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DESISTANCE
Traditionally in criminology, the focus has been on studying causes and backgrounds 
of crime and criminality. However, during the last two to three decades, among some 
researchers this question has shifted to the question what causes the opposite: quitting 
crime. This process has been named ‘desistance from crime’, or in short ‘desistance’. The 
relevance of this research subject lies in the fact that when the aspects in life that cause 
or support desistance are known, current criminals can be stimulated and supported in 
their (future) process of desistance. Desistance has been recognised as a difficult step, 
as it entails change in many life areas. Usually, the primary source of income stops, which 
can have consequences for living arrangements and lifestyle. A new way to make money 
has to be found, which often includes one or multiple steps down the financial ladder and 
also having to accept the authority of a superior and rules about working hours. Also, 
contact with criminal friends or acquaintances will change or stop entirely and contact 
with family and a romantic partner will change, depending on whether they approve of the 
decision to quit crime or not. Another factor that plays an important part in desistance 
is the way in which society accepts desisting criminals back. It can be very difficult to 
get paid employment without a Certificate of Good Conduct and difficult to make living 
arrangements (such as renting a room or apartment) when no payslip can be shown. Fur-
thermore, the stigma that surrounds ex-convicted people may be hard to shed. All these 
factors cause desistance to be a complicated process, in which the desisters themselves 
can use all the help and support they can get. This research was set up to understand 
more of what support is needed.

Three focal points have been chosen to study in this project to narrow down the rather 
broad question of what causes desistance. These are emerging adulthood, motivation and 
studying the process of desistance while it is taking place.

First, emerging adulthood was chosen because this phase in life – defined some-
where between 18 and 28 years old – had not been studied explicitly with respect to de-
sistance. Emerging adulthood could be of influence in the process of desistance because 
during these years the lives of youngsters typically change significantly. More indepen- 
dence is gained; at some point most leave their parental house, start a study and / or get 
a job and get romantically involved in a serious relationship for the first time. This time of 
change could go hand in hand with a decision to quit crime. Also, the age-crime curve has 
steadily shown the peak of crime to lie at around 18 years of age, slowly now moving up 
into the early twenties. Another reason to study this age phase therefore, is the expecta-
tion based on the results of the age-crime curve studies, that crime ‘naturally’ seems to 
decrease during these years of life.

Second, motivation is a concept that is often implicitly assumed in criminology, not 
only to explain crime, but also desistance. This study aims to shed more light on motiva-
tion, how it plays a role in desistance and in what manner it is needed in the process of 
quitting crime. As has been stated above, desistance may imply an impressive change in 
a persons’ lifestyle and the position he will have in society. Naturally this demands moti-
vation, but where and how does it come about?

Third, studying desistance while it takes place has been chosen as a focus point in 
this study. In the past, researchers have studied desistance – sometimes decades – after 
the participants have ended their criminal lifestyle, which may have introduced memory 
bias. In retrospect some occurrences (relationships, conversations, penalties, etcetera) 
may seem to have played a more important part than they did at the time. By studying 
desistance while it takes place, the aim is to include all aspects of desistance. When 
every detail can still be remembered and put in the right perspective, it can all be taken 

into account. Not only the more significant events, but also the doubts, the hopes and 
the minor situations that do play a part but may not be remembered and recognised as 
important years after a person has desisted.

DEFINITION, SAMPLE AND DATA COLLECTION
Desistance in this study is conceptualised as a lifestyle that changed from criminal to a 
lifestyle that is free of crime. Minor offences may still take place occasionally, for example 
minor traffic violations, as long as the original way of life has clearly changed. To measure 
desistance we determined a cut-off point of 3 years, if a person has not been criminally 
convicted for the last 3 years, he is considered to have desisted from crime, thus being a 
desister. This period of time was chosen to decrease the chance that a period of intermit-
tency (a period in which no offence is committed, but the person continues later on) was 
interpreted as desistance. To give a complete picture of the transformations over time 
within the group, next to the number of people who have not been convicted for 3 years, 
also the numbers of people that have not been criminally convicted for 2,5 or 2 years are 
mentioned. 

This study has been built around a sample of 81 people – 80 men and 1 woman – who 
were registered as repeat offenders when they were minors. The label ‘repeat offender’ 
is given to a minor (12-17 years old) when he or she has been criminally prosecuted more 
than 5 times, and the last prosecution has taken place during the reference year. When 
the study started, all 81 minors were criminally active. During the second and third wave 
of data collection, this changed as some quitted crime. Between the first and the second 
wave of data collection, one young man died and another moved back to his country of 
origin, which decreased the sample to 79 persons. This same number could be traced 
again during the third wave of data collection. With the data collected during the first wave 
going back to the year 2001 and the data for the third wave collected in 2016 (cut-off 
point 2015), it was possible to get a view of the development of the group over 15 years.

Three waves of data collection and analysis have been carried out:
• Wave 1:

Minor repeat offenders: April 2007 - April 2009 (81 persons) 
Mean age in 2007 at time of data collection: 16 years old 
Criminal records of the Public Prosecution Service (official accusations) & background 
information from chain partner files

• Wave 2: 
Young adult repeat offenders: April 2012 - April 2013 (79 persons)
Mean age in 2012-2013 at time of data collection: 21 years old
Criminal records (convictions & current cases) & interviews

• Wave 3: 
Mid-twenties repeat offenders: February 2016 - April 2016 (79 persons)
Mean age in 2016 at time of data collection: 25 years old
Criminal records (convictions & current cases) & recent background information from 
chain partners

The first wave of data collection existed of an analysis of the criminal records of the 
minors and a file study. For all 81 minors a file had been put together consisting of the 
information collected by all the chain partners involved with the minors and their families. 
These chain partners were among others Child Protection Services, youth care and wel-
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fare organisations, the police and the school attendance service. From these files infor-
mation could be distilled about the family and the minor, such as diagnoses, (assumed) 
psychiatric problems, psychological issues, marital or divorce problems, parenting skills, 
(im-)migration problems, information on employment for parents and school for children 
(school results, truancy), existing police contacts or criminal records up to third-degree 
relatives, socio-economic status, the state of the household during the visit of the profes-
sional, the state of the neighbourhood, how leisure time was spent, the interventions that 
had been tried (such as training in parenting skills for parents or pedagogical interven-
tions for children), what the results of these interventions were and which legal measures 
had been applied in court (such as time in juvenile detention centres). 

The second wave of data collection existed of a new analysis of the criminal records of 
the (by then) young adults. This showed which part of the group was still criminally active, 
which part had stopped and which part had desisted according to the definition of no new 
convictions during the last 3 years. Also the trend in criminal behaviour could be analysed 
on an individual level. For example, did the criminal behaviour change from more overt 
offences to more covert offences, or from violent crime to property crime? Besides the 
criminal record analysis, in-depth interviews were carried out with 21 young adults. This 
was done to get a better perspective on their self-image, how they perceive their criminal 
activities and their life, and on how they see their future. All interviews were carried out 
by two interviewers. As much as possible, gatekeepers were used to reach the young 
adults. Overall it proved very difficult to get interviews with the young adults although the 
interviews were carried out guaranteeing strict anonymity. The reason for this hesitation 
of participating seemed to spring from a fear of the police among the young adults who 
had not desisted and not wanting to talk about it anymore among the young adults who 
had desisted. This resulted in interviewing only 21 of the 79 in the sample during the se-
cond wave of data collection. All the interviews were recorded with permission of the inter-
viewee and later transcribed into a verbatim for analysis. When the person was in prison, 
no audio recordings were allowed and one of the interviewers wrote down what was said 
while the other one interviewed. The notes were transcribed immediately afterwards so 
most of the interview could be transcribed literally to preserve the atmosphere during the 
conversation and the vocabulary of the interviewee. 

The third wave of data collection consisted of an analysis of the criminal records of the 
young adults, again to see whether the number of criminally active persons changed and 
also whether their criminal behaviour changed. The available recent background informa-
tion was analysed in order to gain a better view of the circumstances in which the young 
adults lived and committed their offences. This information was brought together in an 
online system in which regional chain partner organisations could report. However, the 
system contained mostly police reports. As this system was only used when a person was 
caught or when he was suspected of being involved in an offence, this background infor-
mation was only available for 29 people. These 29 were most likely still criminally active 
and had not changed the geographical area in which they committed crimes (because the 
police in another area does not report in this system). This information provided (some-
times more, sometimes less) insight into their current life circumstances.

RESULTS FIRST DATA COLLECTION
The first wave of data collection was carried out while the minors had a mean age of 16 
years old and were all criminally active. They had a mean of 12,6 offences registered to 

their names, the mean age at the first offence being 12,9 years of age. The analysis of 
the criminal records showed the minors were generalists, not specialists. Offences of 
different kinds were committed, no specialisations – such as property crime – could be 
found. Most offences were committed together with other youngsters. The reasons the 
minors gave for committing the offences varied between the pleasure of the excitement 
to wanting or needing money.

Almost every minor had problems in school. They changed schools many times, were 
suspended or expelled as a result of truancy or being late multiple times, and left regu-
lar schools to go to special schools (as often for learning difficulties as for behavioural 
problems). For some of the youngsters professionals lost track of whether they were still 
in school and many did not finish school. The minors themselves also mentioned their 
failure with respect to education, which caused more loss of motivation and dropping out. 
Truancy led to unsupervised and unstructured time outside and more contact with other 
minors who were in the same situation, a consequence that most likely contributed to 
their problems with breaking the law. Although the minors were not very concerned with 
the consequences of their lack of education and diploma’s for their future, their explicit 
wish for well-paying employment later in life may prove difficult. 

A second finding is that many minors are diagnosed with a lower IQ, psychiatric and 
behavioural problems, or both. These problems restrained them in daily life (such as in 
school, but also in regulating emotions, behaviour and aggression). To many minors with 
a lower IQ, the world is difficult to overview and this feeling of a lack of safety is met with 
showing off, being loud, lying, and hiding fear and powerlessness with aggression. Their 
parents were often reported not to have sufficient child raising qualities, and not enough 
understanding of the disabilities of their children, and were unable to support and coach 
them adequately.

Next to the individual problems that were reported about the minors, the families 
generally were reported to have serious problems to a degree that the development of the 
minors was regarded as threatened by those problems. The limited child-raising qualities 
of parents were only one aspect. Parents themselves often reported psychiatric disorders 
and marital problems. In a number of families other relatives were also convicted for 
breaking the law and in some families crime seemed to be a part of the family culture. 
Evading the authorities is regarded a sport and the police is said to be racist. All in all it 
became clear from the files that none of these minors had had a good start in life. 

RESULTS SECOND DATA COLLECTION
The second wave of data collection took place when the former minors reached the mean 
age of 21 years old. The aim of this data collection was to get a view of how these young 
adults had lived their lives and whether they were still criminally active. To achieve this, 
interviews were held and their criminal records were analysed again.

First, of the 79 persons who could be traced again, the majority (60 people) was still 
criminally active. A minority of nineteen seemed to have desisted from crime, based on 
their criminal records. When a criterion of two years without new convictions was used, 
another nine people – 28 in total – seemed to have desisted. However, further analysis 
pointed out that this criterion of two years included false-positives. This means that the 
used criterion is important for the results, the three year criterion is justified to achieve a 
reliable outcome and – if the number of false-positives is not too high – the total number 
of desisted people may grow significantly with one year (nine out of nineteen). This may 
mean that with the next wave of data collection, the number of desisted people is much 
higher than when they were 21 years old. Overall, there was no indication of specialisa-
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tion in a specific kind of crime, by far most young adults still had a generalist pattern in 
offending. Second, based on the analysis of the criminal records, a decrease in the total 
number of committed offences could be seen, also among the young adults who had not 
desisted. This poses the question whether this indicates an actual decrease in committed 
offences, or whether this is caused by the fact that the criminal records were collected in 
September (meaning that the year was not finished and not all offences were known, or 
even committed yet). 

Second, based on the 21 interviews, the process of desisting from crime can be 
subdivided in four motivation stages: Persisting (6 individuals), Acknowledging (5 individu-
als), Preparing (4 individuals) and Consolidating (6 individuals). In the stage of Persisting 
the individuals did not feel the advantages of desistance, or the disadvantages of crime, 
weighed up against the advantages of a criminal lifestyle. At the core of the stage of Ac-
knowledging is the ambivalence and the constant reflection of what weighs heavier – the 
advantages of persistence or desistance. The decision can be made based either on 
egocentric grounds (in the end crime costs too much) or on moral grounds (not wanting 
to be a bad person, not wanting to hurt family). When the decision to desist has been 
made, the stage of Preparing starts. During this stage plans to be able to live this new 
lifestyle are made and specified. This means a legal income and a place to live have to by 
arranged and the person has to renounce the old lifestyle, which often includes friends 
and geographic locations. In conclusion the stage of Consolidating is the stage in which 
the new lifestyle has been taken on for quite some time, and the individual can persevere 
in it. The complete consolidation of the new lifestyle takes some more time than others, 
but in all cases it means that no new crimes are committed. 

A comment that has to be made on the stage of consolidating, concerns the fact that 
this stage does not mean the individual will never have police contact again. Technically, 
this counts for all members of society: even of the people who have never committed an 
offence before can not with certainty be said they never will. Some desisters hold on to 
an unrealistic dream of reaching large amounts of money for simple offences, although 
these may not seem realistic. But a minor transgression may still take place (ignoring a 
red light or drinking in public). Desistance most of all concerns a stage in which almost no 
offences are committed and a change compared to the former lifestyle is clearly visible. 

RESULTS THIRD DATA COLLECTION
The aim of the last wave of data collection was to follow up on the 79 people to see whe-
ther they had persisted or desisted in their criminal lifestyle. The criminal records of all 
79 individuals could be traced again. A further 29 individuals could be found in on online 
system that is mostly filled out by the police, containing background information about 
people who keep getting arrested and / or convicted. The mean age of the group at the 
time of the third wave of data collection was 25 years old.

A total of 40 individuals was found to have desisted according to the 3 year criterion, 
which means that they quit crime at an age of 22,4 years old. This also means an increase 
in the number of desisters compared to the second wave of data collection. A further six 
people desisted more than 2,5 years and two individuals desisted for two years. As was 
the case with the second wave of data collection, for five of the eight people who desisted 
2 or 2,5 years, a false-positive can not be ruled out, due to an incapacitation effect (they 
may still be in prison, or on parole and extra careful because of that). Of the desisters, 42 
quit crime after a criminal career without a specialisation; they had a generalist pattern 
of offences. Two quit after a criminal career specialised in violent crimes and four after 
a criminal career specialised in property crime. Nineteen young adults had still been in 

contact with the police over the years, but for offences of transgressions that differed so 
much from their original behaviour, that it can be expected that their criminal careers have 
in fact ended. Overall these individuals seem to have adopted a sensible and responsible 
lifestyle, but sometimes they struggle with regulating their behaviour. In four cases how-
ever, although they had no new convictions during the last years, based on the criminal 
records it was expected they had not desisted from crime. (This was mostly due to longer 
sentences after serious incidents.)  

The remainder of the group, 31 individuals, seem to have persisted in crime. Of 
these 31, six seem to have specialised in property crime, one changed his crime pattern 
to drug-related offences. Property crime and drug-related crime are offences of which 
the aim is to earn money, and one can imagine specialising in these sorts of criminality 
based on a conscious decision, a choice. The others however, have been convicted for 
mostly violence (two), serious traffic offences (three), petty crimes (four), e.g. stealing a 
motorbike, shoplifting, insulting a police officer or offences with a generalist pattern. In 
these last criminal records no set plan can be read. Most likely, they lose more than they 
gain from these offences, as little to no money is earned, while fines and compensations 
need to be paid. Between the lines, an image starts to form of an impulsive person who 
has trouble adapting to rules and authority. Concerning the two people who have primarily 
been convicted for violent crimes and the three individuals who were mostly convicted 
for traffic offences, the question needs to be asked whether they have truly persisted in 
crime. It may well be they consider themselves desisted, but “they just got into a fight”, or 
were caught speeding a few times. 

Generally, the results of the 21 individuals who participated in an interview are con-
sistent with the stage they were selected in. It is not surprising that five out of six Per-
sisting individuals have indeed persisted, nor is it surprising that all six Consolidating 
individuals are still desisted. Of the five Acknowledging individuals and the four Preparing 
individuals, four and three respectively have desisted, which means they were in fact 
turning their life around when they participated in the interview. Striking however, is the 
fact that both the ‘Acknowledger’ and the ‘Preparer’ who have persisted, specialised in 
property crime. This indicates that when desistance is considered, but dismissed, the 
choice pro-crime needs to be worth their while and the potentially best earning kind of 
crime is chosen to persist in. Of course, this conclusion has to be read very carefully, as 
two is a very small number.

