsinterventieprogramma’s die zij hebben gevolgd.1 Ze 

zien hun ommezwaai als het resultaat van hun eigen wilskracht 

en inspanningen, daarbij geholpen door familie en/of een partner. 

Waardering voor de professionele hulpverlening betreft vooral prak‑

tische hulp bij het vinden van een woning, werk en dergelijke. 

Uit levenslooponderzoek komt ook naar voren dat stoppen met cri‑

minaliteit beter lukt onder invloed van belangrijke gebeurtenissen 

in een mensenleven, zoals een relatie aangaan/trouwen, samen‑

wonen, de geboorte van een kind en het vinden van een baan (zie 

bijvoorbeeld het artikel van Bottoms in dit themanummer). Tegen 

deze achtergrond is het dan ook de vraag welke rol gedragsinterven‑

ties (zouden moeten) spelen in het proces van stoppen met misdaad.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat in Nederland het programma 

Terugdringen Recidive werd gelanceerd. Dit betekende de door‑

braak in Nederland van What Works, een recidiveaanpak die uit‑

sluitend werkt met programma’s die een strenge  wetenschappelijke 

effectiviteitstoets hebben doorstaan (zie Bonta, 2002). Twee jaar 

later, in 2005, werd de zogeheten Commissie Erkenning Gedrags‑

interventies Justitie ingesteld, die de What Works‑criteria hanteert 

om het kaf van het koren te scheiden en zo in totaal 21 gedrags‑

interventies voor jongeren en tien voor volwassenen over te houden 

die allemaal bewezen effectief (evidence based) zijn (zie het artikel 

van Van Ooyen e.a. in dit nummer).

Hoewel de strafrechtelijke recidive onder volwassenen en jongeren 

in de de afgelopen jaren een licht dalende trend vertoont (Wartna 

1 Deze observatie laat ruimte voor de mogelijkheid dat gevolgde interventieprogramma’s 
wel degelijk aan het succes hebben bijgedragen, maar dat de ex-delinquent zich het 
geleerde zo heeft eigen gemaakt, dat hij zich niet meer bewust is van de rol die het 
programma daarbij heeft gespeeld.
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e.a., 2010), kan nu nog niet worden vastgesteld of dit het gevolg is van 

de What Works‑aanpak. Door de brede ervaring die inmiddels met 

What Works is opgedaan, is er nu ook zicht op de beperkingen. Zoals 

McNeill in dit nummer stelt, maakt What Works de interventie zelf 

tot de kern van het veranderingsproces. Het lijkt logischer om niet 

zozeer te focussen op de momentopname van de interventie, maar 

meer op het leven dat de delinquent na vrijlating wacht, op zijn 

sociale omgeving, op beschermende factoren en op veranderingen 

die – met of zonder interventie – onherroepelijk zullen optreden, 

zoals in ieders leven.

Dit sluit aan bij een ander punt van kritiek, namelijk dat de What 

Works‑aanpak overwegend voorziet in programma’s die zijn gericht 

op de verwerving van cognitieve en sociale vaardigheden. Daarmee 

wordt vooral primaire desistentie bevorderd. Dat wil sec zeggen dat 

de ex‑delinquent – veelal door externe prikkels, toezicht, sociale 

controle – korte of langere tijd geen misdrijven pleegt. Dat kan 

zijn door een drukke baan of door veel tijd door te brengen in een 

sociale omgeving waar criminaliteit weinig voorkomt. Secundaire 

desistentie houdt echter in dat de ex‑delinquent de veranderingen 

internaliseert en zich een andere, niet‑criminele identiteit aanmeet. 

Men kan zich afvragen of een dergelijke persoonlijke ‘verlossing’ 

echt noodzakelijk is, maar McNeill (2009, p. 27) heeft wellicht een 

punt als hij stelt dat alleen secundaire desistentie de samenleving 

duurzame bescherming tegen criminaliteit biedt. Bovendien blijkt 

stoppen met misdaad – net als stoppen met andere slechte gewoon‑

ten – doorgaans een proces van vallen en opstaan. Een zekere 

mentale verandering lijkt onontbeerlijk wil een ex‑delinquent de 

problemen overwinnen en de verleidingen weerstaan die hij op zijn 

weg tegenkomt.

De artikelen in dit themanummer gaan dieper in op de geschetste 

vraagstukken. Het gaat om een mix van bijdragen over levensloop/

ontwikkeling en gedragsinterventies voor (ex‑)gedetineerden. Ook 

de rol die de reclassering kan spelen, komt aan de orde.

Het openingsartikel van Bottoms bespreekt de eerste resultaten 

van het kwalitiatieve deel van de Sheffield Desistance Study. Het 

artikel is deels gebaseerd op de lezing die de auteur afgelopen juni 

hield tijdens het NVK‑criminologiecongres in Leiden. Het doel 

van het onderzoek is een verklaring te bieden voor de daling van 

criminaliteit in de eerste jaren van volwassenheid. Daartoe werd 

de levensloop van 113 jonge mannelijke daders gevolgd. De auteur 
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beklemtoont dat voor een goed begrip van criminele carrières deze 

in een ruimer perspectief moeten worden bezien, namelijk dat van 

de ervaringen tijdens de jeugdige volwassenheid. De bevindingen 

worden geïllustreerd met vier casus, gevolgd door enkele theoreti‑

sche reflecties op het concept ‘actief volwassen worden’. Dit wordt 

toegelicht aan de hand van een model dat enkele van de processen 

die individuen doormaken op het pad naar desistentie, in catego‑

rieën onderscheidt.

Binnen de levensloopcriminologie is de invloed van werk op crimi‑

neel gedrag een belangrijk thema. In het artikel van Van der Geest, 

gebaseerd op zijn proefschrift Working their way into adulthood, 

gaat de aandacht uit naar de onderliggende mechanismen in de 

relatie tussen werk en criminaliteit. Daarbij komen vragen aan de 

orde als: zijn sommige personen beter in staat om te profiteren van 

werk dan andere? Is het effect van tijdelijke banen hetzelfde als 

het effect van vaste banen met meer perspectief? En omgedraaid, 

in hoeverre schaadt criminaliteit iemands toekomstige kansen op 

de arbeidsmarkt? Voor het onderzoek volgde hij een groep van 270 

jongens in de leeftijd van 12 tot 32 jaar, die begin jaren negentig 

werden behandeld in een justitiële jeugdinrichting. Waarom som‑

mige individuen stoppen met misdaad en andere niet, blijkt – meer 

dan andere factoren – significant samen te hangen met al of niet een 

baan hebben. 

Op kleine schaal heeft in Nederland Werdmölder een levensloopstu‑

die verricht naar een groep criminele Marokkaanse en Nederlandse 

jongens/mannen. In 1982, 1988 en 2008 interviewde hij hen. In dit 

artikel blikt de auteur terug op het onderzoek en verbindt hij zijn 

eerdere bevindingen met enkele uitkomsten van de meest recente 

interviews. De auteur laat ‘oude bekenden’ de revue passeren en laat 

zien hoe het hun is vergaan. Sommigen hadden eind jaren tachtig 

al gekozen voor een burgerlijk bestaan. Anderen bleven misdrij‑

ven plegen en hadden veel meer obstakels te overwinnen, zoals 

langdurige werkloosheid en verslaving aan harddrugs. De auteur 

concludeert dat de combinatie van regulier werk, een woning en een 

huwelijk/relatie zeer effectief is in het proces van desistentie, maar 

dat uiteindelijk persoonlijke kwaliteiten zoals discipline, verant‑

woordelijkheid nemen en doorzettingsvermogen de doorslag geven.

Met de bijdrage van Van Ooyen‑Houben, Nas en Mulder belanden 

we in het interventiedeel van dit themanummer. De auteurs gaan 

in op de ontwikkelingen sinds in 2003 het programma Terugdrin‑
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gen Recidive werd gelanceerd. Dit programma leunde sterk op het 

gedachtegoed van What Works en op de toepassing van bewezen 

effectieve (evidence based) gedragsinterventies voor daders. Voorts 

blikken zij terug op het werk van de in 2005 ingestelde Erkennings‑

commissie Gedragsinterventies Justitie, die gedragsinterventies 

toetst aan tien kwaliteitscriteria. Ze leggen uit hoe de commissie 

te werk gaat en geven een overzicht van interventies die wel en 

niet erkend zijn. Een punt van zorg is de programma‑integriteit: 

in de praktijk wordt nogal eens afgeweken van de voorgeschreven 

methode en doelgroep. Het gevolg van een slecht uitgevoerde inter‑

ventie kan zelfs zijn dat deze recidiveverhogend werkt. De auteurs 

inventariseren en analyseren de knelpunten bij de uitvoering van 

gedragsinterventies. Mede op basis van literatuur concluderen 

zij dat het onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk is om een 

100%‑uitvoering volgens de handleiding te verwachten. Een zekere 

mate van vrijheid van handelen van uitvoerders lijkt juist bij te 

dragen aan de effectiviteit. 

Terwijl in Nederland What Works hoogtijdagen beleeft, lijkt men in 

het Verenigd Koninkrijk al weer toe aan iets nieuws. In Schotland 

is men beduidend minder streng als het gaat om geld uitgeven 

aan (nog) niet bewezen effectieve interventies. Dat blijkt uit het 

artikel van McNeill, Anderson, Colvin, Overy, Sparks en Tett. Naar 

aanleiding van een groot kunstproject ‘Inspiring Change’ (zang, 

instrumentale muziek, theater, creatief schrijven, verhalen vertel‑

len, beeldende kunst en dans) in vijf Schotse gevangenissen stellen 

de auteurs de vraag of kunstprojecten in gevangenissen desistentie 

kunnen bevorderen. Zij baseren zich vooral op een literatuurstudie 

over dit onderwerp. Kern van de argumentatie is dat kunstprojecten 

weliswaar geen desistentie ‘produceren’, maar dat deze gevangenen 

kunnen helpen zichzelf anders (als niet‑crimineel) te zien (‘secun‑

daire desistentie’). Zo kunnen deze projecten inspiratie bieden om 

stappen te zetten richting desistentie. Daarnaast hebben deze pro‑

jecten andere gunstige effecten, zoals een betere verstandhouding 

tussen gedetineerden en bewakers, tussen gedetineerden onderling 

en met familieleden (die naar voorstellingen en exposities komen).

Die relatie tussen daders en hun familie staat centraal in het laatste 

artikel, geschreven door Vogelvang. Hij beschrijft een omslag in het 

denken bij de reclassering over desistance. Na jarenlang hameren op 

de individuele verantwoordelijkheid van de dader en de specifieke 

individuele risicofactoren is er nu een tendens om daders meer 
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9Voorwoord

te zien in de context van hun sociaal netwerk. Gezins‑ en familie‑

relaties kunnen in voorkomende gevallen worden beschouwd als 

een beschermende factor tegen terugval in de criminaliteit. Deze 

benadering past in de opvatting van verschillende criminologen 

die familie‑, gezins‑ en partnerrelaties beschouwen als een vorm 

van sociaal kapitaal. Na een uiteenzetting van het denken van de 

Amerikaans‑Hongaarse gezinstherapeut Nagy presenteert de auteur 

op basis daarvan de zogeheten contextuele gezinsbenadering, die 

reclasseringswerkers instrumenten in handen geeft om gezinsrelaties 

te betrekken bij het proces van stoppen met misdaad. 

Marit Scheepmaker

Literatuur

Bonta, J.
Recidivepreventie bij delin-

quenten; een overzicht van de 

huidige kennis en een visie op de 

toekomst

Justitiële verkenningen, jrg. 28, 

nr. 8, 2002, p. 20‑36

Laub, J., R. Sampson
Shared beginnings, divergent 

lives: Delinquent boys to age 

seventy

Cambridge (MA), Harvard 

University Press, 2003

McNeill, F.
A desistance paradigm for offen-

der management

Criminology and Criminal Jus‑

tice, jrg. 6, nr. 1, 2006, p. 39‑62

McNeill, F.
Towards effective practice in 

offender supervision

Glasgow, Scottish Centre for 

Crime and Justice Research, 

2009

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar e.a. 
Recidivebericht 1997-2007. 

Ontwikkelingen in de strafrech-

telijke recidive van Nederlandse 

justitiabelen

Den Haag, WODC, 2010, Fact‑

sheet 2010‑6

JV_05_11.indd   9 23-9-2011   14:49:03



JV_05_11.indd   10 23-9-2011   14:49:03



11

Actief volwassen worden

Een verklaring voor de daling in criminaliteit onder jonge 
volwassenen

A.E. Bottoms*

In dit korte essay zal ik een aantal eerste bevindingen uit het 

kwalitatieve onderdeel van de Sheffield Desistance Study (het 

Sheffield‑onderzoek naar ‘desistentie’, het stoppen met crimineel 

gedrag; hierna: het Sheffield‑onderzoek) presenteren. Ter inleiding op 

de bespreking van de hoofdpunten zal ik eerst een beschrijving geven 

van het Sheffield‑onderzoek en uitleggen wat de ondertitel van dit 

essay inhoudt.

Het Sheffield‑onderzoek, dat ik samen met Joanna Shapland leid, is 

een prospectief empirisch onderzoek naar mannelijke stelselmatige 

daders.1 Het veldwerk voor het onderzoek begon in 2003 en er werd 

gewerkt met een steekproef van mannen die waren geboren in 1982, 

1983 en 1984; de gemiddelde leeftijd bij het eerste gesprek was der‑

halve 20 jaar en 9 maanden. De beperking van de steekproef tot een 

beperkt aantal geboortejaren was een hoofdkenmerk van de opzet 

van dit onderzoek. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat zelfs 

degenen die tijdens de adolescentie veelplegers waren, vaak aanzien‑

lijk minder delicten plegen wanneer ze begin 20 zijn (zie bijvoorbeeld 

de bevindingen uit het longitudinale onderzoek van Cambridge en 

het langlopende vervolgonderzoek naar de steekproef van de Gluecks: 

Piquero, Farrington e.a., 2007, p. 136; Laub en Sampson, 2003, p. 86). 

We wilden het onderzoek daarom specifiek richten op  recidiverende 

delinquenten van begin 20, om zo meer inzicht te krijgen in de ‘daling 

in  criminaliteit onder jonge volwassenen’.

* Prof. Anthony Bottoms is emeritus hoogleraar criminologie aan de universiteiten van 
Cambridge en Sheffield. Dit essay is een bewerkte versie van een plenaire lezing die 
tijdens het NVK Congres in Leiden in juni 2011 is gegeven. De auteur is de NVK zeer 
erkentelijk voor de uitnodiging om het congres toe te spreken.

1 De Sheffield Desistance Study naar het stoppen met crimineel gedrag werd van 2002 tot 
2007 gefinancierd door de Britse Economic and Social Research Council (Economische en 
Sociale Onderzoeksraad) als onderdeel van een Research Network on the Social Contexts 
of Pathways in Crime (SCoPiC). Mijn latere werkzaamheden voor het project zijn mogelijk 
gemaakt door de toekenning van een Emeritus Fellowship door de Leverhulme Trust.
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De kenmerken van de steekproef in het Sheffield‑onderzoek zijn 

beschreven in een onlangs verschenen essay waarin de belangrijkste 

onderzoeksresultaten worden gepresenteerd (Bottoms en Shapland, 

2011). De steekproef is kleiner dan we hadden gewild (113 delinquen‑

ten) en het was niet haalbaar om er ook vrouwelijke delinquenten in 

op te nemen. Er was echter veel criminele ervaring. Op het moment 

dat de eerste gesprekken plaatsvonden, waren de delinquenten 

gemiddeld bij acht afzonderlijke gelegenheden door de strafrechter 

(waaronder de kinderrechter) veroordeeld voor een delict dat op de 

‘standaardlijst’ stond;2 bovendien vond 82% van de eerste gesprekken 

plaats in een gevangenis of een justitiële jeugdinrichting.

Het doel van het onderzoek was de ontwikkeling van deze jonge man‑

nen nauwkeurig te volgen gedurende een periode van ongeveer drie 

jaar. De gesprekken ten behoeve van het onderzoek duurden lang 

(gemiddeld ongeveer negentig minuten) en het was de bedoeling met 

elke deelnemer bij vier verschillende gelegenheden te praten, met 

ongeveer negen tot twaalf maanden ertussen. Het kwam natuurlijk 

voor dat een ondervraagde niet langer meer wilde deel nemen; en 

soms raakten we het contact tijdelijk kwijt, zodat de tijd tussen de 

gesprekken soms langer was dan een jaar. De percentages dat er 

meerdere keren contact was geweest, waren toch goed voor een 

steekproef van recidivisten als deze: 87% voor een tweede gesprek en 

78% voor zowel het derde als het vierde gesprek. Gelukkig kwamen de 

kenmerken van degenen die het vierde gesprek afmaakten ook zeer 

overeen met de kenmerken van degenen die het vierde gesprek niet 

afmaakten; er is dus geen sprake van een significante vertekening van 

het onderzoek door de uitval uit de steekproef.

Het onderzoek heeft zowel een kwantitatief als een kwalitatief aspect. 

De belangrijkste resultaten van het kwantitatieve onderzoek, op 

basis van regressieanalyses, zijn elders gepubliceerd (Bottoms en 

Shapland, 2011), maar ik zal hier een samenvatting geven van de 

hoofdkenmerken. Vier vijfde van de steekproef (80%) werd tijdens de 

vervolgperiode ten minste nog één keer veroordeeld, maar voor de 

meeste mannen geldt dat er een duidelijke vermindering te zien was 

in het aantal geregistreerde delicten. Uit het instrument voor zelf‑

rapportage van criminaliteit bleek ook dat er meer mannen waren 

2 Op de ‘standaardlijst’ van delicten in Engeland staan onder andere zeden delicten, dief-
stal, inbraak, beroving, fraude, strafrechtelijke schade en drugsgerelateerde delicten. De 
meeste verkeers- en administratieve delicten staan niet op deze lijst.
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die minder delicten pleegden dan mannen die meer delicten pleeg‑

den, hoewel een minderheid van de gevallen aan het einde van het 

onderzoek aangaf veel delicten te hebben gepleegd. Uit regressie‑

analyses van zowel geregistreerde criminaliteit als het instrument 

voor zelfrapportage bleek dat de invloed op toekomstig crimineel 

gedrag uit twee soorten hoofdfactoren bestond. Ten eerste het 

aantal gepleegde delicten voorafgaande aan het eerste gesprek (hoe 

meer delicten de deelnemer had gepleegd, des te kleiner de kans dat 

hij zou stoppen) en ten tweede de sociale omstandigheden in het 

leven van de delinquent op dat moment. De les die uit deze analyses 

kan worden getrokken, is daarom dat het verleden belangrijk lijkt te 

zijn, maar niet per definitie doorslaggevend is. Soms beginnen zelfs 

degenen die in het verleden veel delicten hebben gepleegd met stop‑

pen; maar veel blijkt af te hangen van hun bredere sociale omstan‑

digheden, die vaak zowel kansen als risico’s bevatten.

Het zal opgevallen zijn dat de vorige zin zorgvuldig is geformuleerd 

en slechts spreekt van delinquenten die ‘zijn begonnen met stoppen’. 

Dat komt doordat van zeer weinig deelnemers aan het onderzoek 

kan worden gezegd dat ze de criminaliteit in de drie jaar dat we hen 

hebben onderzocht volledig achter zich hebben gelaten, maar velen 

van hen hebben wat we significante ‘stappen in de richting van desi-

stentie’ noemen, ondernomen (Bottoms en Shapland, 2011). Door de 

gerichtheid op de eerste fasen van desistentie verschilt het Sheffield‑

onderzoek subtiel van een aantal andere onderzoeksprojecten naar 

desistentie, vooral van de onderzoeken die achteraf gepaarde steek‑

proeven van ‘uitstappers’ en ‘volhouders’ hebben bestudeerd.

Zoals wel blijkt uit twee soorten bewijs, wilden de meeste mannen 

in het Sheffield‑onderzoek hun leven niet in criminaliteit voortzet‑

ten. Ten eerste vroegen we tijdens elk gesprek aan iedere deelnemer 

aan te geven welke van een reeks van schriftelijke beschrijvingen 

het meest nauwkeurig hun huidige houding ten aanzien van toe‑

komstig crimineel gedrag beschreef. Zelfs bij het eerste gesprek gaf 

56% aan dat ze ‘definitief hadden besloten te proberen te stoppen’, 

terwijl 37% aangaf dat ze ‘zouden willen proberen te stoppen’, maar 

dat ze er niet zeker van waren of dit haalbaar was (Bottoms en 

Shapland, 2011, p. 57). Ten tweede stelden we aan het begin van het 

onderzoek een open vraag waarin we de respondenten vroegen te 

beschrijven ‘wat voor soort persoon ze graag zouden worden’ – met 

andere woorden, we vroegen hun te beschrijven wat Paternoster en 

Bushway (2009) eerder de ‘desired self ’ hadden genoemd, dat is hoe 
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iemand zichzelf graag zou willen zien. De antwoorden waren verras‑

send conventioneel: de meesten zeiden dat ze graag ‘op het rechte 

pad zouden gaan’, ‘drugsvrij zouden zijn’, ‘een normaal leven wilden 

leiden’, ‘een goed mens wilden zijn’, ‘een gezinsman wilden zijn’ en ga 

zo maar door (Shapland en Bottoms, 2011, p. 262).

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, betreft dus 

mannen die vrij diep betrokken zijn in criminaliteit, van wie de 

meesten zouden willen stoppen en daadwerkelijk ‘een normaal leven 

zouden willen leiden’. Toch werden de meesten van hen tijdens de 

vervolgperiode opnieuw veroordeeld, hoewel velen van hen stappen 

in de richting van desistentie hadden ondernomen. De leden van de 

steekproef bewandelen soms wel een zeer ingewikkelde weg. Het 

doel van het kwalitatieve aspect van het onderzoek was te proberen 

inzicht te krijgen in deze weg om uit te kunnen leggen hoe crimineel 

gedrag bij iemand van begin 20 begint af te nemen.

Het kwalitatieve onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek heeft twee aspecten. Ten eerste stelden 

we tijdens het gesprek aan alle respondenten kwalitatieve open 

vragen, vooral tijdens het vierde gesprek. Ten tweede hebben we in 

achttien gevallen alle transcripties van de gesprekken met de betrok‑

kenen gedetailleerd geanalyseerd. Het eerste selectiecriterium voor 

deze achttien gevallen (‘de kwalitatieve steekproef’) was simpelweg 

de beschikbaarheid van voldoende gesprekken die op band waren 

opgenomen.3 We hadden echter het geluk dat, als groep, de kwalita‑

tieve steekproef wat betreft de belangrijkste geselecteerde variabelen 

niet significant verschilt van de rest van de steekproefgroep. Een 

gedeeltelijke uitzondering hierop is dat er slechts één allochtone 

delinquent in de kwalitatieve steekproef zit. De analyse van de trans‑

cripties moet dus worden gelezen als een bijdrage aan het verhelderen 

van de ‘loopbaan’ van blanke Britse recidiverende delinquenten.4

3 De bandopnamen van de gesprekken waren minder vaak beschikbaar dan we hadden 
gewild, voornamelijk vanwege technische gebreken en het feit dat een gevangenis vlak bij 
Sheffield het onderzoeksteam geen toestemming gaf een bandrecorder te gebruiken.

4 Van de volledige steekproef van 113 mannen waren 22 delinquenten allochtoon (19%). 
Technisch gezien vertoonde een Chi-kwadraattest echter geen significant verschil  
tussen de allochtone deelnemers in de kwalitatieve steekproef en de overige  
113 deelnemers.
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Tabel 1 Vierde gesprek: zelfgerapporteerde belevingen van 
gebeurtenissen in de afgelopen drie jaar* 

A. ‘Zie je jezelf anders dan drie jaar geleden?’
Nee 7

Ja: volwassener, verantwoordelijker 32

Ja: aardiger, denk beter over mezelf 13

Ja: nu niet aan de drugs/drink niet 4

Ja: overige positieve opmerkingen (bijv. rustiger, denk meer na) 19

Ja: ‘de gevangenis begint aan me te vreten’ 2

Ja: overige negatieve opmerkingen 2

Ja: overige opmerkingen 9

88

B. ‘Denk je en gedraag je je anders dan drie jaar geleden?’
Nee 5

Ja: ik denk nu eerst na voordat ik iets doe 44

Ja: ik ben volwassener/rustiger 12

Ja: ik denk meer na over de toekomst 10

Ja: ik heb meer waardering voor anderen 3

Ja: het gaat nu slechter met me 10

Ja: overige opmerkingen 4

88

C. ‘Goede dingen die je in de afgelopen drie jaar zijn 

overkomen’
Geen 14

Relatie met vriendin 20

Kind(eren) 16

Goedmaken met ouderlijk gezin 5

Gebeurtenissen in de familie (huwelijken, geboortes, enz.) 9

Werk hebben 8

Goede huisvesting 4

Van de drugs af zijn 2

Overige onderwerpen 10

88

* Alle vragen waren open vragen en meerdere antwoorden waren toegestaan. Een-
voudigheidshalve zijn enkel de eerste antwoorden van iedere respondent vermeld, 
aangezien de meeste respondenten slechts één antwoord gaven. Het toevoegen van de 
andere antwoorden verandert de resultaten niet wezenlijk.
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Tabel 1 toont de resultaten van drie open vragen tijdens het vierde 

gesprek, waarbij de deelnemers werd gevraagd terug te kijken over 

de periode van drie jaar sinds de start van het onderzoek. Bij de 

eerste vraag (deel A van de tabel) werd de respondenten gevraagd 

iets over henzelf als persoon te zeggen en of ze vonden dat ze in die 

drie jaar waren veranderd. Ten tweede werd hun gevraagd naar hun 

algemene gedachte‑ en gedragspatronen en of deze nu anders waren 

(deel B); en ten slotte werd hun gevraagd om aan te geven welke 

goede dingen hun de afgelopen drie jaar waren overkomen (deel C).

In de antwoorden kwamen kleine subtiele verschillen naar voren die 

uitdrukking gaven aan de verschillende aandachtspunten van de 

drie vragen. In deel A (‘veranderingen in jezelf’) zeiden slechts zeven 

respondenten (8%) niet te zijn veranderd, terwijl vier respondenten 

(5%) veranderingen in negatieve richting hadden vastgesteld. De 

overgrote meerderheid (88%) had dus een positieve verandering bij 

zichzelf vastgesteld. Bij het beschrijven van deze positieve veran‑

deringen waren de woorden die in het eerste antwoord het meest 

werden gebruikt (zonder hiertoe te zijn aangespoord door de inter‑

viewer): ‘volwassener’, ‘verantwoordelijker’, ‘aardiger’ en ‘rustiger’. 

Dit is dan ook de eerste aanwijzing naar de reden waarom ‘actief 

volwassen worden’ als hoofdtitel voor dit essay is gekozen.

Bij deel B van de tabel zien we dat slechts vijf respondenten hebben 

gezegd dat hun gedachte‑ en gedragspatronen niet waren veran‑

derd. Sommigen gaven weer antwoorden met ‘volwassenheid’ erin, 

maar het meest voorkomende antwoord – en meest interessante 

antwoord – was dat 54 delinquenten (61%) zeiden: ‘Ik denk nu eerst 

na voordat ik iets doe’ of ‘Ik denk meer na over de toekomst.’ De 

delinquenten zelf ervaren dus een minder impulsief en meer wel‑

overwogen gedrag.

Wat zeiden de deelnemers ten slotte over de ‘goede dingen’ die hun 

waren overkomen in de afgelopen drie jaar (deel C van de tabel)? 

Ruim 14 respondenten (16%) konden als antwoord op deze vraag 

geen goede dingen noemen. Van de overige respondenten lag de 

nadruk vooral op relaties die waardevol werden geacht: 50 deelne‑

mers (57%) noemden een relatie met een vriendin, het belang van 

een kind (of kinderen), verzoening met ouders of andere gebeurte‑

nissen in het gezin als het belangrijkste ‘goede ding’ dat hun leven 

onlangs had beïnvloed.

Alles bij elkaar genomen vertellen de antwoorden in tabel 1 een inte‑

ressant verhaal. Dit betrof een groep die was geselecteerd omdat het 
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recidiverende delinquenten waren; toch zien we hoe ze na drie jaar 

terugkijken en het voornamelijk hebben over ‘volwassener’ zijn, over 

het feit dat ze vaker eerst nadenken voordat ze iets doen en over het 

belang van een relatie in hun leven. Deze antwoorden roepen twee 

verschillende soorten overwegingen op. Ten eerste zijn het man‑

nelijke respondenten van begin 20 en een aantal van deze thema’s 

(bijvoorbeeld volwassener handelen en het belang van een vriendin) 

zal bijna zeker ook worden genoemd in algemene onderzoeken 

onder jonge mannen van dezelfde leeftijd. Maar ten tweede lijkt het 

duidelijk dat we nauwkeuriger moeten bekijken hoe deze thema’s en 

de criminaliteit van de respondenten elkaar eventueel doorkruisen. 

Aan het eind van haar boek over het Deense longitudinale onder‑

zoek maakte Britta Kyvsgaard (2003, p. 241) een interessante opmer‑

king, waarin – het zij opgemerkt – de term ‘volwassen worden’ wordt 

gebruikt. Zij stelde dat, ondanks de vele sterke kanten van onderzoe‑

ken naar een criminele loopbaan, deze onderzoeken ook hun tekort‑

komingen hebben; één daarvan is dat er meestal ‘weinig aandacht 

werd besteed aan de subjectieve aspecten van volwassen worden in 

de zin van persoonlijke filosofie of de plaats die iemand inneemt in 

de wereld en het mogelijke verband tussen dergelijke veranderingen 

en de veranderingen in het criminele gedrag’. Een van de doelstel‑

lingen van het Sheffield‑onderzoek is ervoor te zorgen deze omissie 

goed te maken en de subjectieve beleving van de delinquenten van 

hun ‘plaats in de wereld’ te onderzoeken met betrekking tot het ple‑

gen van delicten en het stoppen met crimineel gedrag.

Vier casussen

In dit onderdeel besteed ik aandacht aan vier casussen, die allemaal 

afkomstig zijn uit de kwalitatieve steekproef. Aangezien de ruimte 

hier beperkt is, heb ik mijn keus beperkt tot casussen met een 

 ernstiger crimineel verleden; ieder van deze delinquenten heeft dus 

een ‘risicoscore voor toekomstige criminaliteit’ die boven het steek‑

proefgemiddelde ligt.5 Ik zal één casus vrij gedetailleerd bespreken 

en de andere wat oppervlakkiger.

5 In Engeland gebruiken de organisaties in de strafrechtketen gewoonlijk een goed geva-
lideerde risicoscore voor toekomstige criminaliteit, de zogenoemde Offender Group Re-
conviction Score (OGRS); deze score voorspelt het waarschijnlijkheidspercentage dat 
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De eerste casus betreft ‘John’.6 Bij het eerste gesprek, toen hij 20 jaar 

was, onderging John een vrijheidsstraf in een justitiële jeugd‑

inrichting. Hij had een lang strafblad, dat terugging tot het eerste 

geregistreerde delict op 11‑jarige leeftijd, en zijn risicoscore voor 

toekomstige criminaliteit was meer dan 90%. Daarnaast was hij 

een regelmatige gebruiker van heroïne en crack. Hij was dakloos 

geweest en hij had voor zijn huidige veroordeling vijf maanden lang 

gezworven, wat hij praktisch en emotioneel gezien zeer moeilijk 

had gevonden. Hij was vervreemd van zijn moeder, omdat ze genoeg 

had gekregen van zijn crimineel gedrag (dat ook inhield dat hij haar 

bestal). Hij had nooit een baan gehad, maar hij had dan ook nooit 

geprobeerd er een te krijgen. Misschien niet verrassend dat hij op 

de vraag tijdens het eerste gesprek ‘Wat zijn de goede dingen in je 

leven op dit moment?’ antwoordde: ‘niets’. Toen hem echter de vraag 

werd gesteld over de ‘desired self ’, over wat voor iemand hij zou wil‑

len worden, was zijn antwoord zeer duidelijk en samenhangend: 

‘Zelfverzekerd. Hardwerkend. Betrouwbaar. Een goed iemand om 

mee om te gaan.’ Er was dus een schril contrast tussen verlangen en 

huidige werkelijkheid.

Toen John de jeugdgevangenis verliet, vond de reclassering een plek 

voor hem in een goed opvangtehuis, waarvoor hij erg dankbaar 

was. In het begin ging hij weer aan de heroïne en de crack, maar de 

reclassering hielp hem opnieuw door te regelen dat hij op recept een 

middel kreeg ter vervanging van de drugs. Kort hierna ontmoette 

hij een meisje dat snel erg belangrijk voor hem werd. (Hij zei: ‘Ik kan 

met haar over van alles praten’) Tijdens het tweede gesprek vertelde 

John hoe zij de plaats had ingenomen van zijn vrienden; hij zei dat 

hij vroeger ‘afhankelijk’ van hen was, maar dat hij nu vond dat hij ‘bij 

zijn vrienden weg moest blijven’ als hij crimineel gedrag in de toe‑

komst wilde vermijden (zie Warr (2002) over dit soort processen). Hij 

maakte zich echter zorgen over wat de toekomst hem zou brengen: 

als hij zou doorgaan met het plegen van delicten, zei hij, zou hij vaak 

in de gevangenis zitten, ‘en dan heb ik niemand’. Hij gaf toe dat een 

dergelijk vooruitzicht hem ‘bang maakte’ – en hier komen we op het 

aangeeft hoe groot de kans is dat iemand binnen een periode van twee jaar opnieuw 
wordt veroordeeld wegens een delict dat op de standaardlijst staat. De gemiddelde 
OGRS-score voor de volledige steekproef van het Sheffield-onderzoek was 77%; voor 
de casussen in het kwalitatieve onderzoek was dit 78%.

6 Alle namen zijn fictief. Bepaalde gegevens uit het verleden van de casussen zijn even-
eens weggelaten om identificatie te voorkomen.
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aspect dat Paternoster en  Bushway (2009) Johns ‘feared self ’ zouden 

noemen – dat wil zeggen de persoon die hij vreesde te worden als hij 

zijn leven op de vorige weg zou vervolgen.

Tussen het eerste en het tweede gesprek werd John veroordeeld voor 

nog een vermogensdelict, waarvoor hij een andere straf kreeg opge‑

legd dan een vrijheidsstraf; maar volgens zijn zelf rapportage pleegde 

hij nog steeds regelmatig delicten. Na het tweede gesprek waren er 

echter geen veroordelingen meer en bleek ook uit zijn zelfrapportage 

dat hij duidelijk minder delicten pleegde, hoewel het aantal niet tot 

nul was teruggebracht (‘Ik heb nog wel wat kleine dingen gedaan, 

zoals winkeldiefstal’). Volgens John was de belangrijkste oorzaak van 

zijn gedragsverandering de geboorte van zijn zoon, drie maanden na 

het tweede gesprek; John zag dit als een heel belangrijke gebeurte‑

nis in zijn leven, ook al was het kind niet gepland. Tijdens het vierde 

gesprek benadrukte hij hoe graag hij een goede omgeving voor zijn 

partner en hun kinderen wilde creëren, hoewel dit ‘stressvol’ was, 

omdat ‘ik ervoor moet zorgen dat ik genoeg geld heb voor het kind’. 

De ‘stress’ verwees naar zijn werksituatie: hij was ten tijde van het 

derde gesprek oprecht blij omdat hij voor het eerst in zijn leven een 

baan had gekregen, maar tijdens het vierde gesprek vertelde hij ons 

dat hij na een paar maanden ‘was afgevloeid’ en wederom werkloos 

was. Dit was frustrerend: ‘Ik heb geen geluk gehad. Ik word [er] een 

beetje gek [van].’ Er was echter beter nieuws te melden over zijn 

ouderlijk gezin; de veranderingen in het leven van John hadden ertoe 

bijgedragen dat hij en zijn moeder zich geleidelijk aan met elkaar 

verzoenden.

Een voordeel van het bestuderen van de transcripties van een aan‑

tal gesprekken met dezelfde persoon is dat door de tijd heen soms 

duidelijke veranderingen in zijn houding zijn waar te nemen. In het 

eerste gesprek zei John: ‘Ik heb geen enkele spijt van de misdrijven 

die ik heb gepleegd (...) niet van mijn slachtoffers of nergens van.’ In 

het vierde gesprek zei hij echter dat, hoewel hij vroeger genoot van 

zijn criminele levensstijl (‘geld, drugs hebben en zo’), hij tegenwoor‑

dig spijt had van een deel van zijn daden in het verleden: ‘Inbraken 

en zo – ik heb medelijden met de mensen wie ik dit heb aangedaan, 

en mensen die ik heb beroofd.’

De casus John laat goed zien dat het stoppen met crimineel gedrag 

vaak een geleidelijk proces is, met veel verschillende factoren die 

eraan bijdragen. Het kan ook heel wisselvallig zijn – John was 

tegen het vierde gesprek nog niet helemaal gestopt en hij kon zich 
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 omstandigheden voorstellen waarin hij weer zou vervallen in 

 criminaliteit (‘Als ik snel veel geld nodig zou hebben, dan ...’). Toch 

zei hij ook dat hij definitief de beslissing had genomen om te stop‑

pen, ‘vanwege mijn gezin (...) en als ik nu voor iets word gepakt, zou 

ik vast en zeker een langere straf krijgen’. Geleidelijk aan probeerde 

hij zijn leven meer in overeenstemming te brengen met de ‘desired 

self’ die hij tijdens het eerste gesprek had verwoord.

De tweede casus gaat over ‘Kevin’, die op het moment van zijn eerste 

gesprek nog nooit een vrijheidsstraf had gekregen, ondanks een 

aanzienlijk strafblad dat hij in een vrij korte periode (drie jaar) had 

opgebouwd. Het criminele gedrag van Kevin duurde voort en tijdens 

de onderzoeksperiode onderging hij zelfs vier korte gevangenis‑

straffen, die meestal waren opgelegd wegens geweldpleging en 

verband hielden met, wat hij toegaf, een ernstig drankprobleem. In 

het derde gesprek gaf hij aan dat hij zich ten volle bewust was van 

de verleidingen om delicten te plegen (hij zei dat hij een ‘gelukkiger’ 

leven zou hebben, maar dat het ook ‘minder opwindend’ zou zijn als 

hij stopte). Hij was zich er ook van bewust dat veel delicten die hij 

pleegde spontaan opkwamen: ‘Ik zeg nu wel dat ik ga stoppen, maar 

wanneer ik weer buiten ben [uit de gevangenis], gebeurt dat niet.’ 

In die fase was er dan ook weinig bewijs dat hij aan het stoppen was 

met crimineel gedrag.

Het onderzoeksteam verloor het contact met Kevin na het derde 

gesprek, maar we slaagden erin hem weer te vinden aan het eind van 

het onderzoek, 22 maanden later. Er hadden belangrijke veranderin‑

gen in zijn leven plaatsgevonden die draaiden om zijn nieuwe vrien‑

din. Hij beweerde nu ‘zich altijd te hebben verveeld’ bij zijn vroegere 

vriendin; als gevolg hiervan ging ‘hij steeds naar de kroeg; werd 

dronken en vervolgens opgesloten’. Maar nu ‘ben ik altijd bij [mijn 

vriendin], dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik niet in de problemen 

kom’. ‘Zij drinkt niet veel dus ik drink tegenwoordig nauwelijks.’ Zij 

heeft ook een jonge dochter en hij zou geen drugs gebruiken in het 

bijzijn van de dochter. Kevin beschrijft hier een belangrijk proces, 

dat voor het eerst werd benoemd door Shover (1996) en ‘desistentie 

bij gebrek aan beter’ of ‘situationele desistentie’ wordt genoemd; dat 

wil zeggen als iemand in een bepaalde omgeving verkeert waar geen 

aanleiding/verleiding bestaat om de wet te overtreden, hij/zij niet 

tegelijkertijd ergens anders delicten kan plegen.

Kevin beweerde vier maanden voor het vierde gesprek te zijn gestopt 

met crimineel gedrag (behalve het gebruik van marihuana). Toen 
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we hem vroegen waarom hij was gestopt, zei hij in eerste instantie: 

‘Het komt gewoon door mijn vriendin’, maar later voegde hij eraan 

toe dat het ‘tijd was om te veranderen’, en noemde hij zowel ‘het 

 vreselijke leven van in en uit de gevangenis’ (wederom die ‘feared 

self ’) en hoe hij ‘met zichzelf in het reine gekomen was bij die baan 

bij zijn schoonvader’. Hij was er zeker van dat het hebben van 

 verantwoordelijkheden heel belangrijk was geweest: ‘voor mijn 

meisje en kind zorgen, ervoor zorgen dat het goed met ze gaat’; in 

tegenstelling tot het feit dat hij vroeger alleen ‘voor zichzelf’ bezig 

was. ‘Ik wil niet worden opgesloten en mijn vriendin kwijtraken, 

maar eerder wilde ik niet stoppen.’

Een relatie met een vriendin is blijkbaar een hoofdkenmerk in zowel 

de casus John als de casus Kevin, dus is het goed om ook iemand uit 

de steekproef te bespreken die ‘stappen in de richting van desistentie’ 

ondernam maar geen vriendin had. Bij het eerste gesprek was ‘Len’ 

voorwaardelijk in vrijheid gesteld, nadat hij eerder zeven keer veroor‑

deeld was geweest, waaronder tot een gevangenisstraf in een JJI. Hij 

had onlangs ‘gezworven’ (was dakloos geweest), maar door de inter‑

ventie van een reclasseringswerker was er voor hem een plek gevon‑

den in een klein opvangtehuis vlak bij het centrum van de stad. Hij 

zei dat hij zich niet schaamde voor of spijt had van de misdrijven die 

hij had gepleegd, omdat deze meestal verband hielden met zijn drugs‑

gebruik en ‘wanneer je aan de drugs bent, kan het je allemaal niets 

schelen’. Maar hij beweerde nu te willen stoppen omdat hij ‘genoeg’ 

had van het dakloos zijn: ‘wakker worden, aan geld proberen te 

komen, aan eten proberen te komen, dat soort  dingen, dag in dag uit’.

Tijdens de onderzoeksperiode werd Len één keer veroordeeld voor 

het stelen van een auto en rijden onder invloed, maar in zijn zelfrap‑

portage noemde hij nog een aantal andere delicten. De veroordeling 

bracht een schok teweeg: hij realiseerde zich dat hij stappen had 

ondernomen om te stoppen met crimineel gedrag, maar dat hij bij 

dit incident was teruggevallen in oude gewoonten. Vastbesloten 

niet meer terug te vallen, en omdat de relatie met zijn moeder beter 

aan het worden was, ging hij terug naar huis, aan de rand van de 

stad. Tegen de tijd dat het vierde gesprek plaatsvond, zei Len dat hij 

 volledig van de alcohol en de drugs af was en dat hij geen delicten 

meer had gepleegd. Hij vond het erg belangrijk ‘eerst na te denken en 

mijn oude vriendengroep te ontwijken’. ‘Ik ben volwassener gewor‑

den in dingen, en ik neem meer verantwoordelijkheid voor de dingen 

die ik doe.’
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In elk van de hierboven besproken casussen was de delinquent ten 

minste één keer tijdens de onderzoeksperiode opnieuw veroordeeld 

en toch ondernamen alle drie de mannen ongetwijfeld een aantal 

‘stappen in de richting van desistentie’. Natuurlijk waren er ook 

gevallen in deze steekproef waar dit niet gebeurde. Hieronder zal 

ik als tegenstelling tot de eerste drie een korte samenvatting geven 

van zo’n casus.

‘Zed’ had acht eerdere veroordelingen, behalve één allemaal wegens 

geweldpleging of vernieling, en zijn eerste gesprek in het kader 

van het onderzoek vond plaats toen hij een straf uitzat in een JJI. 

Ongebruikelijk binnen deze steekproef (zie Shapland en Bottoms, 

2011), beweerde hij het niet eens te zijn met de basisprincipes van 

het strafrecht: ‘vechten gebeurt voortdurend (...) [en] daar zou je niet 

voor aangehouden moeten worden (...) gebeurt bij dieren ook niet’. 

Maar hij zei ook dat hij ‘definitief had besloten te stoppen’ omdat ‘ik 

mijn leven hier aan het verspillen ben’. Kort na het tweede gesprek 

pleegde hij weer een ernstig geweldsmisdrijf en werd veroordeeld 

tot achttien maanden gevangenisstraf in een JJI; op dat moment 

vertelde hij het onderzoeksteam ook dat hij was begonnen met han‑

delen in drugs. Toen hij was vrijgelaten, ging hij in een opvangtehuis 

wonen, maar hij had daar slechts drie dagen gezeten toen een aantal 

medebewoners heroïne wilde hebben en hij dit voor hen regelde. 

Daarop ‘verbleef hij vaak in hotels’, een levens patroon dat werd 

gefinancierd door zijn handel in drugs. In het vierde gesprek gaf hij 

toe dat zijn criminele gedrag de laatste tijd ‘ernstiger’ was geworden. 

Maar ook hij had een nieuwe vriendin ontmoet die hij beschreef 

als ‘anders’; hij beweerde dat ze binnen een paar maanden wilden 

trouwen en zich wilden settelen. Deze plannen werden doorkruist 

omdat hij weer werd aangehouden wegens een ernstig misdrijf 

(beroving en het in bezit hebben van heroïne), waarvoor hij een 

gevangenisstraf van drie jaar kreeg. Hij merkte op: ‘Elke keer dat ik 

uit de gevangenis kom zeg ik dat ik ga veranderen, maar het gebeurt 

niet.’

Deze laatste opmerking bevat een voorbeeld van een fenomeen 

dat zeer duidelijk naar voren kwam in het Sheffield‑onderzoek en 

dat ook eerder werd gemeld in het onderzoek van Shadd Maruna 

(2001) in Liverpool, namelijk dat degenen die doorgingen met het 

 verrichten van criminele activiteiten minder handelend en doelge‑

richt waren in de manier waarop ze zichzelf zagen dan degenen die 

probeerden te stoppen. De ‘volhouders’ zagen recidiveren gewoon‑

JV_05_11.indd   22 23-9-2011   14:49:04



23Actief volwassen worden

lijk als iets dat hun ‘overkwam’, ook al zeiden ze dat ze wilden stop‑

pen (zoals Zed). Dit in tegenstelling tot mensen als John, Kevin en 

Len, die op allerlei manier actief probeerden een minder crimineel 

leven te gaan leiden.

Het is misschien nuttig deze ‘actieve pogingen’ en de motivatie die 

erachter zit nader te analyseren met behulp van de drieledige typo‑

logie van manieren om de wet na te leven die ik in een eerder essay 

heb ontwikkeld, namelijk instrumentele naleving, normatieve nale-

ving en situationele naleving (Bottoms, 2002). Er is in deze casussen 

voldoende bewijs van instrumentele motivatie tot naleving, waar‑

onder de wens om verdere gevangenisstraffen te voorkomen, de 

angst om een gewaardeerde relatie met een vriendin kwijt te raken 

en de angst voor de problemen die gepaard gaan met het dakloos 

zijn. Maar stappen in de richting van desistentie werden in deze 

steekproef niet alleen ingegeven door deze instrumentele over‑

wegingen op basis van rationele keuzes (vergelijk Paternoster en 

Bushway, 2009). Er waren ook normatieve overwegingen zichtbaar, 

vooral in de wens die zowel door John als door Kevin was geuit om 

een goed leven voor hun nieuwe gezinnen op te bouwen. Ten aan‑

zien van situationele naleving hebben we opgemerkt dat de tijd die 

Kevin bij zijn vriendin doorbracht, een vorm van situationele ‘desis‑

tentie bij gebrek aan beter’ was. In het Sheffield‑onderzoek waren 

er verschillende delinquenten die doelbewust hun leven ordenden 

om te voorkomen dat ze in de toekomst in situaties zouden belanden 

waarin ze misschien verleid zouden kunnen worden tot het plegen 

van een delict, in een proces dat kan worden omschreven als ‘dia‑

chronische zelfbeheersing’ (zie Shapland en Bottoms, 2011, p. 274). 

Van de casussen die hier zijn beschreven, gold dit voor Len (die 

zeven nachten per week thuis bleef om problemen te voorkomen) en 

ook voor John (die ons vertelde dat hij het gebied rondom het huis 

van zijn moeder niet langer bezocht om te voorkomen dat hij een 

aantal van zijn vroegere delinquente vrienden zou ontmoeten).

Theoretische overwegingen: ‘actief volwassen worden’

Ter afronding van dit essay zal ik een aantal theoretische overwe‑

gingen geven op grond van de informatie zoals gepresenteerd in 

bovenstaande paragrafen. Ik begin met figuur 1, die is overgenomen 

uit een eerdere publicatie van het Sheffield‑onderzoek (Bottoms 
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en Shapland, 2011) en die onze poging weergeeft om schematisch 

een aantal van de processen uit te beelden die personen door lopen 

wanneer ze stappen in de richting van desistentie beginnen te 

ondernemen. In die eerdere publicatie hebben we deze processen 

als volgt beschreven (Bottoms en Shapland, 2011, p. 69):

‘In het centrum van het diagram staan twee cirkels die respectievelijk het vol-

gende weergeven: (a) de persoonlijkheid van een individu (het gevolg van zijn 

persoonlijk, sociaal en crimineel verleden) en (b) het sociaal kapitaal (...) dat 

het individu tot zijn beschikking heeft. Beide elementen kunnen in de loop der 

tijd natuurlijk veranderen, wat ook gebeurt, dus het zijn geen statische, maar 

potentieel interactieve elementen binnen het model (zo betekent een verzoe-

ning met de ouder(s) een vergroting van het sociaal kapitaal van dit individu). 

Dwars boven de bovenkant van het diagram is de geleidelijke afname van 

crimineel gedrag in niveaus aangegeven – (...) een fenomeen dat vaak werd 

waargenomen in deze steekproef. Rondom de omtrek staan de aarzelende 

stappen van het individu om te stoppen met crimineel gedrag uitgebeeld (...) 

Bijna onvermijdelijk zullen er problemen moeten worden overwonnen (...) 

Deze problemen (...) stellen het individu vaak ten zeerste op de proef en (...) 

de terug slag kan zich in zowel een positieve als een negatieve richting ontwik-

kelen. Indien terugval plaatsvindt, hoeft dit echter niet te betekenen dat de 

toekomstige stopper weer helemaal terug moet naar “Start”; en dit geeft aan 

hoe gedeeltelijke desistentie mogelijk is.’

We hopen dat dit model licht werpt op de stappen die door de indi‑

viduele delinquent worden genomen om te stoppen met crimineel 

gedrag, maar het model op zich zegt weinig over de inhoud van de 

verandering. Ter aanvulling van het model is het daarom nuttig om 

de aandacht vooral te richten op de kaders 2, 3 en 4 in het diagram. 

Op grond van tabel 1, plus de gegevens uit de kwalitatieve steek‑

proef, zou ik in overweging willen geven dat – voor degenen die 

stappen ondernemen in de richting van desistentie – een belangrijk 

inhoudelijk element bij het doorlopen van deze fasen wordt gevormd 

door een geleidelijk proces van leren leven in de gemeenschap.

Laat mij proberen dit duidelijker uit te leggen. De meesten van deze 

jongemannen hielden er – ondanks het feit dat ze allemaal een vrij 

lang strafblad hadden en dus vooral van beroving en diefstal had‑

den geleefd – toch onderliggende morele waarden op na die vrij 

conventioneel waren, vooral wanneer het aankwam op het beschrij‑

ven van hun gewenste toekomst 
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Figuur 1  Een interactief model van de eerste fasen van het stoppen met 

crimineel gedrag
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Bron: Bottoms en Shapland, 2011, p. 70

(Shapland en Bottoms, 2011). In de loop van het onderzoek maakten 

ze bovendien vrij vaak de overstap van een zware emotionele afhan‑

kelijkheid van een groep adolescente mannen (bijna allemaal met 

een strafblad) naar een glimp van een mogelijk andere toekomst, 

die dichter bij hun ‘desired self’ stond. Een dergelijke overstap werd 

vaak bevorderd door een goede relatie met een vriendin, de geboorte 
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van een kind voor wie ze zich verantwoordelijk voelden, of een ver‑

zoening met een ouder (zie de ‘goede dingen’ beschreven in tabel 1, 

deel C). De deelnemers aan het onderzoek beschreven zichzelf ook 

als iemand die vaker nadacht voordat hij iets deed, als iemand die 

zich steeds meer realiseerde dat hij een verantwoordelijkheid had 

ten opzichte van andere mensen, en als iemand die zich – als gevolg 

hiervan – steeds vaker realiseerde dat hij in het verleden schade 

had berokkend aan zijn slachtoffers. Deze processen kunnen, denk 

ik, redelijkerwijs worden beschreven als een steeds groter inzicht 

krijgen in een aantal basiskenmerken van het morele leven van de 

mens in de gemeenschap, namelijk dat andere mensen waardering 

en aandacht verdienen; dat mensen normaal gesproken hun eigen 

levenswijze erop na mogen houden zonder dat deze op geweldda‑

dige wijze wordt verstoord; en dat leven in een gemeenschap nood‑

zakelijkerwijs zowel verantwoordelijkheden als rechten met zich 

meebrengt.7 Niet iedereen bewandelde deze weg, zoals overduide‑

lijk blijkt uit de casus Zed, maar het belangrijkste verschil tussen 

degenen die de stappen in de richting van desistentie ondernamen 

en de anderen was, inderdaad, de aanwezigheid of afwezigheid van 

de hierboven beschreven processen.

Het desistentieproces is echter niet eenduidig. In het Sheffield‑

onderzoek bestond een van de standaardvragen die tijdens elk 

gesprek werd gesteld erin dat de deelnemer een kaart werd gegeven 

met daarop een lijst van ‘dingen die anderen hadden gezegd waar‑

door het moeilijk was om het rechte pad op te gaan of te blijven 

volgen’ en te vragen welk van deze dingen nu op hem van toepassing 

waren. Door de vier gesprekken heen sprongen vier punten die als 

antwoord werden gegeven in het oog, namelijk ‘gebrek aan geld’, 

‘gelegenheid om gemakkelijk aan geld te komen’, ‘geen werk’ en de 

‘behoefte aan opwinding of uit verveling’ (Bottoms en Shapland, 

2011, p. 61). De sterke nadruk op de financiële aspecten ontstond 

doordat deze mannen hadden geleefd van de (vaak lucratieve) 

inkomsten van hun misdrijven. Het stoppen met crimineel gedrag 

– wanneer dit serieus werd ondernomen – hield ook een vermin‑

dering van inkomen in, zelfs als ze werk hadden. In een dergelijke 

context was werk van cruciaal belang, maar het was voor deze man‑

nen moeilijk om een goede baan te krijgen, vanwege het ontbreken 

7 Ik ben mij ervan bewust dat deze zin een aantal vergaande normatieve stellingen in 
zich draagt die, in een langer essay, rechtvaardiging behoeven.

JV_05_11.indd   26 23-9-2011   14:49:04



27Actief volwassen worden

van  diploma’s, hun meestal geringe werkervaring en het structurele 

probleem om op de huidige arbeidsmarkt ongeschoold werk te 

krijgen (zie Farrall e.a., 2010). Ook het vierde punt in het kwartet van 

belangrijkste hindernissen moet niet worden vergeten, namelijk 

de ‘opwinding’. Het plegen van delicten had voor veel mannen een 

emotionele aantrekkingskracht en een deel van het desistentiepro‑

ces bestaat daarom uit het leren weerstaan van de emotionele ver‑

leidingen van de gelegenheden om een delict te plegen.

In het kort: in dit essay heb ik een reeks processen beschreven met 

behulp waarvan delinquenten ex‑delinquenten proberen te worden, 

leren hoe ze in een gemeenschap moeten leven, proberen meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en andere mensen, 

proberen eerst na te denken voordat ze iets doen en moeten uitvin‑

den wat de bijzonderheden zijn van ‘een ander leven leren leiden, 

vaak met minder geld en minder opwinding’ (Shapland en Bottoms, 

2011, p. 275). Het lijkt redelijk dit samen te vatten als – zoals veel van 

onze respondenten dit deden (zie tabel 1, deel A) – een proces van 

‘volwassen worden’ of ‘zelfstandig worden’.

Terwijl ik dit zeg, ben ik mij er natuurlijk van bewust dat binnen 

de wetenschappelijke criminologie ‘volwassen worden’ thans niet 

wordt geprefereerd als uitleg voor desistentie. De redenen hiervoor 

zijn begrijpelijk, want bijna veertig jaar geleden presenteerden 

Sheldon en Eleanor Glueck (1974, hoofdstuk 13) een theorie voor 

volwassen worden en desistentie, waarin het belangrijkste bewijs 

voor volwassen worden het verminderen van crimineel gedrag bleek 

te zijn, wat natuurlijk tautologisch is. In het Sheffield‑onderzoek 

hebben Joanna Shapland en ik een aantal bewijzen geleverd anders 

dan de daling in criminaliteit die, ons inziens, redelijkerwijs kun‑

nen worden aangemerkt als bewijs van volwassen worden van dege‑

nen die proberen te stoppen met crimineel gedrag (zie boven). Het is 

ook de moeite waard om te benadrukken dat we volwassen worden 

niet als een latent proces zien; we zien het liever als ‘een actief vol-

wassen worden, aangemoedigd door de prikkel van de delinquenten 

zelf ’ en ook als ‘een meer doelgericht, pijnlijker en risicovoller vol‑

wassen worden dan voor de meesten van hun leeftijdsgroep geldt’ 

 (Shapland en Bottoms, 2011, p. 277, cursivering toegevoegd).

De vorige zin brengt handig opnieuw het onderwerp van de 

beperkte leeftijdsgroep van de Sheffield‑steekproef ter sprake. De 

beperkte gerichtheid van het onderzoek op jonge volwassenen is, 

mijns inziens, gerechtvaardigd door de resultaten, waarvan er een 
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aantal specifiek voor deze leeftijdsgroep is. Een goed voorbeeld 

betreft de ingewikkelde relationele veranderingen die vaak duidelijk 

uit de steekproef naar voren kwamen en drie richtingen opgaan, 

waaronder (1) een belangrijke nieuwe relatie met een vriendin (en 

soms kinderen), (2) verzoening met de ouders en (3) afstand nemen 

van voormalige delinquente vrienden. Gezien dit soort leeftijds‑

specifieke gegevens lijkt het redelijk om wantrouwig te staan 

tegenover een steeds vaker voorkomende tendens in de literatuur 

over desistentie om te zoeken naar een algemene (leeftijdsneutrale) 

desis tentietheorie. In plaats daarvan zou ik willen aanvoeren dat 

wij, om de daling in criminaliteit onder jonge volwassenen te kun‑

nen uitleggen, onder andere meer inzicht moeten krijgen in de 

manier waarop een criminele loopbaan wordt gevormd door de bre‑

dere ervaringen die worden opgedaan tijdens de jonge volwassen‑

heid. Zoals Britta Kyvsgaard (2003, p. 241) het zo goed formuleerde 

wanneer we het stoppen met crimineel gedrag bestuderen, moeten 

we in ieder geval aandacht besteden ‘aan de subjectieve aspecten 

van volwassen worden in termen van persoonlijke filosofie of 

iemands plaats in de wereld’; en zoals iedereen weet, is jonge vol‑

wassenheid – zowel voor delinquenten als voor niet‑delinquenten – 

een tijd waarin dergelijke zaken van bijzonder existentieel belang 

zijn.
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Werk doet delinquentie afnemen

V. van der Geest*

In reclasseringsjargon worden de drie voorwaarden voor succesvol‑

le resocialisatie ook wel aangeduid als de drie w’s, verwijzend naar 

werk, wijf en woning. Vooral werk wordt vaak gezien als een moge‑

lijke oplossing voor problemen met criminaliteit. Het re‑integreren 

van ex‑gedetineerden op de arbeidsmarkt is dan ook een belangrijk 

onderdeel in de resocialisatie. Hoewel wetenschappelijk onderzoek 

de relatie tussen werk en criminaliteit empirisch ondersteunt, zijn 

de onderliggende mechanismen lang niet altijd duidelijk. Zijn som‑

mige personen beter in staat om te profiteren van werk dan andere? 

Is het effect van tijdelijke banen hetzelfde als het effect van vaste 

banen met meer perspectief? En omgedraaid, in hoeverre schaadt 

criminaliteit iemands toekomstige kansen op de arbeidsmarkt?

Preventieve effecten van werk op criminaliteit

Er zijn verschillende verklaringen voor de manier waarop werk 

crimineel gedrag kan verminderen of doen stoppen. Werk geeft 

inkomsten, houdt potentiële daders van de straat en brengt con‑

trole of afkeuring door collega’s met zich mee. Op termijn is een 

vaste baan een investering in een prettiger leven: het geeft extra 

verantwoordelijkheden en kan leiden tot een bepaalde mate van 

‘volwassenheid’. Vooral binnen de levensloopcriminologie is veel 

aandacht voor de manier waarop werk, naast belangrijke gebeur‑

tenissen als trouwen en kinderen krijgen, crimineel gedrag kan 

verminderen of doen stoppen.

* Dr. Victor van der Geest is universitair docent bij de sectie criminologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (VU) en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Hij promoveerde afgelopen mei op het 
proefschrift Working their way into adulthood. Voor dit onderzoek, waarop dit artikel is 
gebaseerd, volgde hij een groep van 270 jongens in de leeftijd van 12 tot 32 jaar, die 
begin jaren negentig behandeld werden in een justitiële jeugdinrichting.
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Het onderzoek naar deze verklaringen werd begin jaren negentig 

op de kaart gezet door twee Amerikaanse onderzoekers, Sampson 

en Laub (1993). Zij ontwikkelden een theorie waarin de binding 

tussen het individu en zijn of haar veranderende sociale omgeving 

centraal staat. Een sterke binding met het werk zorgt ervoor dat de 

sociale controle op de werkvloer geleidelijk aan onderdeel wordt 

van het zelfbeeld. Vooral de toename in verantwoordelijkheden, 

groeiend zelfvertrouwen en tevredenheid bevorderen dit proces en 

vergroten wat in de literatuur wordt aangeduid als het sociaal kapi-

taal van een persoon. Naarmate een baan belangrijker wordt voor 

een persoon, vergroot dit ook de risico’s van criminaliteit – er komt 

immers meer op het spel te staan dan alleen een inkomstenbron.

Schadelijke effecten van criminaliteit op werk

Een zwakke binding kan daarentegen juist leiden tot doorgaan met 

criminaliteit. De negatieve gevolgen van criminaliteit, zoals een 

strafblad of detentie, kunnen het vinden van werk in toenemende 

mate blokkeren en leiden tot een negatieve spiraal. Werk kan dus 

leiden tot een afname in criminaliteit, maar omgedraaid kunnen 

de gevolgen van criminaliteit het vinden van werk ernstig belem‑

meren.

De relatie tussen werk en criminaliteit is dus complex. Vooral 

detentie heeft, behalve directe gevolgen voor de sociale leefomge‑

ving van een individu (school, werk en relaties), een negatief effect 

op de mogelijkheden om in de toekomst aansluiting te vinden op 

de arbeidsmarkt. De werk‑ en inkomenssituaties van ex‑gedeti‑

neerden zijn over het algemeen slecht. Gedetineerden die hun baan 

verloren hebben door detentie kunnen in de regel niet terugkeren 

bij dezelfde werkgever en het ontbreekt deze groep vaak aan goede 

referenties of informele sociale netwerken die helpen bij het vinden 

van nieuw werk. Daarbij is de algemene veronderstelling dat een 

strafblad stigmatiserend werkt. Een sollicitant met strafblad 

(bijvoorbeeld aan het licht gekomen door een verklaring omtrent 

gedrag) kan door een werkgever worden beoordeeld als onbetrouw‑

baar. De kans op een baan is in dat geval een stuk kleiner.
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Hoogrisicogroepen

Onderzoek naar jongeren die al op jonge leeftijd delicten plegen en 

bovendien een slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt hebben, 

is van groot belang. Juist zij hebben in de regel weinig opleiding, 

ze zijn vaker werkloos of actief in laaggekwalificeerde banen, en 

bovenal hebben ze een strafblad of detentieverleden. Hoewel de 

realiteit weerbarstig kan zijn als het gaat om het aan het werk hel‑

pen en houden van deze moeilijk inzetbare groepen, zijn juist deze 

groepen interessant met het oog op interventies. Desalniettemin is 

er weinig bekend over de mate waarin zij beschermd worden door 

werk, of beschadigd worden door hun strafblad. Empirisch onder‑

zoek hiernaar is schaars, vaak uitgevoerd in Amerikaanse settings, 

en meestal gebaseerd op oude cohorten.

Het proefschrift Working their way into adulthood beoogt daarom 

inzicht te geven in de relatie tussen criminaliteit en werk in een 

groep justitieel behandelde mannen. Op gemiddeld 15‑jarige 

leeftijd werden zij vanwege ernstig probleemgedrag, waaronder 

vaak delinquentie, in een justitiële jeugdinrichting (JJI) geplaatst. 

In het onderzoek is gekeken naar persoonlijkheids‑ en achtergrond‑

kenmerken gemeten in de vroege adolescentie, naar werk in de 

jongvolwassenheid en naar delicten over de levensloop tot gemid‑

deld 32‑jarige leeftijd.

Methode

De steekproef voor deze studie bestaat uit jongens – inmiddels 

mannen – die tussen 1989 en 1996 werden behandeld in een JJI. 

Slechts van vier jongens kon het dossier niet worden teruggevonden, 

waarmee de steekproef een vrijwel compleet uitstroomcohort is van 

in totaal 270 jongens. Uit de behandeldossiers1 is een groot aantal 

variabelen gescoord, die betrekking hebben op persoon(lijkheid)s-, 

achtergrond- en gezinskenmerken. De dossiers zijn blind gescoord, 

dus voordat informatie over delinquentie en werk beschikbaar 

kwam. Voor de analyses in dit artikel is een selectie gemaakt van 

1 De dossiers bestaan uit verslagen van persoonlijkheidsonderzoeken, verslagen van de 
Raad voor de Kinderbescherming, psychologische tests, behandelplannen, behandel-
evaluaties en halfjaarlijkse voortgangsverslagen van een multidisciplinair team.
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variabelen die zowel samenhangen met werk als met delinquentie, 

om zo uit te sluiten dat de gevonden effecten tussen werk en crimi‑

naliteit verklaard worden door vroeggemeten verschillen tussen 

personen (bijvoorbeeld, voor een persoon met autoriteitsproblemen 

kan – al bij voorbaat – de kans op (vast) werk lager zijn en het risico 

op criminaliteit hoger).

Delinquentie is gebaseerd op geregistreerde justitiecontacten (de 

justitiële documentatie, het JDS). Feiten waarvoor de persoon was 

vrijgesproken of die in een technisch sepot of andere technische uit‑

spraak eindigden, werden niet meegeteld. Voor de jongens – behalve 

voor vijf jongens die relatief jong zijn overleden – is informatie 

over geregistreerde delinquentie aanwezig van 12‑ tot gemiddeld 

32‑jarige leeftijd. Aanvullend werden detentiegegevens verzameld in 

het Centraal Penitentiair Archief van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie. Werk is gebaseerd op geregistreerde loondienstverbanden 

(SUWINET) van 18 tot 32 jaar. Deze gegevens –  aangevuld met infor‑

matie over personen met een eigen bedrijf (KvK Bedrijvenregister) – 

werden verzameld bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) werden 

gebruikt om te controleren voor over lijden (N=14) of emigratie 

(N=3), om zo te voorkomen dat personen ten onrechte zouden 

werden aangemerkt als ‘gestopt’ met criminaliteit.

De gegevens zijn gecombineerd in een dataset waarin iedere 

persoon scores heeft voor elk leeftijdsjaar dat hij geobserveerd is. 

Zo kunnen tijdsvariërende variabelen, zoals het aantal veroorde‑

lingen, detentie en werk, in verschillende jaren verschillende waar‑

den aannemen. Dossiervariabelen zijn alleen in de adoles centie 

gemeten en zijn als controlevariabelen meegenomen in de vorm van 

stabiele risicofactoren.

De analyses bestaan grofweg uit twee onderdelen. In de eerste stap 

is met behulp van het group based trajectory model (Nagin, 2005) 

gekeken of er homogene subgroepen te onderscheiden zijn, die 

een verschillende criminele carrière hebben (deze subgroepen zijn 

beschreven in Van der Geest e.a., 2007). Vervolgens is binnen die 

subgroepen individuen het effect geschat van werk op criminaliteit. 

In de tweede stap zijn de onafhankelijke en de afhankelijke varia‑

belen als het ware omgedraaid. Er is, opnieuw met behulp van het 

group based trajectory model, gekeken of er homogene subgroepen 

te onderscheiden zijn die een verschillende werkcarrière hebben. 
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Vervolgens is binnen deze werk‑subgroepen het effect geschat van 

detentie, of een veroordeling, op de individuele kans op werk.

In de analyses is gecontroleerd voor het zogenoemde incapacitatie‑

effect – de afname in delinquentie doordat iemand in een bepaalde 

periode gedetineerd is (en dus simpelweg minder delicten kon 

plegen). De gebruikte correctie is ook toegepast op werk.

Beschrijving van achtergrondproblematiek en recidive

De meeste jongens hadden bij instroom te maken met meervou‑

dige problematiek en achtergronden die gekenmerkt werden door 

overwegend moeilijke thuissituaties en familieachtergronden. Uit 

intakeverslagen en behandeldossiers komt het beeld naar voren 

van impulsieve, hoogneurotische jongens met een laag zelfbeeld. 

De meerderheid vertoonde antisociaal gedrag of had problemen 

met agressie en autoriteit. De sociale vaardigheden werden in veel 

gevallen beoordeeld als inadequaat en er waren problemen op 

ver schillende domeinen: op school, met leeftijdgenoten en thuis. 