The 79 young adults have a mean age of 25,4 at the time of the third wave of data 
collection. This means they are still emerging adults for a few years to come. Consi- 
dering that full brain maturity is reached around 25 years of age, this may change the 
way in which the young adults reflect on their lives from this age onwards. These facts 
suggest that a larger part of the 79 people will have desisted in the two to three coming 
years. The increase in the number of desisters between the second and third wave of 
data collection suggests the same. Furthermore, as stated before, the question could 
be asked whether five of the persisters who ‘specialised’ in violence and traffic offences 
have truly persisted. The four petty criminals may well decide their way of life is gaining 
them nothing, when their brain maturity is finished and they have improved overview of 
the consequences of their actions. On the other hand, as regulating behaviour, emotions 
and aggression seem to be difficult for many of these young adults and ignoring laws and 
rules has become habitual, for at least a part of this group, living a conventional life may 
prove to be durably hard. 
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CONCLUSION
This study presents an insight into the struggle that the process of desistance is to young 
adults who are, or have been repeat offenders. Based on the results of the study, four 
stages of motivation have been formulated in the process of quitting crime. The potential 
success of desistance depends on motivation, not only to start the process, but also to 
persevere when an individual encounters obstacles along the way. Based on the inter-
views 21 young adults have been selected into one of the four stages. This estimation 
proved right for most of those 21 after the follow-up, nearly four years later.

Several practical and emotional factors affect a decision to desist or persist in a 
criminal lifestyle, such as family, a partner, income, employment and the neighbourhood. 
Multiple young men state they ‘think differently’ when they get older; they take more re-
sponsibility, recognise the consequences of their actions and develop empathy towards 
victims and their own family (who worry about them and feel sad about or ashamed for 
them). This new worldview can convince them to want to change. However, the decision to 
desist is not all moral, calculation is also seen in all stages of desistance. In every stage 
the persons calculate what will bring them most, desistance or persistence. This rational 
choice in turn may also be made based on emotional grounds; for example, they give up 
some of their free lifestyle, but gain the approval of their family. This seems like a moral 
choice, but is still a rational decision. The question is what weighs heavier. 

This study has shown that the older repeat offenders are, the more difficult it is for 
them to change their lifestyle. Integration at school or at the job market is easier at a 
younger age. This in turn comes with a new structure in life and new (ideally pro-social) 
contacts. Also, a Certificate of Good Conduct is easier to obtain when the last offences 
have taken place a longer time ago. This may mean the difference between being able to 
get an internship or employment, or not being able to obtain either. Another finding was 
that desistance from crime does not always mean an individual will never have police 
contacts again. Transgressions or misdemeanours may still occur, but it is still correct to 
speak of desistance when the criminal career and lifestyle have clearly ended. 

Although young adults usually have people surrounding them who support their deci-
sion to desist from crime, the fact remains they are the ones who have to surrender their 
financial means and independence. The consequences of changing a lifestyle are serious 
and ask a lot from a young adult, this can be seen in all stages of desistance. Motivation 
is needed to start, persevere in and consolidate a new lifestyle. All in all the process of 
desistance can rightfully be described as a struggle, which should not be underestimated.
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Inleiding

In de criminologie lag traditioneel vrijwel alle aandacht bij oorzaken en achtergronden van 
het ontstaan van criminaliteit. Gedurende de laatste twee à drie decennia hebben veel on-
derzoekers echter getracht te vinden welke factoren de beweging ‘terug’ veroorzaken, van 
criminaliteit naar conventionaliteit, die de meeste delinquenten vroeger of later maken. 
Deze studie sluit aan bij deze onderzoeksinteresse. Het betreft een longitudinale studie 
waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek dat de ontwikkeling van 81 jeugdige 
veelplegers over een periode van 15 jaar in beeld brengt. Vanaf de eerste geregistreerde 
delicten in 2001 tot de stand van zaken eind december 2015 wordt bijgehouden of ze 
delicten blijven plegen en of hierin een ontwikkeling kan worden gezien. Is er sprake van 
specialisatie, of niet? Welke achtergrondomstandigheden spelen er in de levens van deze 
groep, hoe vergaat het hen thuis en op school? En als ze gedurende deze 15 jaar stoppen 
met het plegen van delicten, welke factoren spelen hier dan in mee? Als we weten wat 
minderjarige veelplegers – uitgegroeid tot jongvolwassenen – helpt in dit proces, dan kan 
dit proces misschien worden gestimuleerd.

Dit longitudinale onderzoek is opgebouwd uit 3 meetmomenten. De data van het 
eerste meetmoment zijn verzameld in 2007, met als doel een groep van 81 minderjarige 
veelplegers op alle levensterreinen in kaart te brengen. Van hen zijn de processen-ver-
baal vanaf de eerste delicten (2001 tot 2007) in kaart gebracht, alsook de thuisomstan-
digheden, hun schoolverloop en contacten met de hulpverlening. Vervolgens kwam de 
vraag naar het proces van stoppen met criminaliteit (desistance) op. Daarop is er een 
literatuurstudie over dit onderwerp gedaan en heeft er van september 2008 tot juni 2011 
een verkennende studie plaatsgevonden, om te achterhalen welke thema’s er spelen in 
dit proces van stoppen met criminaliteit. Aansluitend kwam de vraag op hoe het de 81 
minderjarigen zou zijn vergaan, die in 2007 in kaart waren gebracht. Wie van hen zou zijn 
gestopt en wie niet? Daarom is er een tweede meetmoment opgezet in 2012 en 2013. In 
dit meetmoment is de kennis die is verzameld door middel van de literatuurstudie en de 
verkennende studie meegenomen. In 2016 is tot slot een derde meetmoment geweest 
om van de 81 jongeren, inmiddels jongvolwassenen, nog eenmaal de balans op te maken 
over wie doorgaan en wie zijn gestopt met criminaliteit. Voor dit onderzoek is toestemming 
gegeven door het College van Procureurs Generaal en het Ministerie van Justitie, op voor-
waarde dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet zou worden geschaad en 
anonimiteit in alle gevallen zou worden gewaarborgd. 

In het eerste hoofdstuk van dit boek worden de belangrijkste criminologische per-
spectieven op desistance from crime uiteengezet. Eerst zal de primair sociologische theo-
rie van Laub en Sampson aan bod komen, gevolgd door onderzoeken die op deze traditie 
voortborduren. In deze benaderingen ligt de focus op de gedachte dat bindingen met de 
maatschappij helpen een criminele carrière vaarwel te zeggen. Anderen stellen daaren-
tegen dat het verkrijgen van die bindingen de laatste jaren steeds lastiger wordt, waarbij 
ze erop wijzen dat de maatschappelijke structuren eerder tegen- dan meewerken. Hierna 
volgt een overzicht van  verklaringen van onder anderen Giordano en collega’s, Maruna 
en Paternoster en Bushway, die een meer psychologisch standpunt innemen. Giordano 
en collega’s wijzen op de cognitieve ontwikkeling in combinatie met een verandering op 
emotioneel gebied; Maruna legt het accent op de emotionele beleving van de jonge veel-
pleger; Paternoster en Bushway benadrukken daarentegen veel meer de rationele kant: 
het afwegen van kosten en baten.

Hoofdstuk 2 is allereerst een verslag van de verkennende studie die is gedaan om uit 
te vinden wat de thema’s zijn die moesten worden onderzocht in dit onderzoek. De opzet 
van deze explorerende studie wordt besproken, alsook de noties die naar voren kwamen 
na de analyse. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat vervolgens dieper in op de drie 

meest belangrijke van deze noties voor het huidige onderzoek: de specifieke levensfase 
van de jongvolwassenheid, het bestuderen van het proces van stoppen of doorgaan terwijl 
het plaatsvindt en de factor motivatie.  

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet behandeld en worden de drie meetmomen-
ten en het criterium dat is gebruikt om kaders te stellen beschreven. Vervolgens worden 
de bronnen benoemd en wordt de manier waarop er is geanalyseerd toegelicht. Dit hele 
eerste deel van het proefschrift, van theorie, via verkennende studie, naar het benoemen 
en uitwerken van de belangrijkste factoren voor dit onderzoek, leidt tot de formulering van 
de volgende onderzoeksvragen: 1) Hoeveel participanten zijn er gestopt per meetmoment, 
hoeveel niet? 2) Hoe verloopt het proces van stoppen met criminaliteit onder jongvolwas-
sen veelplegers? 3) Welke rol speelt motivatie in dit proces? 4) Welke (andere) positieve 
of negatieve factoren zijn van belang in het proces van stoppen of juist volharden van 
jongvolwassen veelplegers?

In hoofdstuk 4 wordt de eerste golf dataverzameling en de analyse hiervan bespro-
ken. De data zijn door anderen verzameld, maar zijn door mij opnieuw geanalyseerd. Er 
wordt een feitelijk overzicht gegeven van de gepleegde delicten en er wordt een aantal 
gegevens over het delictgedrag toegelicht. Tevens wordt een overzicht gegeven van de 
meest opvallende kenmerken die naar voren kwamen uit de achtergrondgegevens, de 
dossiers, van de minderjarigen. Een vijftal veelvoorkomende kwesties, zoals de aanwe-
zigheid van psychiatrische problematiek en zorgen betreffende de opvoeding van de min-
derjarigen, wordt besproken. Deze veelvoorkomende problematiek wordt geïllustreerd met 
behulp van portretten die zijn opgesteld tijdens de heranalyse van de data.

Hoofdstuk 5 gaat over de tweede golf dataverzameling, gedaan toen de jongeren be-
gin twintig waren. Voor deze dataverzameling is door mij vanaf het begin het kwalitatieve 
deel gedaan: het voorbereiden en afnemen van interviews en het uitwerken en analyseren 
hiervan. Het kwantitatieve deel - het in kaart brengen van de aantallen delicten en welke 
soorten delicten er waren gepleegd - dat in eerste instantie door anderen was gedaan, 
is door mij eveneens opnieuw geanalyseerd en ik ben op een aantal punten ook tot iets 
andere bevindingen gekomen. Waar dit het geval is, is dat toegelicht in voetnoten. Net als 
in het vorige hoofdstuk wordt ook in hoofdstuk 5 eerst een feitelijk overzicht gegeven van 
de delicten en hoe het delictgedrag eruit zag. Vervolgens worden de interviews behandeld. 
Met name op grond van de bevindingen die resulteerden uit de interviews is een nieuw 
procesmodel ontwikkeld om naar desistance te kijken. De verschillende fasen van dit 
model, te weten Volharden, Erkennen, Voorbereiden en Consolideren, worden toegelicht 
en er worden voorbeelden gegeven ter verduidelijking.

In hoofdstuk 6 wordt de derde en laatste golf dataverzameling beschreven. De jong-
volwassenen waren toen midden twintig. Deze golf dataverzameling is door mij alleen 
uitgevoerd. Opnieuw wordt eerst een overzicht gegeven van de gepleegde delicten en de 
ontwikkelingen die zijn waargenomen in het delictgedrag. Dit wordt verder uitgewerkt voor 
de twee groepen, die volgens het gebruikte criterium wel en niet zijn gestopt. Vervolgens 
wordt teruggekomen op het eerder ontwikkelde procesmodel. Vanwege het gebruik van 
zeer verschillende databronnen was er veel informatie beschikbaar, zodat op het niveau 
van het individu kon worden nagegaan hoe men zich had ontwikkeld in de afgelopen jaren. 
Tenslotte wordt ingezoomd op hoe het de jongvolwassenen is vergaan die tijdens de twee-
de golf dataverzameling hadden meegewerkt aan een interview. 

In hoofdstuk 7 worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Hier wordt 
antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd: Hoeveel 
participanten zijn gestopt; Hoe verloopt het proces van stoppen met criminaliteit onder 
jongvolwassen veelplegers; Welke rol speelt motivatie in dit proces; En welke (andere) 
positieve of negatieve factoren zijn van belang in het proces?
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1.1 INLEIDING
De afgelopen 2 à 3 decennia hebben diverse onderzoekers zich gericht op het thema 
stoppen met criminaliteit. Allen vanuit hun eigen onderzoekstraditie hebben zij hun visie 
gegeven op wat dit proces veroorzaakt. Hierdoor zijn verschillende perspectieven ont-
staan. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste perspectieven worden beschreven en te-
gen elkaar afgezet. Ten eerste wordt de zogenaamde keerpunten theorie van Sampson 
en Laub uiteengezet, dit kan worden beschouwd als het dominante perspectief. Deze 
theorie is geschreven vanuit sociologisch perspectief en de invloed die de omgeving op 
het individu heeft wordt als essentieel beschouwd. Hierop is veel kritiek gegeven, want 
de eigen inbreng van het individu kwam in deze theorie in het gedrang. Een persoon is 
geen speelbal van de omgeving, maar oefent zelf ook invloed uit op zijn leven, stellen de 
onderzoekers die schrijven vanuit een overwegend psychologisch perspectief. Zo erken-
nen Giordano en collega’s bepaalde invloeden die Sampson en Laub beschrijven, maar zij 
voegen een belangrijke psychologische (cognitieve en emotionele) ontwikkeling toe aan 
dit proces. Maruna zet zich nog verder af van Sampson en Laub. In zijn visie is desistance 
een psychologisch proces, waarop de omgeving weinig invloed heeft. Ook Paternoster en 
Bushway sluiten zich hierbij aan, maar zij vonden dat de oorzaak die dit proces op gang 
brengt, heel anders is dan Maruna beschreef. Zoals het vaker gaat met twee gepolari-
seerde perspectieven is er ook een wat genuanceerdere visie geopperd, die deels als 
een combinatie van de twee eerder genoemde perspectieven kan worden beschouwd. Dit 
primair dynamische perspectief van onder anderen Shapland en Bottoms en King wordt 
tot slot besproken. Zij stellen dat de eigen invloed van een individu op zijn leven van groot 
belang is, maar dat niet moet worden onderschat wat de invloed van de maatschappij 
op dit proces is. Door maatschappelijke structuren en politieke ontwikkelingen kunnen 
desisters worden gefaciliteerd, maar ook gehinderd. Het stoppen met criminaliteit is niet 
zo eenduidig als soms wordt gedacht, stellen zij. 

1.2 FOCUS OP DE OMGEVING

1.2.1 Keerpunten richting conventie
In hun uitgebreide, inmiddels klassieke onderzoek naar een antwoord op de vraag waar-
om ‘de Glueck-mannen’ criminaliteit de rug hebben toegekeerd, geven Robert Sampson 
en John Laub onder meer de verklaring dat ze (een bepaalde) volwassenheid bereikten, 
door verantwoordelijkheden op zich te nemen in het kader van werk en het hebben van 
een gezin. Hun bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek naar jeugddelinquentie, 
uitgevoerd door Sheldon en Eleanor Glueck tussen 1940 en 1965. Het Glueck echtpaar 
deed onderzoek onder 500 mannelijke delinquenten en 500 mannelijke niet-delinquenten 
in de leeftijd van 10 tot 17 jaar. Van de 500 delinquente mannen spraken Sampson en 
Laub er 52 opnieuw in de jaren ‘90, om uit te vinden hoe het hen in de tussentijd was ver-
gaan. De voormalig jeugdige delinquenten waren 30 tot 40 jaar ouder, sommigen waren 
inmiddels 70 jaar oud. De auteurs beargumenteren dat gebeurtenissen in het leven van 
een delinquent een keerpunt kunnen betekenen, dat ervoor zorgt dat hij afstand neemt 
van zijn oude levensstijl. ‘[F]indings suggested to us that social ties embedded in adult 
transitions (e.g., marital attachment, job stability) explain variations in crime unaccounted 
for by childhood propensities.’ Het stoppen met criminaliteit is echter niet opzettelijk – of 
zelfs maar bewust – gestart, maar heeft veeleer ‘by default’ plaatsgevonden: niet inten-
tioneel, maar als resultaat van andere factoren: de keerpunten. De mannen gingen het 
commitment aan om een conventioneel leven te gaan leiden, zonder dat zij zich hier op 
dat moment van bewust waren (Laub & Sampson, 2003: 147). Het onderzoek beschrijft 

hoe mannen investeerden in conventionele instituten, zoals werk, het leger, of het hu-
welijk, tot ze op een gegeven moment tot het inzicht kwamen dat zij daaraan zo gehecht 
waren geraakt, dat ze niet het risico wilden lopen om dat weer kwijt te raken (Sampson & 
Laub, 1990; 2003). Het gaat dus om de investering, het sociale kapitaal en de onderlinge 
verplichtingen en verwachtingen die ontstaan en de angst om datgene wat is opgebouwd 
weer kwijt te raken, niet om het kale feit van een baan of huwelijk op zich. ‘[T]he mere 
presence of a relationship (such as marriage) between adults is not sufficient to produce 
social capital, and hence the idea of social capital goes beyond simple structural notions 
of marital status. […] Rather, adult social ties are important insofar as they create interde-
pendent systems of obligation and restraint that impose significant costs for translating 
criminal propensities into action’ (Sampson & Laub, 1993: 141). De nieuw aangenomen 
maatschappelijke rollen reflecteerden tevens een toenemend gevoel van volwassenheid, 
dat de mannen in staat stelde afstand te nemen van de oude rol van delinquent, welke 
werd aangemerkt als niet meer passend bij hun leeftijd.