Het gemiddelde intelligentieniveau lag onder het normatieve 

gemiddelde en het grootste deel van de jongens volgde een lts‑ of 

vbo‑opleiding. Bijna twee derde was veroordeeld voor een ernstig2 

delict en ruim een vijfde was veroordeeld voor een geweldsdelict. 

Met andere woorden, de groep werd gekenmerkt door individuele 

en sociale problemen, in combinatie met delinquent gedrag in de 

adolescentie.

De recidive na uitstroom uit de justitiële jeugdinrichting is hoog. 

Zes van de zeven jongens (86%) worden veroordeeld voor enig delict, 

driekwart (76%) voor een ernstig delict en de helft voor minimaal 

één geweldsdelict. De helft van de totale steekproef (47%) wordt na 

uitstroom veroordeeld voor vier of meer delicten en kwalificeert 

daarmee als ‘hoogfrequente dader’. Drie vijfde (62%) krijgt op 

enig moment een gevangenisstraf opgelegd. Ondanks het feit dat 

een zeer groot deel van deze jongens ernstig recidiveert, laten de 

2 Tot ernstige delicten behoren geweldsdelicten, vermogensdelicten, drugsdelicten, 
‘gemeengevaarlijke’ delicten (waaronder brandstichting) en delicten uit de Wet wapens 
en munitie. Delicten die niet als ernstig werden meegerekend, zijn o.a. vernieling, 
openbare-ordedelicten, delicten binnen de Wegenverkeerswet en milieudelicten.
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 resultaten op langere termijn zien dat de meerderheid van de groep 

rond het 30ste jaar weinig tot geen delicten meer pleegt.

Criminele carrières

Om een beter beeld te krijgen van het verloop van delinquentie en 

wie er uiteindelijk stoppen, wie juist doorgaan, en welke factoren 

daarbij een rol spelen, is eerst gekeken naar de individuele ont‑

wikkelingspaden van delinquent gedrag van 12 tot 32 jaar. Deze 

criminele carrières laten opvallend veel variatie zien in termen van 

frequentie, ernst en persistentie. Anders dan verwacht lijkt een 

groot deel van de onderzoeksgroep binnen afzienbare tijd weer ‘op 

zijn pootjes terecht te komen’ (althans wat delinquentie betreft). 

Bovendien hebben subgroepen met een verschillend ontwikke‑

lingspad ook verschillende persoons‑ en achtergrondprofielen (voor 

een uitgebreide beschrijving, zie Van der Geest e.a., 2007). Dit komt 

overeen met typologische theorieën (Moffitt, 1993) die veronder‑

stellen dat er niet één algemene verklaring is voor het verloop van 

ontwikkelingspaden van delinquent gedrag, maar dat de etiologie 

per ontwikkelingspad verschilt. Overigens is – anders dan in deze 

theorieën – het aandeel geweldsdelicten ten opzichte van het aantal 

vermogensdelicten relatief klein binnen de persistente dadergroe‑

pen. In de meeste trajectgroepen neemt het gemiddelde aantal 

geweldsdelicten, net als het gemiddelde aantal vermogensdelicten, 

na verloop van tijd iets af. Een subgroep laatstartende daders pleegt 

gemiddeld en relatief het hoogste aantal delicten. Over de gehele 

carrière van de gemiddelde laatstartende dader is een op de vijf 

delicten een geweldsdelict.

Daders op de laagactieve ontwikkelingspaden worden vooral 

gekenmerkt door goede sociale vaardigheden, het daaraan 

gerelateerde positieve contact met leeftijdgenoten en een goede 

gewetensontwikkeling. Het profiel van daders op de hoogactieve 

ontwikkelingspaden toont daarentegen veel negatieve gezins‑ en 

omgevingsinvloeden. De late starters vertonen een profiel dat het 

duidelijkst van andere subgroepen wordt onderscheiden: zij worden 

gekarakteriseerd door ADHD, gecombineerde psychopathologie 

en fors alcoholgebruik in de vroege adolescentie. Hoewel deze 

vroeggemeten kenmerken van belang zijn in het verklaren van 

verschillen in deze groep jongeren, laten de resultaten zien dat deze 

JV_05_11.indd   35 23-9-2011   14:49:05



36 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 5, 2011  Van interventie tot stoppen met misdaad

factoren niet voldoende zijn om de langetermijnontwikkeling van 

delinquent gedrag volledig te begrijpen. De afname in de frequentie 

van delinquentie rond 30‑jarige leeftijd, zelfs bij de hoogfrequente 

daders, doet vermoeden dat er ook latere factoren van invloed zijn 

op het verloop.

Werk als beschermende factor

Om inzicht te krijgen in deze factoren is daarom gekeken naar het 

effect van werk op (ernstige) delinquentie. Een beschrijving van 

de werkcarrières laat allereerst zien dat er veel instabiliteit in deze 

hoogrisicogroep is: er zijn relatief veel baanveranderingen en perio‑

den van werkloosheid. Bij vergelijking tussen personen met een 

verschillende criminele carrière valt op dat ook de werkparticipatie 

verschilt. De gemiddelde werkparticipatie in de groep mannen 

die al snel na de adolescentie stopt met het plegen van delicten 

ligt hoger dan in de andere dadergroepen en volgt zelfs een bijna 

leeftijdsconforme ontwikkeling. In de meer actieve dadergroepen 

die tussen hun 20ste en 30ste stoppen (samen een derde van de 

steekproef), is werkparticipatie beneden gemiddeld – rond de 70% 

vindt op enig moment werk. De daders die na hun 30ste persisteren 

hebben het minst gunstige arbeidsperspectief. Gegeven hun zeer 

problematische achtergronden en hoogactieve criminele carrières 

is het niet geheel verrassend dat juist zij overal lage arbeidspartici‑

patie laten zien – naarmate de leeftijd toeneemt, is daarin zelfs een 

dalende trend te zien. Gegeven deze ‘heterogeniteit’ tussen subgroe‑

pen is het effect van werk op delinquentie binnen de verschillende 

subgroepen geanalyseerd.

De resultaten laten zien dat de persoons‑ en achtergrondfactoren 

die deels criminaliteit verklaren, deels ook verschillen in werk‑

participatie verklaren. Boven op dit zogenoemde selectie‑effect 

is er nog steeds een effect van werk op delinquentie. Dit betekent 

dat – gegeven de verschillen tussen personen – het hebben van werk 

verband houdt met een afname in delinquentie. In tegenstelling tot 

de verwachting dat dit effect geleidelijk toeneemt (en gepaard gaat 

met een langetermijninvestering), laten de resultaten alleen een 

direct effect zien van werk op delinquentie. Delinquentie neemt 

alleen af in het jaar waarin gewerkt wordt. De afwezigheid van een 

langetermijneffect is mogelijk het gevolg van het relatief kleine 
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aantal mannen dat langer dan twee jaar achtereen werk heeft. 

Vervolgens is het hebben van werk uitgesplitst naar regulier werk 

– waarbij het een dienstverband direct met de werkgever betreft – en 

uitzendwerk. Beide variabelen zijn meegenomen in een  gezamenlijk 

model. Hoewel werk, ongeacht het soort werk, een negatief en 

direct effect heeft op delinquentie, is het effect van regulier werk 

sterker dan het effect van uitzendwerk. Dit is conform het idee dat 

de kwaliteit van werk, eventuele doorgroeikansen en de mate van 

informele sociale controle op de werkvloer belangrijke condities 

zijn voor het beschermende effect van werk op criminaliteit. De 

resultaten voor de meer persistente dadergroepen zijn complexer: 

alleen uitzendwerk heeft een negatief effect op delinquentie, wat in 

deze subgroepen met relatief veel justitiecontacten mogelijk is toe 

te schrijven aan werktoeleidingstrajecten. De effecten van werk op 

delinquentie lijken daarmee minder eenduidig dan wat op basis van 

de literatuur verwacht zou worden.

Werkcarrières

Zoals eerder genoemd, is de relatie tussen werk en criminaliteit 

wederkerig. Met andere woorden, mensen met werk hebben een 

verlaagde kans op delinquentie, en omgedraaid, mensen met ver‑

oordelingen of een detentieverleden hebben minder kans op werk. 

Om dit tweede deel – de gevolgen van delinquentie voor werk – te 

onderzoeken is de vraag dus als het ware ‘gespiegeld’. De afhanke‑

lijke variabele is nu niet de criminele carrière, maar de werkcarrière; 

en binnen die werkcarrières is zowel gekeken naar het effect van 

veroordelingen op werk als naar het effect van detentie op werk. 

Detentie is met name interessant omdat zij behalve directe gevol‑

gen op de sociale leefomgeving van een persoon (school, werk en 

relaties) ook effect heeft op de mogelijkheden om in de toekomst 

opnieuw aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden.

De bevindingen maken allereerst duidelijk dat de uitgangspositie op 

de arbeidsmarkt slecht is in deze groep: het opleidingsniveau is laag, 

de perspectieven na uitstroom uit de justitiële jeugdinrichting zijn 

beperkt en de meeste respondenten hebben een strafblad. Tussen de 

18 en 32 jaar heeft bijna negen op de tien mannen op enig moment 

werk. Dit lijkt hoog, maar de werkcarrières worden veelvuldig 

onderbroken door perioden van werkloosheid en de gemiddelde 
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contractduur is minder dan een halfjaar. De jaarlijkse werkparti‑

cipatie ligt vanaf 25‑jarige leeftijd rond de 60% (fors lager dan het 

landelijk gemiddelde van 90%; CBS, 2008); minder dan de helft van 

de werkende mannen is het volledige jaar in dienst. De werkpartici‑

patie is dus laag en er is veel instabiliteit in de werkcarrières.

Vier trajecten

De verschillende werkcarrières zijn samen te vatten in vier trajec‑

ten. Het eerste en tweede werktraject zijn tamelijk uniform in de 

zin dat ze allebei een opwaartse ontwikkeling in werkdeelname 

beschrijven, die in de ene groep iets eerder (rond het 20ste jaar) 

en in de andere groep iets later inzet (rond het 24ste jaar). De kans 

op werk en de gemiddelde duur van de arbeidscontracten zijn in 

beide groepen relatief hoog. In het derde en vierde werktraject is 

werk hooguit tijdelijk. Mannen in de derde groep vinden wel werk, 

maar missen uiteindelijk de boot; mannen in de vierde groep zijn 

chronisch werkloos. Het percentage gedetineerden is in deze twee 

subgroepen het hoogst. 

De verschillende werkcarrières laten dus opnieuw – net als de 

criminele carrières – veel variatie zien. Vanuit de verwachting dat 

deze hoogrisicogroep – met de beperkte ‘bagage’ die zij hebben – 

alleen actief zou zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is het 

opvallend dat in totaal drie op de vijf mannen wél een succesvolle 

transitie naar werk lijken te maken. Dit zijn de mannen die gemid‑

deld gunstiger scoren op persoonskenmerken, zoals intelligentie, 

opleiding en sociale vaardigheden. Toch verklaren deze verschillen 

in stabiele factoren maar een klein deel van de variatie – en met 

name de vele onderbrekingen – in werkparticipatie tussen 18 en 

32 jaar. Vooral de problemen met het vasthouden en – binnen som‑

mige werktrajecten – het opnieuw vinden van werk doen vermoeden 

dat ook hier latere factoren van invloed zijn op het verloop.

Een strafblad of detentie als risicofactor

Om een beter beeld te krijgen van de verschillende factoren die een 

rol spelen bij de kans op werk, is het effect van detentie en veroorde‑

lingen op werk binnen de verschillende werktrajecten geanalyseerd. 

De resultaten laten zien dat veroordelingen leiden tot een afname 
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in de kans op werk in het jaar erna – ongeacht persoons‑ of achter‑

grondkenmerken, en ongeacht de werkcarrière die iemand volgt. 

Boven op dit effect van veroordelingen leidt detentie tot een nog 

sterkere afname in de werkkansen (70%), maar alleen in de groep 

mannen die al op relatief vroege leeftijd (rond het 20ste jaar) de tran‑

sitie naar werk maakt. Dit schadelijke effect is weliswaar tijdelijk 

(tot twee jaar na detentie), maar is in lijn met het idee dat detentie 

de  eerdere werkervaring of opgebouwde sociale netwerken voor een 

deel tenietdoet en het opdoen van nieuwe vaardigheden belem‑

mert. Het zijn vooral de mannen die voorafgaand aan detentie al wat 

werkervaring hebben opgebouwd, die na detentie meer moeite heb‑

ben met het vinden van werk (ten opzichte van andere mannen met 

dezelfde werkervaring). Tegelijk kan dit een reden zijn waarom het 

effect niet in andere groepen werd gevonden. Als de kans op werk 

namelijk al vóór detentie heel laag was, kan het slechte perspectief 

na uitstroom niet aan detentie worden toegeschreven.

Tot slot is er gekeken of de leeftijd waarop de eerste detentie is opge‑

legd van invloed is op de latere werkcarrière. Hoewel de verwachting 

is dat detentie vooral op jonge leeftijd – bijvoorbeeld via opleiding – 

schadelijk is voor de toekomst (althans wat betreft werk), werd er 

geen effect gevonden van leeftijd. Dit lijkt verrassend, maar is in 

deze hoogrisicogroep misschien ook wel begrijpelijk. Alle jongens 

werden immers behandeld in een justitiële jeugdinrichting en tegen 

die achtergrond is de leeftijd waarop detentie in de volwassenheid 

wordt opgelegd wellicht minder belangrijk dan in een groep die niet 

justitieel is behandeld.

Conclusie

In dit onderzoek werd de ontwikkeling van criminaliteit en werk 

over de levensloop in een groep hoogrisicomannen in kaart 

gebracht. Er werd gekeken naar persoonskenmerken in de (vroege) 

adolescentie, het hebben van werk in de jongvolwassenheid en de 

ontwikkeling van delinquent gedrag over de levensloop. De resul‑

taten weerspreken voor een belangrijk deel de opvatting dat de 

effecten van werk op delinquentie, en omgedraaid de gevolgen van 

delinquentie voor werk, volledig verklaard worden door stabiele 

– of in elk geval vroeggemeten – verschillen tussen personen. Het 

speelt zeker een rol dat mannen met een hoog risico op criminaliteit 
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bepaalde kenmerken hebben waardoor zij een grotere kans heb‑

ben om werkloos te worden. Maar deze verschillen tussen personen 

lijken slechts een deel van de verklaring te vormen. De resultaten 

laten zien dat, boven op het effect van persoonskenmerken, vooral 

regulier werk leidt tot een afname in delinquentie, en omgedraaid, 

veroordelingen (en voor een deel van de mannen detentie) leiden tot 

een afname in de werkkansen.

De resultaten ten aanzien van het effect van werk op criminaliteit 

veronderstellen vooral een direct effect: mogelijk leidt de verande‑

ring in dagelijkse routine, en/of de inkomsten verkregen uit werk, 

tot een afname in delinquentie. Daarentegen wordt het geleidelijke 

effect dat centraal staat in de levenslooptheorie (Laub en Sampson, 

2003) – dat werk vooral een investering is in een prettiger leven – 

slechts ten dele bevestigd. Enerzijds leidt regulier werk (betere 

vooruitzichten; mogelijk ook een hoger salaris) tot een grotere 

afname in kans op delinquentie dan uitzendwerk, maar alleen bij 

de persistente dadergroepen blijkt dit niet het geval. Anderzijds 

neemt de kans op criminaliteit niet verder af naarmate men langer 

ergens in dienst is. Dit laatste lijkt vooral een gevolg van de over 

het algemeen instabiele werkcarrières in deze groep, die veelvuldig 

onderbroken worden door perioden van werkloosheid. Het beeld 

dat persistente daders slechts beperkt in staat zijn om te profite‑

ren van werk, en ook dat het vinden van werk in vrijwel de gehele 

onderzochte hoogrisicogroep gepaard gaat met ups en downs, komt 

in grote lijnen overeen met Moffitts (1993) verwachting ten aanzien 

van persistente daders. De ontwikkelingstrajecten van delinquent 

gedrag zijn echter minder persistent.

Hoewel de levenslooptheorie vooral de mogelijkheid van  keerpunten 

in de criminele carrière benadrukt, verklaart deze ook hoe delin‑

quentie kan leiden tot een negatieve spiraal – men kan als het ware 

‘verstrikt’ raken in een criminele carrière: veroordelingen, en in 

belangrijke mate detentie, vergroten de afstand tot de arbeidsmarkt 

en kunnen het vinden van werk blokkeren. Het stigma van de 

ex‑delinquent speelt daarbij misschien een rol. Toch vallen twee 

zaken op in de bevindingen. Ten eerste blijkt het negatieve effect 

van detentie voor deze groep mannen slechts van korte duur te 

zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gevangenisstraffen 

in Nederlands relatief kort en daarmee minder schadelijk zijn voor 

werkkansen. Ten tweede heeft detentie binnen de groep incidenteel 

werkenden en chronische werklozen geen effect op werk. Een eerste 
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verklaring daarvoor is dat deze mannen, gekenmerkt door hun 

ongunstige arbeidsperspectief (lage intelligentie, lage geschoold‑

heid, beperkte sociale vaardigheden, autoriteitsproblemen), zijn 

 aangewezen op tijdelijke en laaggeschoolde banen, waardoor 

ze nauwelijks betekenisvolle werkervaring opdoen (wat de kans 

op beter werk zou kunnen vergroten). Een tweede verklaring, 

met name voor de scherpe tegenstelling tussen de werkende en 

chronisch werkloze mannen, wordt in de literatuur aangeduid als 

hetero typische continuïteit. Daarmee wordt bedoeld dat een van 

de mogelijke oorzaken van het niet kunnen vasthouden van werk 

is dat er herhaaldelijk problemen ontstaan die het gevolg zijn van 

persoonsgebonden factoren, zoals gebrek aan motivatie, crimina‑

liteit op het werk of een drugsverslaving. Om deze verklaringen te 

kunnen toetsen is echter meer onderzoek nodig.

Implicaties

De bevindingen hebben tot slot een aantal praktische  implicaties. 

Hoewel het onderzoek niet is opgezet om de behandeling van 

jongens in een justitiële jeugdinrichting te evalueren, kunnen 

de bevindingen van belang zijn voor interventies. Ten  eerste, 

opleidingsniveau en werkparticipatie zijn in deze  studie beneden ‑ 

gemiddeld. Behalve het interveniëren op vroeggemeten risico‑

factoren lijkt daarom vooral het investeren in opleiding en 

werk ervaring belangrijk voor deze hoogrisicojongeren. Gezien 

de zwakke startpositie die zij innemen in de maatschappij, is het 

het overwegen waard om nog nadrukkelijker in te zetten op het 

behalen van diploma’s, zodat zij met hun zwakke en moeilijke 

 uitgangspositie in de maatschappij dat steuntje in de rug in elk 

geval mee hebben. Ten tweede, het beschermende effect van werk 

op delinquentie is consistent en het sterkst voor regulier werk. Dat 

dient direct te worden genuanceerd, in die zin dat hoewel de meeste 

mannen minimaal één keer werk hebben, slechts een klein deel in 

staat is om het werk ook vast te houden. Enerzijds is dit het gevolg 

van obstakels, veroorzaakt door (veroordelingen en) detentie, 

anderzijds lijkt deze bevinding erop te wijzen dat interventies voor 

dit soort hoogrisicomannen niet alleen zouden moeten inzetten op 

het vinden van werk, maar vooral ook op het behouden van werk.
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Stoppen met crimineel gedrag

Een kwalitatief, longitudinaal onderzoek naar Marokkaanse 
en Nederlandse mannen met een crimineel verleden

H. Werdmölder*

‘It is clear from the existing research that the micro perspective of examining 

individual criminal careers does indeed provide the opportunity for significant 

new insights that are not otherwise available from examination of aggregate 

data regarding crime rates. It is also clear that the issues are quite complex and 

the causal connections are often elusive.’ (Blumstein en Cohen, 1987, p. 991)

In grootschalig, kwantitatief onderzoek is het bijzonder moeilijk 

vast te stellen of iemand gestopt is met crimineel gedrag vanwege 

een gevangenisstraf, het vinden van werk, een huwelijk,  overlijden 

of om andere redenen. De meeste onderzoekers kennen hun 

respondenten slechts als gecodeerde categorieën in elektronische 

gegevensbestanden, die van tijd tot tijd aan elkaar worden gekop‑

peld. De criminoloog Shadd Maruna (2001, p. 43) zegt erover: ‘I soon 

reached the conclusion that such classification is purely conve‑

nience for statistical classification and hides a tremendous amount 

of variation.’

De werkelijkheid dient zich veel gevarieerder aan. Soms zijn de 

mannen nog steeds crimineel actief, ook al komen hun namen niet 

meer voor in politiële en justitiële bestanden. Deze zogenoemde 

niet‑gekende criminaliteit wordt dark number genoemd. Bij kwan‑

titatief onderzoek blijft het gedetailleerde proces van stoppen en 

hervatten van crimineel gedrag, en de vele persoonlijke factoren 

(emoties, gedachten, motivaties en doelstellingen) die daarop 

van invloed zijn, te veel buiten beschouwing. Slechts op basis 

van kwalitatieve gegevens, door directe observaties, interviews 

* Dr. Hans Werdmölder is als lector Jeugd en Veiligheid werkzaam aan het Expertisecen-
trum Veiligheid van de Avans Hogeschool in Brabant en als universitair hoofddocent 
verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dit artikel kwam mede tot stand dankzij een 
verblijf van een half jaar aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) 
te Wassenaar en een subsidiëring van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties 
(www.fondsbjp.nl).
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en  persoonlijke verhalen, kan de ‘zwarte doos’ worden geopend. 

Pas dan krijgen we ook zicht op het effect van de vele interventies 

 (Farrall en Calverley, 2006, p. 43). Tot slot weet je nooit helemaal 

zeker of een persoon definitief is gestopt met crimineel gedrag, 

zeker in het geval iemand een tijdje in het buitenland heeft vertoefd. 

Een zorgvuldig ontwerp van herhaald en longitudinaal onderzoek, 

met aandacht voor officieel geregistreerde gegevens en persoonlijke 

data over veranderingen in de individuele levensloop, is nodig om te 

weten in hoeverre zo’n beslissing permanent is (Cline, 1980; Laub en 

Sampson, 2003).

Dit artikel is een eerste verslag van een longitudinaal en  kwalitatief 

onderzoek naar de delinquente carrières van een veertigtal man‑

nen. De basis hiervoor is gelegd in 1982. Aan het begin van de 

jaren tachtig ben ik gestart met een participerend onderzoek 

onder een delinquente groep Marokkaanse en Nederlandse/Suri‑

naamse jongens. De jongens waren de vaste bezoekers van een 

 clubhuis in een Amsterdamse volksbuurt. In de rol van ‘barkeeper’, 

‘ jongerenwerker’ en ‘hulpverlener’ was ik een tijdlang aan het club‑

huis verbonden (Werdmölder, 1986). In 1988, in het kader van mijn 

dissertatie, heb ik de draad van het onderzoek weer opgepakt. Het 

follow‑uponderzoek richtte zich toen alleen op de Marokkaanse 

respondenten, in totaal 34 jongemannen (Werdmölder, 1990, 1997). 

Sindsdien is de problematiek van delinquent en hinderlijk gedrag 

vertonende Marokkaanse jongens een bekend en hot issue gewor‑

den, waarbij de discussie zich toespitst op de vraag of dit gedrag wel 

of niet voor een deel cultureel bepaald is (De Jong, 2007; Bervoets, 

e.a., 2009).

Eind 2008, na een periode van twintig jaar, heb ik mijn longitudinale 

project weer opgepakt. Hoe loopt het af? Zijn de respondenten uit 

mijn eerste onderzoek nog steeds verslaafd en crimineel? Zo ja, hoe 

ziet hun dagelijks leven eruit? Zo nee, welke omstandigheden heb‑

ben ertoe geleid dat ze het criminele pad hebben verlaten? Zijn de 

respondenten getrouwd en hebben ze kinderen? Hebben ze werk? 

Wonen ze nog in Nederland? Hebben respondenten (langdurige) 

gevangenisstraffen ondergaan? Zijn ze opgenomen (geweest) in een 

behandelkliniek? Hebben justitiële interventies effect gehad? Deze 

vragen lagen ten grondslag aan het nieuwe onderzoek, waarvan 

ook de zes Nederlandse/Surinaamse mannen deel uitmaakten. Een 

nieuwe ronde van opsporing, interviews en inzage in justitiële en 

politiële bestanden brak aan. Op één na heb ik alle respondenten 
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kunnen traceren. Twee mannen zijn overleden aan een niet‑natuur‑

lijke doodsoorzaak. Op vijf personen na heb ik alle overige res‑

pondenten gesproken en geïnterviewd. Vijf mannen zijn definitief 

teruggekeerd naar Marokko, een van hen is daar overleden. En in 

acht gevallen zijn de respondenten nog steeds verslaafd, schizofreen 

of psychiatrisch patiënt. In dit artikel beschrijf ik, mede op grond 

van eerder verzamelde gegevens, de keerpunten en obstakels van 

de categorie mannen die gestopt is met criminaliteit. De namen van 

alle geïnterviewde personen zijn geanonimiseerd. Maar eerst zal ik 

aandacht besteden aan de resultaten van eerder onderzoek.

Een korte terugblik

De oorspronkelijke groep bestaat uit 34 Marokkaanse en zes 

Nederlandse of Surinaamse respondenten. Alle Marokkaanse 

jongemannen zijn in Marokko geboren. Zij zijn in het kader van 

gezinshereniging naar Nederland gekomen. Bij de keuze van mijn 

respondenten heb ik mij laten leiden door de criteria van een ‘rand‑

groep’. Er diende sprake te zijn van meervoudige marginaliteit en 

crimineel gedrag. Dit hield in dat de jongens niet meer naar school 

gingen of veelvuldig spijbelden van school, een aantal was weg‑

gelopen van huis, ze hadden geen werk, genoten een uitkering en 

gingen niet naar de moskee. In veel gevallen was sprake van hoog‑

oplopende conflicten tussen de jongens en hun vaders. Een groot 

aantal jongens gebruikte dagelijks cannabis of harddrugs, terwijl 

alle respondenten regelmatig in contact kwamen met politie en 

justitie. De gemiddelde leeftijd waarop zij tegen hun eerste proces‑

verbaal aanliepen, was 15,6 jaar, met een enkele uitschieter naar 

10 jaar. Daar gingen, afhankelijk van de ernst van de overtreding, 

vaak nog enkele ‘summiere rapporten’ aan vooraf. De groep noemde 

ik Marnel vanwege de banden met Marokko en Nederland. Op het 

moment van het eerste onderzoek waren de respondenten tussen 

14 en 22 jaar (peildatum 1983). De gemiddelde migratieleeftijd was 

12 jaar. De jongens waren afkomstig uit 27 gezinnen, waarvan in 

22 gevallen het gezin uit meer dan zes kinderen bestond. In zes 

gevallen telde het gezin zelfs meer dan tien kinderen. Meestal was 

de vader dan meer dan één keer gehuwd. In elf gevallen was sprake 

van een onvolledige gezinssamenstelling, mede als gevolg van 

 partiële gezinshereniging. Meer dan de helft van de vaders was al 
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in 1985 arbeidsongeschikt verklaard. Kortom, er was sprake van een 

combinatie van ongunstige persoonlijke, gezins‑ en maatschap‑

pelijke risicofactoren die het crimineel gedrag van de jongeren 

begrijpelijk en voorspelbaar maken. De vraag was of sprake zou 

zijn van wat de psychologe Terrie Moffitt (1993) noemt ‘life‑course 

 persistent offending’.

Dit blijkt niet het geval. Het follow‑uponderzoek in 1990 wees uit 

dat bij tien jongemannen (ongeveer een derde) in de leeftijdsfase 

tussen 21 en 26 jaar een proces van re‑integratie had plaatsgevon‑

den. Onder hen bevonden zich geen drugsverslaafden. Ze waren 

niet meer crimineel, hadden werk en de helft woonde samen of was 

getrouwd. Er had bij hen een proces van sociale rijping plaatsgevon‑

den, een vorm van interne sociale controle. Volgens de theorie van 

Moffitt (1993) behoort deze categorie jongeren tot de ‘adolescence‑

limited criminals’, waarbij de periode van overlastgevend en 

crimineel gedrag beperkt blijft tot de adolescentiefase. Eenmaal 

volwassen is dit type jongeren, de overgrote meerderheid, niet meer 

crimineel actief of overlastgevend.

Dit proces van ‘aging out’, ‘natural recovery’ of ‘growing out’ 

(Biernacki, 1986; Rutherford, 1986) gaat echter niet vanzelf. Soms 

is het een kwestie van vallen en opstaan, en meer dan eens is er 

sprake van een terugval. In mijn onderzoek voerde ik Hassan 

Amhar (23) ten tonele als voorbeeld van een jongeman die weer 

verviel in crimineel gedrag. Eenmaal getrouwd en in het bezit van 

een baan ging hij onder invloed van oude vrienden weer in de fout. 

Maar nu waren de consequenties van die misstap veel zwaarder 

dan voorheen: een mogelijke gevangenisstraf, het verlies van zijn 

baan en gesprekken met familieleden. Hij werd geconfronteerd 

met een boze, teleurgestelde vader en hij schaamde zich tegenover 

zijn vrouw en schoonfamilie (Werdmölder, 1990, p. 139‑142). In 

confrontatie met de familie kom je er niet meer zo gemakkelijk 

van af door bijvoorbeeld je schouders op te halen. De casus is een 

mooie illustratie van de positieve wisselwerking tussen individuele 

en structurele factoren, alsmede het belang van informele sancties 

door invloedrijke familieleden. Over zijn oude criminele vrienden 

uit het clubhuis Marnel zei Hassan: ‘Ze zijn uit mijn hoofd gevlogen.’ 

In hun studie over beëindiging van crimineel gedrag merken Farrall 

en Calverley (2006, p. 36) op: ‘The “package of adulthood” (employ‑

ment, a stable relationship and children) is associated at some level 

with desistance.’
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Tegelijkertijd constateerde ik, op grond van mijn onderzoek in 1990, 

dat een proces gaande was van ‘voortdurende marginalisering’. 

Twee derde van de respondenten (in totaal ongeveer 20 jongens) was 

nog steeds zonder werk, zonder vaste woon‑ of verblijfplaats en had 

contact met wisselende partners. Met een uitkering van de Sociale 

Dienst rommelden de meesten maar wat aan. Vijf van de zes Neder‑

landse en Surinaamse jongens van de groep Marnel behoorden ook 

tot deze categorie. Het gezelschap van gemarginaliseerde personen 

was nogal divers van samenstelling. Tot slot hadden een drietal 

Marokkaanse en één Nederlandse respondent, met wisselend 

 succes, de eerste stappen gezet in de professionele misdaad.

Meer in het algemeen waren de mannen nog te jong om vergaande 

conclusies over het verloop van hun carrières te kunnen trekken. 

Blumstein en Cohen (1987) laten zien dat de piek in crimineel 

gedrag (mede afhankelijk van het delicttype) tussen 17 en 21 jaar 

ligt, terwijl de daling pas ná het 25ste jaar inzet. Om geloofwaardige 

uitspraken te kunnen doen over definitieve beëindiging van crimi‑

neel gedrag moeten mannen de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. 

Herhaald en longitudinaal onderzoek is nodig om te kunnen vast‑

stellen in hoeverre zo’n beslissing definitief is.

Vroege en late uitstappers

Voor veel overtredingen geldt dat de criminaliteit stijgt gedurende 

de tienerjaren, dat ze pieken rond het 20ste jaar en daarna weer 

dalen (Hirschi en Gottfredson, 1983; Blumstein en Cohen, 1987; 

Moffitt, 1993). Dit wordt de ‘leeftijd‑criminaliteitscurve’ genoemd. 

Het lijkt wel of dit gegeven geen verdere verklaring behoeft. De 

criminologen Hirschi en Gottfredson (1983, p. 136) zijn nogal stel‑

lig: ‘Crime declines with age. Spontaneous desistance is just that 

change in behavior that cannot be explained and change that 

occurs regardless what else happens.’ Deze stelling heeft aanleiding 

gegeven tot veel discussie. De onderzoekers Hans Landsheer en 

Harm ’t Hart (1999) hebben op grond van grootschalig onderzoek 

vastgesteld dat leeftijd een rol speelt bij het plegen van criminaliteit, 

zeker bij jongeren met een hoge tolerantiegraad voor geweld.

Leeftijd speelt wel degelijk een rol bij de afname en verschuiving 

van crimineel gedrag (Cline, 1980; Loeber en Leblanc, 1990). Ouder 

worden, in de betekenis dat personen biologisch ouder worden, 
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is echter geen voldoende verklaring. Het gaat erom dat in de periode 

van adolescentie een (her)oriëntatie op het eigen gedrag plaatsvindt. 

Zowel biologische en psychologische factoren als sociale verande‑

ringen spelen daarbij een rol (Shover, 1996, p. 138). De jongemannen 

lieten mij bijvoorbeeld weten dat ‘volwassen worden’ en ‘ongeorga‑

niseerde straatcriminaliteit’ niet meer bij elkaar passen. Een groot 

aantal gaf bovendien de voorkeur aan illegale handelingen met een 

wat minder risicodragend karakter. Deze mannen, die naast hun 

uitkering wat bijverdienden met de verkoop van soft‑ en harddrugs, 

heb ik ‘grijswerkers’ en ‘hosselaars’ genoemd. Dit soort illegale en 

half‑illegale activiteiten zal men niet in kwantitatieve gegevens 

terugvinden. Ook de ‘junkies’ deden het wat rustiger aan. Zelfs 

Chico, die intensief druggebruik afwisselde met afkickperiodes, was 

eind jaren tachtig voorzichtiger geworden. In een interview liet hij 

me weten: ‘Ik ben voorzichtig met stelen. Ik ga niet zomaar auto’s 

inbreken. Want inbraak is inbraak. Ik doe het alleen als ik weet dat 

er veel geld in zit. Ik doe nu meer in andere dingen.’ Die andere 

 dingen waren bijvoorbeeld de handel in pillen, verkoop van nep‑

drugs aan toeristen en heling van gestolen goederen.

Op een paar uitzonderingen na – dat waren de ‘extreem problema‑

tische druggebruikers’ – vond er dus een verschuiving en afname 

van crimineel gedrag plaats. Op grond van mijn onderzoek heb 

ik hiervoor vier redenen genoemd (Werdmölder, 1990, p. 99‑100). 

De eerste reden was dat de justitiële sancties op crimineel gedrag 

repressiever worden naarmate respondenten een hogere leeftijd 

hebben. De vrees voor lange gevangenisstraffen was voor een aantal 

jongemannen een niet‑onbelangrijk motief om wat voorzichtiger te 

worden. ‘Je wordt wat ouder en wat slimmer’, zo verwoordde Hafed 

zijn veranderende strategie bij het plegen van criminele handelin‑

gen. Een tweede reden was dat jongens zich meer gingen richten 

op de opvattingen van oudere vrienden in hun directe omgeving. 

Bepaalde vormen van crimineel gedrag, zoals vandalisme, bero‑

vingen op straat en autokraken, droegen in deze fase niet meer bij 

tot meerdere eer en glorie. Matza (1964, p. 55) meent dat bij het ouder 

worden criminele jongens zich minder hoeven uit te sloven om voor 

vol te worden aangezien. Als derde reden gaven jongens aan dat zij 

geen kick meer kregen van het stelen en beroven van mensen. Het 

verwerven van inkomsten was een belangrijk motief om bijvoor‑

beeld in te breken, maar ook de behoefte aan spanning en sensatie 

speelde een rol. Naarmate je ouder wordt, heb je kennelijk  minder 
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behoefte aan dit soort thrills. Tot slot waren er veranderingen op het 

intermen selijke vlak die een rol speelden in de afname van crimina‑

liteit. Jongens gingen zelfstandig wonen en kregen verkering met een 

meisje, wat invloed had op hun gedrag. Jonge jongens die veel geld 

verdienden in de mannenprostitutie, stopten met dat werk naarmate 

ze ouder werden. Niettemin bleven de spanningen met de ouders, 

vooral met de vader, een steeds terugkerend thema.

De invloed van een vriendin of huwelijkspartner was vooral vast 

te stellen bij de tien jongens, de zogenoemde ‘adolescence‑limited’ 

criminelen. Dat was ook het geval bij Driss (24). In 1976 werd hij voor 

het eerst aangehouden vanwege eenvoudige winkeldiefstal. Daarna 

volgden verschillende 311 Sr‑ en 312 Sr‑delicten, diefstal in vereniging 

en diefstal met geweld. Terugkijkend op deze periode zegt hij nu:

‘Wij waren toen heel wilde jongens. Je dacht alleen aan plezier maken, aan uit-

gaan, naar de disco en zo, én je had geld nodig. We dachten ook niet na, als wij 

mensen beroofden. Je luisterde ook niet naar je ouders die jou op het rechte pad 

wilden houden.’ (Interview, 2010)

Een verklaring waarmee hij tegelijkertijd afstand neemt van zijn cri‑

minele verleden. De ouders van Driss zijn gescheiden toen hij 15 jaar 

was. Zijn moeder was als pleegkind opgegroeid bij een welgestelde 

familie in Marokko. Driss kwam in de jaren tachtig veel in het club‑

huis. Daar stond hij onder invloed van Joessef, die uit dezelfde streek 

kwam. Joessef zou in 1983 door zijn vader worden teruggestuurd 

naar zijn geboorteland (Werdmölder, 2005, p. 130‑142). Driss raakte 

ook verslaafd aan de coke. Over de rol van zijn Nederlandse vriendin 

– ‘ze snoof niet, ze dronk niet, ze rookte alleen sigaretten’ – bij het 

stoppen van zijn verslaving aan cocaïne en gokken vertelde hij mij:

‘Een gedeelte heeft ze me geholpen, een gedeelte heb ik zelf gedaan. Ze praatte 

wel, maar ze was niet iemand die mij pushte... Dan ging ik toch weer gebruiken. 

Ik heb wel drie jaar gesnoven. Maar als ik na ruzie wegloop, ga je toch naden-

ken. Dan denk ik weleens: je hebt toch gelijk, weet je.’ (Interview, 1988)

Driss kon ook niet tegen het verblijf in een politiecel, daar werd hij 

helemaal gek van. Hij is toen gaan nadenken, dat was in 1988. Sinds‑

dien is hij niet meer met politie of justitie in aanraking gekomen. 

Uiteindelijk heeft hij werk gevonden bij een uitzendbureau. Driss is 

getrouwd met een Marokkaanse, heeft drie kinderen uit twee relaties 
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en werkt tegenwoordig als taxichauffeur. Driss behoort tot de cate‑

gorie ‘early desisters’.1

Van de veertig mannen heeft in negen gevallen de definitieve beëin‑

diging van crimineel gedrag pas op oudere leeftijd plaatsgevonden, 

zo rond hun 30ste levensjaar. Zij worden ‘late desisters’ genoemd. 

Meestal heeft continuering van crimineel gedrag te maken met 

langdurige verslaving aan harddrugs. Deze mannen hadden heel 

wat meer obstakels te overwinnen bij hun besluit  definitief te stop‑

pen met criminaliteit. Zo’n besluit is slechts de helft van de veldslag. 

Het gaat ook niet om een eenmalige gebeurtenis, maar om een 

overtuiging of motivatie die voortdurend bekrachtigd moet worden 

(Vogelvang, 2009, p. 19).

Said, die in de jaren tachtig nog vertoefde in een crimineel milieu, is 

een van hen. Tot ver ná zijn 30ste jaar was Said crimineel actief. Hij 

heeft zelfs in het buitenland gevangengezeten, hét moment om defi‑

nitief te stoppen met zijn criminele activiteiten. In Marokko heeft hij 

zijn toekomstige vrouw leren kennen. Zij is in 1994 naar Nederland 

gekomen. Als voorwaarde voor haar overkomst moest Said kunnen 

aantonen dat hij niet meer crimineel actief was en beschikte over 

vast werk. Dat was de stok achter de deur.

Als ik Said na twintig jaar weer ontmoet, bewoont hij een keurig 

ingerichte flat in Amsterdam‑West. Hij is vader van twee kinderen. 

Hij werkt al jaren bij dezelfde baas. ‘Ik ben al tien jaar clean’, vertelt 

Said mij. ‘Op eigen kracht afgekickt, geen Jellinek of andere klinie‑

ken hebben mij geholpen. Dat was niet gemakkelijk.’ Hij rookt nu 

geen hasj meer, drinkt geen alcohol, alleen ‘paft hij af en toe een 

sjekkie’. Zijn vrouw, die goed Nederlands spreekt, en zijn opgroei‑

ende kinderen houden hem bij de les.

1 Dit wil niet zeggen dat de tien ‘early desisters’ in de loop van hun volwassen leven 
‘crime-free’ zijn gebleven. Een aantal kwam nog incidenteel met politie en justitie in 
aanraking vanwege rijden onder invloed, mishandeling in de persoonlijke sfeer en 
huiselijk geweld. Bij twee personen kan worden gesproken van een duidelijke ‘terug-
val’, als gevolg van structurele werkloosheid, scheiding van partner, criminaliteit en 
opgelegde gevangenisstraf.
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Keerpunten en obstakels

Het onderzoek naar ‘desistance’, het stoppen met crimineel gedrag 

over een langere periode, is een belangrijke nieuwe loot geworden 

aan de criminologische stam. Ook in Nederland zijn studies ver‑

richt op het terrein van ontwikkelings‑ en levensloopcriminologie 

(Blokland en Nieuwbeerta, 2006). Deze studies geven echter weinig 

inzicht in hoe en op welke wijze de verschillende variabelen van 

invloed zijn op het proces van ‘desistance’ (Geenen, 2010, p. 7). 

De sociologe Lila Kazemian (2007, p. 11) merkt op dat er nog maar 

weinig bekend is over de interne en externe factoren die ‘desistance’ 

bevorderen, kennis die absoluut noodzakelijk is om de onderlig‑

gende processen te begrijpen en effectieve interventiestrategieën te 

kunnen ontwikkelen.

Jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 

24 jaar zijn nog steeds verantwoordelijk voor een substantieel deel 

van de criminaliteit. Uit het Landelijk Verdachtenbeeld 2009 (KLPD, 

2010, p. 25) blijkt dat naar schatting een kleine 40% van alle verdach‑

ten in deze leeftijdsgroep valt. Het is daarom van belang dat deze 

categorie jongeren extra aandacht krijgt. De meeste onderzoekers 

zijn het erover eens dat stoppen met criminaliteit niet zomaar een 

specifieke, aanwijsbare gebeurtenis is. Meestal is het een langdurig 

proces, dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Laub en Sampson 

(2003, p. 148, 149) noemen in hun studie vier structurele keerpunten 

voor het stoppen van crimineel gedrag op lange termijn: huwelijk 

en/of partners, militaire dienst, tuchtschool en verandering van 

buurt. Elk van deze factoren creëert nieuwe situaties die (1) het 

verleden van de huidige situatie afknijpen, (2) zorgen voor toezicht 

en controle, maar ook voor ondersteuning en potentiële groei, 

(3) zorgen voor routine in de dagelijkse bezigheden, en (4) voorzien 

in een verandering van identiteit. Toch zijn het vaak emotionele 

momenten en gebeurtenissen die de aanzet geven tot zo’n radicale 

gedragsverandering. Uit de mond van mijn respondenten vernam 

ik de volgende redenen: aankomend vaderschap, het overlijden van 

vader, de dood van een vriend, de vermanende woorden van een 

advocaat, hulpverlener of dierbare vriendin. Andrew Abbott (1997, 

p. 102) zegt het fraai: ‘A major turning point has potential to open 

a system the way a key has the potential to open a lock (...) action is 

necessary to complete the turning.’ Die activiteiten hebben vaak te 

maken met het wegwerken van obstakels, zowel op het persoonlijke 
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vlak als in de directe omgeving (Farrall en Calverley, 2006, p. 21). In 

mijn onderzoek kwam ik enkele veelgenoemde obstakels tegen, die 

in de volgende paragrafen worden beschreven.

De delinquente vriendenkring

De beëindiging van vriendschappelijke relaties met criminele leef‑

tijdgenoten is een belangrijke, zo niet noodzakelijke voorwaarde 

om weer ‘op de rechte weg’ te komen (Werdmölder, 1990, p. 125; zie 

ook West, 1982, p. 112; Mulvey en Larosa, 1986, p. 219; Warr, 1988; 

Farrall en Calverley, 2006, p. 32). In verschillende bewoordingen 

hebben, gedurende het eerste follow‑uponderzoek, respondenten 

mij laten weten dat je afstand moet nemen van ‘je oude vrienden’, 

want door met hen op te trekken kom je toch vroeg of laat weer in de 

problemen. De verhoogde kans op arrestaties wordt ervaren als een 

bedreiging van de relatie of het huwelijk. De jongens benadrukken 

daarom het belang van een beschermende prosociale omgeving. 

Dat kan zelfs inhouden dat jongens bewust niet meer omgaan met 

jongeren uit de eigen etnische groep. Laten we Driss (24) nog een 

keer aan het woord, dan zegt hij hierover:

‘Marokkaanse jongens kunnen soms heel vreemd doen. Het lijkt wel of ze 

zich beter voelen dan een ander. Vooral de “tweede generatie” heeft dat heel 

erg. Ze zijn helemaal niet behulpzaam, gedragen zich min of meer asociaal 

en maken rotzooi. Maar als ze tegen mij zo doen, dan doe ik het ook terug.’ 

 (Interview, 1988)

Driss noemt nog een reden om niet meer met de jongens van Marnel 

om te gaan. De meesten van hen komen uit de Rif, het noorden van 

Marokko, terwijl hij is geboren in de streek rond Fez. Dat afstand 

nemen van je vroegere vrienden valt echter niet mee. Het wordt 

gemakkelijker als je regulier werk hebt, in een andere omgeving 

bent gaan wonen en een vaste relatie hebt.

Niet alleen het gedrag, ook het dagelijks woordgebruik zal moeten 

veranderen. De taal van het clubhuis dient plaats te maken voor de 

taal van een conventioneel bestaan. Een mooi voorbeeld hiervan is 

de volgende passage uit een gesprek met Mohammed, een van de 

tien jongens die eind jaren tachtig de stap heeft gezet naar een wer‑

kend, conventioneel bestaan.
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‘Ik heb nu ook geleerd wat rustiger te praten met oudere mensen. Als ik snel 

praat gooi ik woorden ertussen, waardoor ik me moet schamen. Ik was gewend 

te praten zoals in het clubhuis. Je kent het wel: “flikker hier, flikker daar”. Als ik 

snel praat, gooi ik er woorden tussendoor, waardoor ik mij moet schamen. Ook 

thuis is dat weleens gebeurd. Het wordt dan stil in de kamer, vooral als mijn 

vader erbij is. Ik ga dan maar de kamer uit.’ (Interview, 1988)

Anno 2010 werkt Mohammed, een ‘early desister’, als chauffeur 

op een vrachtauto met betonmolen. In 1992 is hij gehuwd met een 

Marokkaanse, westers georiënteerde vrouw. Zijn vrouw heeft een 

baan in de bediening van een Frans restaurant. Ze hebben twee 

zoons, 12 en 17 jaar oud. Mohammed woont met zijn gezin in de 

Amsterdamse nieuwbouwwijk Yburg. Hij heeft ook in Almere 

gewoond, maar dat beviel hem stukken minder. Bij een spontane 

ontmoeting in het huis van zijn jongere broer laat ik enkele foto’s 

zien waar we samen op staan. Mohammed had toen nog een volle 

haardos, nu is hij zo kaal als een dakduif. Om zijn kin draagt hij een 

ringbaardje, dat hem iets artistieks geeft. Mohammed meent dat de 

tijden zijn veranderd. ‘Het is harder geworden, wij gingen toen nog 

allemaal met elkaar om: Marokkaanse, Nederlandse en Surinaamse 

jongens. Dat is in Amsterdam‑West niet zo. Marokkanen gaan daar 

alleen met Marokkanen om.’ ‘De Pijp is nog altijd een prima plek om 

te wonen’, vindt Mohammed. ‘Het is een goede mix van mensen die 

elkaar allemaal kennen.’

Verslaafd aan drugs

Het gebruik van harddrugs is een belangrijk obstakel bij het stoppen 

met crimineel gedrag. De criminologen Laub en Sampson noemen 

drugs en alcohol als belangrijke oorzaken van het blijven hangen 

in de criminaliteit (2003, p. 284). Ook aan het gebruik van softdrugs 

zijn ernstige gevaren verbonden. De psychiater René Kahn (2011, 

p. 137‑146) schrijft dat uit grootschalig onderzoek blijkt dat canna‑

bisgebruik bij sommige gebruikers een aanzienlijk risico met zich 

meebrengt op het ontwikkelen van een van de meest ernstige psy‑

chiatrische aandoeningen, namelijk schizofrenie. Het blowen kan 

bovendien zeer verslavend zijn. De ex‑gebruiker en journalist Yoram 

Stein stelt zelfs: ‘Hoezeer cannabis ook verschilt van coke, en coke 

van gokken, en gokken van drinken – als het om verslaving gaat zijn 
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alle verslavingen vergelijkbaar in symptomen en remedie’ (Stein, 

2010, p. 89). In alle gevallen gaat het om verslaving aan de roes, niet 

om het middel.

Vrijwel alle mannen uit mijn onderzoeksgroep hebben intensief 

softdrugs gebruikt, een groot aantal ook harddrugs. Eind jaren tach‑

tig waren enkele jongens zelfs extreem verslaafd aan zowel bruin 

als wit, heroïne en cocaïne. De aanschaf van deze harddrugs moest 

worden betaald uit de inkomsten van diefstal en beroving. Op den 

duur werd dat een serieus probleem, zodat de ‘junks’ meer dan eens 

in de gevangenis belandden. De gezondheidsproblemen dienden 

zich, op een enkele uitzondering na, pas in een later stadium aan.

Sommige respondenten zagen een huwelijk als legitieme mogelijk‑

heid om het schip te keren, maar familieleden meenden dat hun 

zoon of broer eerst maar eens moest leren voor zichzelf te zorgen. 

Pas dan zou hij de verantwoording kunnen dragen voor vrouw en 

kinderen. Voorwaarde voor een huwelijk is dat een verslaafde stopt 

met drugs. In mijn rol van barkeeper was ik getuige van het volgende 

gesprek aan de bar. Abdeslam (25), een van de ‘junkies’ van de groep 

Marnel, wil trouwen. Volgens hem zijn er in Marokko genoeg fami‑

lies die graag een dochter aan hem zouden willen afstaan. Als hij dit 

plan voorlegt aan zijn vrienden, lachen ze hem vierkant uit.

‘Wie wil jou nou nemen?’ vraagt Abdelkader. ‘Je bent toch een junk. Dan zal 

je vrouw niets te eten hebben, want dan ga jij al het geld oproken.’ ‘Nee’, zegt 

Abdeslam, ‘dan ga ik toch ook mijn leven aanpassen.’ In een eerlijke bui beseft 

ook Abdeslam dat hij moet werken, wil hij zijn trouwplannen kunnen realise-

ren. Aldus Abel: ‘Zonder werk zit je moeilijk. Het is beter om te gaan werken. 

Kijk, als je niets te doen hebt, ga je gekke dingen doen. Dan heb je een vies 

leven. Ik moet een vriendin versieren, dan zit ik goed. Dan zit je heel strak.’ 

 (Observatie en interview, 1988)

Van de vier toenmalige ‘junkies’ zijn Bob en Abdeslam definitief 

afgekickt. In 2009 loop ik Abdeslam bij toeval tegen het lijf, op de 

Albert Cuypmarkt. Hij ziet er goed en stevig uit, met een zware snor 

op zijn bovenlip. We raken aan de praat en hij vertelt me dat hij 

nog steeds in de Pijp woont, met zijn gezin. Hij heeft vier zoons, de 

oudste is 17. Abdeslam is niet meer verslaafd, maar het proces van 

‘desistance’ heeft bij hem wel erg lang geduurd – méér dan twintig 

jaar. In 1989 heeft Abdeslam een gevangenisstraf van acht maanden 

uitgezeten. Aldus zijn jongere broer: ‘Ze hebben toen de hele woning 
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overhoop gehaald, want hij handelde ook in drugs.’ Abdeslam kreeg 

toen een straf opgelegd van één jaar, maar na acht maanden kwam 

hij weer vrij. Hij zat in het Huis van Bewaring in de Havenstraat. 

Er viel weinig bijzonders over hem op te merken, zo stelde ik vast 

aan de hand van een verslag: ‘een vrolijke, vriendelijke man die 

gewoon zijn gangetje gaat en zeer rustig is. Hij neemt deel aan alle 

activi teiten, hij houdt zijn cel redelijk schoon en ook zichzelf. Hij 

is  vriendelijk tegen iedereen en altijd in voor een spelletje en een 

praatje.’ Kortom, Abdeslam gedroeg zich als modelgevangene. Op 

23 mei 1990, op de dag dat de oudste zoon van zijn broer werd gebo‑

ren, kwam hij weer vrij. Toch bleef hij met drugs rotzooien. In 1992 

ging Abdeslam, door bemiddeling van zijn neef, voor een afkick‑

verblijf naar Marokko, waar hij voor vier maanden werd opgenomen 

in een kliniek in Rabat. Als behandeling kreeg hij nieuw bloed.

‘Dat heeft ook niet geholpen’, aldus Issa, zijn jongere broer, óók 

behorende tot de groep Marnel. ‘Eenmaal terug in Nederland is 

Abdeslam weer gaan gebruiken en hij handelde ook weer in drugs.’ 

Hij kwam ook in buurten waar hij beter niet kon komen. ‘Je kent het 

wel’, zegt Issa met een zekere berusting in zijn stem.

‘Mensen zijn ziek, ze hebben helemaal geen weerstand. We hebben heel veel 

ruzie gehad, soms tot aan vechten toe. Hij bleef natuurlijk ook weer ontkennen 

dat hij weer is gaan gebruiken. En liegen, steeds weer liegen. Je weet het, ze 

blijven altijd ontkennen. Het is ook een probleem van de hele familie. Daarom 

hoopten wij dat zijn huwelijk zou helpen om definitief van die troep af te komen. 

Maar ook dat heeft niet geholpen.’ (Interview, 2010)

In 1994 trouwde Abdeslam met een meisje uit Marokko, maar het 

huwelijk leidde niet tot een drastische gedragsverandering. In 2006 

werd hij vanwege een longontsteking, mede als gevolg van zijn 

langdurige verslaving, met spoed opgenomen in het ziekenhuis. 

Zijn lichamelijke toestand was zeer slecht en hij werd meteen 

naar de intensive care gebracht. Een andere broer zou tegen hem 

hebben gezegd: ‘Nou, je kunt kiezen, of je gaat van die troep af, of 

je gaat kapot.’ Sindsdien rookt Abdeslam niet meer, een belangrijk 

keerpunt.

Abdeslam is nu 43 jaar, drugsvrij en niet meer crimineel actief. 

Het gezin is afhankelijk van een sociale uitkering,  woonsubsidie 

en kinderbijslag. Twee keer in de week volgt Abdeslam een 

 inburgeringscursus. Daar leert hij omgaan met een computer. 
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‘En ook een beetje dictee’, vertelt hij mij met een verlegen lachje. 

Enkele dagen per week fungeert hij als oppas voor de jongere kinde‑

ren. Zo kan zijn vrouw een cursus Nederlandse taal volgen.

Maar niet bij iedereen loopt het ‘goed’ af. In drie gevallen is aan 

respondenten een ISD‑maatregel opgelegd; een justitiële maatregel 

waarbij de ‘veelpleger’ twee jaar komt vast te zitten en in aanmer‑

king komt voor een behandeling op maat. Abdel is een van de 

psychiatrische gevallen, maar hij was geen ISD‑klant. Halverwege 

de jaren tachtig was Abdel zwaar verslaafd aan harddrugs. Hij had 

een uitkering en verdiende wat bij met het ‘dragen van pakjes’. Zijn 

werkplek was de Zeedijk, in die tijd een verzamelplek van handela‑

ren en junks. Aldus Abdel:

‘Die jongens hadden pakken geld bij zich, allemaal briefjes. De drugs moest ik 

bij mij houden. Kon ik voor die neger het risico nemen om gepakt te worden. 

Ik had wel dertig pakjes bij me.’ Abdel heeft ruzie gekregen en is door een 

handelaar neergestoken. Gelukkig is het mes op het bot blijven steken, want 

anders zou hij dood zijn geweest. Hij heeft er wel een groot litteken aan over-

gehouden. Voor hem was dit het levende bewijs dat Allah echt bestaat. ‘Voor 

mij was de tijd nog niet aangebroken om heen te gaan. Ik heb geluk gehad.’ 

 (Interview, 2010)

Sinds 1985 is Abdel verslaafd aan harddrugs. In de jaren negentig 

is hij verschillende keren naar Marokko geweest om af te kicken. 

Eenmaal terug in Amsterdam raakte hij weer aan de drugs. Door de 

politie werd hij omschreven als ‘een overspannen persoon, die zich 

verward en agressief gedraagt’. Hij heeft ook voor behandeling in de 

Jellinekkliniek gezeten, waarna hij vier maanden clean is geweest. 

Driss, een oude bekende uit het clubhuis, ontmoette Abdel een keer 

op straat. Hij was zich rot geschrokken, vertelde hij mij. Abdel zag 

er slecht en verwaarloosd uit, als een zwerver. Sinds een halfjaar 

woont hij in een huis voor begeleide kamerbewoning. Als ik Abdel 

(48) daar opzoek, anno 2010, ziet hij eruit als een afgeleefde man. 

Hij is medisch patiënt en lijdt aan schizofrenie. Sinds een jaar is hij 

afgekickt, waarvoor hij ook nog een aantal maanden in de Jellinek‑

kliniek heeft gezeten. Hij staat volledig onder medisch toezicht. 

Twee dagen in de week gaat hij naar een dagverblijf voor bezigheids‑

therapie. De rest van de week brengt hij door met televisiekijken. 

Af en toe maakt hij een wandeling door de buurt. Abdel heeft 
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sinds 1984 niet meer gewerkt. Zijn laatste baantje was werk in de 

plantsoenendienst.

Abdel vertelt dat hij getrouwd is geweest met een vrouw uit 

Marokko. Hij kende haar niet: het was een ‘blind marriage’. Zijn zus 

had dit voor hem geregeld. Toen zijn Marokkaanse vrouw geen gel‑

dige papieren kon krijgen voor de overkomst naar Nederland, omdat 

Abdel niet kon beschikken over voldoende werk en inkomen, heeft 

zij zich van hem laten scheiden. Abdel heeft haar nooit ontmoet.

Niet alleen de ‘junkies’ van de groep Marnel, ook enkele Hollandse 

vaste bezoekers van het clubhuis hadden grote moeite om van hun 

verslaving af te komen. Albert, een ‘early desister’, is zelfs in behan‑

deling geweest. Volgens een goede vriend was hij een tijdlang ‘total 

loss’. ‘Hij had angstpsychoses, van hier tot ginder.’ Albert is daarvoor 

in behandeling bij het toenmalige Riagg op de Keizersgracht. Sinds‑

dien gebruikt hij geen drugs meer, maar drinkt hij wel een biertje.

Afhankelijk van een uitkering

Werk kan fungeren als een centrale dagvulling. Werk geeft ook 

betekenis aan het dagelijks bestaan, mede door het frequente con‑

tact met collega’s. Het hebben van een vaste baan dwingt je ook tot 

meer conformerend gedrag (Sampson en Laub, 1993; Warr, 1988). 

Verschillende onderzoekers hebben vastgesteld dat werk vooral een 

niet‑criminele identiteit bevordert bij de categorie oudere wets‑

overtreders (tussen het 26ste en 30ste levensjaar), maar niet bij de 

categorie jongere criminelen (Uggen, 2000; Van der Geest, 2011).

Halverwege de jaren tachtig waren vrijwel alle jongens afhan‑

kelijk van een uitkering. Een aantal jongemannen heeft wel diverse 

actieve pogingen gedaan om aan de slag te komen. Dat had lang 

niet altijd het gewenste resultaat. Soms wisten ze bijvoorbeeld 

niet goed welke stappen je moet zetten om aan werk te komen. 

Maar ook in het geval dat zij werden gesteund en begeleid door 

professionele hulpverleners, bleek menigeen moeite te hebben het 

eenmaal gevonden werk te behouden. Tal van kleine en grote con‑

flicten op het werk, maar ook het te laat terugkomen van vakantie 

uit Marokko, waren de oorzaak dat hun tijdelijke contracten niet 

werden verlengd. Soms volgde ontslag op staande voet. Voor een 

aantal was het ook moeilijk om elke dag vroeg op te staan, terwijl 

hun vrienden niet werkten, een uitkering genoten en de hele dag 
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in het clubhuis  rondhingen. Ook bleken vele jongemannen over 

onvoldoende scholing te beschikken, arbeidsritme te missen en 

een gebrek te hebben aan innerlijke motivatie. Pogingen van het 

arbeidsbureau om dit soort jongens aan werk te helpen waren in 

de jaren tachtig vruchteloos. Eind 1988 hadden van de groep van 

34 Marokkaanse respondenten slechts 7 jongens een vaste baan. 

Vaak ging het hebben van regulier werk samen met een vaste relatie 

of gehuwde status. In een sociologische bespiegeling meende Frank, 

de jongerenwerker van Marnel, dat deze categorie jongeren deel 

uitmaakte van een ‘welvaartsgeneratie’. Hij werd daarin bijgeval‑

len door Hans Blomsma, die in zijn hulpverleningspraktijk vaker 

te horen kreeg: ‘Ik ga niet naar school en ik wil niet werken. Bij 

mooi weer wil ik in het park zitten. ’s Avonds wil ik stappen en in 

de weekeinden wil ik naar de disco.’ In de jaren tachtig groeiden 

veel kwetsbare jongeren op in het vooruitzicht van vrijheid zonder 

verantwoordelijkheid.2 Blomsma had er geen goed woord voor over, 

maar hij kon weinig uitrichten. Vele jongeren zagen niet het nut in 

van regulier werk en een vast arbeidsritme.

Jongeren werden bovendien door het systeem van uitkeringen, 

waarvoor ze al vanaf hun 16de jaar in aanmerking konden komen, 

niet uitgedaagd om werk te vinden, ook al was het niet altijd het 

soort werk dat zij ambieerden. Ze lachten de jongens uit die een 

vaste baan hadden, maar minder inkomen om te besteden. Hun 

oriëntatie op het arbeidzame bestaan werd misschien nog wel het 

beste verwoord door Najib. Bij het zien van de glazenwasser merkte 

hij op: ‘Je moet wel erg om geld verlegen zitten om op die hoogte je 

kost te verdienen.’ Jalid, de jongere broer van Mustafa Udrissie, zag 

het nut van werk wel in. Niettemin stelde hij vast: ‘Er zijn luxe paar‑

den en werkpaarden. Wij zijn luxe paarden, want die andere mensen 

moeten de hele dag achter de machine staan.’ Anno 2010 werkt Jalid 

al meer dan vijftien jaar als automonteur in een garage, zijn oudere 

broer is nog steeds verslaafd aan methadon en sterke drank.

2 Zo heeft de Britse criminoloog David Farrington (1986) de relatie bestudeerd tussen 
leeftijd en criminaliteit wat betreft Engelse jongemannen in drie periodes: 1938, 1961 
en 1983. Hij stelde vast dat de misdaadcijfers van deze adolescenten in de loop van 
de tijd, als gevolg van de stijging in welvaart, aanmerkelijk zijn gestegen. In de jaren 
dertig en vijftig was bovendien sprake van minder grote verschillen tussen arm en rijk, 
terwijl de periode van volwassenwording – juist de fase van verhoogde criminaliteit 
onder  jongeren – aanmerkelijk langer is geworden. Ook kan worden gewezen op 
 veranderingen in de gezinsstructuur.
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In de jaren tachtig hadden de meeste politici in Nederland onvol‑

doende oog voor de negatieve effecten van sociale uitkeringen voor 

de positie van jongeren op langere termijn. Pas in de jaren negentig 

is het beleid inzake bijstandsuitkeringen gewijzigd. Eerst moesten 

jongeren tot 23 jaar zich melden bij een speciaal jongerenloket, waar 

zij werden doorverwezen naar werk, scholing of een re‑integratie‑

project. Wie weigerde werd gekort op zijn uitkering. Bij een aantal 

jongeren, ook uit mijn onderzoeksgroep, heeft het nieuwe beleid 

prikkelend gewerkt. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Rodney, een 

Surinaamse jongeman uit de groep Marnel. Zijn ommezwaai naar 

een burgerlijk bestaan vond plaats in zijn 27ste levensjaar. Bij hem 

ging het om een combinatie van werk, gemeentelijk beleid en een 

vaste relatie. In een interview in 2010 zegt hij erover: ‘De gemeente 

begon toen met nieuw beleid. Als je een uitkering had, moest je gaan 

werken in een banenpool.’ Rodney kwam in dienst van de Gemeen‑

tereiniging; in eerste instantie was het een gesubsidieerde Melkert‑

baan. Later kwam hij er in vaste dienst. Inmiddels werkt Rodney als 

onderhoudsmonteur in bejaardentehuizen. Na tien jaar te hebben 

samengewoond is hij gezwicht voor het huwelijk. Hij en zijn vrouw 

hebben twee kinderen en wonen in een keurige flat in Buitenveldert. 

‘Ik ben nu een echte huisvader’, zegt hij tevreden.

In 2007 bleek dat bijna tienduizend jongeren tussen 15 en 23 jaar 

werkloos waren en niet in het bezit van een startkwalificatie, dat wil 

zeggen een diploma van ten minste een mbo‑basisberoepsopleiding 

of een havo‑ of vwo‑diploma. In 2008 werd in een rapport over jon‑

geren met een meervoudige problematiek en met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt geconstateerd dat veel instellingen onvol‑

doende ‘outreachend werken’ en onvoldoende met elkaar samen‑

werken (Algemene Rekenkamer, 2008). Pas met ingang van 1 oktober 

2009 werd de leeftijdsgrens voor de aanpak van de jeugdwerkloos‑

heid verhoogd van 23 tot 27 jaar. Bovendien is men voornemens om 

de zogenoemde ISD‑maatregel, waarbij zeer actieve veelplegers voor 

twee jaar worden vastgezet en een behandeling krijgen, ook toe te 

passen bij de categorie jongvolwassenen.3

3 Kamerstukken II 2010/11, 28 74, nr. 17, Jeugdcriminaliteit, Brief aan Tweede Kamer der 
Staten-Generaal.
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Slot

Ongunstige gezinsomstandigheden (grote gezinnen, armoede, 

schooluitval, werkloosheid, onvoldoende supervisie), migratie op jon‑

ge leeftijd en een criminogene omgeving zijn belangrijke voorspellers 

voor crimineel gedrag bij adolescenten. Laub en Sampson (2003, 

p. 91) zijn heel stellig in hun uitspraak: ‘Desistance from crime is the 

norm, and most, if not all, serious delinquents desist from crime.’

Werk, huwelijk, het krijgen van kinderen, militaire dienst en een vast 

woonadres zijn bekende re‑integratiemechanismen. Gezin en werk 

zijn bovendien ‘gulzige instituties’, ze nemen je volledig in beslag. Als 

ze eenmaal getrouwd zijn, vader van een gezin en een baan hebben, 

ontbreekt het mannen doorgaans aan tijd en energie voor het plegen 

van criminele activiteiten. De combinatie van een huwelijk, regulier 

werk en een andere woonomgeving blijkt heel effectief bij het stop‑

pen van crimineel gedrag. In het geval van criminele mannen van 

Marokkaanse huize is hun directe leefomgeving, waaronder familie, 

vrienden en schoonfamilie, ook van grote invloed. In bepaalde 

 gevallen blijkt het stellen van harde eisen aan de overkomst van een 

huwelijkspartner, zoals vast werk, een vaste woon‑ en verblijfplaats 

en niet meer crimineel actief zijn, een effectieve stok achter de deur.

In hoeverre criminele jongeren wel of niet gevoelig zijn voor de 

aanzuigende kracht van bovengenoemde instituties, hangt mede af 

van het besef of zij voldoende in staat zijn hun lot in eigen handen te 

nemen. De een zal daartoe beter in staat zijn dan de ander, waarbij 

wel een aantal obstakels moet worden opgeruimd. Een belangrijk 

obstakel is verslaving aan harddrugs en/of alcohol. De familie of 

belangrijke tussenpersonen kunnen in deze fase van grote waarde 

zijn. Afhankelijk van hun ‘coping‑stijl’ zullen jongeren op een speci‑

fieke wijze reageren op situaties en personen: actief, passief, berus‑

tend, het probleem verschuivend of ontkennend. Werk en huwelijk 

zijn belangrijk voor criminele mannen die weer op het ‘rechte spoor’ 

komen, maar ze zijn niet van doorslaggevende betekenis. Uiteindelijk 

zijn persoonlijke eigenschappen, zoals discipline, eigen verantwoor‑

delijkheid, motivatie en doorzettingsvermogen, beslissend.

De capaciteit om op een adequate en geschikte wijze te reageren op 

cruciale momenten in de levensloop van individuen zou een belang‑

rijke component moeten zijn van het gereedschap van professionals 

in het maatschappelijke en juridische veld.
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What Works en What goes 
Wrong?