Het huwelijk als keerpunt zou op verschillende manieren invloed kunnen hebben op 
delinquentie: de band met de echtgenote, toename van sociaal kapitaal, wisseling van 
omgeving door verhuizen, eventuele ouderschapsverantwoordelijkheden, verschuiving in 
routine activiteiten, sociale controle door de echtgenote en in sommige gevallen het trou-
wen met een partner die getalenteerder, intelligenter of economisch stabieler is (‘marrying 
up’), zijn allemaal mogelijk werkzaam in het veranderen van de levens van voormalig de-
linquenten (2003: 134-138; Sampson, Laub & Wimer 2006: 467-468). De vrouw van een 
van de delinquenten vertelt over haar man die zich aansloot bij een club, in plaats van zijn 
vrije tijd door te brengen in een bar met zijn oude – delinquente – vrienden: ‘It’s not how 
many beers you have, it’s who you drink with that matters.’ Een man, geïnterviewd op zijn 
zeventigste, kijkt terug en zegt: ‘If I hadn’t met my wife at the time I did, I’d probably be 
dead. It just changed my whole life… that’s my turning point’ (2006: 467). In hun gerevi-
seerde theorie (2005: 36) nuanceren de auteurs de rol van het huwelijk enigszins. ‘[I]n 
our revised framework we see marriage not as a singular turning point, but as a potential 
causal force in desistance that operates a dynamic, time-varying process through time.’

Een stabiele baan, hoewel niet noodzakelijkerwijs een groot keerpunt, speelt wel 
een rol in desistance. Slechts een enkeling van de mannen heeft uit zichzelf aangegeven 
dat werk de omslag heeft betekend, maar gezien de baanstabiliteit die sommige man-
nen lieten zien, vermoeden Laub en Sampson dat het hebben van een baan wel effect 
kan hebben op het volhouden van desistance. Het vaste salaris, het plezier in werk en 
laten zien ‘what he was best at’, een zekere sociale controle, een structurerende routine 
en sommige werkgevers die hun werknemers in de gaten hielden, zijn allemaal factoren 
die hoorden bij het hebben van een stabiele baan. Factoren waarvan Laub en Sampson 
(2003: 238-139) suggereren dat zij bijdragen aan het proces van stoppen. Een man ver-
telde over zijn werkgever dat ‘he was like a strict father. He went after me a few times. 
He took me under his wing. We would have a few drinks together.’ Voor sommige mannen 
betekende werk ook een identiteit en leidde werk tot het gevoel iets te presteren: ‘Being 
able to work, being able to get a pay check. Being able to spend the money and not have 
to steal it. Being able to go to the store and buy something and not have to steal it. That’s 
important in life… what changed my life is work’ (2003: 138-139).

Andere factoren die de mannen uit het onderzoek van Sampson en Laub benoemden 
als keerpunt, zijn in dienst gaan als militair, een verblijf in een opvoedingsgesticht (‘re-
form school’: Lyman School for Boys), verhuizen en gaan mediteren (2003: 129-134). De 
Lyman School bood de jongens structuur en leerde hen discipline en respect en tevens 
werden ze er beloond voor taken – een ervaring die ze thuis vaak niet hadden gehad. Er 
zijn ook mannen die vertellen van vreselijke omstandigheden, mishandeling, koude dou-
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ches en urenlang marcheren over het terrein. Zij leerden vooral dat ze er niet naartoe terug 
wilden. Het leger bood dezelfde structuur als Lyman, drie keer per dag te eten, onderdak 
en kleding en voor sommigen was de G.I. Bill1 een belangrijke invloed. 

De theorie van Sampson en Laub is gebaseerd op de beschreven onderzoeksresulta-
ten en houdt kortweg in dat mensen criminaliteit de rug toe keren, doordat ze met behulp 
van keerpunten (zoals het huwelijk of een baan) verbindingen met de samenleving opbou-
wen, die ze later niet meer kwijt willen raken. De focus van deze theorie ligt op de bredere, 
sociale, structurele invloeden die delinquenten met behulp van sociaal geaccepteerde 
verwachtingen in de richting van desistance kunnen doen bewegen. De eigen wil van het 
individu is hierin ondergeschikt aan de omgevingsinvloeden en keuzes zijn altijd ingebed 
in sociale structuren; Laub en Sampson spreken in dit kader van ‘situated choice’ (2003: 
281-282). Toch zien Laub en Sampson ook de invloed van de eigen keuze en de invloed 
van het nemen van de regie over hun leven onder de mannen die zij spraken, maar zij ge-
ven aan dat dit grotendeels op een onbewust niveau speelt. ‘Human agency’ is een term 
die veel wordt gebruikt in dit kader. Deze auteurs noemen het ook wel ‘will’ en leggen het 
verder uit door te stellen dat ‘the men we studied were active participants in constructing 
their lives’. Het idee van een onbewuste human agency lijkt een contradictio in terminis, 
maar dit is volgens de auteurs niet het geval. In hun gereviseerde theorie van de keerpun-
ten (2005) benadrukken Sampson en Laub het belang van human agency en stellen ze 
dat de dynamiek tussen human agency en keerpunten desistance kan uitlokken. ‘Even if 
below the surface of active consciousness, actions to desist are in a fundamental sen-
se willed by the offender’ (2005: 38). Savolainen (2009: 286) verwoordt de theorie als 
volgt: de cognitieve transformatie en verschuiving in identiteit ontstaan ‘by default’, als 
een vertraagd antwoord op de structurele keerpunten. Stoppen met criminaliteit is dus 
niet zozeer een opzettelijke beslissing, maar een onbedoelde consequentie, wanneer het 
individu zich realiseert dat hij al zoveel heeft geïnvesteerd dat stoppen hem meer op zou 
leveren / minder zou kosten, dan doorgaan met criminaliteit. Op deze manier blijft de 
theorie – ook al wordt human agency er wel in opgenomen – een theorie waarin de meest 
bepalende invloed afkomstig is van de keerpunten in het leven van een individu en moet 
als zodanig als een sociologische theorie worden beschouwd. Sampson en Laub (2005: 
40) stellen, tot slot: ‘In our life-course theory of crime, we seek to return development 
to where it probably should have been all along, conceived as the constant interaction 
between individuals and their environment, coupled with purposeful human agency and 
‘random developmental noise’.  

De keerpunten die Sampson en Laub aandragen als de crux in desistance, zijn door 
veel wetenschappers op verschillende manieren verder onderzocht, in wisselende tijden, 
met verschillende doelgroepen en onderzoeksmethoden. Onderstaand zullen een aantal 
keerpunt-onderzoeken worden besproken. De drie onderwerpen die een dankbaar onder-
werp van studie bleken, zijn liefdesrelaties / huwelijk, werk en ouderschap. 

1 In 1944 werd een wet uitgeschreven, de G.I. Bill of Rights, ook wel de Servicemen’s Readjust-
ment Act genoemd, die veteranen van de Tweede Wereldoorlog een beloning bood. Veteranen 
van de Tweede Wereldoorlog werden aangeduid als G.I.’s (Government Issue). De beloning had 
de vorm van een door de  staat betaalde opleiding, een werkloosheidsuitkering gedurende een 
jaar en de mogelijkheid om voordelig een lening aan te gaan om een huis te kopen of een zaak 
op te starten. Laub & Sampson (2003: 133-134) illustreren hoe gebruik van de G.I. Bill de po-
gingen van mannen met weinig kansen faciliteerde, om toegang te krijgen tot werk, technische 
training en zelfs onderdak.  

1.2.2 Aspecten in desistance
Liefdesrelaties en ouderschap
Het onderwerp liefdesrelaties is veelvuldig onderzocht sinds Sampson en Laub in hun 
toonaangevende studie te kennen gaven dat het een belangrijke rol kan spelen in het 
stoppen met criminaliteit. Sindsdien heeft menig onderzoeker de vraag gesteld welke in-
vloed liefdesrelaties mogelijk hebben op desistance, maar onder andere omstandigheden 
en met andere data, met wisselende resultaten.

Het huwelijk is bij veel ex-criminelen van invloed geweest op hun proces van de-
sistance (Laub & Sampson, 2003: 134-138; Maruna, Immarigeon & LeBel, 2004: 15). 
Sampson, Laub en Wimer (2006: 498-499) hebben in hun onderzoek waarin 500 mannen 
zijn gevolgd van de adolescentie tot 32 jaar het volgende aangetoond: getrouwd zijn wordt 
geassocieerd met een gemiddelde reductie van ongeveer 35% in de waarschijnlijkheid 
van crimineel gedrag in vergelijking met een niet getrouwde status voor dezelfde man. Dit 
ondersteunt de conclusie dat getrouwd zijn een causale functie heeft in het bedwingen 
van criminaliteit. Hun onderzoek laat ook zien dat het huwelijk als instituut criminaliteit 
bedwingt ongeacht de kwaliteit van dat huwelijk en zelfs ongeacht een eventuele criminele 
carrière van de echtgenote, tenminste, wanneer de mannen rond de 25 zijn. Dit is geen 
verrassing, omdat vrouwen over het algemeen minder betrokken zijn bij criminaliteit en 
mannen daarom vaker ‘up’ trouwen en vrouwen vaker ‘down’ waar het blootstelling aan 
criminaliteit en geweld betreft. 

Een resultaat dat in het verlengde van het voorgaande ligt, is dat van Farrington en 
West (1995): het huwelijk had een ontmoedigend effect op het overtreden van de wet on-
der mannen die bij hun echtgenote woonden; als er een crisis in het huwelijk optrad en de 
mannen woonden niet meer bij hun vrouw, pleegden ze aanmerkelijk meer wetsovertreding- 
en dan voor de scheiding. Deze bevinding komt sterk overeen met het resultaat van een 
analyse van korte termijn (maandelijkse) veranderingen in criminele carrières. Horney, Os-
good & Marshall (1995: 665) rapporteren dat getrouwde, mannelijke wetsovertreders hun 
delictgedrag verminderden wanneer ze daadwerkelijk met hun vrouw leefden en het weer 
oppakten wanneer ze niet meer met hun vrouw leefden: ‘[…] moving in with one’s wife 
doubles the odds of stopping offending (compared to moving away), and moving away from 
one’s wife doubles the odds of starting to offend (compared to moving in).’ Warr (1998: 
209) concludeert eveneens dat intacte huwelijken desistance stimuleren en interpreteert 
de bevindingen eveneens in relatie tot tijdsbesteding (met vrouw of met vrienden). Hij 
geeft aan dat het huwelijk samengaat met een afname in tijd die wordt doorgebracht met 
vrienden, waardoor de mogelijkheden en motivatie tot het plegen van delicten afnemen. 
De vraag is dus wat het werkzame ingrediënt is in de nieuwe situatie van een getrouwde 
status, de relatie zelf of de praktische aspecten die ermee samenhangen. De vorm van 
stabiliteit die naar voren komt als bepalend ingrediënt, wordt bevestigd in bewijs dat aan-
toont dat mensen die in staat zijn hun leven te plannen, vorm te geven en in te richten met 
een stabiele baan, gezinsleven en carrière, onafhankelijk van etniciteit en IQ, hun vroegere 
problematische gedrag op neigen te geven (Rutter, 1989: 41-42).

Het meeste bewijs betreffende de relatie tussen huwelijk en criminaliteit is afkomstig 
van onderzoeksgroepen die de overgang naar de volwassenheid beleefden in de jaren 
vijftig en zestig, jaren die voorafgingen aan de normalisatie van het scheiden. Na deze re-
volutie komt ontwrichting van het huwelijk veel vaker voor (King, Massoglia en MacMillan, 
2007: 58). In de 21ste eeuw is de bindende kracht van het huwelijk verzwakt, vanwege 
het gemak waarmee men weer uit elkaar kan gaan of kan scheiden. Hiermee wordt meer 
nadruk gelegd op het selectieproces voorafgaand aan een huwelijk (2007: 55-58). Te-

1



30

Hoofdstuk 1

31

Verschillende benaderingen van desistance

vens zijn samenwonen, scheiden en hertrouwen veel breder geaccepteerd en wordt ‘snel 
trouwen’ zelfs als vreemd beschouwd (Zoutewelle-Terovan, Van der Geest, Liefbroer & 
Bijleveld, 2012: 1210). 

Waar Piquero (2004: 108) vond dat samenwonen met een vriendin een positief en 
verergerend effect op crimineel gedrag heeft, kwamen Rhule-Louie en McMahon (2007: 
75) tot de conclusie dat ook het actuele samenwonen is gerelateerd aan minder deelname 
aan criminaliteit, al was dit effect kleiner dan bij het huwelijk. Er zijn meer resultaten die 
erop wijzen dat relaties waarin men samenwoont minder stabiel zijn dan relaties waarbij 
men in het huwelijk is getreden (Theobald & Farrington, 2010: 242). Diverse onderzoeken 
worden geciteerd, waaruit blijkt dat er minder toewijding bestaat tussen partners die niet 
zijn getrouwd en dat partners die trouwen na samenwonen dit doen om hun commitment 
ten opzichte van elkaar te versterken, of omdat er kinderen werden geboren. Zij vonden 
een significante invloed van het huwelijk op crimineel gedrag bij jongvolwassenen tussen 
18 en 24 jaar, geboren in 1953 (Theobald & Farrington, 2010). Lyngstad en Skardhamar 
(2010: 237) brengen hier tegenin dat een vroeg huwelijk een van de determinanten van 
scheidingen is. Hierbij refereren zij aan onderzoek van South die stelt dat deze stukgelopen 
huwelijken mogelijk worden veroorzaakt door een gebrek aan volwassenheid (South, 
1995; zoals geciteerd in Lyngstad & Skardhamar, 2010: 237). Verder concludeerden 
Lyngstad en Skardhamar dat de positieve invloed van het huwelijk alleen zichtbaar werd, 
wanneer deze was gecombineerd met het ouderschap. Tot slot werpen ze de vraag op of 
desistance werd gestimuleerd door het huwelijk, of dat desistance ook kan leiden tot het 
huwelijk. Hun eigen onderzoek suggereert dat het desistance proces al begint voor het 
formele huwelijk, wat de vraag opwerpt of het huwelijk niet een uitkomst van desistance 
zou kunnen zijn, in plaats van andersom.

In navolging van Sampson en Laub werkte Savolainen (2009: 285) met de hypo-
these dat het juist de conventionele institutionele bindingen zijn die het verschil kunnen 
maken. Hij vervolgt met de stelling dat qua conventionaliteit en het aanzien van het in-
stituut, samenwonen en het huwelijk in landen als Denemarken, Finland en Zweden (de 
Noord-Europese, rijkere landen) vrijwel niet meer van elkaar te onderscheiden zijn (2009: 
290). Echter, wanneer samenwonen en trouwen institutioneel gelijk zijn, kan de stap om 
alsnog te gaan trouwen wel een significante betekenis hebben wat betreft de kwaliteit en 
sterkte van de band (Savolainen, 2009: 291). In tegenstelling tot zijn hypothese, bleek 
samenwonen een sterker inhiberend (remmend) effect te hebben, dan trouwen (2009: 
300). Savolainen verklaart dit als volgt: in een cultuur waarin het gebruikelijk is enkele 
jaren samen te wonen alvorens te gaan trouwen, geeft een snelle beslissing te trouwen 
wellicht blijk van een grotere tolerantie van de vrouw voor de criminele levensstijl van de 
man. Vrouwen die wel met een delinquent samenwonen, maar voorzichtig zijn in de keuze 
voor een huwelijk, zijn misschien ook beter in staat hun partner te ondersteunen in de 
processen die gepaard gaan met desistance.

Sampson en Laub (1990: 621) geven aan dat de huwelijkse band (marital attach-
ment) een significant negatief effect op criminaliteit en deviant gedrag heeft, onafhanke-
lijk van andere factoren. Verder stellen ze dat baanstabiliteit een rol speelt in het verkla-
ren van desistance bij volwassenen, maar dat dit effect kleiner is onder degenen die (op 
een bepaald moment) getrouwd zijn geweest. Volgens Sampson en Laub is de hechting/
verbondenheid aan een vrouw van groter belang dan baanstabiliteit.