Over evidence-based beleid in de dagelijkse praktijk

M. van Ooyen-Houben, C.N. Nas en J. Mulder*

Er zijn landen waarin veroordeelden hun straf uitzitten in don‑

kere meerpersoonscellen. Terwijl het vocht van de muur druipt, 

moeten ze soms hun eigen potje zien te koken. Er is geen aandacht 

voor  re‑integratie of criminele recidive na vrijlating. Dat ligt in 

Nederland wel even anders. Niet alleen wordt goed voorzien in de 

primaire levensbehoeften van gevangenen, ook is de aandacht voor 

de recidive de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Deze gegroeide aandacht voor bestrijding van criminele recidive 

is een uitvloeisel van de regeringsnota Naar een veiliger samenle-

ving uit 2002,1 die algemeen wordt gezien als het antwoord van de 

overheid op het ongenoegen in de samenleving over overlast en 

criminaliteit. Uit de Recidivemonitor van het WODC was naar voren 

gekomen dat maar liefst 75% van de daders die in 1997 tot een korte 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf waren veroordeeld, na zeven jaar 

gerecidiveerd te hebben (Wartna, Tollenaar e.a., 2005). In 2003 werd 

het programma ‘Terugdringen Recidive’ gelanceerd, dat de aanzet 

gaf tot een gericht en actief beleid ter vermindering van recidive.

Een van de centrale elementen van dit beleid is het aanbod van 

evidence-based gedragsinterventies. Dit artikel geeft een tussentijds 

overzicht van de stand van zaken rond deze gedragsinterventies. 

Het laat zien waar deze gedragsinterventies aan moeten voldoen en 

welke op dit moment beschikbaar zijn. Met name wordt ingegaan op 

de uitvoering in de praktijk.

* Dr. Marianne van Ooyen-Houben, dr. Coralijn Nas en dr. Juul Mulder zijn werkzaam 
bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Marianne van Ooyen is tevens verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam/Criminologie en Maastricht University/Top Institute for 
Evidence Based Education Research.

1 Kamerstukken II 2001/02, 28 684, nr. 1.
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Evidence-based gedragsinterventies

Een van de centrale elementen van het beleid ter terugdringing 

van recidive is het aanbod van evidence-based gedragsinterventies: 

interventies die gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie en 

waarmee aantoonbaar de recidive teruggedrongen kan worden. 

Ze vormen een onderdeel van een op gedetineerde daders gericht 

beleid met vier pijlers: verbetering van de diagnostiek, inzet van 

effectieve gedragsinterventies, aansluiting op nazorg en samenwer‑

king tussen het gevangeniswezen en de reclasseringsorganisaties. 

De gedachte is dat voor gedetineerden (met een strafrestant of straf 

met bijzondere voorwaarden van minimaal vier maanden) op basis 

van een diagnose een re‑integratieplan wordt opgesteld, dat ze reci‑

diveverminderende gedragsinterventies kunnen krijgen – binnen 

en buiten de gevangenis – en dat hun terugkeer in de maatschappij 

wordt voorbereid door een goede aansluiting op nazorg (DJI/3RO, 

2007). In dit artikel wordt ingegaan op de gedragsinterventies.

Om te bepalen voor welke gedragsinterventie een gedetineerde in 

aanmerking komt, wordt de RISc (Recidive Inschattingsschalen) 

afgenomen. De RISc meet de criminogene tekorten.2 Het gaat 

om problemen met onder andere huisvesting, opleiding, werk, 

 middelengebruik, relaties of emotioneel welzijn, die in hoge mate 

de kansen op recidive bepalen.

Wil een gedragsinterventie mogen worden aangeboden aan gedeti‑

neerden, dan moet ze opgezet zijn volgens de What Works‑principes. 

Die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vertaald 

in tien kwaliteitscriteria voor gedragsinterventies (Programma 

Terugdringen Recidive, 2005). Een gedragsinterventie die voldoet 

aan deze criteria, is dus gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en 

is dus evidence-based. Tabel 1 geeft de kwaliteitscriteria weer waar‑

aan de gedragsinterventies in het kader van Terugdringen Recidive 

moeten voldoen.

Een gedragsinterventie die niet aan deze kwaliteitscriteria voldoet, 

wordt niet gefinancierd en kan niet worden toegepast bij gedetineer‑

den. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft alléén geld uit 

2 De term ‘criminogeen’ is ietwat misleidend omdat die suggereert dat sprake zou zijn 
van causaliteit, en dat is niet bij alle criminogene factoren het geval.
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aan gedragsinterventies die aantoonbaar zoden aan de (veiligheids‑)

dijk zetten.

Tabel 1 De kwaliteitscriteria voor gedragsinterventies 

1. Theoretische onderbouwing: de gedragsinterventie is gebaseerd op 

een analyse van het delictgedrag en een expliciet veranderingsmodel 

waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond.

2. Selectie van justitiabelen: het type justitiabele waarop de 

gedragsinterventie zich richt, wordt duidelijk gespecificeerd en 

geselecteerd.

3. Dynamische criminogene en protectieve factoren: de gedragsinterventie 

is gericht op het beïnvloeden van veranderbare risicofactoren en op 

protectieve factoren die samenhangen met het criminele gedrag.

4. Effectieve (behandel)methoden: er worden (behandel)methoden 

toegepast die aantoonbaar effectief of veelbelovend zijn.

5. Vaardigheden: de aanpak is mede gericht op het leren van praktische, 

sociale en probleemoplossende vaardigheden.

6. Fasering, intensiteit en duur : de intensiteit en duur van de 

gedragsinterventie sluiten aan bij de problematiek van de deelnemer.

7. Betrokkenheid en motivatie: betrokkenheid van de deelnemer bij 

de gedragsinterventie en motivatie voor deelname moeten worden 

bevorderd en gestimuleerd.

8. Continuïteit: er moeten duidelijke verbindingen zijn tussen de 

gedragsinterventie en de totale begeleiding van de justitiabele.

9. Interventie-integriteit: de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals deze 

is bedoeld.

10. Evaluatie: een doorlopende evaluatie geeft inzicht in de effectiviteit van 

de gedragsinterventie.

Bron: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, Jaarverslag 2010

Het aantal gedragsinterventies dat aangeboden mag worden, is 

gelimiteerd. Op het moment dat ‘Terugdringen Recidive’ startte, 

bestond er nog een groot aantal gedragsinterventies voor justitia‑

belen waarvan de effectiviteit niet vaststond. In 2005 hebben 

twee werkgroepen, ingesteld door het ministerie van Justitie, zich 

gebogen over de noodzaak van gedragsinterventies, waarbij de 

insteek was dat men toe moest naar een overzichtelijk aantal helder 

omschreven doelgroepen. De werkgroepen hebben vastgesteld dat 
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21 gedragsinterventies voor jeugdigen en 10 voor volwassen gedeti‑

neerden voldoende dekkend zouden moeten zijn.

Deze gedragsinterventies dienen dus allemaal evidence-based 

te zijn. Het ministerie heeft in 2005 een commissie ingesteld 

die gedragsinterventies moet toetsen aan de tien criteria: de 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De  commissie 

bestaat louter uit wetenschappers, voornamelijk hoogleraren. Als 

een gedragsinterventie voldoet aan de criteria, krijgt ze een erken‑

ning. Als dat onvoldoende het geval is, maar de gedragsinterventie 

toch voldoende vertrouwen wekt mits aanpassingen worden 

aangebracht, dan wordt een voorlopige erkenning gegeven. Deze 

erkenningen zijn vijf respectievelijk twee jaar geldig. Als de gedrags‑

interventie niet voldoet, wordt ze niet erkend. Alleen erkende en 

voorlopig erkende gedragsinterventies worden vergoed. 

De commissie toetst ex ante: na de (voorlopige) erkenning van een 

ingediende gedragsinterventie wordt die in uitvoering genomen. 

Dan pas volgt de echte toets in vivo: eerst wordt onderzocht of de 

interventie volgens plan wordt uitgevoerd (criterium 9). Dit gebeurt 

in een procesevaluatie. Daarna wordt het tijd voor onderzoek naar 

de effectiviteit (criterium 10). Na verloop van tijd (vijf tot zes jaar) 

moet de gedragsinterventie opnieuw worden beoordeeld door de 

Erkenningscommissie. Dan worden de uitkomsten van de onder‑

zoeken meegewogen.

Zo is vanuit een sterk wetenschappelijk‑rationele oriëntatie een 

systeem van evidence-based gedragsinterventies voor gedetineerden 

opgezet, dat logischerwijze minder criminele recidive tot gevolg zou 

moeten hebben. Met dit systeem van ex ante‑ en ex post‑toetsing van 

gedragsinterventies aan de What Works‑principes zijn sinds 2005 

evidence-based gedragsinterventies voor gedetineerden ontwikkeld.

Stand van zaken

Hoe staat het nu met deze gedragsinterventies?

De Erkenningscommissie heeft tot eind 2010 41 keer een gedrags‑

interventie ter beoordeling voorgelegd gekregen. 20 keer volgde 

een erkenning, 7 keer een voorlopige erkenning, 13 keer is geen 

erkenning gegeven en 1 keer is geen beoordeling uitgevoerd 

(Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 2010).
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Tabel 2 Erkende gedragsinterventies en stand van zaken 
(door WODC uitbesteed of uit te besteden) 
evaluatieonderzoek 

Gedragsinterventie Erkend in

Proces‑ 

evaluatie?

Effect‑

evaluatie?
Agressieregulatie op Maat 2007 Ja Nee
Agressieregulatie op Maat Ambulant 2009 Nee Nee
Arbeidsvaardigheden 2008 Nee Nee
ART Wiltshire Nederland 2009 Nee Nee
Brains4Use 2010 Nee Nee
Cognitieve Vaardigheden 2007 Ja Ja  

(lopend)
Cognitieve Vaardigheden + 2008 Ja Nee
Buitenprogramma Work-Wise 2010 Nee Nee
Functional Family Therapy 2009 Nee Nee
Korte Leefstijltraining voor  verslaafde 
justitiabelen

2009 Ja Nee

Leefstijltraining voor verslaafde 
 justitiabelen

2009 Nee Nee

In Control! 2009 Nee Nee
Leren van delict 2009 Afhankelijk 

van 
uitvoering

Nee

Multisysteem Therapie 2010 Nee Nee
Multidimensional Treatment  
Foster Care

2010 * Nee

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer 2008 Nee Nee
Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer 
– LVB

2010 Nee Nee

Tools4U 2007 Ja Nee
Sociale Vaardigheden op Maat 2008 Ja Nee
Washington State Aggression 
Replacement Training

2010 Afhankelijk 
van 
uitvoering

Nee

* Uitbesteed door aanbieder.
Bronnen: Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, 2010 en www.wodc.nl  
d.d. 30 augustus 2011

Sommige gedragsinterventies zijn nog nieuw, andere worden al wat 

langer toegepast. Tabel 2 geeft een overzicht van de geheel erkende 

interventies en een globale stand van zaken van de evaluatieon‑

derzoeken. Praktisch alle evaluatieonderzoeken worden via het 

Wetenschappelijk Onderzoek‑ en Documentatiecentrum (WODC) 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie uitbesteed en begeleid, 
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maar het komt ook voor dat de aanbieders zelf onderzoek uitbeste‑

den. Enkele procesevaluaties zijn afgerond, andere zijn nog lopende. 

De start is afhankelijk van de uitvoering, waarbij met name de 

instroom van deelnemers en de daarmee samenhangende mate van 

ervaring met de interventie een rol spelen. Eén effectonderzoek is 

gestart. Alle onderzoek moet binnen een periode van vijf tot zes jaar 

worden uitgevoerd, anders kan geen volgende erkenning worden 

gegeven.

Deze ontwikkeling, waarbij gewerkt wordt vanuit een evidence-

based insteek, is niet uniek voor de gedragsinterventies. De vraag 

naar effecten van beleid(sinterventies) wordt steeds nadrukkelijker 

gesteld en de beantwoording van deze vraag is relevant voor het 

afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid (Van Ooyen‑

Houben en Leeuw, 2010).

Interventie-integriteit: van groot belang

Om een gedragsinterventie effectief te laten zijn moet ze worden 

uitgevoerd zoals de oorspronkelijke programmabeschrijving dat 

voorschrijft (Barnoski, 2004; Carroll e.a., 2007; Lipsey, 2009; Kempes 

e.a., 2010). Dan wordt immers de interventie daadwerkelijk toege‑

past in een vorm die een wetenschappelijk fundament heeft. De 

beoogde positieve effecten van een interventie kunnen in het 

water vallen als bijvoorbeeld een andere dan de beoogde doelgroep 

instroomt of als trainers niet beschikken over de vereiste expertise. 

Lipsey (2009) toont in een meta‑analyse aan dat de kwaliteit van de 

uitvoering van een interventie significant samenhangt met de effec‑

tiviteit van een interventie. Van alle door hem onderzochte factoren 

is het zelfs een van de weinige die van invloed zijn op de effectiviteit 

van een interventie:

‘Aside from delinquency risk, the largest and most consistent relationship with 

recidivism effects is the quality of program implementation with, of course, high-

er quality associated with bigger effects on recidivism.’ (Lipsey, 2009, p. 141).

Dit wordt onder andere bevestigd door Kempes e.a. (2010). Zij onder‑

zochten met vragenlijsten onder scholieren hoe het programma 

Stay in Love+, dat was bedoeld om bij leerlingen van het voortge‑

zet onderwijs een negatieve attitude tegenover partnergeweld te 
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bevorderen, uitpakte. Twee maanden na afloop van het programma 

concludeerden Kempes e.a. dat programma‑integriteit samenging 

met effectiviteit. Maar bij een beperkte programma‑integriteit was 

zelfs een averechts effect te zien. Ook Barnoski (2004) vond in zijn 

evaluatieonderzoek van een aantal interventieprogramma’s voor 

jeugdige daders dat het belangrijk is dat die programma’s in over‑

eenstemming met de programmabeschrijving worden aangeboden. 

Zijn bevindingen wezen erop dat wanneer een programma ‘incom‑

petent geleverd’ wordt, dit recidive‑verhogend kan werken, waarbij 

‘incompetent’ door Barnoski wordt gedefinieerd als ‘niet werken 

volgens het afgesproken model’. Barnoski zag dat de recidive (na 

twaalf maanden) van de jongeren met therapeuten/begeleiders die 

zich goed hielden aan de methode lager was dan die van de jongeren 

met minder ‘competente’ therapeuten.

Een juiste uitvoering is dus belangrijk voor de effectiviteit. De laat‑

ste jaren is er door dit inzicht meer aandacht gekomen voor de vraag 

of een interventie wordt uitgevoerd zoals die is bedoeld. Effecten 

van een interventie kunnen ook niet valide worden gemeten als 

die interventie niet goed is geïmplementeerd. Als een effectmeting 

wordt uitgevoerd van een onjuist of onvolledig geïmplementeerde 

interventie, zou dit tot heel verkeerde conclusies kunnen leiden. 

Men zou bijvoorbeeld kunnen concluderen dat een interventie niet 

effectief is, terwijl dit alleen maar te wijten is aan een slechte uit‑

voering. Niet voor niets is een van de kwaliteitscriteria (nummer 9 in 

tabel 1) ‘interventie-integriteit ’!

Interventie‑integriteit betekent voor de praktijk dat trainers zich 

strak aan de programmabeschrijving moeten houden, zodat de 

interventie constant en uniform gegeven wordt.

Nu is uit onderzoek gebleken dat de uitvoering van (beleids)inter‑

venties en ‑programma’s in de praktijk lang niet altijd volgens het 

boekje verloopt (Rossi e.a., 1999). Dit kan dus een risico inhouden 

voor de effectiviteit. Een belangrijke vraag is daarom: worden 

gedragsinterventies voor justitiabelen integer, dat wil zeggen: 

 volgens het boekje, uitgevoerd?
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Hoe staat het met de interventie‑integriteit van justitiële gedrags‑
interventies?

Het is niet zo best gesteld met die integriteit. In de afgelopen jaren 

zijn er bij het WODC meerdere procesevaluaties uitgevoerd naar ver‑

schillende gedragsinterventies voor justitiabelen. Twintig van deze 

procesevaluaties zijn in een onderzoek in 2010 op een rij gezet (Nas 

e.a., 2011). Het gaat om direct op delinquenten gerichte interventies uit 

de periode 2004‑2010, die gezocht zijn via de onderzoeksdatabase van 

het WODC. Onder deze evaluaties bevinden zich enkele evaluaties van 

de gedragsinterventies die in tabel 2 zijn genoemd, maar om goed zicht 

te krijgen waren dit er op het moment van het onderzoek te  weinig.3

Het onderzoek stelde zich de vraag: Worden justitiële ( gedrags)inter-

venties uitgevoerd zoals bedoeld, welke problemen doen zich voor bij de 

uitvoering en wat zijn mogelijke oorzaken daarvan?

De resultaten laten zien dat alle interventies problemen kennen in de 

uitvoering, die ertoe leiden dat ze niet geheel worden uitgevoerd zoals 

dat zou moeten (zie tabel 3).

Uit maar liefst vijftien procesevaluaties komt naar voren dat uitvoer‑

ders afwijken van de handleiding van de interventie.4 Het komt voor 

dat slechts de helft van een handleiding wordt toegepast en dat zelfs 

de essentiële onderdelen maar voor de helft aan bod komen. De hand‑

leiding wordt regelmatig niet toereikend gevonden door de trainers; 

ze brengen ook soms eigen ideeën en activiteiten in, waarvan – hoe 

goed bedoeld ze ook zijn – niet vaststaat of ze gebaseerd zijn op de 

wetenschappelijke theorie die aan het programma ten grondslag ligt. 

Rossi e.a. (1999) signaleren dat als handleidingen en beschrijvingen 

veel interpretatieruimte laten aan uitvoerders, of het originele idee 

van het programma niet goed overbrengen aan de uitvoerders, dit kan 

resulteren in afwijkingen van de programmaopzet.

Een tweede probleem is het wankele draagvlak voor een interventie in 

de instelling. Vosters en Vogelvang (2011) signaleren dat de gedrags‑

interventies (in het kader van Terugdringen Recidive) vaak niet 

 ingebed zijn in de organisatie en een soort eiland vormen. 

3 De procesevaluaties van erkende gedragsinterventies die in de tweede helft van 2010 en 
2011 beschikbaar zijn gekomen, zijn door de auteurs nog gescreend; daarbij is gebleken 
dat de bevindingen in lijn zijn met wat hier gerapporteerd wordt.

4 Voor literatuurverwijzingen wordt verwezen naar het rapport van Nas e.a. (2011), te 
vinden op www.wodc.nl.
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Tabel 3 Problemen in de uitvoering (aantal studies: 20) 

Probleem Aantal studies 

waarin genoemd

Handleiding/methodiekbeschrijving
Handleiding wordt niet gevolgd 15
Handleiding is niet toereikend 10
Uitvoerders brengen eigen ideeën in  5

Draagvlak
Onvoldoende draagvlak, regie en steun in instelling 10

Personeel 
Te weinig medewerkers/uitvoerders/trainers, perso-
neelswisselingen 10
(Kwaliteits)verschil tussen locaties/trainers 9
Gebrek aan ervaring trainers/medewerkers 3

Deelnemers
Te weinig instroom/instroom lager dan verwacht 9
Selectiecriteria worden niet nageleefd 8

Ketensamenwerking
Ketenpartners werken niet goed samen 7

Bron: Nas e.a., 2011

Draagvlak kan ontbreken wanneer organisaties een programma van 

bovenaf krijgen opgelegd, terwijl de uitvoerende partij daar eigenlijk 

niet op zit te wachten, wanneer er weinig (bestuurlijke) steun of 

regie geboden wordt door de overheid dan wel door de directie van 

de organisatie, of wanneer er andere prioriteiten bestaan.

Een derde probleem betreft het uitvoerende personeel van een 

interventie. Veel interventies kampen met personeelstekorten, 

 hebben te weinig trainers om trainingen te geven of vullen bepaalde 

functies te laat in. Bij enkele interventies werd personeel (langdurig) 

ziek of vertrok. De gewenste uniformiteit in de uitvoering komt ook 

in gevaar als er verschillen zijn in de uitvoering of als uitvoerders 

te weinig ervaring hebben met een interventie. Ook dit komt regel‑

matig voor.

Een vierde knelpunt vormt de instroom van deelnemers. Die is vaak 

problematisch laag. Uitvoerders krijgen hierdoor hun programma 

niet vol en kunnen soms zelfs geen minimale bezetting realiseren. 
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Dit resulteert vrij regelmatig in een (noodgedwongen) afwijking van 

de selectiecriteria.

Tot slot valt op dat de noodzakelijke samenwerking tussen orga‑

nisaties rond de interventie (zoals degenen die de selectie van 

deel nemers verzorgen of degenen die de deelnemers verwijzen) te 

wensen overlaat.

Oorzaken van niet‑integere uitvoering

De oorzaak lijkt niet aan het evidence-based werken op zichzelf te 

liggen. De uitvoerders waarderen de helderheid, duidelijkheid en 

professionaliteit en ervaren de nieuwe werkwijze als een meerwaar‑

de (Vosters en Vogelvang, 2011). Waaraan ligt het dan wel?

Onwetendheid bij uitvoerders speelt een rol, maar ook ongemoti‑

veerdheid en weerstand, bijvoorbeeld omdat uitvoerders niet achter 

de interventie staan of het niet eens zijn met de opzet (Nas e.a., 2011).

Verder ligt een oorzaak bij onbekendheid in de organisatie, er is 

geen samenhang met de rest van de organisatie en te weinig mensen 

voelen zich verantwoordelijk voor de gedragsinterventie (Vosters en 

Vogelvang, 2011). De gedragsinterventies lijken als eilanden in de 

organisatie te drijven. Als een reorganisatie loopt, net geweest is of 

op til staat, is het geen goed moment om met een nieuwe gedrags‑

interventie te beginnen. Het komt ook voor dat in hetzelfde gebied 

een interventie bestaat die op dezelfde doelgroep mikt; een regel‑

rechte concurrent dus. Dat kan een oorzaak zijn van problemen. 

Soms sluit de interventie niet goed aan bij de doelgroep of is de 

setting niet geschikt. Bij de interventie Stay in Love+ werden 12‑tot 

15‑jarige scholieren geacht hun ervaringen en meningen over aspec‑

ten van partnerrelaties in de klas naar voren te brengen. De meeste 

scholieren vonden de sfeer daar in de klas echter te onveilig voor; zij 

hielden daardoor hun visie en ervaringen liever voor zich (Kempes 

e.a., 2010).

In de uitvoerende organisatie is niet altijd voldaan aan voorwaarden 

voor implementatie van nieuwe interventies die in de wetenschap‑

pelijke literatuur worden genoemd (met name in Greenhalgh e.a., 

2004). Is de uitvoering van gedragsinterventies dan misschien 

minder evidence-based dan je in een evidence-based beleid zou 

verwachten?
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Wat betekent dit nu voor de effectiviteit en het evidence-based 
werken?

De uitvoering van gedragsinterventies – ook van de interventies 

die een erkenning hebben gekregen van de Erkenningscommissie – 

loopt niet volgens plan. Er zijn altijd meerdere onderdelen die 

afwijken van de bedoelingen en er is niet altijd voldaan aan de 

condities die een goede implementatie bevorderen. Door alle pro‑

blemen in de uitvoering komen zowel de procesevaluaties als de 

effectevaluaties langzaam op gang. Tabel 2 laat dat (impliciet) zien.

Als het effect op de recidive niet significant zou zijn, bestaat dan het 

risico dat delinquenten gemiddeld op dezelfde voet blijven door‑

gaan met hun criminele gedrag? De effectiviteit hangt immers voor 

een groot deel af van een planconforme uitvoering! Hoe moet een 

evidence-based beleid hiermee omgaan?

Wanneer we ervan uitgaan dat de plannen en de handleidingen van 

interventies goed doordacht zijn en theoretisch onderbouwd (en 

daar mogen we gevoeglijk van uitgaan bij de gedragsinterventies die 

erkend – of voorlopig erkend – zijn door de zwaar wetenschappelijke 

Erkenningscommissie), dan is inderdaad te verwachten dat de 

afwijkingen negatieve impact zouden kunnen hebben op de effec‑

tiviteit (Barnoski, 2004; Lipsey, 2009). De uitvoerders zouden dan 

strakker moeten worden gebonden aan de protocollen. Het is echter 

de vraag of een interventie voor de volle 100% uitgevoerd moet 

worden volgens de handleiding, of dat ook een lagere programma‑

integriteit voldoende kan zijn om het beoogde effect te realiseren. 

Een review van Durlak en DuPre (2008), waarin 483 onderzoeken, 

5 meta‑analyses en 59 aanvullende studies van preventie‑ en 

gezondheidspromotieprogramma’s zijn geanalyseerd, liet zien dat 

het niet realistisch is om perfecte of bijna‑perfecte uitvoering con‑

form protocol te verwachten. Geen enkele interventie in de review 

kwam uit op 100% integer volgen van protocollen. Slechts enkele 

studies vonden uitvoeringsniveaus van 80% of meer. Ook werden 

vaak verschillen tussen uitvoerders gevonden; de een volgt de proto‑

collen meer getrouw dan de ander; de verschillen zijn gemiddeld 

tussen de 20 en 40%. Lowenkamp en Latessa (2006) melden in een 

review dat de meeste programma’s minder dan 50% scoren op inte‑

griteit en dat slechts enkele in de ‘very satisfactory’‑categorie vallen 

(70 tot 100%). Een score van 60% wordt ingedeeld in de ‘satisfactory 

but needs improvement’‑categorie. Lowenkamp e.a. (2010) delen 
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een integriteitspercentage van 0‑19% in in de categorie ‘laag’ (een 

dergelijke lage score werkt averechts op de effectiviteit), 20‑40% is 

midden en 40% of meer is ‘hoog’.

Behalve dat het niet realistisch is om 100% integere uitvoering te 

verwachten, lijkt het dus ook niet noodzakelijk. Durlak en DuPre 

(2008) vonden bij integriteitsniveaus van rond 60% een positieve 

samenhang met de uitkomsten van de interventie. Lowenkamp e.a. 

(2006) stellen dat de recidivereductie vier tot tien keer hoger is wan‑

neer interventies 50% of hoger scoren op integriteit.

Een zekere mate van vrijheid van handelen van uitvoerders lijkt 

bovendien zelfs wenselijk. Greenhalgh e.a. (2004) tonen aan dat 

enige experimenteerruimte voor de uitvoerders gunstig is voor de 

implementatie van een nieuwe interventie, althans in de gezond‑

heidszorg. Ook Leeuw (2010) wijst erop dat een (te) sterke nadruk op 

protocollen en compliance aan handleidingen tot administratieve 

kosten en averechtse effecten kan leiden.

Wellicht moet bij de gedragsinterventies meer nadruk worden 

gelegd op een juiste toepassing van de mechanismen die essentieel 

zijn voor de effectiviteit en zou op de andere onderdelen meer vrij‑

heid aan de professionals op de werkvloer gegeven kunnen worden? 

Of kan simpelweg een ‘lossere’ toepassing volstaan, ook in een 

 evidence-based beleid? De komende effectonderzoeken zouden, 

indien ze gecombineerd worden met een meting van de integriteit 

van de uitvoering, hier nader licht op kunnen werpen.

En dan zijn er de oorzaken van niet‑planconforme uitvoering. 

Greenhalgh e.a. (2004) en Carroll e.a. (2007) laten zien dat allerlei 

omstandigheden in de (bredere) uitvoerende organisatie een rol 

kunnen spelen bij tegenvallende programma‑integriteit. Die heb‑

ben te maken met de organisatie zelf, met de interventie en met 

de uitvoerders. Steun, draagvlak en aandacht binnen de instelling 

– of het gebrek daaraan – kunnen de juiste uitvoering bevorderen 

of net belemmeren. Ook is gebleken dat kleinere organisaties meer 

moeite hebben met nieuwe werkwijzen. Verder speelt de mate van 

specialisatie van een organisatie een rol, de besluitvormingsstruc‑

tuur en de cultuur die het nemen van risico’s stimuleert of afremt. 

Reorganisaties en concurrerende programma’s, onduidelijke 

 toewijzing van verantwoordelijkheden: dit alles speelt in de rand‑

voorwaardelijke sfeer een remmende rol op de uitvoering. Als een 

interventie geen duidelijke meerwaarde heeft of moeilijk toe te pas‑

sen is, werkt dit de uitvoering ook tegen. Daarbij komt dat sommige 
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uitvoerders meer openstaan en meer gemotiveerd zijn voor nieuwe 

werkwijzen dan andere. Mueller (2003) en Tilley (2004) wijzen erop 

dat bij uitvoerders eigen belangen kunnen spelen die belemmerend 

werken, terwijl Elster (2007) laat zien dat mensen vaak irrationeel 

gedrag vertonen, dat niet altijd even goed verklaarbaar is.

Aan deze oorzaken zouden uitvoerende organisaties vóór de invoe‑

ring van een gedragsinterventie meer aandacht kunnen geven. Ze 

zouden zich de vraag kunnen stellen: zijn wij rijp voor deze nieuwe 

interventie? Ook de procesevaluaties door onderzoekers laten deze 

achterliggende oorzaken grotendeels onbelicht, terwijl dáár net 

aanknopingspunten kunnen zitten voor een (preventieve) verbete‑

ring van de uitvoering. Op dit punt laat de evidence nog te wensen 

over.

Het kan ook zijn dat de procesevaluaties gewoon te snel in het leven 

van een gedragsinterventie de maat zijn komen nemen. Veel van 

de onderzochte procesevaluaties startten in een vroege fase van 

de implementatie, bijvoorbeeld in de pilotfase. Dit kan tot gevolg 

hebben gehad dat de onderzoekers uitvoeringsproblemen rap‑

porteren die wellicht te kenschetsen zijn als ‘kinderziektes’. De uit‑

voering van de interventie is dan nog in een zo prille fase dat geen 

 definitieve uitspraak kan worden gedaan over de problemen en de 

mate van interventie‑integriteit.

Over de tijd die nodig is om tot een behoorlijke uitvoering te komen, 

geven de procesevaluaties geen duidelijk uitsluitsel. Eén proces‑

evaluatie rapporteert een relatief geslaagde uitvoering na ruim twee 

jaar. Een andere geeft aan dat het ongeveer een halfjaar kostte voor‑

dat een interventie goed liep, maar ook na deze periode speelden 

nog problemen en bleken sommige onderdelen nog niet ingesleten.

Tot slot

The proof of the pudding is in the eating: de gedragsinterventies 

moeten natuurlijk uiteindelijk leiden tot minder criminele recidive. 

Als de uitvoering voldoende integer is – het is nog niet duidelijk 

wanneer dit het geval is – is de tijd rijp voor het effectonderzoek. 

Voor het meten van effecten is een nul‑ en minimaal één nameting 

nodig, en een controlegroep die de interventie niet (in dezelfde 

mate) volgt. De zuiverste controlegroep is er een die op basis van 

toeval is samengesteld (random toewijzing). Het is echter tot nu toe 
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niet mogelijk gebleken om hiervoor de handen op elkaar te krijgen 

in het veld van de gedragsinterventies. Onderzoekers zullen moeten 

zoeken naar andere mogelijkheden, quasi‑experimentele of andere 

designs waarbij op een andere manier gezocht wordt naar contro‑

lecondities. Daar bestaan wel allerlei mogelijkheden voor, maar de 

onderzoeker kan hierin niet zonder de medewerking van veldpar‑

tijen. Aangezien een slecht opgezet effectonderzoek kan leiden tot 

onjuiste conclusies over de effectiviteit, wordt dit een issue voor de 

nabije toekomst.

De soms beperkte instroom van deelnemers kan ook het evaluatie‑

onderzoek parten spelen. Tot nu toe zijn er nog geen gegevens uit 

effectevaluaties van de gedragsinterventies beschikbaar.

Evidence-based beleid is kennelijk niet zo een‑twee‑drie te realise‑

ren. De praktijk zorgt voor dilemma’s en grenzen. Aanpassingen 

van de gekozen opzet zijn wenselijk, en zijn ook al voorgenomen. 

Instellingen moeten vooraf beter checken of ze klaar zijn voor de 

implementatie. De termijnen van herindiening voor continuering 

van de erkenning worden verlengd. Instellingen gaan tijdens de rit 

bijhouden wat de resultaten zijn, zodat sneller duidelijk wordt of het 

met de gedragsinterventie de goede kant uit gaat.

De toekomst zal uitwijzen of dit nog jonge beleid kan voldoen aan 

de verwachtingen. Zal het haalbaar blijken om voldoende strak 

evidence‑gestuurd te werken met gedetineerden?

Kan de levensloop van gedetineerden inderdaad met evidence-based 

gedragsinterventies worden omgebogen in de richting van minder 

crimineel gedrag?
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Kunstprojecten en What Works

Een stimulans voor desistance?

F. McNeill, K. Anderson, S. Colvin, K. Overy, R. Sparks en L. Tett*

Dit essay is gebaseerd op de eindevaluatie van een initiatief 

genaamd ‘Inspiring Change’. Dit programma van kunstinterventies 

liep in 2010 in vijf Schotse gevangenissen (Barlinnie, Greenock, 

Polmont, Shotts en het Open Estate). Het omvatte een brede 

samenwerking tussen de hoofdsponsor Creative Scotland,1 de 

coördinatoren Motherwell College en personeel van het Learning 

Centre werkzaam in gevangenissen, de Schotse Prison Service en 

de deelnemende kunstorganisaties: National Galleries of Scotland, 

Citizens’ Theatre, Traverse Theatre, Scottish Opera, Scottish 

Chamber Orchestra, Scottish Ensemble en de National Youth Choir 

of Scotland.

Inspiring Change had als doel tweehonderd gedetineerden deel te 

laten nemen aan een breed scala aan projecten om zo de betrok‑

kenheid van de gedetineerden bij het leerproces en het bevorderen 

van de geletterdheid te stimuleren, en om aan te tonen dat kunst 

kan bijdragen aan het rehabilitatieproces. Het is niet onze intentie 

om in dit korte essay alle kunstprojecten in detail te beschrijven, of 

om alle bevindingen van de evaluatie uiteen te zetten (Anderson en 

Overy, 2010). Vanwege de bijzondere interesse van de hoofdauteur in 

What Works en zijn ervaring als lid van een beoordelingspanel dat 

zich bezighoudt met meer traditionele gedetineerdenprogramma’s, 

richten wij ons op het derde doel van het initiatief (het ondersteu‑

nen van rehabilitatie met behulp van kunst) en onderzoeken wij 

de vraag: kunnen kunstprojecten in gevangenissen desistance 

* Prof. Fergus McNeill is als hoogleraar Criminologie en sociaal werk verbonden aan de 
Universiteit van Glasgow. Dr. Kirstin Anderson is als postgraduate student Muziek-
educatie verbonden aan de Universiteit van Edinburgh. Prof. Sarah Colvin is als hoog-
leraar Duitslandkunde verbonden aan de Universiteit van Birmingham. Dr. Katie Overy, 
Dr. Richard Sparks en Dr. Lyn Tett werken bij de Universiteit van Edinburgh, respectie-
velijk als universitair docent Muziekeducatie, hoogleraar Criminologie en hoogleraar 
Gemeenschapseducatie en levenslang leren.

1 Creative Scotland is een organisatie die zich inzet voor het behoud van de Schotse 
kunst, film en creatieve industrie. Meer informatie: www.creativescotland.com.
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81Kunstprojecten en What Works

(het stoppen met crimineel gedrag) bevorderen? Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden laten wij ons vooral inspireren door een 

uitgebreide literatuurstudie die onderdeel was van de evaluatie, en 

rapporteren wij kort over de gegevens die wij hebben verzameld.

Kunst en het leerproces in gevangenissen

Hoewel betrokkenheid bij kunst binnen de context van het 

strafrecht soms wordt neergezet als slechts een tijdverdrijf voor 

gedetineerden, is het artistieke proces in de realiteit vaak een uit‑

daging; het vereist vaak toewijding, geduld en het leren van nieuwe 

vaardigheden (The Arts Alliance, 2010). Onze literatuurstudie 

onderzocht de wetenschappelijke literatuur binnen een breed aan‑

bod van kunstvormen (inclusief zingen, instrumentale muziek, 

creatief schrijven en verhalen vertellen, theater, beeldende kunst en 

dans), maar in dit essay richten wij ons alleen op de algemene trends 

die zichtbaar waren bij de verschillende kunstvormen. Deze litera‑

tuurstudie toonde aan dat kunstprojecten een stimulans vormen 

voor betere relaties tussen gevangenen (Goddard, 2005; Silber, 2005), 

tussen gevangenen en gevangenispersoneel (Menning, 2010), en 

tussen gevangenen en hun families (Boswell e.a., 2004; Palidofsky, 

2010). Ook leverde de literatuurstudie sterke aanwijzingen op dat 

kunstinterventies een belangrijke rol spelen bij het verhogen van 

het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen (Cohen, 2009; Cox en 

Gelsthorpe, 2008; Digard e.a., 2007; Silber, 2005), bij de ontwikkeling 

van sociale en communicatieve vaardigheden (Cohen, 2009; Miles 

en Strauss, 2008) en bij het functioneren binnen een groep (Moller, 

2003; Palidofsky, 2010).

Buiten deze directe voordelen van deelname aan kunstprojecten, 

wilden we ook kijken naar de aard van het leerproces in gevangenis‑

sen, en of deze twee zaken met elkaar in verbinding stonden. Zoals 

verwacht bleek dit het geval. Het bleek dat leren niet alleen draait 

om het verkrijgen van nieuwe vaardigheden en werkwijzen, maar 

dat het ook gaat om het veranderen van de identiteit van mensen. 

Echter, ‘identiteit‑leren’ heeft de neiging als selffulfilling prophecy te 

werken; de identiteit is van invloed op leerervaringen, die vervol‑

gens weer van invloed zijn op de identiteit (Sfard en Prusak, 2005). 

Mensen binnen het strafrechtsysteem hebben over het algemeen 

negatieve ervaringen met regulier onderwijs (zie bijvoorbeeld Hurry 
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e.a., 2005) en beschikken gemiddeld over minder kennis; deze 

bevindingen zijn ook internationaal consistent (Hawkins e.a., 2000; 

Morgan en Kett, 2003; Muth, 2006). Echter, in tegenstelling tot hun 

negatieve attitude ten opzichte van schoolachtig leren, toonden 

Hurry e.a. (2009) aan dat als het leren meer gecontextualiseerd en 

actiever was, vooral als kunst en toneel gebruikt werden, gedetineer‑

den meer betrokken raakten bij en meer deelnamen aan effectief 

leren (zie ook Crossan e.a., 2003; McGivney, 2001; Tett e.a., 2006).

Binnen kunstprojecten is samenwerking vaak een vereiste, wordt 

er verwacht dat mensen elkaar helpen, en is sterk leiderschap 

noodzakelijk. Ook kunnen kunstprojecten een trigger zijn waardoor 

deelnemers zich realiseren dat zij niet beschikken over bepaalde 

vaardigheden. Zo kunnen deze projecten hen motiveren om deze 

vaardigheden te leren, zodat ze volledig mee kunnen doen aan 

specifieke projecten.

Het is mogelijk dat de dominante gevangeniscultuur afwijzend 

staat tegenover leermogelijkheden; onderzoek suggereert echter dat 

de gebruikelijke afwijzende houding van gedetineerden tegenover 

leren een defensieve reactie is, vooral als hun eerdere ervaringen 

zeer negatief zijn geweest (Morgan en Kett, 2003). Gedetineerden 

zien kunst echter vaak als een acceptabelere manier van leren; het 

onderzoek van Hurry e.a. toonde aan dat jonge gedetineerden veel 

positievere associaties hadden met kunst‑ en toneelactiviteiten dan 

met formeel onderwijs (2005, p. 7).

Er is veel onderzoek beschikbaar (bijvoorbeeld Comings, 2009; 

Bynner en Parsons, 2006) dat wijst op het belang van toegang tot 

onderwijs en de mogelijkheid om vaardigheden te trainen voor een 

redelijk intensieve periode. Deze terugkerende praktijk dient echter 

wel op een interessante en passende manier te worden uitgevoerd. 

Binnen de context van intensieve kunstprojecten kan interesse wor‑

den gewekt en behouden door middel van een publiek optreden of 

tentoonstelling aan het einde van het traject. Zulke situaties bieden 

misschien de context waarbinnen leren mogelijk geïnternaliseerd 

wordt.

Wat uitkomsten betreft toonden Tett e.a. (2006) aan dat deelname 

aan leesvaardigheidsonderwijs leidde tot meer vertrouwen op drie 

sleutelgebieden: op psychologisch niveau (zoals een hoger gevoel 

van eigenwaarde en een groeiend gevoel van potentie, mogelijkhe‑

den en prestaties), qua vaardigheden (inclusief betere communica‑

tievaardigheden, handiger met computers, het beter kunnen lezen 
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van kranten en boeken, en winkelen), en in relatie tot deelname aan 

een veelvoud aan activiteiten gelinkt aan een gevoel van onafhan‑

kelijkheid (zoals naar de bioscoop en musea gaan, voor zichzelf 

opkomen of geen tolk meer nodig hebben).

Samenvattend: de link die wij hebben gelegd tussen de literatuur 

over kunst in gevangenissen en de literatuur over leren bij volwas‑

senen suggereert dat deelname aan de kunst het voor gedetineerden 

misschien mogelijk maakt om beter te kunnen leren. Dit geldt vooral 

voor het verbeteren van de lees‑ en schrijfvaardigheid. Dit alles 

door de negatieve attitude ten opzichte van onderwijs te veranderen 

door het bieden van gecontextualiseerde activiteiten die interes‑

sant en leuk zijn, waarbinnen lees‑ en schrijfvaardigheid op een 

andere manier worden gebruikt dan op school, en door de kennis 

en vaardigheden die gedetineerden al hebben uit te breiden en te 

verbeteren om hen zo vooruit te helpen. Ook kan dit door verschil‑

lende activiteiten aan te bieden die het mogelijk maken voor mensen 

om vanuit hun eigen sterke punten te werken in samenwerking met 

medegedetineerden, en door hun zelfvertrouwen en gevoel voor 

eigenwaarde te verbeteren door vaardigheden bij te schaven en 

sociale interactie aan te moedigen door samenwerking en deelname 

aan projecten.

Stoppen met crimineel gedrag2

De hierboven behandelde literatuur bracht ons tot de conclusie 

dat er veel empirisch bewijs bestaat voor de mogelijke bijdrage 

van kunstinterventies in gevangenissen, vooral wat leren betreft. 

Maar in hoeverre suggereert dit bewijs dat zulke interventies ook 

een rol kunnen spelen bij het stoppen met crimineel gedrag? Deze 

paragraaf biedt een kort overzicht over de theorie van en het onder‑

zoek naar desistance. Deze paragraaf neemt ook de consequenties 

van interventiemodellen met gedetineerden in ogenschouw, om 

vervolgens af te sluiten met een uiteenzetting over hoe en waarom 

kunstinterventies mogelijk bijdragen aan processen rondom 

desistance.

2 Deze paragraaf baseert zich vooral op McNeill en Weaver (2010). De auteurs bedanken 
Beth Weaver voor de toestemming haar materiaal hier te mogen gebruiken.
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Tegen de achtergrond van ernstige en chronische achterstanden en 

sociale uitsluiting die het verleden van veel gedetineerden tekenen 

(Social Exclusion Unit, 2002), is het niet verrassend dat het stoppen 

met crimineel gedrag, vooral voor zware recidivisten, een complex 

en veeleisend proces is. Ze beschikken over beperkte sociale en 

persoonlijke middelen voor het in gang zetten van verandering. 

Toch stoppen de meeste veroordeelden op enig punt met crimineel 

gedrag, en naar dit proces wordt steeds meer criminologisch onder‑

zoek verricht (voor recente overzichten van deze onderzoeken, zie 

Farrall en Calverley, 2006; McNeill en Weaver, 2010).

Om desistance te kunnen definiëren of conceptualiseren heb‑

ben sommigen gesuggereerd dat er een verschil bestaat tussen 

 primaire desistance (een tijdelijke stop of misdaadvrije periode in 

een criminele carrière) en secundaire desistance (een verandering 

in de manier waarop ex‑gedetineerden zichzelf zien) (Maruna en 

Farrall, 2004). De essentie is dat bij secundaire desistance iemand 

zichzelf niet langer als crimineel ziet en een positievere identiteit 

ontdekt; het gaat over het succesvol verwijderen van het label 

‘crimineel’ dat het strafrechtsysteem zo goed weet op te plakken. 

Hoewel niet alle onderzoekers van mening zijn dat dit type identi‑

teitsreconstructie voor alle veroordeelden een noodzakelijk aspect 

is van desistance (zie Bottoms e.a., 2004; Laub en Sampson, 2003), is 

deze  waarschijnlijk vooral van belang voor diegenen die regelmatig 

veroordeeld zijn en die over diepgewortelde criminele identiteiten 

beschikken. Een dergelijke identiteitsreconstructie is waarschijn‑

lijk minder van belang voor diegenen voor wie aanvaringen met 

justitie zich meer incidenteel hebben voorgedaan. Bovendien zijn 

de relaties tussen gedrag, attitudes en identiteiten complex en van 

elkaar afhankelijk; soms verandert de identiteit voordat het gedrag 

verandert.

Stoppen met crimineel gedrag is vaak erg moeilijk. Bestaand onder‑

zoek suggereert dat het proces van desistance (wat betreft personen 

die aanhoudend crimineel gedrag vertonen) over het algemeen 

gekenmerkt wordt door ambivalentie en besluiteloosheid (Burnett, 

1992). Het is geen gebeurtenis, maar een proces; het is een op‑ en 

neergaande beweging van vooruitgang en tegenslag, van hoop en 

wanhoop. Theorieën over desistance richten zich vaak op het belang 

van ouder en volwassen worden, op belangrijke gebeurtenissen in 

het leven en sociale banden, of op narratieve veranderingen in het 

zelfbeeld van de veroordeelde (Maruna, 2001). De meeste onderzoe‑

JV_05_11.indd   84 23-9-2011   14:49:07



85Kunstprojecten en What Works

kers benadrukken nu de wisselwerking tussen deze drie factoren 

(Farrall en Bowling, 1999). Het draait niet alleen om ouder worden, 

trouwen of een baan krijgen; het gaat erom wat deze veranderingen 

betekenen voor de mensen in kwestie en of deze veranderingen 

reden genoeg zijn en kansen bieden om de patronen in hun levens 

te veranderen. Gegeven het belang van deze subjectiviteiten is het 

interessant, maar wellicht niet verrassend, dat hoop een sleutelrol 

speelt bij deze processen (Burnett en Maruna, 2004; Farrall en Cal‑

verley, 2006). Het lijkt alsof desistance teweeg kan worden gebracht 

doordat iemand in de veroordeelde gelooft; iemand die, misschien, 

hoop met zich meebrengt en deze hoop in leven houdt als de veroor‑

deelde dat zelf niet kan. De realiteit is echter dat de sociale omstan‑

digheden (en ervaring met instituties) van veel gedetineerden en 

ex‑gedetineerden hoop doen uitdoven.

Om deze redenen omschrijft Maruna (2001) de vooruitzichten van 

veel recidivisten als ‘ernstig’ (juist vanwege de criminogene achter‑

gronden, milieus en karaktertrekken waar zij mee te maken heb‑

ben). Door hun ervaringen met tegenslagen zijn recidivisten veelal 

zeer fatalistisch, zo wijst onderzoek uit. In psychologische termen: 

ze beschikken over een externe locus of control, en tonen weinig 

zelfwerkzaamheid. Ze hebben een gebrek aan mogelijkheden om 

de richting van hun eigen leven te bepalen. Maruna (2001) ontdekte 

echter dat ondanks deze achtergrond en de verwachting, desisters 

toch een gevoel van macht of controle over hun eigen leven weten 

te ontwikkelen. Sommige gedetineerden zullen natuurlijk een beter 

ontwikkeld gevoel van controle hebben, en zullen hun betrokken‑

heid bij criminaliteit als een valide keuze zien. Zelfs dan kan dit het 

beste worden omschreven als ‘ingeperkte controle’, waarbinnen de 

keuze alleen te begrijpen valt vanwege de beperkingen eromheen.

Desistance draait echter niet alleen om het verkrijgen van een 

nieuw persoonlijk verhaal en een gevoel van persoonlijke controle; 

het gaat simpelweg om het leren van nieuwe vaardigheden waar 

geaccrediteerde programma’s zich meestal op richten. Desistance 

vereist zowel sociaal kapitaal als die vormen van menselijk kapi‑

taal die veel programma’s beogen te bieden (Farrall, 2002, 2004). 

De sociale en structurele contexten waarbinnen obstakels voor 

desistance worden opgeworpen en overwonnen dan wel worden 

ontweken, zijn net zo belangrijk als de subjectieve elementen van 

het  proces. De  ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ aspecten van de routes 

naar desistance interacteren op complexe manieren.
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Er is ook bewijs dat voor veel ex‑gedetineerden desistance over 

persoonlijke bevrijding gaat; niet noodzakelijkerwijs op spiritu‑

eel gebied, maar meer wat betreft het goed willen maken en het 

 afsluiten van een moeilijk verleden door een positieve bijdrage te 

leveren aan gezinnen of gemeenschappen, nu en in de toekomst 

(Maruna, 2001). Ontwikkelingspsychologen noemen dit ook wel 

‘generativiteit’. Er is weinig verbeelding voor nodig om de gene‑

ratieve mogelijkheden te zien die verstopt zitten in reparatieve 

en restoratieve interventies en processen. Dit kan mogelijkerwijs 

verklaren waarom zulke interventies soms beter werken dan reha‑

bilitatieve interventies, zelfs als het gaat om het terugdringen van 

recidivisme (McNeill en Maruna, 2007). Betrokkenheid bij kunst is 

ook intrinsiek generatief.

De processen achter desistance

Een opkomende tak van literatuur over desistance richt zich op 

het zoeken van een heldere beschrijving van de processen die 

bij desistance om de hoek komen kijken, of van de fasen van het 

desistance‑proces. Tijdens het conceptualiseren van de eerste fasen 

van het desistance‑proces behandelen Giordano e.a. (2002) het 

belang van ‘openstaan voor verandering’, terwijl Vaughan (2007, 

p. 393) een initiële fase van ‘inzicht’ voorstelt waarin men ‘mogelijke 

keuzes herziet en deze naast onze veelvuldige, aanhoudende zorgen 

zet waaromheen men tot dan toe een leven van criminaliteit heeft 

opgebouwd’. Hier voegt Vaughan aan toe dat ‘de persoon in kwestie 

in ieder geval bereid moet zijn verschillende opties te overwegen’ 

(2007, p. 394).

De tweede fase van de theorie van Giordano e.a. (2002) over cogni‑

tieve transformatie behelst ‘(...) blootstelling aan een aanknopings‑

punt of een aantal aanknopingspunten voor verandering’ (p. 1000) 

en de ‘attitude ten opzichte van [zulke aanknopingspunten]’ 

(p. 1001). Dit proces is ook zichtbaar in de tweede fase van Vaughan 

(2007), ‘overweging’:

‘In deze fase worden de voors en tegens van een mogelijk handelen afgewogen 

en een vergelijking gemaakt met vasthouden aan gewoonten. Wat uiteindelijk 

naar de oppervlakte komt is een vergelijking tussen zelfbeelden – wie men is 

en wat men wenst te zijn.’ (Vaughan, 2007, p. 394)
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Tabel 1 Drie modellen over het desistance‑proces 

Giordano e.a. 

(2002)

Vaughan (2007)* Bottoms, Shapland 

(2011)

1. Algemeen cognitief 

openstaan voor 

verandering

2. Blootstelling aan 

‘aanknopingspunten 

voor verandering’

3. Beschikbaarheid van 

een aantrekkelijk 

conventioneel 

zelfbeeld

4. Herbeoordeling 

van attitudes 

ten opzichte van 

afwijkend gedrag

1. Inzicht: bezinning van 

mogelijke keuzes in 

het leven

2. Overweging: afwegen 

van voors en tegens 

van meerdere keuzes 

(een vergelijking 

van mogelijke 

zelfbeelden)

3. Toewijding: 

verbintenis met een 

nieuwe misdaadvrije 

identiteit

1. Huidig crimineel 

gedrag getriggerd door 

gebeurtenis

2. De crimineel 

identificeert de wens 

om te proberen te 

veranderen

3. De crimineel gaat anders 

denken over zichzelf** 

en zijn omgeving

4. De crimineel 

onderneemt actie 

richting desistance

5. Hij ervaart obstakels, 

barrières, verleidingen

6. Hij probeert 

veranderingen vast te 

houden en vindt re-

inforcers

7. Hij ontwikkelt een 

misdaadvrije identiteit

* In tegenstelling tot de andere twee modellen is Vaughans model gebaseerd op een 
analyse van theoretische ontwikkelingen en voorgaande empirische onderzoeken, in 
plaats van op origineel empirisch onderzoek. Het vormt echter toch een belangrijke 
bijdrage.

** Het onderzoek van Sheffield gaat over desistance bij jonge mannen; vandaar het man-
nelijke voornaamwoord.

Wederom lijkt hier dus noodzakelijk dat de crimineel – zoals Gior‑

dano e.a. (2002, p. 1001) het omschrijven – ‘een aantrekkelijk en con‑

ventioneel vervangend zelfbeeld’ kan aannemen. Vaughan (2007) 

benadrukt dat dit proces van vergelijken een invloedrijke emotio‑

nele component bevat die gaat over nadenken over de reacties en 

gevoelens van anderen en voorstellen hoe het huidige zelfbeeld of 

identiteit door anderen wordt ervaren. Iets soortgelijks wordt uitge‑

legd door Maruna en Farrall:
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‘Een tijdelijke stop kan leiden tot secundaire desistance als er twee dingen 

plaatsvinden. Ten eerste dient de persoon een bron van controle en gemeen-

schap in niet-criminele activiteiten te vinden. Ze vinden een soort van “roeping” 

– of het nu gaat om ouderschap, schilderen, coaching, schaken, of wat Sennett 

(2003) “ambachtsliefde” noemt3 – waardoor zij zin en een doel vinden buiten 

de criminaliteit (...) Het tweede deel van onze desistanceformule behelst maat-

schappelijke reactie, net als de deviantietheorie van Lemert. De verandering in 

het gedrag van de persoon die stopt met crimineel gedrag wordt soms herkend 

door anderen en naar hem teruggekoppeld in een proces van “delabeling” 

(Trice & Roman 1970).’ (Maruna en Farrall, 2004, p. 27-28)

Bij secundaire desistance stopt niet alleen het criminele gedrag, 

maar zullen ‘bestaande rollen worden verstoord’ en zal een ‘reorga‑

nisatie gebaseerd op een nieuwe rol of rollen plaatsvinden’ (Lemert, 

1951, p. 76). Volgens Maruna en Farrall (2004, p. 274) behelst 

desistance identificeerbare en meetbare veranderingen op het 

niveau van de persoonlijke identiteit of het ‘ik’ van het individu. In 

deze secundaire fase van desistance kan de tertiaire en laatste fase 

van ‘toewijding’ van Vaughan (2007) mogelijk worden geplaatst. Hij 

stelt dat om desistance te bewerkstelligen, men eerst de verbintenis 

met de nieuwe identiteit moet bestempelen als onverenigbaar met 

aanhoudend crimineel gedrag, en crimineel gedrag bestempeld 

moet worden als ‘moreel onverenigbaar met wie men wenst te zijn’ 

(Vaughan, 2007, p. 394). Het individu ervaart in dit stadium de 

vierde fase van de vierdelige theorie van cognitieve transformatie 

van Giordano e.a. (2002, p. 1002): ‘een transformatie van de manier 

hoe men tegen het criminele gedrag of levensstijl aankijkt’.

Het Ierse onderzoek van Healy en O’Donnell (2008) bevestigt de 

bovenstaande argumenten. De onderzoekers onderzochten Ierse 

veroordeelden die vervroegd in vrijheid waren gesteld en die aan 

het begin van het veranderingsproces stonden, en die vergelijkbaar 

waren in leeftijd met de personen in het Sheffield‑onderzoek. Ze 

3 Maruna en Farrall (2004, p. 28) leggen uit dat ‘crimineel gedrag behouden blijft door 
beloningen die extrinsiek zijn (status, rijkdom) en vluchtig (de roes van een drug). 
De ontdekking van een alternatief, intrinsiek lonende zoektocht kan een noodzakelijk 
onderdeel zijn van de succesvolle onthouding van zulke highs, maar meer dan dit 
onderdeel alleen is echter nodig.’ De onderzoekers citeren het voorbeeld van Sennett 
(2003), die het spelen van de cello in zijn jeugd als voorbeeld gaf van ‘ambachtsliefde’. 
Hij beschreef hoe deze activiteit hem een intrinsiek plezierig gevoel gaf, en een gevoel 
van eigenwaarde, onafhankelijk van wie of wat dan ook van buitenaf.

JV_05_11.indd   88 23-9-2011   14:49:08



89Kunstprojecten en What Works

ontdekten dat hoewel hun verhalen een verhoogd niveau van moti‑

vatie en bescheiden aspiraties bevatten wat betreft relaties of het 

vinden van een baan, de verhalen er niet van getuigden dat ze hun 

leven in eigen hand hadden genomen of met hun toekomst bezig 

waren. Healy en O’Donnell stellen dat hun bevindingen daarom de 

notie ondersteunen (in ieder geval vroeg in het veranderingsproces) 

dat veel veroordeelden weliswaar niet beschikken over een sterk 

ontwikkeld gevoel van controle, maar dat de ontwikkeling van 

sociale banden misschien intermediaire doelen zijn die indirect tot 

desistance kunnen leiden. De onderzoekers stellen dat deze doelen 

op hun beurt nieuwe verbintenissen creëren, die dan mogelijk een 

gevoel van controle oproepen, wat weer kan leiden tot een nieuwe 

identiteit en een focus op andere en misschien meer altruïstische 

doelen.

De meest recente, en mogelijk meest complete uiteenzetting van dit 

proces komt van Bottoms en Shapland (2011). Ze bouwden voort op 

de resultaten van het Sheffield‑onderzoek naar desistance van jong‑

volwassen mannelijke recidivisten. Hun model behelst een proces 

bestaande uit zeven fasen waarin huidig crimineel gedrag beïnvloed 

wordt door een trigger; wat leidt tot de wens om te veranderen; wat 

ervoor zorgt dat de veroordeelde anders over zichzelf of zijn omge‑

ving gaat denken; wat de veroordeelde ertoe brengt actie te onder‑

nemen om te stoppen met crimineel gedrag. Echter, deze eerste 

pogingen om te stoppen worden bedreigd door obstakels, barrières 

en verleidingen. De veroordeelde moet re-inforcers vinden (bin‑

nen zichzelf of, waarschijnlijker, binnen de veranderende sociale 

relaties) om de verandering vast te houden. Als de veroordeelde deze 

verandering weet vast te houden, creëert hij mogelijk een misdaad‑

vrije identiteit (zie ook het artikel van Bottoms in dit nummer).

Desistance en rehabilitatie-interventies

Naar aanleiding van deze en andere onderzoeken is er een richting 

binnen de wetenschap ontstaan die ernaar streeft onderzoek naar 

desistance in de praktijk toe te passen.4 Deze benadering legt de 

nadruk op zes centrale thema’s:

4 Dit in navolging van Farrall die meent dat de praktijk zich moet richten op desistance.
Zie bijvoorbeeld Maguire en Raynor, 2006; McCulloch en McNeill, 2008; McNeill, 2003, 
2006, 2009; McNeill en Weaver, 2010; Porporino, 2010; Weaver en McNeill, 2010).
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1. Aangezien desistance inherent een individueel en subjectief 

proces is, moeten interventies rekening houden met en gebruik‑

maken van zaken rondom identiteit en diversiteit (Weaver en 

McNeill, 2010).

2. De ontwikkeling en het onderhoud van niet alleen motivatie, 

maar ook hoop worden sleuteltaken voor werknemers (Farrall en 

Calverley, 2006).

3. Desistance kan alleen worden gedefinieerd binnen de context van 

sociale relaties; niet alleen relaties tussen personeel en veroor‑

deelden (hoewel deze erg belangrijk zijn), maar ook tussen veroor‑

deelden en de mensen die voor hen belangrijk zijn (Burnett en 

McNeill, 2005; McNeill, 2006).

4. Vaak wordt vooral gekeken naar de risico’s en behoeften van 

veroordeelden, maar er zou meer aandacht moeten zijn voor hun 

sterke punten en middelen die zij kunnen gebruiken om obstakels 

op de route naar desistance te overwinnen – zowel persoonlijke 

sterke punten en middelen als sterke punten en middelen in hun 

sociale omgeving. Toezicht moet deze mogelijkheden ondersteu‑

nen en stimuleren (Maruna en LeBel, 2003).

5. Omdat desistance over het hervinden van controle gaat,  moeten 

interventies zelfbeschikking respecteren en aanmoedigen. 

Men moet samenwerken met veroordeelden; niet tegenwerken 

(McNeill, 2006).

6. Interventies die alleen op menselijk kapitaal zijn gericht (of op de 

ontwikkeling van capaciteiten en vaardigheden), voldoen niet. 

Interventies moeten zich richten op problemen rondom sociaal 

kapitaal met de gemeenschap en veroordeelden (Farrall, 2002, 

2004; McNeill en Maruna, 2007; McNeill en Whyte, 2007).

Deze thema’s zijn vooral saillant gebleken in Angelsaksische landen 

waar What Works‑initiatieven de meeste impact hebben gehad 

(zie Raynor en Robinson, 2009). Zulke initiatieven behelzen over 

het algemeen de implementatie van risicobehoeftebeoordelingen 

en geaccrediteerde, empirische programma’s (meestal gebaseerd 

op cognitieve gedragstherapie) gericht op het terugdringen van 

recidivisme. In Engeland en Wales zijn al pogingen ondernomen om 

deze benadering te implementeren in de vorm van een grootschalig 

rehabilitatie‑experiment, maar de resultaten vielen enigszins tegen. 

Hoewel de oorzaken voor deze resultaten complex en omstre‑

den zijn (zie Raynor, 2008; McNeill, 2009), stellen  sommigen dat 
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 conceptuele beperkingen ten grondslag liggen aan het What Works‑

model –  tenminste zoals dit in sommige landen wordt geïmple‑

menteerd (zie Ward en Maruna, 2007). Cruciaal is dat What Works 

de interventie zelf tot de kern van het veranderingsproces maakt. 

Dit in tegenstelling tot op desistance gebaseerde perspectieven, die 

benadrukken dat het veranderingsproces al bestaat voor en buiten 

de interventie om (McNeill, 2006, 2009; Porporino, 2010). Vanuit 

het perspectief van desistance zijn interventies en programma’s 

een onderdeel van een rehabilitatieproces, dat zelf weer onderdeel 

uitmaakt van een groter geheel, genaamd desistance. Er wordt 

daarom ook wel gesteld dat toezicht onderdeel moet uitmaken van 

het begrip desistance (McNeill, 2006) – en, recentelijk, dat desistance 

op zich niet het ultieme doel is (McNeill en Weaver, 2010). Mensen 

stoppen niet simpelweg met misdaad; ze werken ergens naartoe. 

Desistance kan daarom het beste worden gezien als de lange reis 

van een individu op weg naar een succesvolle integratie in de 

samenleving.

Het stimuleren van verandering en desistance

Hoewel een gebrek aan ruimte het onmogelijk maakt al onze metho‑

den en bevindingen te beschrijven (zie Anderson en Overy, 2010), 

werpt een korte samenvatting van onze bevindingen over desistance 

licht op de zaken die naar voren kwamen in de literatuurbespreking 

hierboven. Bij de interpretatie van de gegevens rondom desistance 

die wij hebben verzameld, moet rekening worden gehouden met 

twee belangrijke beperkingen. Ten eerste – aangezien de veroor‑

deelden nog in detentie waren (en sommigen voor zeer lange tijd) 

tijdens het verzamelen van de gegevens – konden en kunnen wij niks 

zeggen over de impact van de projecten op hun gedrag in de samen‑

leving. Met andere woorden, wij kunnen weinig tot geen conclusies 

trekken over primaire desistance (dat wil zeggen desistance wat 

betreft gedrag). Ten tweede, de focus van de gegevensverzameling 

lag op de ervaring met en impact van de projecten, en niet specifiek 

op desistance. Het leek logischer, en dus beter verdedigbaar, om ons 

te richten op de processen en impacts in het nu, in plaats van op 

aspiraties over toekomstig gedrag na vrijlating. In essentie betekent 

dit dat de gegevens die wij presenteren, gaan over in hoeverre de 

processen en impacts van de projecten hebben bijgedragen aan 
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‘secundaire desistance’ (dat wil zeggen desistance die naar voren 

komt in de vorm van de ontwikkeling van een positieve, misdaad‑

vrije identiteit).

Wij vonden dat voor veel deelnemers de projecten het mogelijk 

maakten om opener te zijn naar elkaar toe en om processen te 

veranderen. Ook droegen de projecten bij aan de samenwerking, 

zorgden ervoor dat deelnemers minder egocentrisch gingen denken 

en moedigden zij deelnemers aan stil te staan bij hun keuzes voor de 

toekomst. In dat opzicht hebben de projecten mogelijk een signifi‑

cante rol gespeeld bij de ontwikkeling van een meer volwassen kijk 

op de toekomst, en bij de ontwikkeling van meer volwassen relaties 

tussen deelnemers.

Hoewel de projecten niet gericht waren op het opbouwen van 

positieve sociale banden (bijvoorbeeld wat betreft familie of werk), 

werden deelnemers over de gehele breedte van het aanbod aan 

projecten aangezet tot nadenken over de impact van hun crimi‑

nele gedrag en detentie op hun families. Dit motiveerde hen om te 

veranderen. Het tentoonstellen of opvoeren van hun werk (betere 

aspecten van henzelf) aan of voor familie was voor hen dan ook 

erg belangrijk. Sommige deelnemers leerden vaardigheden die ze 

verder konden bijschaven en die volgens hen nuttig zouden kunnen 

zijn op de arbeidsmarkt. Anderen ontdekten levensvaardigheden 

die zij ontwikkeld hadden. Tot slot uitten sommigen de intentie om 

nieuwe en positievere sociale netwerken op te zetten, verbonden 

aan kunstorganisaties of activiteiten in de gemeenschap.

Bovendien zorgde deelname aan de kunstprojecten ervoor dat veel 

gedetineerden de negatieve identiteiten die ze geïnternaliseerd 

hadden (en soms opgelegd kregen in het strafrechtsysteem en de 

samenleving) in twijfel gingen trekken en gingen verstoren. Van‑

wege hun toewijding aan de projecten en gedetineerden bouwden 

de kunstenaars vertrouwensrelaties op gebaseerd op respect, 

waardoor de negatieve narratieve identiteiten van de gedetineerden 

vaak verstoord werden en in twijfel werden getrokken. Het open‑

lijke succes van de inzet van de deelnemers – in opvoeringen en 

tentoonstellingen voor publiek bestaande uit vrienden en familie – 

creëerde nieuwe persoonlijke en sociale identiteiten (als artiesten) 

die de mogelijkheid tot en vatbaarheid voor veranderingen in het 

karakter en de identiteit bevestigden. Uit recente ontwikkelingen 

in de desistance‑theorie (Maruna, 2010) blijkt dat opvoeringen en 

tentoonstellingen mogelijk een soort ritueel vormen waarin een 
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belangrijk publiek onverwachte en nieuwe prestaties herkent en 

viert. Het lijkt significant te zijn dat dit publiek bestaat uit zowel 

 professionals en leidinggevenden als familieleden – zowel het 

 openbare als het privépubliek van de gedetineerde. Een onder‑

deel van de functie van rituelen is dat deze niet alleen aan het 

publiek, maar ook aan de deelnemer de authenticiteit van zijn 

prestatie bevestigt. De potentie van zulke ervaringen wat betreft 

het aan moedigen van het prille geloof in mogelijke vooruitgang of 

 verandering is duidelijk.

De tijd en middelen die voor deze evaluatie beschikbaar waren, 

waren beperkt, en dus konden wij niet de follow‑up uitvoeren op de 

lange termijn die nodig is om te komen tot voldoende bewijs voor 

de links tussen deelname aan het project en primaire (of gedrags‑)

desistance. De links tussen de projecten en uitwerkingen daarvan 

na de detentieperiode zouden noodzakelijkerwijs afhangen van 

de mate waarin de vooruitgang geboekt tijdens de kunstprojecten 

navolging krijgt binnen andere aspecten van het gevangenisregime 

of re‑integratieprojecten.

Conclusies: desistance, het leerproces en kunst in gevangenissen

Dit beperkte en korte overzicht van sommige van onze bevindingen 

roept een aantal vragen op wat betreft de literatuur die hierboven 

besproken is. Zoals we aan het begin al opmerkten, zou het vanwege 

de complexiteiten en moeilijkheden van het desistance‑proces, 

vooral bij recidivisten die beschikken over complexe achtergronden 

en substantiële re‑integratieproblemen, onrealistisch zijn om te ver‑

wachten dat een relatief korte betrokkenheid bij een kunstproject op 

de een of andere manier desistance zou ‘opleveren’. Het blijkt inder‑

daad zo te zijn dat het rekening houden met desistance tijdens het 

bepalen van de strafmaat (of tijdens detentiebegeleiding) binnen (en 

buiten) gevangenissen zeer moeilijk is. Toch gaan meerdere landen 

deze uitdaging nu aan. De aard van detentie zelf lijkt tegengesteld 

aan de kern van desistance door controle en verantwoordelijkheid 

in te perken, het volwassen worden te vertragen, sociale banden te 

beschadigen (en soms antisociale banden te creëren) en criminele 

identiteiten te versterken. Hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt 

dat gevangenissen zo min mogelijk gebruikt dienen te worden, is 

detentie toch nodig. De uitdaging hierbij is om ‘volledige’  regimes 
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op te stellen (en niet alleen de formele detentiebegeleiding of het 

integratiebeleid), die hoop, motivatie en verantwoordelijkheid 

koesteren en positieve sociale banden onderhouden en  ontwikkelen 

(en die de persoonlijke mogelijkheden van gedetineerden om posi‑

tieve sociale rollen en relaties te onderhouden, bijvoorbeeld als 

ouders, stimuleren). Ook dienen deze ‘volledige’ regimes te helpen 

bij het opbouwen van sociale identiteiten en netwerken, en contex‑

ten waarbinnen deze nieuwe identiteiten ingebouwd, gevoed en 

onderhouden kunnen worden.