De invloed van het huwelijk en relaties is ook nauwgezet onderzocht door onderzoekers 
van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waarbij het 

‘life-course perspective’2 vaak als uitgangspunt wordt genomen. In 2009 hebben Bersani, 
Laub en Nieuwbeerta in een uitgebreide studie onderzocht of de resultaten over ver-
schillende socio-historische contexten en voor beide geslachten te vinden zijn. Hierin zijn 
drie leeftijdsgroepen onderzocht, die zijn opgegroeid onder uiteenlopende historische en 
economische omstandigheden. Bersani, Laub en Nieuwbeerta concludeerden dat, hoewel 
het huwelijk nog altijd meer voordelen voor mannen had, het ook voor vrouwen leidt tot 
een daling in veroordelingen (2009: 19). Dat het effect sterker is voor mannen dan voor 
vrouwen kan worden verklaard door verschillende factoren, ten eerste de trend dat man-
nen vaker ‘up’ trouwen en vrouwen vaker ‘down’. Ten tweede zou ouderschap hierin een rol 
kunnen spelen, vanwege het feit dat vrouwen hiervan praktische en emotionele gevolgen 
ondervinden, waardoor de mogelijkheden om delicten te plegen kleiner worden en tevens 
de consequenties van criminaliteit beter in beeld komen. Voor mannen was het effect van 
ouderschap niet zo duidelijk.

Tot slot wordt door Bersani, Laub en Nieuwbeerta (2009) de kritische vraag gesteld 
of het resultaat misschien een ander fenomeen meet, te weten dat vrouwen minder streng 
worden gestraft dan mannen. Uit geciteerde onderzoeken kwam naar voren dat vrouwen 
die de verantwoordelijkheid voor kinderen dragen en die in grotere mate zijn onderworpen 
aan informele sociale controle, bijvoorbeeld omdat ze getrouwd zijn, milder worden ge-
straft. Als zij inderdaad milder worden gestraft, wordt het effect van geslacht in het straf-
proces gemeten, in plaats van het effect van het huwelijk. Verder zijn er weinig verschillen 
gevonden wat betreft het effect van het huwelijk tussen verschillende socio-historische 
contexten. In welke context dan ook, het huwelijk leidde tot verminderde criminaliteit 
(2009: 20). Dit effect was echter het sterkst voor de meest actuele context. Een verkla-
ring hiervoor kan zijn dat de kwaliteit en stabiliteit van het huwelijk tussen de drie leeftijds-
groepen die zij onderscheiden, wisselt. Tegenwoordig trouwen mensen later en wanneer 
ze later trouwen, is er minder vaak sprake van scheidingen. Dit zou kunnen duiden op 
meer stabiliteit of een hogere kwaliteit van het huwelijk. Voorts wordt ook hier samenwo-
nen aangedragen als mogelijke verklaring: al is samenwonen toegenomen in frequentie, 
veel stellen gaan na een periode samenwonen alsnog trouwen. Het is aannemelijk dat het 
investeren in de relatie, waarin het huwelijk wordt gekoppeld aan desistance, al begint 
wanneer men nog samenwoont. Ten derde wordt niet uitgesloten dat ook het ouderschap 
van invloed is. Geconcludeerd kan worden dat het effect van het huwelijk universeel is 
en geldt voor beide geslachten, verschillende socio-historische contexten en metingen 
waarin deze factoren beide zijn opgenomen.

Mioara Zoutewelle-Terovan (2015) concludeerde echter dat enkel voor mannen een 
negatieve relatie tussen huwelijk en ouderschap versus criminaliteit bestaat (2015: 143). 
Naast het huwelijk op zich, had de lengte van het huwelijk geen aanvullend effect (Zou-
tewelle-Terovan et al., 2012: 1227). Het ouderschap heeft een sterker effect dan het 
huwelijk, waarbij met name het krijgen van een eerste kind de waarschijnlijkheid van 
crimineel gedrag deed dalen (2012: 1228). Het beschermende effect was het grootste 
voor mannen met ‘the full family package’: huwelijk en ouderschap (2012: 1129). Dit 
werd ook geconstateerd door Savolainen (2009: 301). Door de helft van de participanten 
uit het onderzoek van Zoutewelle-Terovan et al. werd een scheiding aangevraagd, maar 
was er geen samenhang tussen scheiding en criminaliteit (2012: 1228; 2015: 143). Voor 
vrouwen werd geen enkel effect gevonden, noch voor het huwelijk, noch voor ouderschap, 

2 Hunter (2010: 2) legt dit perspectief als volgt uit: ‘The area of life-course criminology seeks 
to understand how an individual begins in crime, persists, and eventually desists, and how 
desistance is achieved throughout the entire course of a person’s life.’

1



32

Hoofdstuk 1

33

Verschillende benaderingen van desistance

noch voor een combinatie van beide (2012; 2015).3 De studie van Zoutewelle-Terovan 
schetst dus alleen voor mannen positieve effecten van het huwelijk, ouderschap en de 
combinatie hiervan op de afname van crimineel gedrag, wat bovenstaande conclusie van 
Bersani, Laub en Nieuwbeerta (2009) dat dit voor beide geslachten geldt, tegenspreekt.

Het onderzoek naar de invloed van ouderschap op het stoppen met criminaliteit 
is gerelateerd aan de studie naar de invloed van liefdesrelaties. Dit onderzoeksveld is 
van belang, omdat het verband tussen ouderschap en criminaliteit effect kan hebben op 
de volgende generatie, zogenaamde intergenerationele overdracht (Van de Rakt, Nieuw-
beerta & De Graaf, 2006). Giordano, Seffrin, Manning en Longmore (2011) hebben hier 
recent onderzoek naar gedaan. Zij citeren enkele studies (2011: 405) waaruit blijkt dat 
het ouderschap uitsluitend verandering tot stand brengt in de levens van vrouwelijke delin-
quenten, of juist niet als op zichzelf staande factor in de levens van mannelijke delinquen-
ten (bv. Sampson & Laub, 2003: 135). Daarentegen zijn er tevens onderzoeksresultaten 
bekend waaruit blijkt dat het krijgen van kinderen noch effect heeft op delinquentie voor 
mannen, noch voor vrouwen (bv. Giordano, Cernkovich & Rudolph, 2002: 1043; zie voor 
een Nederlands onderzoek Blokland & Nieuwbeerta, 2005: 1232). 

Giordano et al. (2011) vonden dat de status van de relatie tussen de ouders (ge-
trouwd of samenwonend) doorgaans geen sterk voorspellend effect had, al was bij moe-
ders die bij de vaders van het kind woonden wel een kleine afname in delinquent gedrag 
zichtbaar. Sociaal economische status en de vraag in hoeverre de zwangerschap gewenst 
was, hadden wel invloed. Ouderschap had geen sterk verband met veranderingen in cri-
mineel gedrag onder kansarme respondenten (2011: 413), zij rapporteerden ook vaker 
ongewenste geboorten en woonden minder vaak samen / waren minder vaak getrouwd 
met de biologische vader van het kind, dan kansrijke ouders. Dit effect was zichtbaar voor 
zowel mannen als vrouwen. Een gewenste zwangerschap kan echter zowel bij kansarme 
als kansrijke vrouwen de betrokkenheid bij delinquentie verminderen ongeacht sociaal 
economische status (2011: 413). 

Uit de voorgaande bevindingen komt naar voren dat niet alleen het huwelijk voor het 
proces van desistance belangrijk zou zijn, maar ook praktische aspecten als samen een 
huis delen kunnen hierin een rol spelen. De resultaten van verschillende studies duiden 
erop dat het huwelijk an sich niet volstaat om te stoppen met delinquent gedrag. Volgens 
Giordano et al. (2011) moet het aspect van de relatie dat zorgt dat mensen stoppen 
met criminaliteit in acht worden genomen. Als ze stoppen uit praktisch oogpunt en een 
stel woont samen in hun eigen huis, dan is samenwonen gelijkwaardig aan het huwelijk  
qua invloed. 

Gaat het echter om de kwaliteit van de band tussen geliefden, dan is het volgens de 
besproken studies afhankelijk van cultuur en tijdsgeest of het huwelijk of samenwonen 
meer gewicht in de schaal leggen. Hoe serieus er in elkaar en de relatie wordt geïnves-
teerd lijkt dan doorslaggevend te zijn. Het feit dat mensen om een niet-delinquente part-
ner geven en bang zijn deze te kwetsen of de relatie op het spel te zetten, kan verklaren 
dat men stopt met criminele activiteiten. Daarnaast wordt hun verantwoordelijkheidsge-
voel ten opzichte van de ander groter (Laub & Sampson, 2003: 134-138). Hun prioriteit is 
verschoven van hun criminele levensstijl naar het in stand houden van de liefdesrelatie. 

Naast de liefdesrelaties kan ouderschap ook een rol spelen, die soms de invloed van 
het huwelijk overstijgt. Deze factor lijkt, in tegenstelling tot het hebben van een relatie, 
met name invloed te hebben op vrouwen. Enige nuancering is hierbij op zijn plaats. Ou-

3 Beide onderzoeken gaan ook dieper in op de invloed van ouderschap, maar dat voert te ver 
voor dit stuk.

derschap heeft met name invloed op criminaliteit onder vrouwen als zij niet kansarm zijn 
en de zwangerschap gewenst was. Mannen profiteren volgens onderzoek meer van het 
hebben van een relatie dan van het ouderschap. 

Werk
Naast de breed bestudeerde invloed van liefdesrelaties op het stoppen met criminaliteit, 
is ook de factor van het hebben van een baan een geliefd onderwerp gebleken. Te meer 
omdat desisters en reïntegrerende ex-delinquenten wellicht gemakkelijker aan een baan 
kunnen worden geholpen, dan aan een partner.

Sampson & Laub (1990) geven aan dat baanstabiliteit in de volwassenheid sterk is 
gerelateerd aan veranderingen in delinquent gedrag in de volwassenheid. Als er sterkere 
banden zijn met het werk, vindt er minder criminaliteit plaats (1990: 625). Dit hebben ze 
ook gespecificeerd naar een jongere onderzoeksgroep. Bij jongvolwassenen in de leeftijd 
van 25 tot 32 jaar was ook het effect zichtbaar dat baanstabiliteit een negatief effect had 
op criminaliteit, onafhankelijk van veroordelingen en sociale banden in de leeftijd van 17 
tot 25 jaar (1990: 623). Sampson en Laub vragen zich echter af of historische verande-
ringen in de sociale rollen van volwassenen implicaties zouden kunnen hebben voor de 
effecten (1990: 625). Hun respondenten werden volwassen gedurende een periode na de 
Tweede Wereldoorlog, toen de economie groeide. In de huidige kenniseconomie, neemt 
de hoeveelheid banen in de industrie / primaire sector af, terwijl de hoeveelheid banen 
in de tertiaire sector toeneemt, wat een gevolg kan hebben voor laag- of niet opgeleide 
ex-delinquenten. In hoeverre heeft baaninstabiliteit dan invloed op volwassen worden? 

Verbruggen (2014) zoekt een verklaring voor het verschil in resultaten in de histori-
sche context, een verschil dat ook Sampson en Laub (1990) aanhalen. De huidige markt 
is zo verschillend van die waarin de respondenten van Sampson en Laub volwassen wer-
den, dat het voor laag opgeleide jongvolwassenen wellicht steeds moeilijker is zich een 
plek op de arbeidsmarkt te verwerven. Misschien verklaarbaar vanuit dit verschil vonden 
Horney, Osgood en Marshall (1995) in tegenstelling tot bovenstaande resultaten  slechts 
een zwakke relatie tussen het hebben van werk en de metingen van delinquentie bij 
hun onderzoeksgroep van veroordeelde delinquenten. Bovendien nam de kans op vermo-
gensdelicten zelfs toe in de maanden dat de respondenten werkten. Een reden hiervoor 
kan zijn dat de mogelijkheid tot diefstal en misschien ook verduistering en fraude werd 
vergroot (1995: 667-668). Giordano, Cernkovich & Rudolph (2002: 1051) vonden voor 
mannen noch vrouwen een  sterk verband tussen het hebben van een sterke binding met 
werk en de kans op desistance. 

Savolainen (2009) stelde de volgende hypothesen op: 1) tegen de achtergrond van 
het sterke sociale vangnet in Finland, hebben banden met de arbeidsmarkt geen redu-
cerende werking op crimineel gedrag en 2) een baan hebben ondanks een gebrek aan 
noodzaak gezien de economische omstandigheden, impliceert dat er een sterke sociale 
band met het werk is, die criminaliteit kan verminderen. De transitie van werkloosheid 
naar het hebben van werk bleek de sterkste theoretische voorspeller van desistance. 
Wanneer de andere factoren gelijk bleven, was er sprake van een afname van recidive van 
40 procent, gemeten in nieuwe veroordelingen. Opvallend is dat het wel of niet hebben 
van werk tevens een belangrijk deel van de invloed van familie-effecten verklaarde. De 
richting of causaliteit van dit verband is lastig vast te stellen. Mogelijk faciliteert het heb-
ben van werk een relatie met een pro-sociale partner, maar het is eveneens mogelijk dat 
een pro-sociale partner kan motiveren banden met de arbeidsmarkt aan te gaan (2009: 
301). De onderzoeksgroep van Savolainen bestond – net als die van Horney et al. (1995) 
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uit veroordeelde delinquenten. Verbruggen (2014: 39) merkt dus terecht op dat er vooral 
uiteenlopende effecten van werk op criminaliteit zichtbaar zijn onder onderzoeksgroepen 
die bestaan uit veroordeelde delinquenten.

Farrall, Bottoms en Shapland (2010) trekken de volgende conclusies wat betreft 
werkgelegenheid. De afgelopen dertig jaar kan een trend worden waargenomen in afna-
me van arbeiderswerk en een toename van banen in de kenniseconomie. Dit betekent 
dat het soort banen waar desisters, die vaker geen formele vaardigheden hebben, voor 
in aanmerking komen in mindere mate dan voorheen beschikbaar zijn. Daarnaast geldt 
dat er veel vaker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt geëist, wat een baan nog 
verder buiten het bereik van een ex-delinquent plaatst. De kloof tussen mensen die hun 
kwaliteiten op papier kunnen bewijzen en ‘aanneembaar’ zijn versus de mensen die geen 
kwalificaties hebben en ‘niet aanneembaar’ zijn wordt steeds groter. Alternatieven zijn 
tijdelijk of informeel werk, of als zelfstandige aan de slag. Deze vormen van werk brengen 
veel onzekerheid met zich mee. Ook hernieuwde training, wat kan leiden tot een baan, is 
een mogelijkheid, maar dit vraagt vaak ook om een bepaald niveau van scholing. Farrall 
et al. refereren aan Calverley (2009; zoals geciteerd in Farrall, Bottoms & Shapland, 
2010: 555), die in zijn onderzoek naar werkgelegenheid voor desisters van verschillende 
culturele afkomst in het Verenigd Koninkrijk concludeerde dat de kansen ver uiteenlopen 
voor mensen met een verschillende afkomst, vanwege de bufferrol die familie en vrienden 
hierin kunnen aannemen4. Al met al lijken de economische structuren en veranderingen in 
het schoolsysteem de weg naar desistance en de bereikbaarheid en beschikbaarheid van 
werk zeker te hebben beïnvloed. Deze invloed kan worden gemedieerd door het sociale 
netwerk en culturele invloeden.

Er is veel recent onderzoek gedaan naar de specifieke relatie tussen werk en crimi-
naliteit in Nederland. Hieruit komt, ondanks de veranderde arbeidsmarkt, toch naar voren 
dat het hebben van werk negatief verband houdt met criminaliteit. Het onderzoek van 
Victor van der Geest (2011) laat zien dat het hebben van werk een direct negatief verband 
heeft met criminaliteit. Regulier werk heeft daarbij een sterker effect dan uitzendwerk, wat 
bevestigt dat de kwaliteit van het werk (mogelijkheden tot doorgroeien, sociale controle) 
hierbij een belangrijke rol speelt (2011: 139). Van der Geest maakt onderscheid tussen 
verschillende groepen delinquenten op basis van delictfrequentie en de ontwikkeling van 
delinquentie. De vergelijking tussen de subgroepen laat zien dat adolescentie gelimiteer-
de daders een hogere werkfrequentie hebben. Zoals in de lijn der verwachting ligt, hebben 
late stijgers (individuen die in hun criminele ontwikkelingspad een relatief late toename in 
het aantal delicten lieten zien) en hoogfrequente daders de minste kansen op de arbeids-
markt. Hoewel het reducerende effect van werk op criminaliteit stabiel is, moet er ook 
nuance worden aangebracht (2011: 142), want al hebben de meeste mannen minimaal 
een keer werk, er is maar een klein deel in staat het werk te behouden. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door obstructies (veroordelingen en detentie) en anderzijds lijkt dit te wijzen 
op de noodzaak van interventies die zich richten op het vasthouden van werk, niet slechts 
op het vinden van werk.