De literatuur die werd behandeld in het eerste deel van dit artikel 

suggereert meerdere manieren waarop kunstinterventies een 

nuttige rol kunnen spelen in dit proces. Zoals we hebben gezien, 

kunnen zulke interventies helpen bij het opbouwen van betere 

relaties tussen gedetineerden en tussen gedetineerden en gevange‑

nispersoneel. Ook kunnen zij bijdragen aan de betrokkenheid van 

gedetineerden bij leerprocessen en persoonlijke ontwikkeling en 

kunnen zij gedetineerden helpen bij het herkennen en ontwikkelen 

van hun bestaande sterke punten en hun positieve sociale mogelijk‑

heden (in plaats van te focussen op tekortkomingen). Tot slot dragen 

zij bij aan het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, kunnen zij 

gebruikmaken van teamwork en wederzijdse ondersteuning tussen 

gedetineerden en dit aanmoedigen, en kunnen zij participatie en 

andere vormen van leren bevorderen.

In termen van desistance‑theorie en ‑onderzoek bieden kunst‑

interventies meer dan de ontwikkeling van vaardigheden van 

gede tineerden alleen; ze maken het voor hen mogelijk om anders 

te gaan denken over henzelf, hun familie, hun relaties met andere 

gede tineerden en met het gevangenispersoneel, en over de moge‑

lijkheden die hieruit voortkomen. Meer algemeen gezegd helpen 

kunstinterventies gedetineerden om verschillende toekomstbeel‑

den, sociale netwerken, identiteiten en levensstijlen ‘voor te stellen’. 

Op zichzelf zullen kunstinterventies waarschijnlijk niet leiden tot 

een concrete, realiseerbare detentiebegeleiding en integratiebeleid 

dat veel gedetineerden nodig hebben om het hoofd te bieden aan 

het volledige scala aan behoeften, problemen en uitdagingen die 

zij tegenkomen. Ze kunnen echter wel helpen bij het bevorderen en 

versterken van de motivatie voor en de toewijding aan de verande‑

ringsprocessen die de formele interventies en processen ondersteu‑

nen. Ze spelen mogelijk ook een rol bij het in het gevangenisproces 

introduceren van positieve sociale contacten en netwerken.
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Uiteindelijk is het beoordelen van kunstinterventies enerzijds 

en van geaccrediteerde gedragsprogramma’s anderzijds volgens 

dezelfde maatstaf niet zinnig. Kunstactiviteiten en ‑interventies 

zijn niet bedoeld of ontworpen om aan specifieke ‘criminogene 

 behoeften’ te voldoen. Net als voor andere mensen zijn kunstinter‑

venties voor gedetineerden een mogelijkheid om betrokken te raken 

bij onze menselijkheid en gebruik te maken van onze groei‑ en ont‑

wikkelmogelijkheden. In dat opzicht is de mogelijkheid tot artistieke 

expressie in de gevangenis niet alleen van praktische of instrumen‑

tele aard, maar kan het ook als een mensenrechtenkwestie gezien 

worden over hoe we mensen het beste kunnen aanzetten tot het 

beteren van hun leven. Hoewel kunstinterventies noch noodzake‑

lijk, noch voldoende zijn voor desistance in en buiten de gevangenis, 

toont onze analyse aan dat zij in die zin cruciaal kunnen zijn dat ze 

gedetineerden kunnen helpen om aan deze reis te beginnen.
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Familierelaties en het stoppen 
met misdaad

Aangrijpingspunten voor het reclasseringswerk

B. Vogelvang*

Een cliënt van de reclassering1 is niet slechts een verdachte of dader. 

Hij is altijd ook een kind van zijn ouders, en vaak een broer, een 

partner, vader van zijn kinderen, en een oom of neef. Bovendien 

is de periode van reclasseringstoezicht relatief kort, maar – om de 

dichter Gerrit Achterberg te citeren – ‘familie duurt een mensen‑

leven lang’.2 Het adequaat vervullen van de diverse familie‑ en 

gezinsrollen draagt bij aan de persoonlijke levensvervulling. Een 

goede partner, vader of kind zijn leidt tot acceptatie en wederkerig‑

heid in relaties.

Voor wie met de reclassering in aanraking is gekomen, is dit niet 

altijd gemakkelijk. De rolvervulling als vader, partner of familielid 

vertoont scheuren en smetten. Problemen met gezinsrelaties zijn 

nadrukkelijk aanwezig bij cliënten van de reclassering. In een steek‑

proef van 2.797 RISc‑afnames (het instrument voor gestructureerde 

risicotaxatie van de reclasseringsorganisaties) kwam naar voren 

dat 56% van alle cliënten met een matig of hoog recidiverisico op dit 

gebied problemen ondervond (Van der Knaap e.a., 2007). Dit betrof 

zowel gezins‑ als partnerrelatieproblematiek. In onderzoek naar de 

predictieve validiteit van de RISc komen Van der Knaap en Alberda 

(2009) opnieuw tot de conclusie dat problemen in de gezinsrelaties 

in hoge mate voorkomen.

* Dr. Bas Vogelvang is als lector Reclassering en Veiligheidsbeleid verbonden aan het 
Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool te Den Bosch. Hij is tevens als 
expertadviseur werkzaam bij Adviesbureau Van Montfoort. Dit artikel is gebaseerd op 
het hoofdstuk ‘Justice for all: Family matters in offender supervision’ (Vogelvang en 
Van Alphen, 2011).

1 In Nederland zijn drie reclasseringsorganisaties actief: Reclassering Nederland, de 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland en het Leger des Heils, afdeling 
Jeugd en Reclassering. Het werk van de reclassering omvat vier activiteiten (‘produc-
ten’): diagnose & advies, toezicht, werkstraffen en gedragsinterventies. In dit artikel 
beperken we ons tot diagnose & advies en toezicht.

2 1905-1962. Uit het gedicht ‘Bruiloft’.
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Veel onderzoek laat zien dat reclasseringswerkers naast negatieve 

ook positieve aspecten van de aanwezige gezinsrelaties rapporteren. 

Minimaal 30% van de cliënten van de reclassering geeft zelfs aan 

dat zij uitsluitend positieve gezinsrelaties hebben of alleen lichte 

problemen ervaren (Bambacht en Van Deursen, 2009). Partners en 

andere gezinsleden zijn belangrijke bronnen van steun en advies, en 

zijn vaak de eersten die de dader (kunnen) wijzen op de negatieve 

gevolgen van dreigend nieuw delictgedrag. Zij kunnen de dader 

aanspreken op zijn verantwoordelijkheid en hem aanmoedigen hulp 

en begeleiding van (onder andere) de reclassering te accepteren en 

dit vol te houden. Farrall concludeert dat de bredere familie vaak 

van cruciaal belang is voor de dader, met name voor huisvesting 

en het vinden van werk na detentie (in: La Vigne e.a., 2009). Er 

mag daarom worden verondersteld dat de werking of impact van 

justitiële interventies kan worden verhoogd wanneer partners en 

andere gezinsleden worden betrokken bij de discussies tussen de 

dader en instanties, en bij de interventies zelf (Garland e.a., 2001). 

Steun van gezinsleden heeft een bijzondere waarde tijdens detentie, 

zowel voor het welzijn tijdens de detentieperiode als met het oog 

op de voorbereiding op de vrijlating en het proces van re‑integratie 

(POPS, 2007).

Gezins‑ en partnerrelaties worden door diverse criminologen 

beschreven als vormen van sociaal kapitaal (McNeill, 2002; Maruna 

en Toch, 2003). Dit kapitaal wordt door onderzoekers – en ook 

 ex‑delinquenten zelf – beschouwd als cruciaal voor het stoppen 

met en voortaan afzien van delictgedrag (desistance) (Farrall, 2000; 

Gendreau e.a.,1996). Farrall en Calverley (2006) benadrukken hierbij 

de circulaire causaliteit van het desistance-proces: het is niet slechts 

het sociaal netwerk dat eenzijdig ‘geeft’, maar desistance ontwikkelt 

zich juist door het aangrijpen van dat geven door de dader (en door 

zijn angst om zijn respect en reputatie weer te verliezen), waardoor 

hij in dat aangrijpen (van bijvoorbeeld een baan of een opvoedings‑

relatie) zijn discipline, vaardigheden en zelfwaardering ontwikkelt. 

Deze vorderingen dragen weer bij aan het geven door het sociaal 

netwerk.

Bovenstaande klinkt positief en hoopvol, maar hierbij moeten we 

niet vergeten dat de partner en andere gezinsleden ook gebukt kun‑

nen gaan onder de justitiële bemoeienis van de dader. Zij kunnen 

ervaren ook onderdeel te zijn geworden van een ‘justitiecultuur’, 

en het dagelijks leven kan, zeker bij detentie van de dader,  volledig 
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in het teken van ‘justitie’ komen te staan en het ‘geven’ onder 

grote druk zetten. Matthews (1989) gaat zo ver, dat hij de partner 

en gezinsleden de ‘vergeten slachtoffers van het justitiesysteem’ 

noemt. Detentie van de vader of partner in het gezin zet de relaties 

en het aanpassingsvermogen van degenen die achterblijven onder 

druk, en dit kan bij de kinderen leiden tot ernstige gedragsproble‑

men en ook delictgedrag (Leijten e.a., 2011).

Het gezin van de dader is dan wel een bron van morele en  concrete 

steun voor het proces van desistance, maar maken reclasserings‑

werkers ook werk van deze mogelijkheden? Het antwoord is: in 

toenemende mate. Gezinsgerichte interventies stonden bij de 

reclassering onder druk, door de sterke focus in het beleid van 

justitie en reclasseringsorganisaties op individuele verantwoorde‑

lijkheid en gedragsverandering bij alleen de dader (Van Kalmthout 

en Durnescu, 2008; Poort, 2008). Omdat concrete interventies voor 

het werken met gezinnen niet waren uitgeschreven, moesten reclas‑

seringswerkers deze zelf toepassen op basis van hun persoonlijke 

practice-based methodische achtergrond. De professionele ruimte 

wordt dan te groot (Vogelvang, 2009). De rol van gezinsleden tijdens 

de adviesfase (waarin de reclassering onderzoek doet en advies uit‑

brengt aan de rechterlijke macht) was hierdoor meestal beperkt tot 

die van informant (Bambacht en Van Deursen, 2009). Gezinsleden 

die door deze onderzoekers werden geïnterviewd, gaven aan dat zij 

meer duidelijkheid wensen over hun betrokkenheid bij het reclasse‑

ringstoezicht. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren dat in slechts 

37% van alle gevallen waarin ernstige problemen met gezinsrelaties 

werden geconstateerd, het werken aan die problemen als doel in het 

plan van aanpak was terug te vinden. In 31% van de adviesrapporten 

werden positieve aspecten van de gezinsrelaties vermeld, die in 47% 

van de gevallen werden verbonden aan concrete doelen. Bambacht 

en Van Deursen concludeerden dat de planning van het toezicht 

door reclasseringswerkers sterk individueel en probleemgericht is, 

en dat de gezinsrelaties onvoldoende worden benut als ingang voor 

gedragsverandering.

Dat deze relaties belangrijk zijn, wordt onderstreept in de definitie 

van reclasseringstoezicht van Robinson en Raynor (2006). Zij vatten 

toezicht op als een relationeel proces. Rehabilitatie vindt plaats in 

een relationele context met interacties met significante anderen. 

Daarom moet volgens deze auteurs niet alleen aan individuele 

behoeften van daders worden gewerkt, maar ook aan de sociale 
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banden van de dader met deze anderen en met de samenleving als 

geheel. Het nieuwe strategisch beleidskader 2011‑2015 van Reclas‑

sering Nederland, ‘Continuïteit en vakmanschap’ (2011), sluit aan 

bij deze opvattingen. Het kader slaat een andere toon aan, omdat 

het een voorschot neemt op een verschuiving van aandacht voor 

de individuele verantwoordelijkheid van de dader en het denken in 

termen van risico naar aandacht voor beschermende factoren en het 

belang van sociaal kapitaal. Zo staat er:

‘Voor mensen die een patroon van delinquent gedrag vertonen, is stoppen met 

delicten plegen vaak een proces van vallen en opstaan. Zoiets vraagt om een 

innerlijke overtuiging en een investering van de delinquent in het realiseren 

van doelen die een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving. Die omgeving 

moet hem daar ook de mogelijkheid toe bieden en goed gedrag positief waar-

deren.’ (p. 6)

En:

‘Een ondersteunend netwerk is een belangrijke beschermende factor. Reclas-

seringswerkers kunnen de schakel vormen tussen het sociale isolement of het 

negatieve netwerk van delinquenten en de positieve sociale binding die daar-

voor in de plaats moet komen.’ (p. 21)

De nieuwe methode voor toezicht wordt opnieuw ingericht op basis 

van deze visie, inclusief enkele modulen die op het netwerk en het 

gezin van de onder toezicht gestelde gericht zijn. Deze komen de 

komende tijd beschikbaar.

Familie duurt een mensenleven lang, en mag worden opgevat als 

een factor die een leven zonder criminaliteit kan bevorderen. Hoe 

kan de reclasseringswerker daaraan concreet bijdragen? Om deze 

vraag te beantwoorden presenteer ik een kader voor gezinsgericht 

werken op basis van de gezinstherapeut Ivan Boszormenyi‑Nagy.3 

In het onderstaande geef ik daarvoor eerst een onderbouwing. 

Daarna werk ik het kader op hoofdlijnen uit.

3 Verder Nagy, in het Hongaars uitgesproken als Nodzj. Nagy (Boedapest, 19 mei 1920 – 
Glenside (Pennsylvania), 28 januari 2007) was een Hongaars-Amerikaanse psy-
chiater en psychotherapeut die op de praktijk van gezinstherapie in Nederland en 
Vlaanderen grote invloed heeft gehad.

JV_05_11.indd   105 23-9-2011   14:49:09



106 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 5, 2011  Van interventie tot stoppen met misdaad

Het contextuele perspectief: relationele ethiek, loyaliteit en 
 verdienste

Farrall (2004) stelt vast dat het vinden, bereiken of aangeboden 

 krijgen van iets wat de dader persoonlijk sterk waardeert en relevant 

acht, de start kan zijn van een desistance-proces. Het opent de deur 

om een identiteit te ontwikkelen die voor zijn zelfbevestiging niet 

langer geheel of grotendeels afhankelijk is van een rol als crimineel. 

Binnen de context van gezins‑ en partnerrelaties impliceert dit de 

aanwezigheid van één of meer personen die (nog steeds) bereid en 

in staat zijn de dader iets te geven (steun, advies, praktische hulp, 

een appèl op zorg, controle over het gedrag van de dader, en derge‑

lijke), en dat de dader bereid is om dat te ontvangen. Dit geven en 

ontvangen is binnen gezinsrelaties geen zakelijke transactie, omdat 

gezinsleden niet contractueel gebonden zijn aan elkaar. Het aanbod 

is gratis, onbaatzuchtig, en het draagt daarom bij aan het zelfres‑

pect van de dader en zijn gevoel van verplichting om dit aanbod niet 

te verkwanselen. Dit is de symbolische waarde van de baan, woning, 

toestemming om je kind te bezoeken, of elk ander aanbod: de dader 

ervaart dat hij nog steeds deel uitmaakt van een relatie waarin 

geven en ontvangen een rol spelen. Deze symbolische waarde doet 

een appèl op gevoelens van loyaliteit, schuld en vergeving. De dader 

ervaart hiermee ook dat hij ondanks zijn delictgedrag nog steeds 

van de anderen toestemming heeft om de relaties op een positieve 

manier te beïnvloeden door het tonen van dankbaarheid, terugge‑

ven en goedmaken wat fout was.

In termen van de gezinstherapeut Nagy kan bovenstaande wor‑

den geduid als: het gezinslid (de dader) maakt – ondanks alles – 

onderdeel uit van de dynamiek van relationele ethiek in het gezin 

(Boszormenyi‑Nagy en Spark, 1973; Boszormenyi‑Nagy e.a., 1991; Le 

Goff, 2001). Nagy beschouwt de relationele ethiek als het meest fun‑

damentele – maar vaak vergeten – kenmerk van partner‑ en gezins‑

relaties en bredere familienetwerken. Hij definieert deze als de ‘sub‑

jectief door alle betrokkenen ervaren onderlinge rechtvaardigheid’ 

(Boszormenyi‑Nagy en Spark, 1973). Het gezinsleven staat bol van 

relationele ethiek. Het is doortrokken van (on)rechtvaardigheid. 
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Een voorbeeld:

Reclasseringswerker : ‘Kreeg u steun van uw familie toen u vastzat?’

Vader : ‘Nauwelijks. Het was een rotperiode.’

Kind : ‘Maar pa, hoe kun je dat nu zeggen! We kwamen steeds op bezoek!’

Nagy geeft aan dat een relatie wordt ervaren als eerlijk of rechtvaar‑

dig als de deelnemers aan die relatie worden ervaren als betrouw‑

bare personen. Iemand die een gezinslid onrechtvaardig behandelt, 

zoals de vader in bovenstaand voorbeeld, is niet betrouwbaar en 

niet te vertrouwen. De mate waarin een gezinslid als betrouwbaar 

wordt ervaren, is afhankelijk van zijn acties, zijn concrete gedrag 

(zoals visites tijdens detentie). Iemand vertrouwen betekent in 

Nagy’s perspectief: bereid zijn om afhankelijk te zijn van iemand die 

we betrouwbaar achten op grond van zijn gedrag. Het totale systeem 

van de ervaren rechtvaardigheid in gezinnen en families berust op 

concreet geven en ontvangen, en niet op praatjes, beloften of goede 

wil. De relationele ethiek in gezinssystemen wordt gevoed door twee 

bronnen: loyaliteit en verdienste.

Loyaliteit

Nagy beschouwt loyaliteit als eerste en meest fundamentele  factor. 

Loyaliteit aan gezin of familie is de onuitwisbare verplichting om 

binnen bloedverwantschap of aangetrouwde relaties aan de anderen 

te geven (bijvoorbeeld de kinderen opvoeden), en ook de verplichting 

om te ontvangen (zoals de dankbaarheid of hulp van je kinderen). 

Het is erg belangrijk om te beseffen dat het tonen van loyaliteit niet 

betekent dat iemand meteen ook betrouwbaar is. Een vader kan 

bijvoorbeeld loyaal zijn naar zijn eigen vader door zich in zijn gezin 

te misdragen, maar hij is dan onbetrouwbaar voor zijn vrouw of kin‑

deren. Daarom verbindt Nagy aan loyaliteit het begrip meerzijdige 

partijdigheid, hetgeen inhoudt dat het geven en ontvangen van alle 

gezinsleden onderling in evenwicht moet zijn, waardoor het gehele 

gezinssysteem betrouwbaar blijft. In gezonde gezinssystemen houdt 

ieder gezinslid daarom rekening met de rechten en behoeften van 

alle andere gezinsleden. Wanneer een gezinslid een delict pleegt, 

houdt hij daar onvoldoende rekening mee. Immers, de gevolgen van 

het delict kunnen de behoeften van alle gezinsleden in gevaar bren‑

gen. Daardoor brengt de dader zijn gezinssysteem uit balans.
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De individuele tegenhanger van loyaliteit is ‘gerechtigd zijn’ (entitle-

ment), de overtuiging het recht te hebben om te geven en te ontvan‑

gen. Wie in zijn gezinsgeschiedenis door anderen ernstig is bescha‑

digd, bijvoorbeeld door mishandeling of verlating, kan echter ook 

destructieve gerechtigdheid ontwikkelen: de overtuiging het recht 

te hebben anderen – ook anderen buiten het gezin – te beschadigen 

en hen voor eigen gewin te gebruiken. Destructieve gerechtigdheid 

is in de optiek van Nagy een essentiële factor bij het ontstaan en 

voortduren van kindermishandeling, partnergeweld en criminali‑

teit. In de psychologische ‘What Works’‑benadering kan het worden 

vertaald als een antisociale attitude.

Verdienste

De tweede bron van relationele ethiek is verdienste. Binnen relaties, 

die door Van den Eerenbeemt en Oele (1987) worden gedefinieerd 

als ‘kansen om te geven en ontvangen’, kan ieder gezinslid zichzelf 

definiëren (een rol innemen als partner, ouder, kind) en deze rol 

valideren (een goede partner, ouder, kind zijn). Positief valideren 

leidt tot verdienste, en dat maakt je betrouwbaar. De verdiensten 

van alle gezinsleden worden bijgehouden op een grootboek: gezins‑

leden weten precies wie bij elkaar nog in de schuld staat en wie 

verdienste heeft opgebouwd. Wie een delict pleegt en zijn gezin 

daarmee in de problemen brengt (ook al was het delict wellicht 

bedoeld om verdienstelijk te zijn), en wordt veroordeeld tot detentie 

of reclasseringstoezicht krijgt, valideert zijn rol niet en verliest in de 

ogen van de anderen zijn verdienste. Hierdoor bouwen de andere 

gezinsleden, die tekortgedaan zijn door dit gedrag, meer rechten op 

om van hem te ontvangen. De dader staat in de schuld. Hij heeft wat 

goed te maken. Alleen als hij herstellende acties laat zien, kan hij 

weer betrouwbaar worden. Als hij niets doet, blijft hij in de schuld 

staan. In de optiek van Nagy is loyaliteit het meest basaal, maar het 

is de verdienste die telt. Alleen wanneer iemand verdienste heeft, 

kan hij worden vergeven door anderen.

Een bijzondere vorm van loyaliteit en verdienste is zichtbaar tussen 

ouders en kinderen. Omdat ouders hun kinderen het leven hebben 

gegeven, voelen kinderen een onverbrekelijke loyaliteit en een diepe 

wens om koste wat kost verdienstelijk voor hen te zijn. De ouders 

houden recht op deze loyaliteit, zelfs als zij erg onbetrouwbaar zijn 

geweest en hun verdienste hebben verloren. Deze band kan leiden 
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tot een complexe dynamiek: het delict van een dader kan gemoti‑

veerd zijn door destructief recht omdat hij zo slecht is behandeld, 

maar op hetzelfde moment toont hij daarmee loyaliteit aan zijn 

ouders omdat hij zich gedraagt naar de rol van waardeloos persoon 

die zij hem hebben opgedrongen.

In het reclasseringswerk is aandacht voor relationele ethiek 

onontkoombaar

Loyaliteit en verdienste zijn de benzine van de betekenisgeving 

van gezins‑ en familierelaties voor de dader. Het in gang helpen 

zetten van een desistance‑proces met de gezinsrelaties als aan‑

grijpingspunt moet via het besteden van aandacht aan relationele 

ethiek verlopen. Het wederzijds geven en ontvangen door dader en 

gezinsleden is gratis, onbaatzuchtig, echt, appelleert aan herstel 

en maakt mogelijk dat gezinsleden zich op de toekomst kunnen 

richten. De reclasseringswerker ontkomt niet aan de aandacht voor 

relationele ethiek, maar tegelijkertijd kan deze complexe dynamiek 

voor hem tot ingewikkelde en ambivalente situaties leiden, die zijn 

competentie en taakstelling te buiten gaan. Een reclasseringswerker 

is immers geen gezinstherapeut.

It takes four to tango: vier dimensies van een kader voor het 
 werken met gezinsrelaties door reclasseringswerkers

Delictgedrag kan vele gevolgen hebben: slechts enkele voorbeelden 

daarvan zijn detentie, reclasseringstoezicht, verlies van werk of 

partner, reputatieschade en financiële problemen. Deze gevolgen 

kunnen ingrijpende invloed hebben op de mogelijkheden van 

gezinsleden om onderling te geven en ontvangen (loyaal en verdien‑

stelijk te zijn). De betrouwbaarheid van niet alleen de dader, maar 

van het gehele gezin loopt door het delictgedrag gevaar. Dat kan ook 

door andere oorzaken het geval zijn: armoede, psychopathologie 

of verslavingsgedrag zijn voorbeelden van andere risicofactoren 

voor een onbetrouwbaar gezinssysteem. Van alle factoren die een 

evenwichtige balans van verdienste in een gezinssysteem tegengaan 

of juist bevorderen, kan worden gezegd dat zij voor het individu‑

ele proces van desistance een beperking of juist een kans kunnen 

zijn. Nagy brengt de risicofactoren en beschermende factoren voor 
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(on)betrouwbaarheid onder in vier categorieën die hij dimensies 

noemt. Samen vormen zij een kader dat voor het reclasseringswerk 

concrete mogelijkheden biedt om met kwesties rond relationele 

ethiek om te gaan.

Feiten, levensgebeurtenissen en omstandigheden

Hieronder verstaat Nagy min of meer statische, dat wil zeggen 

onveranderbare of onomkeerbare, factoren als sekse, leeftijd, 

 lichamelijke beperkingen, talenten en meegemaakte gebeurte‑

nissen (bijvoorbeeld migratie, huwelijk). Met een focus op het 

reclasseringswerk vinden we hier ook zaken die niet meer ongedaan 

gemaakt kunnen worden: de delictgeschiedenis, eventueel slacht‑

offerschap van de dader zelf, de aanhouding en eventuele hechtenis 

en detentie, het onder toezicht staan, het zich (niet) houden aan de 

bijzondere voorwaarden.4 Dit zijn feiten. Concrete pogingen van de 

dader om tot gedragsveranderingen of herstel van aangedaan leed 

te komen zijn ook feiten die tellen als verdienste.

Individuele psychologie

Hier vinden we de bekende reeks: vaardigheden, denkpatronen, 

emoties, motivaties en de individuele identiteit of persoonlijkheid 

van – in ons geval – de reclasseringscliënt. Zoals aangegeven in de 

inleiding, richt de strafrechtsketen zich vooral op deze dimensie. 

De invloeden van What Works als primair psychologisch paradigma 

en van de Nederlandse cultuur, waarin individuele verantwoor‑

delijkheid hoog staat aangeschreven, doen zich hier gelden. 

Reclassering Nederland (2011) neemt recentelijk een voorschot op 

een sterkere methodische verbinding van deze dimensie met de 

hiernavolgende systeemkenmerken.

4 Dit geldt niet in het minst voor de dichter Gerrit Achterberg, die ik in de inleiding 
citeerde. In 1932 en 1933 wordt hij al enkele malen behandeld in psychiatrische 
klinieken, onder meer voor zijn agressiviteit en suïcidale neigingen. In 1937 lost hij in 
een overspannen toestand schoten op zijn hospita en haar dochter. De hospita overlijdt 
en de dochter raakt gewond. Gerrit Achterberg wordt tijdens zijn proces ontoereke-
ningsvatbaar verklaard en krijgt tbr: ‘terbeschikkingstelling van de regering’. Hij wordt 
verplicht opgenomen in verschillende klinieken.
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Systeemkenmerken

Gezins‑ en familiesystemen kennen een binnen‑ en buitenwereld. 

Er is een ‘wij’ en ‘zij’, je hoort erbij of je staat erbuiten (Pont, 2005). 

Omdat gezinsleden van elkaar afhankelijk zijn om het systeem goed 

te laten draaien, ontstaan er regelmatigheden, ook wel gezinspa-

tronen genoemd, die zowel de binnenwereld als (het omgaan met) 

de buitenwereld sturen. De patronen zorgen voor stabiliteit in het 

gezinsleven en maken ook verandering mogelijk als de omstan‑

digheden dat vereisen (Kuhn, 1974). Voor het doel van dit artikel 

voert het te ver om in te gaan op de diverse uitingsvormen van 

gezins patronen, en op de mogelijkheden om daarin verandering te 

brengen. We volstaan hier met te vermelden dat er twee ingangen 

zijn: de manier waarop de gezinsleden zakelijk en affectief commu‑

niceren, en de manier waarop de structuur van het gezin is ingericht 

(regels, machtsverhoudingen, taakverdelingen). Houweling en 

Visser (2006) formuleren de volgende condities voor een gezins‑

systeem dat voorziet in de behoeften van alle leden: er zijn zowel 

gedeelde als individuele doelen mogelijk, er is voldoende en ook effi‑

ciënt ingezette energie aanwezig, er is flexibiliteit om te veranderen 

als dat nodig is, en de communicatie met de buitenwereld is zo open 

als mogelijk. Justitiële bemoeienis als gevolg van delictgedrag is een 

gebeurtenis die een groot appèl doet op de kracht van het gezins‑

systeem. De gevolgen van de bemoeienis in termen van bijvoorbeeld 

inkomen of reputatie in de buitenwereld komen daar nog bij. Indien 

het gezinssysteem al een antwoord moest hebben op eerder opge‑

komen problemen, zoals verslaving of kindermishandeling, kan de 

bemoeienis van justitie zelfs bijdragen aan het volledig uit balans 

raken van een gezin op het gebied van communicatie en structuur. 

De reclasseringswerker is zelf ook een exponent van deze bemoeie‑

nis en moet zich realiseren dat het gezin van de cliënt uit balans kan 

zijn geraakt, waardoor het niet langer betrouwbaar is en het proces 

van desistance van de cliënt niet meer goed kan ondersteunen. Als 

hij er echter in slaagt de cliënt te motiveren tot gedragsverandering, 

en ook op andere gebieden de bijdragen van de cliënt aan het herstel 

van de gezinspatronen versterkt (bijvoorbeeld door het helpen bij 

het vinden van werk), helpt hij niet alleen het gezin overleven, maar 

ook de cliënt om verdienstelijk te zijn. Daarom moet de reclasse‑

ringswerker beschikken over een waaier aan mogelijkheden om het 

gezin van de cliënt te helpen.
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Relationele ethiek

Deze vierde dimensie is hiervoor beschreven. Het geven en ont‑

vangen door gezinsleden onderling kan worden versterkt of 

tegengegaan door feiten, levensgebeurtenissen, omstandigheden, 

individuele psychologie en systeemkenmerken. Op basis van deze 

mix ontwikkelt de relationele ethiek een eigen dynamiek, die wordt 

bijgehouden in het grootboek. De vier dimensies beïnvloeden elkaar 

alle onderling, zoals aangegeven in figuur 1.

Figuur 1  De vier dimensies van de contextuele gezinsbenadering 

(Boszormenyi‑Nagy e.a., 1991)

Feiten 

Systeem-
kenmerken   

Relationele
ethiek  

Individuele
psychologie

Toepassing van het kader

Toepassing van het kader door de reclasseringswerker wordt beperkt 

door de taakstelling en beschikbare mogelijkheden van deze wer‑

ker. Hij/zij is, zoals gezegd, geen therapeut en zal het kader moeten 

benutten voor twee doelen:

1. Versterking van het individuele proces van desistance van de 

 cliënt. Met de cliënt en wanneer mogelijk met andere gezinsleden 

worden de mogelijkheden onderzocht om verdienstelijk en (weer) 

betrouwbaar te zijn.

2. De structurele steun van het gezin kan van grotere waarde 

voor het proces van desistance zijn dan de inspanning van de 

reclasseringswerker zelf. De aandacht moet daarom zowel in de 

JV_05_11.indd   112 23-9-2011   14:49:09



113Familierelaties en het stoppen met misdaad

advies‑ als begeleidingsfase uitgaan naar het versterken van de 

praktische en sociale steun aan het gehele gezin. Daarbij moet 

langdurige afhankelijkheid van professionele hulp/overheids‑

organisaties worden voorkomen (Colapinto, 1995). Kortdurende 

afhankelijkheid kan noodzakelijk zijn om – via een goede verwij‑

zing – aandacht te besteden aan de individuele psychologie van 

gezinsleden of aan het herstellen van systeemkenmerken.

Een meer uitgebreide bespreking van de mogelijkheden voor de 

reclassering om het kader toe te passen is te vinden in Vogelvang en 

Van Alphen (2011). Hieronder bespreek ik de hoofdlijnen. Vooraf: 

de aanwijzingen die hieronder worden vermeld, kunnen de indruk 

wekken dat reclasseringswerkers nu niet zo handelen, en dus dat de 

reclassering niet weet wat ze doet. Niets is minder waar; reclasse‑

ringswerkers zetten zonder twijfel op eigen initiatief nu al (een deel 

van) deze interventies uit.

Adviesfase

In aanvulling op de bestaande instrumenten voor diagnostiek en 

indicatiestelling kan de reclasseringswerker tijdens één of enkele 

huisbezoeken met gezinsleden het vertrouwen en de mogelijkheden 

vaststellen die de cliënt heeft om verdienstelijk te zijn, en (weer) 

betrouwbaar te worden. De reclasseringswerker neemt daarbij zelf 

een positie in van meerzijdige partijdigheid: hij laat zien dat hij de 

rechten en behoeften van alle gezinsleden serieus neemt. Niemand 

wordt vergeten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het genogram, 

waarmee de vier dimensies op een aantrekkelijke manier worden 

besproken omdat men niet volledig afhankelijk is van verbale com‑

municatie; zie Vogelvang (2006) voor een toelichting.

De nadruk moet in deze contacten liggen op het stoppen met crimi‑

naliteit op basis van een gesprek over de feiten, en over de gevolgen 

van die feiten voor de andere gezinsleden en het functioneren van 

het hele gezin. Daarbij is nodig dat het gedrag dat de cliënt moet 

laten zien om weer verdienstelijk te zijn, vooral voor hem een bij‑

zondere betekenis heeft, die hem echt motiveert om te werken aan 

een identiteit waarin een rol als ‘crimineel’ niet meer centraal staat 

(zoals vader, burger, collega of werknemer). De mogelijkheden die 

het gezin en ook het bredere familienetwerk hebben om de cliënt 

daarbij te helpen, moeten eveneens worden onderzocht en zij 
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 moeten concreet worden vastgelegd als toekomstige rollen of taken 

van gezins‑ en familieleden in het reclasseringstoezicht, mocht het 

daartoe komen. Dat geeft hun de houvast die zij – zie de inleiding – 

nadrukkelijk nodig hebben.

De andere gezinsleden kunnen van de justitiële bemoeienis en 

andersoortige problemen veel stress ondervinden. Het bieden van 

hulp voor deze aspecten gaat het werk van de reclassering te buiten 

en vereist een adequate verwijzing naar individuele hulp of gezins‑

begeleiding (als die al niet is gerealiseerd).

Toezicht en begeleiding

De toezichthouder van de reclassering zal langduriger en/of 

frequenter contact hebben met gezins‑ en familieleden dan de 

adviseur, als zij in het begeleidingsplan een concreet aandeel 

krijgen. Het is in die gevallen belangrijk dat deze reclasserings‑

werker beseft dat hij daarmee een tijdelijk onderdeel wordt van de 

buitenwereld van het gezin. In gezinnen die veel (hebben moeten) 

doorstaan, kan de openheid van de communicatie met de buiten‑

wereld niet meer optimaal zijn (zie eerder: Houweling en Visser, 

2006). Concreet betekent dit dat de reclasseringswerker kan worden 

buitengesloten (niets delen en vijandig zijn) of juist worden opge‑

slokt door het gezin (alles delen en hulpeloos zijn). Beide patronen 

komen voort uit de overtuiging dat men machteloos is om de situa‑

tie te verbeteren, en in beide gevallen verandert er weinig of niets. 