Van Erp, Van der Geest, Huisman en Verbruggen (2011) onderschrijven de negatieve 
relatie tussen criminaliteit en werk en refereren aan onderzoek waarin dit verband zowel 
theoretisch als empirisch wordt ondersteund (2011: 71). Van Erp et al. (2011) geven drie 
voorbeelden van de wijze waarop beide factoren op elkaar inspelen: werk als oorzaak van 
criminaliteit, werk ter preventie van criminaliteit en criminaliteit als belemmering van het 
krijgen van werk. Aangezien werkgelegenheid een factor is die, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld liefdesrelaties, actief kan worden beïnvloed tijdens de resocialisatie, is dit thema 
onderwerp van kritische vragen over de onderlinge relatie. Deze auteurs beschrijven dat 

4 Voor een recente uitgave van dit onderzoek, zie Calverley (2013).

wanneer de relatie tussen criminaliteit en werk met een experiment (met gerandomiseer-
de toewijzing) wordt getoetst, de effecten vrijwel verdwijnen. Hiervoor worden twee ver-
klaringen geboden, 1) de niet-experimentele effecten kunnen worden toegeschreven aan 
selectie-effecten en 2) experimentele toewijzing aan dan wel werk, dan wel werkloosheid 
is in de praktijk erg lastig uitvoerbaar (2011: 78). Zij stellen terecht de vraag of het effect 
van werk op criminaliteit dan causaal is, of in feite toegeschreven zou moeten worden aan 
een derde factor.

In een ander onderzoek dat de effecten van werk(-loosheid) op criminaliteit in Ne-
derland onderzocht, wordt een niet-causaal verband van werk op criminaliteit veronder-
steld, zowel om financiële als niet-financiële redenen (bijvoorbeeld een toename in sociale 
controle en steun) (Verbruggen, 2014: 166). In deze studie is gevonden dat onder zowel 
jongvolwassen mannen als vrouwen (18 – 32) die voorheen in justitiële jeugdinrichtingen 
verbleven, de arbeidsparticipatie veel lager ligt dan nationaal  gemiddeld. Voor degenen 
die werk hebben, geldt voorts dat de stabiliteit hiervan lager is (Verbruggen, Blokland & 
Van der Geest, 2012: 845). Toch wordt aangetoond dat het hebben van werk voor beide 
seksen samenhangt met een afname in het aantal veroordelingen (Verbruggen, 2014). 
Voor mannen bleek de duur van de arbeidsparticipatie (langer aaneengesloten werken) 
een aanvullend effect te hebben op de afname van criminaliteit. De duur van werkloosheid 
had een verschillend effect voor mannen en vrouwen. Hoe langer dit aanhield, hoe hoger 
het geschatte aantal veroordelingen voor vrouwen, terwijl dit aantal voor mannen juist wat 
afnam. De auteurs schatten in dat dit effect veroorzaakt kan worden door het stevige so- 
ciale vangnet in Nederland, wat de financiële moeilijkheden beperkt (Verbruggen, Blokland 
& Van der Geest, 2012: 863). Daarnaast is het mogelijk dat een deel van de mannen niet 
in staat is te werken vanwege psychologische problemen. Voor mannen bleek het hebben 
van een uitkering ook te leiden tot minder veroordelingen, terwijl ook dat voor vrouwen 
– met name vanwege arbeidsongeschiktheid – leidde tot een toename in het aantal ver-
oordelingen. Dit zou kunnen komen doordat een langere periode van werkloosheid voor 
vrouwen, vaker dan voor mannen, tot financiële problemen leidt, vooral als ze kinderen 
hebben (Verbruggen, 2014: 167). Hoewel veel respondenten werkloos blijven gedurende 
het onderzoek en er weinig structureel en met succes op de arbeidsmarkt integreren, 
hebben degenen die daarin slagen er wel profijt van, in de zin dat hun delinquente gedrag 
afneemt (Verbruggen, Blokland & Van der Geest, 2012: 864). 

Uit de verschillende studies naar de invloed van werk op criminaliteit onder verschil-
lende doelgroepen, blijkt dat er een allesbehalve eenduidige conclusie te trekken is. Het 
hebben van werk heeft soms wel effect, maar soms ook niet. Dit ligt aan de stabiliteit, 
maar ook aan de economische en historische context; in hoeverre zijn banen beschik-
baar? Groeit de markt, of krimpt deze? Dit geldt nu eens te meer, in een periode waarin 
banen minder bereikbaar zijn, omdat er steeds vaker voorwaarden als een VOG, diploma’s 
en formeel behaalde vaardigheden aan het verkrijgen van een baan worden gekoppeld. 
Banen waarvoor minder scholing noodzakelijk is, verdwijnen ten gunste van banen waarbij 
dit juist wel wordt geëist. Daarbij is het hebben van een baan tevens een risico gebleken 
voor het plegen van delicten. Het kan mogelijkheden tot diefstal en fraude met zich mee 
brengen. Culturele afkomst en sociaal netwerk op hun beurt, kunnen de bereikbaarheid 
van werk beïnvloeden, waardoor kansen op een baan niet voor iedereen hetzelfde zijn. Tot 
slot is een selectie-effect geenszins uit te sluiten: zal bijvoorbeeld iemand die graag zijn 
leven wil verbeteren niet zowel proberen bij criminaliteit vandaan te blijven als trachten 
een baan te krijgen? Dan is het niet het werk dat invloed heeft op de afname in crimina-
liteit, maar de wens om het leven te beteren. En is werk dan nog wel een omgevingsin-
vloed? Iets waarop een individu reageert als het op diens pad komt? Of wordt werk dan 
iets waar een desister actief naar moet zoeken? Wellicht des te meer in een tijd waarin 
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werk steeds lastiger bereikbaar lijkt. Onbewust stoppen met criminaliteit omdat teveel is 
geïnvesteerd in een baan, lijkt dan minder voor de hand liggend. Iemand weet van tevoren 
al wat nodig is om de baan te behouden en moet daarvoor hard werken. In dat geval past 
werk misschien niet meer onder de overkoepelende theorie van Laub en Sampson. 

De kern van de theorie van Sampson en Laub ligt in de interactie tussen de omgeving van 
het individu en het individu zelf. De keerpunten die de omgeving een persoon kan bieden 
en de bindingen die hij op die manier kan ontwikkelen, zijn doorslaggevend in het proces 
van stoppen met criminaliteit. Maar overkomt dit een persoon, of komt in dit proces ook 
een invloed van eigen keuze, agency of motivatie naar voren? 

1.3 FOCUS OP HET INDIVIDU
Naast de zojuist besproken theorie van Sampson en Laub zijn er ook andere theorieën 
over het proces van desistance ontwikkeld. Deze hebben vooral gemeen dat er minder 
nadruk wordt gelegd op de rol van de omgeving in desistance, maar meer wordt geke-
ken naar wat het individu hierin zelf kan en moet ondernemen. Ondanks het feit dat de 
gereviseerde theorie van Sampson en Laub meer specifiek focust op human agency, is 
de structurele kant ervan dan ook bekritiseerd door andere onderzoekers. Paternoster 
en Bushway (2009: 1108) stellen dat het proces van desistance tot stand komt doordat 
iemand het wil en daarin actief participeert. Het vereist een bepaalde vorm van planning, 
waardoor het concept van desistance ‘by default’ automatisch wordt geëlimineerd. Verder 
werd geconcludeerd dat een keerpunt zoals het huwelijk crimineel gedrag kan inhiberen 
wanneer een individu is getrouwd, maar dat crimineel gedrag werd hervat wanneer het 
huwelijk strandde. Dit impliceert dat het huwelijk (het keerpunt) het individu niet heeft 
veranderd; ‘in other words, marriage changes crime, but not criminality’ (2009: 1151), wat 
Sampson en Laubs suggestie van ‘het instituut huwelijk’ als keerpunt tegenspreekt. Mul-
vey et al. (2004: 223) stellen dat blijvende, positieve gedragsverandering vereist dat een 
bewuste keuze wordt gemaakt om oude gewoonten te vermijden en nieuwe te onderhou-
den. Maruna (1999) schrijft dat families, werkgelegenheid, leeftijd of tijd niet zelfstandig 
een persoon kunnen veranderen, als die persoon niet wil veranderen. Bottoms (2014) en 
Bottoms en Shapland (2014) geven aan dat uit hun onderzoek duidelijk werd dat jongvol-
wassenen actief stappen zetten richting desistance, wat een zeer ander beeld geeft dan 
‘desistance by default’. King (2012: 3) tot slot, zegt dat het onwaarschijnlijk is dat delin-
quenten die desistance overwegen, op een dergelijke passieve manier handelen en zich 
als het ware onderwerpen aan structurele omstandigheden.

De besproken commentaren vragen unaniem om erkenning van de psychologische 
factor in het proces van desistance. Een individu maakt zijn eigen beslissingen ten aan-
zien van het aangaan van verplichtingen en verbindingen, die op hun beurt desistance 
kunnen steunen. Het interne proces dat een rol speelt in het daadwerkelijk getrouwd 
blijven en het naar de nieuwe baan blijven gaan moet worden begrepen, om te kunnen 
begrijpen hoe individuen criminaliteit op kunnen geven (Savolainen, 2009: 285). Voorts 
kaarten Giordano, Cernkovich en Rudolph (2002: 991) en Bottoms (2014) aan dat de 
toepasbaarheid van bepaalde bevindingen kan verschillen naar tijd en plaats. De bevin-
dingen van Sampson en Laub zijn afkomstig van respondenten die in de Verenigde Staten 
zijn geboren rond de tijd van de Grote Depressie. In hoeverre kunnen die resultaten iets 
vertellen over mensen die stoppen met criminaliteit in het Europa van de eenentwintigste 
eeuw? Sampson en Laub hebben dit zelf overigens ook onderkend (1993: 254). Zij geven 
aan dat een bijdrage van hun analyse is dat de historische context als basis kan dienen 
om gebieden te identificeren waarop onderzoeksresultaten consistent blijven over tijd en 

plaats en evenzeer, de gebieden waarop de onderzoeksgegevens afwijken. Savolainen 
(2009: 301) kaart deze verschillen ook aan, maar relativeert het bezwaar tegen de the-
orie, op basis van het feit dat hij heeft vastgesteld dat de invloed van de band tussen 
volwassenen (liefdesrelaties) te vinden is, zowel in het Boston van na de oorlog, als het 
Finland van tegenwoordig. 

Los van het verschil in context tussen dat decennium en het huidige, is de vraag die in 
dit onderzoek wordt gesteld of het idee van ‘by default’ ook zichtbaar is wanneer de de-
linquenten zich in het proces van desistance bevinden. De respondenten in het klassieke 
onderzoek van Sampson en Laub reflecteerden op hun leven over gebeurtenissen van tot 
50 jaar terug, op het moment dat zij werden geïnterviewd. Dit kan hun oordeelsvermogen 
hebben beïnvloed over de intensiteit van het proces op het moment dat het plaatsvond. 
Zoals gezegd wordt in deze studie onderzocht hoe de respondenten hun leven zien tijdens 
het proces van stoppen of doorgaan met criminaliteit.

Al deze overdenkingen, bezwaren, commentaren en aanvullingen hebben geleid tot 
de ontwikkeling van alternatieve theorieën voor het verklaren van desistance, die op ver-
schillende punten tegemoet komen aan de aspecten waarin onderzoekers de theorie van 
Sampson en Laub onvolkomen achten. De focus van deze theorieën is van structureel en 
sociologisch naar een meer psychologisch uitgangspunt verschoven, waarin de rol van 
human agency wordt benadrukt. In het volgende worden de theorieën van Peggy Giordano 
en collega’s, Shadd Maruna en Raymond Paternoster en Shawn Bushway besproken.

1.3.1 Cognitieve transformatie – focus op onderliggende motieven
Een alternatieve, psychologische theorie is ontwikkeld door Peggy Giordano en collega’s. 
Deze theorie is vooral gericht op cognities, met een latere aanvulling die gericht is op emo-
tionele ontwikkelingen in desistance. Volgens Giordano, Cernkovich en Rudolph (2002) 
wordt er in de theorie van Sampson en Laub te weinig focus gelegd op de stappen die 
een individu neemt richting het stoppen, terwijl het accent ligt op de omgeving. Zij hebben 
vastgesteld dat huwelijk noch baanstabiliteit sterk linken aan desistance bij mannen of 
vrouwen. Andersom geredeneerd concludeerden ze wel dat respondenten die getrouwd 
waren en een baan hadden (of vergelijkbaar traditioneel sociaal kapitaal hadden opge-
bouwd) minder vaak betrokken waren bij criminele activiteiten. Verder stippen zij het punt 
aan van de tijd die is verstreken sinds de respondenten van Sampson en Laub volwassen 
werden en de veranderde culturele en economische omstandigheden tegenwoordig. 

Giordano et al. wijzen de theorie van Sampson en Laub overigens geenszins van de 
hand, maar geven aan enkele aspecten te missen in de keerpunten-theorie. De eigen 
rol van het individu wordt volgens hen onvoldoende onderkend; in de interactie met de 
omgeving heeft een persoon zelf ook een aandeel. De potentiele veranderingen worden 
in deze theorie ‘hooks for change’ genoemd. Zij kunnen fungeren als katalysatoren, maar 
het individu zelf moet hierop adequaat reageren. Ze moeten er als het ware op ‘aanhaken’. 
Daarbij geven ze aan dat de onderliggende mechanismen eveneens moeten worden on-
derzocht. Waar de theorie van Sampson en Laub het ‘hoe’ verklaart, wordt het ‘waarom’ 
niet besproken (Giordano, Schroeder & Cernkovich, 2007: 1605). De motivatie van het 
individu wordt niet voldoende uitgediept. Daarbij zijn de traditionele bronnen van sociale 
controle in mindere mate beschikbaar dan een aantal decennia geleden (mensen trouwen 
minder snel, er zijn minder banen) en dit geldt des te meer voor mensen die deel uitmaken 
van een minderheidsgroep. Daarom is het zinvol potentiele stoppers meer te conceptuali-
seren als ‘architecten’ van hun eigen desistance (Giordano, Cernkovich & Rudolph, 2002: 
1052). 
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Er worden vier vormen van cognitieve transformatie beschreven (Giordano, Cernko-
vich & Rudolph, 2002: 1000-1002), die in de volgorde zoals opgesteld door Giordano en 
collega’s kunnen plaatsvinden, maar eveneens simultaan en elkaar versterkend. Ten eer-
ste een verschuiving in de bereidheid om te veranderen. Voor de tweede transformatie is 
blootstelling aan een ‘hook’ noodzakelijk, alleen bereidheid tot verandering is doorgaans 
onvoldoende. De reactie op een ‘hook’ is daarom van belang. De transformatie kan ook 
tot stand komen doordat het in aanraking komen met de ‘hook’ iemand beïnvloedt en 
een cognitieve connectie wordt gevormd. Reflectie speelt een grote rol in dit proces, de 
persoon moet de ontwikkeling als positief beschouwen en daarbij als fundamenteel onver-
enigbaar met criminaliteit. (Een pro-sociale houding volgt niet vanzelf uit de juiste binding.) 
Het derde type cognitieve transformatie treedt op als delinquenten zich een beeld kunnen 
vormen van een conventionele ‘replacement self’. Als deze nieuwe identiteit aanspreekt, 
kan deze worden verkozen boven de huidige identiteit in de marges van de maatschappij 
en fungeren als een filter in het nemen van besluiten: ‘iemand als ik’ doet ‘zulke dingen’ 
niet. Deze bredere, meer allesomvattende constructie van de nieuwe identiteit kan on-
dersteunen in andere taken richting desistance. De vierde transformatie, het sluitstuk, is 
hoe het individu uiteindelijk tegen delinquent gedrag en de complete criminele levensstijl 
aankijkt. Het proces van stoppen is pas compleet volgens Giordano et al. als het individu 
die handelingen niet meer ziet als positief, haalbaar of zelfs maar persoonlijk relevant. 

Een uitgangspunt is dat veelplegers vaak weinig mogelijkheden hebben om conventi-
onele gewoonten op te bouwen en hiermee ook weinig ervaring hebben opgedaan in hun 
verleden. Dit terwijl deze ‘hooks’ een belangrijke rol kunnen spelen door een opening/
mogelijkheid in de juiste richting te bieden. Het individu kan zichzelf in een andere positie 
plaatsen en sociale ervaringen met contrasterende situaties opdoen (iemand met een 
legale inkomstenbron, iemand met een wetsgetrouwe partner), welke een nieuwe defini-
tie geven en als blauwdruk kunnen fungeren van hoe verandering mogelijk is (Giordano, 
Schroeder & Cernkovich, 2007: 1607). Ook spelen emoties mee in de ervaringen met het 
aannemen van andere rollen en de emotionele identiteit beïnvloedt het stoppen of door-
gaan (2007: 1608). Giordano et al. (2007: 1610) noemen drie manieren waarop verschui-
vingen in emoties steunend kunnen zijn in het desistance proces. Ten eerste, wanneer 
een individu tijdens de periode van jonge volwassenheid de mogelijkheid krijgt andere 
rollen aan te nemen. In een breed spectrum aan sociale situaties, kan dit resulteren in 
een afname van de positieve gevoelens die eerder waren gekoppeld aan crimineel gedrag. 
Ten tweede, de positieve feedback van de sociale omgeving die een jongere ontvangt 
op crimineel gedrag, zal waarschijnlijk minder worden als hij volwassen wordt. Tot slot 
geven Giordano et al. (2007: 1610) aan dat een derde verandering op emotioneel gebied 
is dat een individu beter in staat is zijn emoties op een sociaal geaccepteerde manieren  
te reguleren.

 De noodzakelijke cognitieve transformaties zijn niet alleen aan elkaar gerelateerd, 
maar inspireren en sturen daarbij gedrag. Acties die hieruit voortkomen en die niet slechts 
door ‘predictor effects’ (zoals wanneer de echtgenoot het individu dwingt afstand te ne-
men van de slechte vrienden) kunnen worden verklaard, worden beschouwd als ‘agentic 
moves’. De cognitieve transformaties en de agentic moves die hieraan kunnen worden 
gekoppeld, worden vervolgens geassocieerd met duurzame gedragsverandering (Giorda-
no, Cernkovich & Rudolph, 2002: 1003). Uiteindelijk gaat het volgens Giordano et al. om 
het nieuwe zelfbeeld, niet om de controlefunctie, zoals beschreven door Sampson en 
Laub. Laub en Sampson op hun beurt, geven aan dat zij een vorm van cognitieve transfor-
matie zien bij sommige delinquenten, maar dat de meesten stoppen met criminaliteit ‘in 
response to structurally induced turning points’ (2003: 149; verg. Bottoms & Shapland, 
2014).

De theorie van Giordano en collega’s gaat om het opbouwen van een nieuw zelfbeeld 
(een ‘replacement self’), door middel van cognitieve en emotionele transformaties. De 
cognitieve transformatie kan plaatsvinden met behulp van ‘hooks’ waar een desister als 
het ware aan kan haken. De emotionele transformatie vindt vooral plaats in samenspel 
met de omgeving, als het individu kan oefenen met andere rollen in sociale situaties en 
andere reacties op gedrag ervaart. In deze theorie is dus een sterke sociale component 
aanwezig; de interactie met de omgeving kan stimulerend werken en kansen bieden. De 
rol van het individu blijft volgens Giordano et al. echter noodzakelijk voor het proces van 
desistance, het belang van agency wordt centraal gesteld. In hoeverre ervaren jongvol-
wassenen dat ze kunnen oefenen met andere rollen en worden de ‘hooks’ die Giordano 
en collega’s identificeren terug gevonden in hun verhalen? Giordano en collega’s geven 
het voorbeeld van een persoon die een baan aangeboden krijgt. Als er sprake is van een 
succesvolle ‘hook’, beïnvloedt dit aanbod de persoon, waardoor deze een cognitieve con-
nectie maakt en er een proces van reflectie op gang komt. De uitkomst van dit proces is 
dat de persoon vindt dat de nieuwe situatie niet verenigbaar is met zijn leven als delin-
quent. Een pro-sociale reactie volgt dus niet vanzelf op een ‘hook’ zoals een aanbod voor 
werk. Zijn deze ‘hooks’ ook in de interviews terug te horen? Hier wordt in dit onderzoek 
naar gekeken.

1.3.2 Goedmaken – een reconstructie van het zelfbeeld
Een van de meest invloedrijke theorieën vanuit psychologisch perspectief is die van 
Shadd Maruna, gebaseerd op de Liverpool Desistance Studie. Volgens deze theorie is het 
noodzakelijk om het verhaal van een individu te begrijpen om de persoon zelf te begrijpen. 
Maruna stelt dat de etiologie van desistance veel meer psychologisch dan sociologisch 
van aard is. Het gedrag dat leidt naar een conventioneel leven komt voort uit de gevoe-
lens, kennis en morele overwegingen van een individu. Een narratief dat volgens Maruna 
desistance begeleidt, brengt ‘het individu’ terug in het proces. Dus tegengesteld aan de 
theorie van Sampson en Laub, waarin desistance de uitkomst is van de gehechtheid aan 
sociale en maatschappelijke instituties, zijn volgens deze alternatieve theorie subjectieve 
factoren een noodzakelijke voorwaarde voor desistance (Savolainen, 2009: 286). 

Delinquenten die stoppen met criminaliteit construeren een zogenaamd verlossings-
vertoog (redemption script) – het narratief5, waarin ze zichzelf definiëren als in essentie 
goede mensen, die onder invloed van omstandigheden zijn gedwongen zich tot criminali-
teit te keren. Echter, met de hulp van anderen is een delinquent in staat dit deel van het 
leven achter zich te laten en kan hij doen wat hij ‘was always meant to do’. Dit nieuwe 
zelf fungeert als een stimulans en activeert het individu om het dankbaar goed te maken 
met de maatschappij, of iets terug te geven aan de maatschappij (Maruna, 2001: 87). 
De narratieven spelen in dit proces van het opnieuw definiëren van het zelf de sleutelrol: 
Maruna (1999: 5) stelt: ‘The heart of my argument is this: eventually the culturally shaped 
cognitive and linguistic processes that guide the self-telling of life narratives achieve the 

5 Een narratief in dit soort onderzoek is het relaas van een participant waarin hij vertelt over 
diens leven: een levensverhaal. Maruna (2004) heeft verder onderzoek gedaan naar de manier 
waarop mensen zich in narratieven verklaren en gebeurtenissen uitleggen. Positieve en nega-
tieve gebeurtenissen kunnen worden uitgelegd als zijnde: intern of extern; stabiel of instabiel; 
globaal of specifiek. Maruna geeft aan dat het doorgronden van deze cognities kan helpen bij 
het begrijpen van desistance en hij suggereert dat er mogelijk een verband bestaat tussen 
de manier waarop delinquenten gebeurtenissen verklaren en desistance (2004: 196). Ook 
Stevens (2012: 15) benadrukt het belang van de narratieven in het proces van stoppen met 
criminaliteit en stelde vast dat bewoners van een therapeutische gemeenschap narratieven 
gebruikten om hun identiteit te reconstrueren, zodat desistance voor de lange termijn kon 
ontstaan. 
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power to structure perceptual experience, to organise memory, to segment and purpo-
se-build the very ‘events’ of a life. In the end, we become the autobiographical narratives 
by which we ‘tell out’ our lives.’

Het positieve zelfbeeld is niet nieuw gecreëerd, maar wordt door de desister als 
het ware in zichzelf gevonden en van daar naar buiten gebracht. Maruna beschrijft dat 
desisters en persisters op een aantal punten van elkaar verschillen, in dat desisters 1) 
kernovertuigingen vaststellen die het ‘ware zelf’ van een persoon bepalen; 2) een opti-
mistische perceptie hebben van persoonlijke controle over hun lot; 3) een wens hebben 
om productief te zijn en iets terug te willen geven aan de maatschappij, met name aan 
de volgende generatie (2001: 88). Dit proces heeft hij ‘making good’ genoemd en impli-
ceert een ‘process of freeing one’s “real me” from the external constraints or “finding the 
diamond in the rough”’ (2001: 95). Maruna pleit voor de overtuiging dat mensen kunnen 
veranderen en hiermee tegen determinisme6 (1999: 6). 

Maruna’s theorie en bevindingen zijn niet of nauwelijks teruggevonden in onderzoek 
van anderen (Healy, 2013: 561). Sampson en Laub geven aan dat het goedmaken in hun 
onderzoek niet als een van de belangrijkere motieven voor desistance kon worden ge-
vonden (2003: 149), al wilden sommigen van hen hun gedragingen wel goedmaken, een 
verlossingsvertoog werd ook niet gevonden (2003: 279). Paternoster en Bushway (2009: 
1107) zijn het eens met deze theorie wat betreft het onderdeel dat een fundamentele 
en intentionele verschuiving in zelfbeeld nodig is voor desistance. Echter, zij verschillen 
van mening met Maruna, in zijn overtuiging dat het niet nodig is om een nieuwe, meer 
conventionele identiteit te ontwikkelen. De delinquent heeft al een pro-sociaal beeld van 
zichzelf en ‘verdraait’ het verleden om zijn toenmalige daden te kunnen verklaren. Pater-
noster en Bushway stellen dat volgens hen een nieuwe identiteit opbouwen wel nodig is 
en dat dit de delinquent motivatie en richting voor verandering biedt (2009: 117). Healy 
en O’Donnell concluderen dat desisters die zich aan het begin van hun traject van stoppen 
bevinden, zich niet richten op hogere doelen als goedmaken, maar zich meer bekommeren 
om ‘normaal worden’ en conventionele rollen voor zichzelf vinden. Pas als dat gelukt is, 
kunnen ze zich met doelen van een andere orde bezig gaan houden (Healy & O’Donnell, 
zoals geciteerd in Healy, 2013: 561). 

De kern van Maruna’s standpunt is, kort gezegd, dat mensen stoppen met delinquentie 
door zichzelf opnieuw te definiëren, nu als een – in essentie – goed mens, zonder een vol-
ledig nieuwe identiteit te creëren. Na opbouw van dit leven wil de ex-delinquent graag de 
relatie met de samenleving herstellen en zijn eerdere gedrag goedmaken. Maar desistan-
ce is een immense transformatie, laat die voldoende ruimte voor overwegingen richting de 
bredere samenleving? Hierin kan leeftijd en morele ontwikkeling eveneens een rol spelen. 
In hoeverre zijn de respondenten van Maruna (gemiddelde leeftijd 30,7 jaar (2001: 49)) 
vergelijkbaar met de respondenten in onderhavig onderzoek, die zich in de jongvolwas-
sen levensfase bevinden? De vraag of bredere, overstijgende motieven om te stoppen 
(goedmaken, teruggeven aan de maatschappij) nog tijdens het proces van desistance 
ontstaan, is een aandachtspunt in dit onderzoek. De verwachting in het huidige onderzoek 
is dat verandering op een conventioneel niveau, een band opbouwen met vrienden, familie 
en de maatschappij, zoveel moeite kost dat er nauwelijks tijd en ruimte overblijft voor der-
gelijke nobele overwegingen (verg. Healy, 2013). Het element van het verlossingsvertoog 

6  In zijn artikel uit 2012, gericht op beleid, breekt Maruna dan ook een lans voor een verschui-
ving in paradigma van de huidige werkwijze waarin de professional een delinquent behandelt 
richting desistance, naar een werkwijze waarin het initiatief tot desistance bij de delinquent 
wordt gelegd.

is eveneens een aspect waarvan zal worden onderzocht in hoeverre het voorkomt onder 
de participanten in deze studie. Zien respondenten zichzelf feitelijk als een goed mens die 
door de omstandigheden in deze positie gedwongen is?

1.3.3 Gevreesde zelf – identiteitsverandering ten goede
Sampson en Laub geven aan dat hun theorie in tegenspraak is met onder meer de theorie 
van Giordano et al., omdat hun data aangeven dat desistance kan plaatsvinden zonder 
cognitieve transformatie (Laub & Sampson, 2003: 278-279). Paternoster en Bushway 
(2009: 1106) stellen dat de zware focus op de sociale component in de theorie van 
Giordano et al. (2002) niet overeenkomt met hun bevindingen. Zij geven aan dat het inten-
tioneel veranderen meer cognitief is en plaatsvindt op individueel niveau; intern – niet di-
rect in interactie met anderen. De nieuwe sociale netwerken worden volgens Paternoster 
en Bushway (2009) pas opgezocht en gemobiliseerd wanneer de nieuwe, conventionele 
identiteit al naar buiten is gekomen. Desistance begint met een delinquent die besluit te 
veranderen en zich gaandeweg het proces realiseert dat zijn zelfgevoel verandert. Al met 
al is hun theorie meer individualistisch en cognitief dan de theorie van Giordano et al. 
(2002). Paternoster en Bushway denken de meeste overeenkomst te hebben met Farrall 
en Maruna in de zin dat zij allen denken dat ‘sustained desistance most likely requires a 
fundamental and intentional shift in a person’s sense of self’ (2009: 1107).    

Raymond Paternoster en Shawn Bushway (2009) delen het psychologische uitgangs-
punt met Giordano et al. en Maruna, maar ze beargumenteren dat het vooral een kwestie 
van rationele keuze is. Hierin zetten zij zich ook expliciet af tegen andere psychologische 
theorieën. Zo menen zij dat de sociale relaties en de mogelijkheid te experimenteren 
met andere rollen heel belangrijk zijn, maar pas plaatsvinden nadat een delinquent heeft 
besloten te veranderen. Na dit besluit volgt de verandering in zelfperceptie (2009: 1106). 
Waar Maruna (2001: 88) aangeeft dat het ‘echte zelf’ wordt bevrijd vanuit een bestaande 
persoonlijkheid, stellen Paternoster en Bushway dat het nodig is het oude zelf af te wer-
pen (2009: 1107) en een nieuwe identiteit te creëren (King, 2012: 4). 

Paternoster en Bushway argumenteren dat een persoon zijn toekomstige identiteit 
waarin alles nog mogelijk is (de ‘possible self’) kan veranderen naar een ‘positive possible 
self’7, wanneer hij tot de conclusie komt dat continueren op de huidige weg leidt tot een 
toekomstige ‘feared self’ (2009: 1107). Wanneer de voordelen van een conventioneel 
leven in zicht komen, worden de nadelen van het criminele bestaan aan elkaar gekoppeld, 
wat leidt tot een ‘crystallization of discontent’. Een enkele klacht of ontevredenheid is on-
voldoende om iemands commitment aan criminaliteit teniet te doen, maar het aan elkaar 
koppelen van alle nadelen heeft wel de potentie om deze te ondermijnen (2009: 1124). 
Een crimineel realiseert zich dat desistance op de lange termijn minder kost dan doorgaan 
met criminaliteit en met het besluit te stoppen ontvouwt zich als het ware ‘a specific and 
realistic route, roadmap, or strategy to take in order to realize that self, and steps that can 
be deliberately taken to change one’s life in a way consistent with that self’ (2009: 1149). 
Deze auteurs zijn van mening dat delinquenten actief en intentioneel verandering creëren 
naar een niet-criminele, maar conventionele identiteit, wat resulteert in een verandering in 
hun criminele neigingen. Iemand die een identiteitsverandering heeft ondergaan, is daar-
om een andere persoon (2009: 1150). Desistance komt voort vanuit human agency en 
leidt tot verandering in de sociale omgeving, die het individu vervolgens helpt om succes-
vol de verandering naar een pro-sociale identiteit te maken (2009: 1129). Barry (2013) 
deelt de zienswijze van Paternoster en Bushway dat delinquenten niet stoppen omdat ze 
iets te winnen hebben bij desistance, maar omdat ze iets te verliezen hebben wanneer 

7 Ook wel ‘desired self’ genoemd.

1



42

Hoofdstuk 1

43

Verschillende benaderingen van desistance

ze doorgaan. Bottoms en Shapland (2014) geven aan dat zij aspecten van het concept 
van de ‘feared self’ ook hebben gevonden in de interviews van de Sheffield Desistance 
Study (SDS).

Ondanks dat de SDS studie wel resultaten vindt die het concept van de ‘feared self’ 
ondersteunen, wordt de expliciete rationele keuze motivatie niet gevonden. In plaats daar-
van zou desistance ontstaan vanwege een gevoel dat de ‘desired self’ niet overeenkomt 
met het huidige leven (Bottoms & Shapland, 2014). De theorie van Paternoster en Bush-
way verschilt eveneens van die van Maruna – naast het bovengenoemde argument van 
het al dan niet afwerpen van de oude identiteit – in het feit dat het motief om te stoppen 
primair egocentrisch is. Het individu wil geen triest figuur aan de rand van de samenleving 
worden, maar het goedmaken met de samenleving is niet (noodzakelijk) een onderdeel 
van deze persoonlijke transitie. Maruna (1999: 8) geeft aan dat beide theorieën uitgaan 
van een persoon die doelmatig en bewust gedrag vertoont, maar dat narratieve theorieën 
het individu niet uitsluitend beschouwen als een wezen dat rationeel handelt. De narratie-
ve theorie neemt ook attituden, emoties en zelfbeeld in overweging en probeert daarmee 
ook gedrag te verklaren dat verre van rationeel lijkt te zijn. Maruna (1999: 9) stelt dat als 
delinquenten inderdaad zouden stoppen op het moment dat zij rationeel besluiten dat 
criminaliteit niet loont, de recidive cijfers veel lager zouden liggen, omdat desistance veel 
meer inhoudt dan een besluit of keuze om te stoppen.