De patronen komen voort uit de gezinsgeschiedenis en vormen 

een valkuil voor de reclasseringswerker. Zij gaan het opnieuw 

verdienstelijk zijn tegen, omdat de aandacht te veel uitgaat naar 

(het omgaan met) de reclasseringswerker, en zij zijn daardoor in 

feite criminogeen. Deze patronen komen lang niet in alle gezin‑

nen voor: met veel gezinnen zal de reclasseringswerker de ervaring 

hebben dat de afspraken om de cliënt te helpen, hem te monitoren 

en kansen te bieden zonder al te veel moeite worden nagekomen. 

Maar wanneer er wel sprake van is, zal de reclasseringswerker deze 

patronen gemakkelijk herkennen: de samenwerking met gezins‑

leden komt niet of traag op gang, veranderingen blijven uit, en de 

reclasseringswerker twijfelt er steeds meer aan of hij wel goed werk 

verricht. De kans dat de reclasseringswerker het opgeeft, wordt 

dan groter. In deze situatie zet de reclasseringswerker bij voorkeur 

drie typen interventies in die leiden tot empowerment (‘in de eigen 
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kracht zetten’) van het gezin en de familie van de cliënt (Vogelvang, 

1996, 2001).

In de eerste plaats zorgt de reclasseringswerker dat alle betrok‑

kenen de ervaring krijgen dat zij controle kunnen hebben over de 

gesprekken en de samenwerking. Dit gebeurt op kleine schaal op 

basis van gesprekstechnieken waarin het omgaan met deze controle 

is ingebouwd (bijvoorbeeld: motiverende gespreksvoering). Het 

 familieberaad of de echt-recht bijeenkomst (waarmee door Reclas‑

sering Nederland reeds op kleine schaal wordt geëxperimenteerd) 

is een tweede mogelijkheid. Deze werkwijze leidt bovendien tot 

een concreet en breed gedragen begeleidingsplan (McGarrell en 

Kroovand Hipple, 2007; Mutter e.a., 2008).

Ten tweede zorgt de reclasseringswerker ervoor dat de cliënt en de 

gezinsleden ervaren dat zij wel degelijk in staat zijn tot verande‑

ring. Het anders definiëren van problemen en hun oorzaken en het 

 werken met kleine, haalbare doelen zijn hiervan voorbeelden.

Ten derde bevordert de reclasseringswerker een context rondom het 

gezin die responsief is. Zowel het bredere familienetwerk als andere 

betrokken instanties delen de doelen van de reclassering en zijn in 

staat om op onderdelen aan die doelen te werken. De werkwijze van 

wrap-around care zorgt voor een responsieve context voor reclas‑

seringsgezinnen waarin de verandering moeizaam gaat. Het uit‑

gangspunt van deze benadering is dat veranderingen op de  langere 

termijn alleen mogelijk zijn wanneer alle interventies worden 

verbonden in één plan dat samen is ontworpen door het gezin en de 

bredere familie, en de professionele begeleiders (Eber, 2003; Her‑

manns, 2009; De Graaf en Veldhuizen, 2009). Ook het toekomstige 

experiment van Reclassering Nederland voor cliënten met complexe 

problematiek, die één regievoerder krijgen voor het hele traject dat 

de cliënt doorloopt, is hiervoor belangrijk (2011).

Een belangrijk aspect van het werk van professionals in een respon‑

sieve context is ontschuldiging (exoneration) van de cliënt door zijn 

partner, kinderen of andere familieleden. Ontschuldiging, ook wel 

vergeving genoemd, houdt in dat zij de reclasseringscliënt ‘ethisch 

reinigen’. Het is een onderdeel van gezinsgesprekken die buiten 

het reclasseringswerk worden gevoerd. De gezins‑ of familieleden 

spreken nadrukkelijk uit dat de schuld die de reclasseringscliënt 

open heeft staan door zijn delictgedrag, een schuld die hij vaak niet 

meer volledig kan goedmaken, wordt opgeheven, en dat zij voortaan 

afzien van ‘wraak’ voor dit delictgedrag (door de  reclasseringscliënt 

JV_05_11.indd   115 23-9-2011   14:49:09



116 Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 5, 2011  Van interventie tot stoppen met misdaad

voortdurend als onbetrouwbaar persoon te behandelen). De slacht‑

offers zetten hier een punt achter. Ontschuldiging is alleen mogelijk 

als deze gezinsleden een aanvaardbare verklaring voor het delict‑

gedrag en de oorzaken daarvan hebben gevonden, en als de reclas‑

seringscliënt bereid is te accepteren dat de woede en het verdriet 

van zijn partner, kinderen of familie gerechtvaardigd zijn. Dit 

proces kost tijd, acceptatie en vertrouwen, maar leidt tot een nieuwe 

ethische balans.

Slot

Aandacht van de reclassering voor het gezin van de dader kan 

komen op het moment dat het gezin die het hardst nodig heeft. En 

de reclasseringswerker heeft niet zelden de aandacht van het gezin 

voor de cliënt hard nodig. In dit artikel hebben we betoogd dat de 

relationele ethiek in het gezin voor de reclassering een belangrijk 

aangrijpingspunt kan zijn. Deze verbreding van het blikveld, waar‑

voor aanvullende training van Nederlandse reclasseringswerkers 

vereist is, kan leiden tot een belangrijke bijdrage van justitie aan 

het desistance-proces van daders. De reclassering legt dan de 

noodzakelijke verbinding tussen enerzijds risico’s, individuele 

verantwoordelijkheid en gedragsverandering, en anderzijds de posi‑

tieve aspecten van het gezin en de familie (McNeill, 2009). Voor deze 

verbinding is vereist dat de instrumenten voor gestructureerde risi‑

cotaxatie en begeleidingsmethoden/interventies, en de technieken 

voor het casemanagement hierop worden nagelopen en aangepast 

(Mullins en Toner, 2008). Daar werken de reclasseringsorganisaties 

aan. Het kader van Nagy benadrukt het erkennen en omgaan met 

relationele ethiek als noodzakelijk onderdeel van deze metho‑

dische ontwikkeling. Het proces van desistance from crime van 

reclasseringscliënten kan daardoor in de toekomst sterker worden 

ondersteund, omdat dan ook het ‘recht doen in het gezin’ metho‑

disch wordt onderbouwd.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Security and Justice in cooperation with Boom 

Juridische uitgevers. Each issue focuses on a central theme related 

to judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (no. 5, 2011) is Desistance from crime.

Active maturation; explaining the crime drop in early adulthood
A.E. Bottoms

This article discusses some initial findings from the qualitative part 

of the Sheffield Desistance Study. The aim of the study was to explain 

the crime drop in early adulthood by tracking the progress of 113 

young male offenders towards desistance from crime. The author 

stresses the importance of getting a better understanding of how 

criminal careers are shaped by the broader aspects of the experience 

of young adulthood. The findings are illustrated by four different 

case studies, followed by some theoretical reflections on the concept 

of ‘active maturation’. This is clarified by a model categorising some 

of the processes that individuals go through as they start taking 

steps towards desistance.

Having a job leads to diminishing delinquency
V. van der Geest

This article is based on the author’s recent doctorate thesis Working 

their way into adulthood, which analyses the role of employment 

in delinquent development in 270 high‑risk males from age 18 to 

32. Prior to age 18 all men had undergone residential treatment for 

serious problem behaviour in a juvenile justice institution in the 

Netherlands. Although recidivism is high, most juveniles desist in 

their mid‑20s, and even high‑frequency chronic offenders show 

declined levels of criminality around age 30. Why do some offenders 

desist from offending, while others continue? Part of this variation is 

explained by personality and background characteristics. Over and 

above these factors, employment is significantly related to a decrease 

in offending. This paper further analyses the relationship between 

employment and crime.
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Desistance from criminal conduct; a qualitative longitudinal study 
of Moroccan and Dutch men with a criminal past
H. Werdmölder

This article is a first report on the longitudinal study of forty 

Moroccan and Dutch criminal men. The research was started in 

1982. The author returned to the subject in 1988. In 2008, the author 

started a new research project with the same men.

The focus of this article is on the process of desistance. Ten men 

already ended their criminal period in the late eighties (the ‘early 

desisters’). In between time, two of them relapsed. Nine men can 

be called ‘late desisters’. They had many more obstacles to face in 

their re‑integration, such as long‑term employment and addiction to 

hard drugs. The combination of getting regular work, marriage and 

a permanent place of living is very effective in the process of desist‑

ance. But in the end, personal qualities, such as discipline, taking up 

responsibility and motivation, will be decisive.

What Works and What goes Wrong? Evidence-based policy in 
 everyday practice
M. van Ooyen-Houben, C.N. Nas and J. Mulder

In the Netherlands a system of evidence‑based interventions was set 

up, in which only behavioural interventions which meet the scien‑

tifically proven ‘What Works’ criteria can be applied to well‑defined 

categories of offenders. An accreditation commission was installed 

by the ministry of Security and Justice to test behavioural interven‑

tions. One of the crucial elements of this evidence‑based policy is 

that the interventions are carried out according to protocol and are 

applied to the target group by well‑trained personnel. This, however, 

is a problem in practice. Reasons for the low intervention integrity 

lie among others in lack of support and lead in the organisation and 

low inflow of participants. The integrity problems pose a risk to the 

effectiveness of behavioural interventions. Literature suggests that 

a 100% compliance to protocols might be necessary nor desirable. 

Causes that lie in the organisation could be improved and the imple‑

mentation process could be given some more time. Evidence‑based 

policy is not that easy to carry out in daily practice. The future will 

show whether the goal of a reduction of criminal recidivism will be 

realized.
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Art projects and What Works; stimulating desistance?
F. McNeill, K. Anderson, S. Colvin, K. Overy, R. Sparks and L. Tett

This paper draws principally on a literature review that explored the 

question of whether arts projects in prisons can support desistance 

from crime. The review, which aimed to connect the literatures on 

arts projects in prisons, on learning in prisons and on desistance 

from crime, was undertaken to support the evaluation of a major arts 

initiative in Scottish Prisons – Inspiring Change – which took place 

during 2010. A brief summary of the findings of the evaluation is also 

provided. The paper concludes that while it is unreasonable and 

unrealistic to expect arts projects to ‘produce’ desistance, there is 

evidence that they can play a vital role in enabling prisoners to imag‑

ine and to embark on the desistance process.

Family relations and criminal desistance; a new perspective for 
probation work
B. Vogelvang

Various criminologists describe family and partner relationships as 

forms of social capital. Also research shows that many delinquents 

say they have generally good relations with their family. Instead of 

focusing only on the delinquent’s individual responsibility and risk 

factors, probation work should pay more attention to the protec‑

tive aspects of the former convict’s social environment. The author 

 presents a framework, based on the work of the family therapist 

Nagy, that provides probations workers with the tools to involve the 

delinquent’s family members in the process towards desistance.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van dit 

nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te raad‑

plegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, door te klikken 

op ‘publicaties’ en ‘Justitiële verkenningen’.

www.scopic.ac.uk/StudiesSPooCS.html
Op de website van SCoPiC (Social Contexts of Pathways into Crime) 

staat een uitgebreide beschrijving van het longitudinale onder‑

zoeksproject Sheffield Pathways out of Crime Studies (SPOOCS), 

waarop het artikel van Anthony Bottoms in dit themanummer is 

gebaseerd.

www.desistance.info
Website waaraan verschillende Britse wetenschappers gespecia‑

liseerd op het terrein van desistance hun medewerking verlenen. 

Blogs, attenderingen op nieuwe publicaties, enzovoort.

http://artsalliance.ning.com
Website van de Britse Arts Alliance, een nationaal opererende alli‑

antie van kunstinstellingen, theater‑ en muziekgezelschappen en 

dergelijke die de kunsten wil bevorderen binnen de penitentiaire 

instellingen. Er is een overzicht van lopende projecten, informatie 

over relevante literatuur, een evenementenagenda, enzovoort.

www.musicinprisons.org.uk/index.php?page=pubs_eval
Informatie over muziekprojecten die de Irene Taylor Trust Music 

in Prisons organiseert  in penitentiaire instellingen in Engeland en 

Wales. Ook zijn evaluaties van voorbije muziekprojecten op de site 

te vinden.

www.nscr.nl
Levensloopcriminologie is een van de hoofdthema’s van het 

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving 

(NSCR). Een beschrijving van de verschillende onderzoeksprojec‑

ten op dit terrein is hier te vinden, evenals informatie over tal van 

 publicaties.
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www.wodc.nl
Op de site van het WODC is de recent uitgekomen vierde her‑

ziene versie van de Recidivemonitor te downloaden, evenals het 

Memorandum Interventies in uitvoering, waarop het artikel van Van 

Ooyen‑Houben e.a. in dit themanummer deels is gebaseerd.

www.campbellcollaboration.org
Website van het internationale onderzoeksnetwerk Campbell 

Colloboration, gespecialiseerd op het terrein van sociale interven‑

ties.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/versla‑
gen/2011/07/14/jaarverslag-2010-erkenningscommissie-ge‑
dragsinterventies‑justitie.html
Het jaarverslag 2010 van de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie is hier te vinden.

www.reclassering.nl
Website van Reclassering Nederland. Via de knop ‘Verdieping’ 

is onder andere informatie te vinden over toezicht op ex‑veroor‑

deelden, werken in gedwongen kader, terugdringen van recidive 

en instrumenten zoals QuickScan en RISc (Recidive Inschattings 

Schalen).
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WODC werkt aan webportaal over effectiviteit van sancties

Er bestaat een groot aanbod van onderzoeksliteratuur over de effectiviteit 

van strafrechtelijke interventies. Voor de rechterlijke macht, maar 

ook voor beleidsafdelingen, inspectiediensten, onderzoeksinstituten, 

behandelinstellingen en uitvoeringsorganisaties is deze literatuur in feite 

onmisbaar. In de praktijk is het echter lastig om een snel overzicht te krijgen 

van ‘wat werkt’.

In Nederland hebben het RIVM en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een 

databank over effectieve interventies in beheer. Een platform toegespitst 

op justitiële interventies ontbreekt nog. De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) 

heeft het WODC gevraagd een instrument te ontwikkelen dat rechters in staat 

stelt om op een ‘doelmatige en doeltreffende manier kennis te nemen van de 

bewezen effectiviteit van bepaalde sanctiemodaliteiten’.

Het WODC werkt op dit moment aan de portal ‘Effectiviteit Justitiële 

Interventies’, een gebruiksvriendelijk zoeksysteem dat toegang biedt tot een 

schat aan informatie over de werking van interventies in een justitieel kader.

Naast onderzoek over straffen en maatregelen treft men ook literatuur aan 

over de effectiviteit van criminaliteitspreventie in het algemeen. De portal geeft 

informatie over interventies en onderzoek, en vat de resultaten daarvan samen. 

De informatie is afkomstig uit binnen- en buitenlandse overzichtsstudies 

en van primair Nederlands onderzoek. REPRIS, het opslagsysteem van 

de uitkomsten van de WODC-Recidivemonitor, zal in de portal worden 

geïntegreerd. Bovendien zullen webpagina’s worden opgenomen met 

achtergrondinformatie over ons strafrechtsysteem, over strafdoelen en het 

meten van effectiviteit. Dit alles om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te 

brengen.

Het streven is om de portal in 2012 gebruiksklaar te hebben.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Paul Platenburg, 

hoofd DIV, WODC, e-mail p.f.m.platenburg@minvenj.nl.

Themanummers Justitiële verkenningen

De komende nummers zijn gewijd aan:

Jv 6: Scheiding en ouderschap

Jv 7: Audiovisuele middelen in de strafrechtsketen

Nadere informatie bij de redactie.
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Congresagenda

4 oktober   Cross‑cultural mediation

5 oktober Advocaten, accountants en integriteit

7 oktober  PIJ‑jongeren: behandeling en nazorg

12 oktober  Wie maakt Nederland veiliger?

13‑14 oktober  Culturele criminologie

20 oktober  Technologie en innovatie bij de politie

20 oktober  Verschoningsrecht en waarheidsvinding in 

strafzaken

3‑4 november Internment, incarceration and detention; 

Captivation histories in Europe around the First 

and Second World War

16‑19 november Breaking the mold: Innovations and bold 

ventures in criminology

Hierna volgt een beschrijving van de congressen.

Cross‑cultural mediation
Conflicten over belangen, waarden, doelen en middelen komen vaak 

voor tussen groepen of personen met een verschillende religieuze, 

culturele of etnische identiteit. De conflictdynamiek scherpt deze 

verschillen vaak verder aan en dat belemmert een vreedzame oplos‑

sing van het geschil. Zelfs wanneer die verschillen niet de oorzaak 

zijn van het conflict, dan staan ze toch een eenvoudige oplossing 

tijdens de onderhandelingen in de weg. Dergelijke verschillen 

vereisen verschillende onderhandelings‑ en mediationstijlen. 

Hierbij kan worden gedacht aan verschillende omgangsvormen, 

zowel verbale als non‑verbale communicatie, het vermijden van 

te direct taalgebruik, alsook het schenken van speciale aandacht 

aan rituelen en context. Het congres wordt georganiseerd door de 

Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en is deels Nederlands, 

deels Engels gesproken. Sprekers zijn onder anderen de auteur 

Fons Trompenaars, Georg Frerks, hoogleraar conflictpreventie en 

‑management, en Roelf Meyer, adviseur bij vredesprocessen.

Datum: 4 oktober 2011

Locatie: Utrecht, Janskerk

Informatie en aanmelding: www.mediation‑utrecht.eu/node/75
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Advocaten, accountants en integriteit
Door geruchtmakende affaires in de wereld van het vastgoed staat 

de integriteit van o.a. advocaten en notarissen onder druk. In hoe‑

verre berusten de verwijten en beschuldigingen aan hun adres 

op feiten? Hoe moeten de nieuwe controlemechanismen worden 

geduid die de integriteit van deze beroepsgroepen moeten helpen 

waarborgen? Sprekers zijn o.a. Michael Levi (University of Cardiff) 

en Marcel Pheiffer (Nyenrode). 

Datum: 5 oktober 2011

Locatie: Utrecht, raadzaal universiteit

Informatie en aanmelding: www.ciroc.nl

PIJ-jongeren: behandeling en nazorg
Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de NVK. Het thema 

wordt belicht vanuit wetenschap en praktijk. Na afloop is er een bor‑

rel. Nadere info volgt na aanmelding per e‑mail.

Datum: 7 oktober 2011, 15‑17 uur

Locatie: Den Haag, WODC

Informatie en aanmelding: Veroni Eichelsheim  

(v.i.eichelsheim@minvenj.nl)

Wie maakt Nederland veiliger?
Steeds meer private veiligheidspartners doen hun intrede in de 

veiligheidszorg. Vooralsnog is de zogenoemde publiek‑private 

samenwerking (PPS) geen vanzelfsprekendheid en blijkt deze in 

de praktijk niet altijd gemakkelijk te realiseren. Wat houdt PPS nu 

eigenlijk in en hoe werkt zij in de praktijk? Welke ervaringen zijn er 

op dit vlak? Critici van PPS merken op dat door de nadruk te leggen 

bij private marktpartijen de overheid zich overlevert aan de private 

sector. Nadere informatie over het programma volgt op de websites 

van SMVP en CCV.

Datum: 12 oktober 2011

Locatie: Amersfoort, Regardz Eenhoorn

Informatie en aanmelding:  www.smvp.nl en www.hetccv.nl

Culturele criminologie
Cultureel criminologen van de Erasmus Universiteit (Rotterdam), 

de Vrije Universiteit (Amsterdam) en de Nederlandse politie pre‑

senteren panels rond cultureel criminologische thema’s als de 
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stad, geheim, biografie, flora en fauna, migratie, populaire cultuur 

en helden. Keynote speaker is hoogleraar Wayne Morrison, wiens 

toespraak gewijd zal zijn aan Representations of atrocity: Images of 

war, massacre and genocide. Tijdens de conferentie zal ook het nul‑

nummer van het nieuwe criminologische Tijdschrift over Cultuur en 

Criminaliteit worden gepresenteerd.

Datum: 13‑14 oktober 2011

Locatie: Utrecht, Raadzaal

Informatie en aanmelding: Willem Pompe Instituut, tel. 030‑2537125 

en via e‑mail: wpi‑congres@uu.nl

Technologie en innovatie bij de politie
De gewone consument is sneller in het bezit van de nieuwste gadgets 

en werpt zich sneller op de nieuwste toepassingen op het internet 

dan de meeste privébedrijven en zeker dan de overheid. De sociale 

netwerksites boomen, de communicatietechnieken evolueren in 

een razend tempo, en wat doet de politie? Reageert de politie snel 

genoeg op deze technische evoluties en is ze in staat te reageren op 

de veiligheidsproblemen die ontstaan door het massale gebruik van 

nieuwe communicatiemiddelen? Introduceert de politie voldoende 

en voldoende snel het gebruik van de moderne technologieën om 

efficiënter en effectiever te werken? Kan zij iets leren van de com‑

merciële bedrijven of met hen een partnerschap afsluiten? Nadere 

informatie over het programma volgt op de website.

Datum: 20 oktober 2011

Locatie: Turnhout

Informatie en aanmelding: www.politiestudies.be

Verschoningsrecht en waarheidsvinding in strafzaken
De zaak Tristan van der V. heeft een pijnlijke vraagstelling bloot‑

gelegd, namelijk: dient het verschoningsrecht onder specifieke 

omstandigheden en zaken te worden opgeheven dan wel beperkt? 

En is het denkbaar en acceptabel dat een beroepsgroep met 

een verschoningsrecht (via eigen organisaties) onder bepaalde 

omstandigheden zelf het verschoningsrecht naast zich neerlegt, 

bijvoorbeeld door richtlijnen vast te stellen voor ‘disclosure’ van 

vertrouwelijke gegevens in bepaalde gevallen? Op deze conferentie 

wordt het verschoningsrecht in zijn huidige vorm besproken, maar 

vooral de grenzen ervan. Sprekers zijn onder anderen Thomas 
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Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en 

hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks.

Datum: 20 oktober 2011

Locatie: Bunnik, Postillon Hotel

Informatie en aanmelding: www.kerckebosch.nl

Internment, incarceration and detention; Captivation histories in 
Europe around the First and Second World War
In transitional justice history, twentieth century war history and 

criminal justice history the practice of the prison system in the 

twentieth century is often neglected. Studies on the prison in crimi‑

nal justice history focus mainly on philosophical theories (Elias, 

Rusche and Kirchheimer, Foucault, Garland, et cetera) and less on 

archival research. In twentieth century war history, the focus is 

usually on the concentration and extermination camps. Studies 

concerning transitional justice often only focus on the use of law 

and do not regard the prison system. This workshop, organised by 

the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, con‑

sequently aims to broaden the scope of case studies on captivation 

histories in Europe around the First and Second World War. It seeks 

to explore the historical practice of incarcerating enemies of the 

(former) regime, the changes that occur in the existing penal system 

by doing so, the emergence of new types of correctional institu‑

tions and their practical implementation in imprisonment cultures. 

Different types of prisons should be considered, the most important 

being: the regular prisons, internment camps and different types of 

concentration camps (not the extermination camps).

Datum: 3‑4 november 2011

Locatie: Amsterdam

Informatie en aanmelding: http://erfenissenvancollaboratie.nl/

node/76

Breaking the mold: Innovations and bold ventures in criminology
Nadere info over het jaarcongres van de American Society for 

Criminology is te vinden op de website.

Datum: 16‑19 november 2011

Locatie: Washington

Informatie en aanmelding: http://convention3.allacademic.com/

one/asc/asc11/index.php
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WODC: website en rapporten

WODC-website: www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

– trefwoord ABC (zoeken op standaardtrefwoorden);

– onderwerpen (zoeken op onderwerpsgebieden).

2. Publicaties:

– jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en 

 Justitiële verkenningen;

– wetenschappelijke artikelen;

– uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) 

 beschikbaar bij vrijwel alle publicaties;

– internetbronnengids (geannoteerde wetenschappelijke internet‑

sites).

3. Onderzoek:

– overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief 

uitbesteed onderzoek);

– onderzoeksprogramma;

– cijfers en prognoses (Recidivemonitor, Monitor georganiseerde 

criminaliteit, Prognoses justitiële ketens;

– procedure uitbesteed onderzoek.

4. Organisatie:

– onder andere: organisatiestructuur, medewerkerslijst, vacatures, 

jaarbericht, commissies en werkgroepen;

– informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen 

en opmerkelijk op tv).

De Justitiethesaurus wordt op de website gebruikt voor de 

 standaardtrefwoordenlijst. Deze bestrijkt de volgende  terreinen: 

 criminologie, criminaliteitspreventie, veiligheid, delicten/

crimi naliteits vormen, justitiële organisatie, politie, slachtoffers, 

strafrechts pleging, strafstelsel, gevangeniswezen, reclassering, 

vreemde lingen, burgerlijk en administratief recht, staatsrecht en 

internationaal recht. Een geografische thesaurus maakt ook deel uit 
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van de  Justitie‑thesaurus. De digitale versie (pdf) van de Justitie‑

thesaurus is te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl). De 

gedrukte versie is gratis aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen over de WODC‑site of de Justitie‑

thesaurus kunt u terecht bij:

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑370 69 19

fax: 070‑370 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minvenj.nl

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk, wodc‑informatiedesk@ 

minjus.nl (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb een vraag’ op de homepage).

De WODC‑rapporten
Hieronder zijn de titelbeschrijvingen van de Onderzoek en Beleid‑

rapporten en de rapporten in de serie Cahiers, Memorandum en 

Factsheets sinds 2010 te vinden. Voor rapporten die eerder zijn ver‑

schenen (terugggaand tot 1997), kunnen belangstellenden terecht 

op www.wodc.nl/publicaties. Alle WODC‑rapporten kunnen daar 

kosteloos worden gedownload. Geïnteresseerden in een gedrukte 

versie van de O&B‑rapporten kunnen deze tegen betaling bestellen 

bij Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, e‑mail 

budh@boomdistributiecentrum.nl.

Onderzoek en Beleid (O&B)

Voert, M.J. ter, F. Zwenk, m.m.v. 
E.M.Th. Beenakkers
Kwaliteit in zware tijd; 

marktwerking, vraaguitval en 

notariële dienstverlening

2011, O&B 296

Verhoeven, M.A., B. van Gestel, 
D. de Jong
Mensenhandel in de 

Amsterdamse raamprostitutie; 

een onderzoek naar aard en 

opsporing van mensenhandel

2011, O&B 295

Molleman, T
Benchmarking in het 

gevangeniswezen; een onderzoek 

naar de mogelijkheden van het 

vergelijken en verbeteren van 

prestaties

2011, O&B 294
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Slotboom, A., T.M.L Wong, 
C. Swier, T.C. van der Broek
Delinquente meisjes; 

achtergronden, risicofactoren en 

interventies

2011, O&B 293

Laan, A.M. van der, M. Blom
Meer jeugdige verdachten, maar 

waarom? Een studie naar de 

relatie tussen maatschappelijke 

ontwikkelingen en de 

veranderingen in het aantal 

jeugdige verdachten van een 

misdrijf in de periode 1997-2007

2011, O&B 292

Poot, C.J. de, A. Sonnenschein; 
with the cooperation of: 
M.R.J. Soudijn, J.G.M. Bijen, 
M.W. Verkuylen
Jihadist terrorism in the 

Netherlands; a description based 

on closed criminal investigations

2011, O&B 291

Engelse vertaling van O&B 281 

(2009)

Nagtegaal, M.H., R.P van de 
Horst, H.J.M. Schonberger
Inzicht in de verblijfsduur 

van tbs-gestelden; cijfers en 

mogelijkheden

2011, O&B 290

Heer‑de Lange, N.E. de 
(CBS), S.N. Kalidien (WODC) 
(eindred.)
Criminaliteit en 

rechtshandhaving 2009: 

Ontwikkelingen en samenhangen

2010, O&B 289

Veen, H.C.J. van der (WODC), 
S. Bogaerts (Intervict)

Huiselijk geweld in Nederland; 

overkoepelend syntheserapport 

van het vangst-hervangst-, 

slachtoffer- en daderonderzoek 

2007-2010

2010, O&B 288

Knaap, L.F.M., F. el Idrissi, 
S. Bogaerts
Daders van huiselijk geweld

2010, O&B 287

Wijkhuijs, L.J.J., 
R.P.W.  Jennissen
Arbeidsmigratie naar Nederland; 

de invloed van gender en gezin

2010, O&B 286

Aebi, M.F., B. Aubusson 
de Cavarlay, G. Barclay, 
B. Gruszczyńska, S. Harren‑
dorf, M. Heiskanen, V. Hysi, 
V. Jaquier, J.‑M. Jehle, 
M. Killias, O. Shostko, P. Smit, 
R.  Þórisdóttir
European sourcebook of crime 

and criminal justice statistics – 

2010, fourth edition

2010, O&B 285

Diephuis, B.J. (RvdR), 
R.J.J. Eshuis (WODC), 
N.E. de Heer‑de Lange (CBS) 
(eindred.)
Rechtspleging Civiel en Bestuur 

2008; ontwikkelingen en samen-

hangen

2010, O&B 284

Velthoven, B.C.J. van,
C.M. Klein Haarhuis
Geschilbeslechtingsdelta 2009; 

over verloop en afloop van 

(potentieel) juridische problemen 

van burgers

2010, O&B 283
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Kruisbergen, E.W., D. de Jong, 
m.m.v. R.F. Kouwenberg
Opsporen onder dekmantel; 

regulering, uitvoering en 

resultaten van 

undercovertrajecten

2010, O&B 282

Cahiers

Braak, S.W. van den, 
A. Sonnenschein, 
D.E.G. Moolenaar, P.R. Smit
Een methode voor het verklaren 

en voorspellen van trends

Cahier 2011‑5

Sonnenschein, A., S.W. van den 
Braak, D.E.G. Moolenaar
Trendwatch; introductie en eerste 

resultaten van een instrument 

ter verbetering van justitiële 

capaciteitsramingen

Cahier 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Tweede meting van de monitor 

nazorg ex-gedetineerden; 

resultaten en vergelijking tussen 

twee metingen in de tijd

Cahier 2011‑3

Laan, A.M van der, M. Blom 
(red.)
Jeugdcriminaliteit in de periode 

1996-2010; ontwikkelingen 

in zelfgerapporteerde daders, 

door de politie aangehouden 

verdachten en strafrechtelijke 

daders op basis van de Monitor 

Jeugdcriminaliteit 2010

Cahier 2011‑2

Mulder, J., M.H. Nagtegaal
Evaluatie van de pilot C&SCO-

CAM; Monitoring van de imple-

mentatie en doelstellingen van 

een programma ter preventie van 

geweld op middelbare scholen

Cahier 2011‑1

Flight, S., S. Bogaerts, 
D.J. Korf, D. Siegel
Aanpak georganiseerde 

criminaliteit in drie proeftuinen: 

eerste bevindingen

Cahier 2010‑12

Kaal, H.L.
Beperkt en gevangen? 

De haalbaarheid van 

prevalentieonderzoek naar 

verstandelijke beperking in 

detentie

Cahier 2010‑11

Weijters, G.
Delictkenmerken van de 

PIJ-populatie 1996-2005; 

ontwikkeling en vergelijking 

met jongeren met jeugddetentie, 

voorlopige hechtenis en OTS

Cahier 2010‑10

Moolenaar, D.E.G. (eindred.)
Capaciteitsbehoefte justitiële 

ketens t/m 2015; beleidsneutrale 

ramingen

Cahier 2010‑9

Wubs, H., A.M. Galloway, 
I. Kulu‑Glasgow, N.L. Holvast, 
M. Smit, m.m.v. A. Leupen, 
E.M.Th. Beenakkers
Evaluatie van de 

naturalisatieceremonie

Cahier 2010‑8
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Croes, M.T., T. Geurts, 
M.J. ter Voert, F. Zwenk
Monitor Rechtsbijstand en 

Geschiloplossing. Nulmeting 

periode 2000-2009

Cahier 2010‑7

Kromhout, M.H.C. (WODC), 
T. Liefaard (Universiteit 
Utrecht), A.M. Galloway, 
E.M.Th. Beenakkers, 
B. Kamstra, R. Aidala (WODC)
Tussen beheersing en 

begeleiding; een evaluatie van 

de pilot ‘Beschermde opvang 

risico-AMV’s’

Cahier 2010‑6

Leerkes, A., M. Galloway, 
M. Kromhout
Kiezen tussen twee kwaden; 

determinanten van blijf- en 

terugkeerintenties onder (bijna) 

uitgeprocedeerde asielmigranten

Cahier 2010‑5

Weijters, G.M., P.A. More
De monitor nazorg ex-

gedetineerden; ontwikkeling en 

eerste resultaten

Cahier 2010‑4

Jongste, W.M. de, R.J. Decae
De competentie van enkelvoudige 

kamers in strafzaken verruimd; 

cijfermatige gegevens en 

ervaringen van de rechtspraktijk

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑3

Laan, A.M. van der, M. Blom, 
N. Tollenaar, R. Kea
Trends in de geregistreerde 

jeugdcriminaliteit onder 12- tot 

en met 24-jarigen in de periode 

1996-2007; bevindingen uit de 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2009

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑2

Nagtegaal, M.H., J. Mulder
Procesevaluatie van 

de prétherapie voor 

zedendelinquenten in PI Breda

Den Haag, WODC, 2010

Cahier 2010‑1

Memoranda

Wartna, B.S.J., M.Blom, 
N. Tollenaar
De WODC-Recidivemonitor; 4e, 

herziene versie

Memorandum 2011‑3

Wartna, B.S.J., M. Blom, 
N. Tollenaar
The Dutch Recidivism Monitor; 

4th, Revised edition

Memorandum 2011‑3a

Nas, C.N., M.M.J. van Ooyen‑
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wat er mis kan gaan bij de 

uitvoering van justitiële (gedrags-) 
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WODC-notitie
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Memorandum 2011‑1
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Gestel, B. van, C.J. de Poot, 
R.F. Kouwenberg
De Wet opsporing terroristische 

misdrijven drie jaar in werking

Memorandum 2010‑3

Ooyen-Houben, M.M.J. van,  
F.L. Leeuw
Evaluatie van justitiële (beleids-)
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Factsheet 2011‑4

More, P.A., G. Weijters
Schuldenproblematiek van 

jongvolwassen gedetineerden

Factsheet 2011‑2

Blom, M., G. Weijters, A.M. van 
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Factsheet 2011‑1 

Nagtegaal, M.H.
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Factsheet 2010‑7

Wartna, B.S.J., N. Tollenaar, 
M. Blom, S.M. Alma, 
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