Sampson en Laub (2005) hebben bezwaar tegen het feit dat een rationele keuze 
benadering – zoals die van Paternoster en Bushway – geen rekening houdt met de wijze 
waarop invloeden zoals het huwelijk, het hebben van werk of andere structurele factoren 
persoonlijke beslissingen beïnvloeden. In hun visie stelt deze benadering agency voor 
als een statische entiteit die alleen het stabiele deel van een persoon vertegenwoordigt 
en ontbreekt de erkenning dat mensen hun voorkeuren zelf construeren. Men kiest zijn 
voorkeuren en acties gezamenlijk om nieuwe voorkeuren – die nu nog onbekend zijn – te 
ontdekken of te construeren (Sampson & Laub, 2005: 38). 

King (2012) weidt in het algemeen uit over dit argument en zegt dat veel theorieën 
over agency te zeer focussen op de individualisatie thesis. Zijn onderzoek wees uit dat, al 
kunnen potentiele desisters een beeld hebben van hoe ze willen veranderen, ze niettemin 
altijd (tenminste deels) afhankelijk zijn van omstandigheden, institutionele onzekerheid 
en structurele factoren. Het concept van intentionele zelf-verandering ‘should not be inter-
preted as the individual simply deciding what it is that they want to do or who they want 
to become’ (2012: 15). 

Paternoster en Bushway (2009) gaan in hun theorie uit van een identiteitsverande-
ring op basis van een rationale keuze voor wat het meest oplevert. Een ‘positive possible 
self’ wordt verkozen boven een ‘feared self’. Voor deze stap naar een conventioneel leven 
is human agency noodzakelijk. In het huidige onderzoek wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat het concept van rationele keuze teveel gesimplificeerd wordt, waardoor 
de beperkingen die een potentiele desister tegenkomt kunnen worden onderschat en de 
zware emotionele consequenties van een dergelijke verandering niet ten volle worden 
ingecalculeerd. Zijn de overwegingen over een ‘possible self’ en daaruit voortkomend een 
‘feared self’ te onderscheiden in de verhalen van de participanten? En ligt er daadwerke-
lijk de koele afweging ten grondslag aan desistance, de vraag wat uiteindelijk meer kost 
dan oplevert? 

1.4 SAMENSPEL VAN MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN EN AGENCY
Naast de theorieën over de invloed van omgeving en het individu, wordt hier een derde 
invalshoek onderscheiden. Deze is afkomstig van Farrall, Bottoms en Shapland, die een 
relatie tussen beide eerder besproken benaderingen leggen. De invalshoek bouwt verder 
op het concept van de welbewuste agency, maar heeft oog voor de ingrijpende verandering- 
en in de maatschappelijke en politieke omgeving. Zij onderzochten hoe de bredere sociale 
structuren het individu en zijn omgeving beïnvloeden en schetsen daarmee de bredere, 
maatschappelijke condities die eveneens een rol spelen in het proces van stoppen met 
criminaliteit. Dit is dus een dynamischer invalshoek. De twee soorten theorieën worden 
niet precies overgenomen. Wanneer de sociologische benaderingen worden aangehaald, 
wordt de sociale omgeving niet als een vaststaand gegeven beschouwd. Deze omgeving 
is in die zin minder stabiel dan in de theorie van Sampson en Laub. Waar Sampson en 
Laub de invloed van onder meer werk en liefdesrelaties bestudeerden, worden hierin over-
stijgende factoren als het veranderlijke politieke klimaat aangehaald en de positie waarin 
(voormalig) veelplegers hierdoor terecht komen. Ook worden de verscheidene psychologi-
sche benaderingen niet an sich overgenomen. De combinatie van de beide invalshoeken 
wordt dan ook met name gezien in het erkennen van de invloed van de bredere maat-
schappelijke factoren (sociologisch) en het belang van human agency (psychologisch). 

1.4.1 Maatschappelijke structuren
Farrall, Bottoms en Shapland (2010) onderzochten bredere sociale structuren en politieke 
ontwikkelingen daarin en bespreken vervolgens de mogelijke implicaties hiervan voor de 
individuele ex-delinquent. Ze observeren dat er in desistance onderzoek veel aandacht 
is voor factoren als familie, werkgelegenheid en het verhuizen bij criminele vrienden van-
daan, maar minder voor factoren op meso- en macroniveau en hoe deze factoren de 
integratie van ex-delinquenten in de maatschappij kunnen faciliteren of juist belemmeren. 

Farrall, Bottoms en Shapland (2010) bespreken drie thema’s waarin structurele ver-
anderingen zijn opgetreden in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen decennia: werkge-
legenheid, familie en de huizenmarkt en tot slot criminaliteitsbeleid. De bevindingen ten 
aanzien van de ontwikkelingen van de werkgelegenheid zijn hierboven onder het kopje van 
het aspect werk reeds uitgebreider genoemd. Door de evolutie op de arbeidsmarkt in de 
afgelopen dertig jaar zijn banen voor ex-delinquenten steeds minder bereikbaar. Doordat 
de arbeidsmarkt is ontwikkeld naar een kenniseconomie, is het moeilijker ‘ongeschoold’ 
werk te vinden. Tevens is een tweedeling ontstaan tussen mensen met schriftelijke kwa-
lificaties (diploma’s, certificaten), die als ‘employable’ worden beschouwd en de mensen 
zonder deze schriftelijke bewijzen die als ‘unemployable’ worden beschouwd. Nog los hier-
van maakt de meer wijdverbreide noodzaak om een VOG te kunnen overhandigen en de 
steeds (hogere) eisen om deze te verkrijgen zelfs de optie uitzendwerk te doen moeilijker8  
(Farrall, Bottoms & Shapland, 2010). De economische structuren en veranderingen in 
scholing hebben voor ex-delinquenten het proces van desistance danig beïnvloed doordat 
de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een baan anders is geworden. In sommige 
culturen of sociale netwerken kunnen familie of vrienden hierin een bemiddelende rol 
spelen9, maar de toegenomen hindernissen maken desistance en deelname aan de ar-
beidsmarkt moeilijker.

De laatste jaren is er een enorme verschuiving van het huwelijk richting samenwo-
nen zichtbaar in het Verenigd Koninkrijk (evenals elders in Noord-Europa10) en daarbij een 

8 De grote invloed van de overheid op het kunnen krijgen van werk, werd twee decennia geleden 
in de VS overigens ook reeds gesignaleerd door Sampson en Laub (1993: 248).

9 Zie ook Calverley (2013).
10 Toevoeging van de auteur, artikel bespreekt alleen het Verenigd Koninkrijk.
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groei in complex samengestelde gezinnen. De gezinnen die samen in een huis wonen 
zijn gemiddeld kleiner, waardoor er meer huizen nodig zijn. Daarbij is het percentage 
huiseigenaren gestegen en het percentage huurders gedaald. Dit in combinatie met de 
financiële crisis, maakt dat het voor jonge mensen lastiger is geworden om zelfstandig te 
gaan wonen. Te meer als de gezinnen waaruit deze jongeren voortkomen weinig financiële 
middelen hebben en/of als ze geen contact meer hebben met hun gezinnen. Het effect 
van samenwonen versus trouwen is mede hierdoor erg lastig te meten. 

Politiek beleid ten aanzien van criminaliteit en het strafrechtsysteem hebben even-
eens een verandering ondergaan. Zo is criminaliteit sinds halverwege de jaren ‘70 een 
populair onderwerp geworden voor politici en een prominent onderwerp in verkiezingscam-
pagnes. Verder is het punitieve karakter in de aanpak van criminaliteit gestegen. In Enge-
land en Wales is de gevangenispopulatie sterk gestegen, omdat er vaker detentiestraffen 
worden opgelegd dan in het verleden en de detentie die wordt opgelegd, duurt langer. 
Voorheen was het idee mensen te straffen en rechten te ontnemen, maar deze rechten te-
rug te geven zodra de straf voorbij was. Tegenwoordig lijkt de ideologie te verschuiven naar 
een idee waarin de delinquent een soort ‘non-citizen’ (2010: 558) wordt, die het onder 
protest of zelfs geheel niet wordt toegestaan terug te keren naar de maatschappij. Voorts 
lijkt rehabilitatie volgens Farrall et al. (2010) te zijn geherdefinieerd. Waar eerst nadruk 
werd gelegd op het helpen van delinquenten met de praktische obstakels naar desistan-
ce, wordt nu vooral gekeken naar het veranderen van de risicofactoren in het criminele 
profiel. Herintreden in de maatschappij speelt volgens de auteurs een ondergeschikte rol. 
Een ‘risico agenda’ is opgekomen. Er is een sterke interesse in de kenniseconomie voor 
het kunnen inschatten van risico en de notie van het kunnen beschermen van ‘een pu-
bliek’. In het strafrecht worden beslissingen dan ook geleid door risico-inschattingen, die 
gebaseerd zijn op voormalige ervaringen met groepen delinquenten waar de delinquent 
in kwestie overeenkomsten mee vertoont. Uitgaande van de ervaringen met overeenkom-
stige groepen sluit dit in het geval van mensen die ernstige delicten hebben gepleegd al 
snel de mogelijkheid uit dat zij kunnen veranderen. Farrall et al. geven aan dat de centrale 
boodschap van de risicobenadering dan niet meer ligt op goed doen, maar vooral op het 
voorkomen van kwaad (2010: 560). De trend is mensen te categoriseren op basis van 
hun ‘risiconiveau’, in de veronderstelling dat deze categorie de komende jaren hetzelfde 
blijft. Hiermee wordt de boodschap uitgezonden dat men niet verwacht dat iemand kan 
veranderen. Dit is weinig motiverend voor de dader zelf, maar ook niet voor de reclasse-
ringswerker, die wellicht het idee krijgt dat zijn moeite bij voorbaat al nutteloos is. Juist 
in de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar, waarin gedragspatronen, normen en waarden 
worden aangepast van adolescentie naar volwassenheid en desisters op zoek zijn naar 
een maatschappelijk geaccepteerde identiteit, is deze categorisering niet stimulerend11.  

1.4.2 Integratie ondanks obstakels
Uitgaande van de sterke daling in criminaliteitscijfers in de levensperiode van 20-29 jaar, 
onderzochten Shapland en Bottoms (2011) de sociale en morele waarden van een groep 
recidiverende jongvolwassenen aan het begin van deze leeftijdsfase. Zij vonden dat veel 
van deze jongeren er verrassend conformerende normen en waarden op nahielden, gezien 
hun levensstijl. Het toekomstbeeld dat zij voor zichzelf zagen, was ook conventioneel: 
huisje, boompje, beestje en een baan. Desondanks konden deze normen en waarden blijk-
baar niet alle delicten voorkomen. Volgens Shapland en Bottoms liggen neutralisatietech-

11 Maruna ageert in zijn theorie eveneens tegen deze vorm van determinisme, wanneer hij aan-
geeft dat desisters een optimistische perceptie hebben van persoonlijke controle over hun lot. 
In tegenstelling tot de risicobenadering kan het individu wel degelijk veranderen en heeft hij die 
controle zelf in handen.

nieken niet ten grondslag aan deze dissonantie. In plaats daarvan wordt dit volgens hen 
deels verklaard door een complex maturatieproces12, waarin de motivatie om te stoppen 
tegelijk kan bestaan met een terugval in een aangeleerde criminele (gewoonte) reactie. 
Deels kan het ook worden verklaard door het spontane karakter van veel delicten, waarbij 
ook uitnodigingen tot crimineel gedrag gebruikelijk zijn. Hiermee wordt het gebruik van 
neutralisatietechnieken door delinquenten overigens niet ontkend; deze hebben Shapland 
en Bottoms zelf ook gevonden in hun data (2011: 270). De resultaten wijzen erop dat con-
formerende morele overtuigingen gebruikelijk zijn, maar niet universeel. Desistance wordt 
actief gezocht en mensen grijpen complexe cognitieve mechanismen aan om zich richting 
een meer conventionele levensstijl te begeven.

Potentiele desisters waren mentaal reeds bezig met conformerende normen en 
waarden en dachten na over het leven dat ze graag willen: een volwaardig lid van de sa-
menleving zijn. Zolang ze echter nog niet waren gestopt met delicten plegen, werden ze 
door anderen in de maatschappij niet als volwaardige burgers beschouwd. Shapland en 
Bottoms (2011: 275) zien het overbruggen van deze kloof in perceptie en alle stappen 
van desistance als een moeilijke reis. Desistance moet volgens hen worden beschouwd 
als ‘gradually acquiring a set of more virtuous dispositions’: breken met oude routines 
en bekende gedachten en in plaats daarvan nieuwe verwerven (2011: 276). Omdat dit 
traject niet plaatsvindt in een sociaal vacuüm, krijgt een desister die aan de reis begint, 
ook te maken met maatschappelijke factoren (zoals personeel van justitie of potentiele 
werkgevers) die hem (nog) beschouwen als een delinquent. Het gaat dus niet enkel om 
een interne aanpassing van routines, levensstijl en gedrag, die vanaf dan worden gevormd 
door het besluit om te stoppen. Er is tevens de invloed van de impact van externe obsta-
kels – bijvoorbeeld het vinden van werk ondanks het nadeel van een strafblad en het leren 
omgaan met het feit dat de eerste reactie van veel mensen op ‘een crimineel’ negatief 
zal zijn – en de manier waarop een individu hierop reageert (vergelijk de vorige paragraaf).

Desistance is een pad waarop mensen, als ze ouder worden, ernaar streven zich 
meer te bewegen richting de basale morele denkbeelden over de persoon die ze in hun 
eigen ogen zouden moeten zijn. Dit impliceert een moeizaam traject, deels vanwege de 
noodzaak om hun levensstijl te veranderen, deels vanwege de obstakels die deze jong-
volwassenen tegenkomen vanwege hun gebrek aan sociaal kapitaal en door bredere so-
ciale structuren, die weinig tot niet zijn gericht op re-integratie. De beperkingen van een 
niet-delinquent leven moeten worden geaccepteerd en problemen moeten bewust worden 
vermeden. Concluderend kan dit proces door middel van een maturatie theorie worden 
verklaard, maar dan wel als een theorie van actieve maturatie (Shapland en Bottoms, 
2011: 257). Een meer opzettelijke, pijnlijke en risicovolle maturatie dan voor niet-delin-
quenten van dezelfde leeftijd. 

1.4.3 Agency 
Human agency is, zoals hierboven reeds beschreven, vaak besproken in het kader van 
een theorie over desistance from crime. Onderzoekers verschillen van mening in hoeverre 
agency van invloed is op het proces van stoppen. Resumerend wat hierboven is bespro-
ken zien Sampson en Laub agency als een onbewuste invloed: op een fundamenteel ni-
veau wil het individu stoppen, maar dit is geen opzettelijke beslissing. Aanhangers van de 

12 Maturation, in het Nederlands maturatie, is letterlijk te vertalen als ‘rijping’. Deze vertaling 
heeft een biologische lading die geen recht doet aan het complexe proces dat qua lading meer 
overeenkomsten heeft met ‘volwassen worden’, met alle aspecten (biologisch, psychologisch, 
intellectueel, etcetera) die hiermee gepaard gaan. Voor een genuanceerde uiteenzetting van 
de introductie door het echtpaar Glueck en ontwikkeling van deze term in de criminologie, zie 
Weijers (2015: 534-535). 
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psychologische invalshoek, die zich richt op het individu, zien dat vanzelfsprekend geheel 
anders. Volgens Maruna heeft een individu zelf de controle over zijn lot en het bevrijden 
van de ‘echte zelf’ is vanuit die redenering een zeer bewust proces. Giordano en collega’s 
kennen eveneens een grote rol toe aan de inbreng van het individu en stellen voor deze 
individuen ‘architecten van hun eigen desistance’ te noemen. Paternoster en Bushway 
tot slot, zijn ook zeer expliciet in hun visie dat duurzaam stoppen een ‘fundamental and 
intentional shift’ inhoudt.

LeBel, Burnett, Maruna en Bushway (2008) noemen dit een ‘kip/ei vraagstuk’: wat 
komt eerst, de subjectieve veranderingen in onder meer motivatie en zelfconcept, of de 
sociale veranderingen, in bijvoorbeeld huwelijkse status of werkgelegenheid? Als sociale 
veranderingen voorafgaan aan agency, heeft het beïnvloeden van de motivatie van gedeti-
neerden om te stoppen weinig nut. Hun onderzoek toonde aan dat de manier van denken 
van de gedetineerden, voorafgaand aan hun vrijlating, een significante voorspeller was 
voor de uitkomsten na vrijlating. Spijt hebben van het verleden en zichzelf als ‘familieman’ 
beschouwen, bleek bij te dragen aan stoppen met criminaliteit. Angst voor vooroorde-
len daarentegen, hing samen met een sceptische verwachting van vooruitzichten en een 
gevoel van machteloosheid. Een gevoel gestigmatiseerd te zijn hing samen met nieuwe 
veroordelingen en detentieperiodes. Zelfvertrouwen betreffende de mogelijkheid om te 
stoppen en hoop is noodzakelijk, maar wellicht niet voldoende om te stoppen. De auteurs 
geven aan dat het hebben van hoop kan leiden tot het aangrijpen van positieve, sociale 
mogelijkheden en kan helpen bij het omgaan met teleurstellingen. Samenvattend duiden 
de resultaten erop dat de individuele cognities van groot belang zijn en voorafgaan aan le-
vens veranderende structurele gebeurtenissen: het individu kan dus inderdaad optreden 
als ‘agent’ van zijn leven.

King (2012) stelt dat hoewel de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar het sa-
menspel tussen agency en de socio-structurele context, de definitie van agency te vaag 
blijft en er te weinig aandacht is voor de invloed van de verandering van socio-structurele 
contexten. Enerzijds leggen sommige artikelen teveel nadruk op het individu, alsof het 
individu, door dit graag genoeg te willen, de sociale omgeving kan veranderen. Anderzijds 
leggen anderen teveel nadruk op de sociale omgeving, waarin het individu zelf minder 
controle heeft over gebeurtenissen. King (2012: 2) erkent de conclusie van LeBel et 
al. (2008) dat individuen kunnen optreden als ‘agents’ en zo verandering kunnen be-
werkstelligen, maar laat er direct op volgen dat elk stuk over human agency niet alleen 
aandacht moet geven aan die agency, maar ook rekening moet houden met de rol van 
structurele factoren en hoe die een ondersteunende functie kunnen hebben, maar ook 
als hinderende factor kunnen werken. In dit artikel geeft hij aan dat potentiele desisters 
altijd te maken krijgen met instituten en structuren en het is de manier waarop de desister 
daarmee omgaat, waar het volgens hem om draait. Wanneer een desister wordt gecon-
fronteerd met omstandigheden die onoverkomelijk lijken, kan hij weer terug keren naar 
oude routines of gewoonten, die misschien niet direct crimineel zijn, maar wellicht niet 
bijdragen aan desistance. Daarbij heeft hij waarschijnlijk minder pro-sociaal kapitaal om 
op terug te vallen. Zoals eerder vermeld als kritiek op Paternoster en Bushway: ‘Central to 
the concept of agency in desistance is the notion of intentional self-change. However, this 
should not be interpreted as the individual simply deciding what it is that they want to do 
or who they want to become, but rather it should entail an understanding of how the indi-
vidual devises workable means of achieving these aspirations and, moreover, of how they 
determine realistic, yet desistance-focused, alternatives under conditions of institutio- 
nal uncertainty and structural change.’ Een gebrek aan continuïteit in het streven naar de 
desistance gerelateerde doelen is dus geen reflectie van een gebrek aan commitment aan 

het doel, of een vergissing in het voorspellen van realistische aspiraties. In plaats daarvan 
reflecteert het het feit dat doorslaggevende momenten in het proces van desistance sterk 
worden gestructureerd door het sociaal, cultureel en materieel kapitaal van een individu. 

Bottoms (2014) stelt in bredere zin – aansluitend bij King (2012) – eveneens dat 
agency altijd moet worden bezien als iets dat plaatsvindt binnen een bepaalde structurele 
en culturele context. Ook met deze interactie moet rekening worden gehouden. Hij vindt 
dat agency inhoudt dat het individu zijn eigen keuzes kan maken, die zeker wat betekenen 
voor zijn toekomst, maar dat die keuzes wel worden gemaakt onder omstandigheden waar 
het individu weinig tot geen controle over heeft. De kracht van agency in het proces van 
desistance is tot op zekere hoogte dus betrekkelijk. Zo wijst King (2012) erop dat een 
potentiele desister gedurende het proces van stoppen daarom ook nog overtredingen 
kan plegen in reactie op onzekerheid, maar de identiteit en sociale rol die hij voor zichzelf 
heeft bedacht (als niet-delinquent) blijven gewoon bestaan. In deze studie wordt onder-
zocht of dergelijk gedrag voorkomt.

1.4.4 De dynamiek van de eerste concrete stappen
Twee onderzoekers vonden op basis van hun resultaten dat in het proces van desistan-
ce verschillende stadia kunnen worden onderscheiden. Murray (2011) heeft een groep 
desisters (50) en jongeren die nooit delicten hebben gepleegd – non-offenders – (62)  in 
de leeftijdscategorie van 13 tot 19 jaar oud geïnterviewd. Van de 50 desisters zijn er 
slechts 8 in het jeugdrecht terechtgekomen, de delicten van de anderen leidden tot een 
huisbezoek of waarschuwing, niet tot formele aanklachten (2011: 28). Het onderzoek is 
dus gericht op tieners die enkele delicten hebben gepleegd, maar geen criminele carrière 
hebben opgebouwd. In hoeverre deze resultaten ook van toepassing zijn op jongvolwassen- 
en is niet duidelijk. Echter, Murray (2011) stelt dat uit haar interviews met de desisters 
en non-offenders, twee onderdelen naar voren kwamen: de gebeurtenissen die leidden 
tot het stoppen zelf, maar het daarna ook volhouden en de uitdagingen die daarbij komen 
kijken. Het missen van de leuke kanten van het plegen van delicten, het weerstaan van 
verleidingen, gepest worden (en uitgedaagd om delicten te plegen) en het verkrijgen van 
een hogere sociale status door het plegen van delicten, is iets wat door beide groepen 
ervaren werd. De non-offenders zagen deze voordelen van criminaliteit, maar kozen er 
alsnog voor zich niet te laten overhalen door deze leuke kanten. Voor desisters was het 
een uitdaging de leuke kanten van delicten plegen aan zich voorbij te laten gaan, in het 
doorzetten en volhouden van de beslissing om te stoppen. Volgens Murray (2011: 37) is 
gestopt blijven derhalve aan te merken als een tweede stadium in het desistance proces.

Healy (2010) pleit voor het onderzoeken van desistance terwijl het plaatsvindt. Ook 
benadrukt zij het belang van het beter in beeld brengen van de dynamiek van het proces 
door minder tijd te laten verstrijken tussen de meetmomenten (2010: 172). Zij heeft in 
haar onderzoek een onderscheid gemaakt tussen twee groepen, de primaire en secundai-
re desisters. Primaire desistance houdt in dat de persoon (zelf) aangeeft 1 maand geen 
delicten te hebben gepleegd en moet vooral worden gezien als een hiaat in criminele ac-
tiviteiten. Secundaire desistance betekent dat iemand aangeeft een jaar geen delicten te 
hebben gepleegd en is als zodanig een meer permanente vorm van ‘geen delicten plegen’. 
Beide groepen zijn afgezet tegen een groep die nog wel delicten pleegde. Het was ‘less 
likely’ dat de secundaire desisters op criminele wijze dachten, zij hadden minder pro-crimi-
nele attituden en liepen een lager risico opnieuw te worden veroordeeld, dan de groep die 
nog delicten pleegde (2010: 66). Wat betreft de primaire desisters, was het ‘significantly 
less likely’ dat zij op criminele wijze dachten, blijk gaven van pro-criminele attituden, soci-
ale problemen ervoeren of werden aangemerkt als ‘hoog risico’, dan huidige overtreders. 
Ook waren zij hun criminele carrière vaak op hogere leeftijd gestart en waren ze vaak ou-

1



48

Hoofdstuk 1

49

Verschillende benaderingen van desistance

der ten tijde van het interview, dan de groep die nog delicten pleegde (2010: 68). De leef-
tijd waarop werd gestart met criminaliteit was alleen van belang voor primaire desistance, 
wat overeenkomt met het consistente resultaat dat leeftijd en criminele geschiedenis zich 
onder de bekendste voorspellers van criminaliteit bevinden. Sociale factoren speelden bij 
beide vormen van desistance een kleinere rol, maar werden wel steeds duidelijker door 
de tijd heen (2010: 169). De primaire desisters, hoewel korter gestopt dan de secundaire 
desisters, gaven dus minder blijk van criminele neigingen dan de secundaire desisters. De 
resultaten duiden er kortom op dat juist de eerste stadia van verandering worden geka-
rakteriseerd door dramatische en plotselinge cognitieve veranderingen bij in elk geval een 
deel van de desisters (2010: 75). Met dit onderzoek toont Healy (2010) aan dat er een 
belangrijke en soms heftige ontwikkeling plaatsvindt in de periode dat een persoon net is 
gestopt met criminaliteit. Meer kennis krijgen van de dynamiek van deze ontwikkeling, dit 
proces, is van belang om te ontleden hoe desistance precies verloopt.

Farrall, Bottoms en Shapland (2010) en Shapland en Bottoms (2011) verwachten dat de 
structurele invloeden die door hen zijn besproken een significante invloed hebben op de 
weg naar desistance van voormalig veelplegers. Het vinden van een baan en huisvesting 
kan veel moeite kosten en de politiek nodigt niet uit tot verandering. De onderzoekers 
geven aan dat sociale structuur dus een zinvol studieveld betekent voor desistance-onder-
zoekers, te meer aangezien sociale structuren niet alleen belemmerend, maar juist ook 
faciliterend kunnen werken in het desistanceproces. In hoeverre zijn maatschappijbrede, 
structurele aspecten van invloed op jongvolwassen veelplegers in Nederland? Zij zijn zich 
waarschijnlijk bewust van de potentiele belemmeringen, of juist faciliteiten / kansen van-
uit de samenleving. Is deze kennis of ervaring van invloed op hun keuze voor het proces 
van desistance? En welke rol speelt agency hierin? 

1.5 CONCLUSIE
In dit eerste hoofdstuk zijn verschillende theorieën die desistance – of invloeden op dit 
proces – verklaren de revue gepasseerd. Per theorie zijn tevens vragen geformuleerd. 
Resumerend is het volgende besproken: 

Vanuit een sociologisch standpunt zien Sampson en Laub de verklaring voor de-
sistance in de keerpunten die een individu in interactie met de omgeving (op grotendeels 
onbewust niveau) ertoe bewegen te stoppen, teneinde de investering in diezelfde omge-
ving niet verloren te laten gaan. Overkomt dit een persoon (gebeurt dit ‘by default’), of zijn 
hierin wel degelijk de invloed van agency en motivatie terug te vinden? 

Vanuit een psychologische kijk op het proces concluderen Giordano en collega’s 
dat desistance ontstaat, doordat een persoon cognitieve en emotionele transformaties 
ondergaat en hiermee een ‘replacement self’ opbouwt. Deze transformaties worden uit-
gelokt doordat een de sociale omgeving van het individu ‘hooks’ biedt, waar het individu 
op zijn beurt ‘aan moet haken’. In hoeverre ervaren jongvolwassen veelplegers echter 
dat ze kunnen oefenen met andere rollen en worden de ‘hooks’ die Giordano en colle-
ga’s identificeren terug gevonden in hun ervaringen? Maruna sluit zich in zoverre aan bij 
Giordano en collega’s, in dat ook hij concludeert dat voormalig criminelen een nieuwe 
identiteit creëren. Dit gebeurt aan de hand van een verlossingsvertoog. Aanvullend hierop 
wil het individu volgens Maruna de relatie met de maatschappij herstellen en zijn eerdere 
gedrag goedmaken. Als desistance inhoudt dat er een nieuw zelf wordt gecreëerd, bete-
kent dit een immense transformatie, laat die voldoende ruimte voor overwegingen van 
goedmaken richting de bredere samenleving? De verwachting in het huidige onderzoek is 
dat verandering op een conventioneel niveau, een band opbouwen met vrienden, familie 

en de maatschappij, zoveel moeite kost dat er nauwelijks tijd en ruimte overblijft voor 
dergelijke nobele overwegingen. Het element van het verlossingsvertoog is eveneens een 
aspect waarvan zal worden onderzocht in hoeverre het voorkomt onder de participanten 
in deze studie. Zien respondenten zichzelf feitelijk als een goed mens die door de om-
standigheden in deze positie is gedwongen? Paternoster en Bushway stellen dat een 
persoon met een criminele levensstijl13 besluit te stoppen, omdat een rationele afweging 
hem tot het besef doet komen dat stoppen meer oplevert dan doorgaan met criminaliteit. 
Het toekomstbeeld van een ‘positive possible self’, weegt zwaarder dan dat van een 
‘feared self’ – een toekomstig zelfbeeld dat niet optimistisch stemt. Human agency is in 
dit proces essentieel. In het huidige onderzoek wordt verwacht dat het concept van een 
rationele keuze in desistance te simplistisch wordt getekend. De obstakels die een po-
tentiële desister tegenkomt lijken hiermee te worden onderschat en de zware emotionele 
consequenties van een dergelijke verandering lijkt onvoldoende te worden ingecalculeerd. 
Zijn de overwegingen over een ‘possible self’ en daaruit voortkomend de ‘feared self’ te 
onderscheiden in de verhalen van de participanten? En ligt er daadwerkelijk de rationele 
afweging ten grondslag aan desistance, dat wil zeggen de vraag wat uiteindelijk meer kost 
dan oplevert? 

Farrall, Bottoms en Shapland (2010), Shapland en Bottoms (2011) en Bottoms 
(2014) stellen een dynamisch beeld voor. Kort gezegd: agency moet altijd worden bezien 
als iets wat plaatsvindt binnen een bepaalde structurele en culturele context. Een context 
die stimulerend, maar ook belemmerend kan werken. De interactie tussen agency en de 
structurele, maatschappelijke context is van belang in desistance. Een individu kan wel 
zijn eigen keuzes maken – en deze hebben betekenis voor zijn toekomst – maar deze keu-
zes worden wel gemaakt onder omstandigheden waar het individu weinig tot geen controle 
over heeft. De kracht van agency in het proces van desistance is tot op zekere hoogte 
dus betrekkelijk. In hoeverre zijn maatschappijbrede, structurele aspecten van invloed op 
jongvolwassen veelplegers in Nederland? Zijn zij zich bewust van de potentiele belemme-
ringen, of juist faciliteiten / kansen vanuit de samenleving? Is deze kennis of ervaring van 
invloed op hun keuze voor het proces van desistance? En welke rol speelt agency hierin? 

Dit onderzoek is gespitst op zowel de factoren uit de sociologische benadering (bin-
dingen) als op de verschillende aspecten van de psychologische invalshoek, maar kijkt 
ook naar de mogelijke invloed van veranderingen in de maatschappelijke en politieke 
omgeving. Tegen deze achtergrond worden de vragen die zijn opgeworpen in dit onderzoek 
meegenomen en afgezet tegen de data, om duidelijkheid te krijgen in hoeverre deze the-
orieën van toepassing zijn op het proces van stoppen met criminaliteit onder jongvolwas-
sen veelplegers in Nederland.

13 Om te voorkomen dat een bepaalde term zo vaak in de tekst terugkomt dat het storend wordt, 
is ervoor gekozen verschillende aanduidingen door elkaar te gebruiken. De woorden ‘crimi-
neel’, ‘delinquent’, ‘veelpleger’ en ‘iemand met een criminele/delinquente levensstijl’ worden 
afgewisseld. In dit hele onderzoek wordt, indien gebruik wordt gemaakt van het materiaal van 
een andere auteur, aangesloten bij diens terminologie: ‘criminal’ wordt ‘crimineel’. ‘Offender’ 
is een neutrale term die weinig zegt over de ernst van de delicten en zich lastig laat vertalen, 
hierin is de woordkeuze niet vastgelegd. Verder in het onderzoek waar desistance breder wordt 
beschouwd dan sec het stoppen met delicten plegen, zal vaker worden gesproken over het op-
geven van een criminele of delinquente levensstijl, omdat hierin meerdere aspecten van deze 
manier van leven in acht worden genomen. In alle gevallen wordt hoe dan ook een persoon 
bedoeld die meermaals de wet overtreden heeft, met in elk geval meerdere misdrijven (niet 
‘slechts’ overtredingen). 
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2.1 INLEIDING
Zoals beschreven in de Inleiding is dit onderzoek opgebouwd uit 3 meetmomenten. Nadat 
er data waren verzameld en geanalyseerd over de achtergronden van jeugdige veelplegers 
– in 2007 en 2008, meetmoment 1 – ontstond de vraag naar het proces van stoppen 
met criminaliteit. Daarop is besloten tot een verkennende studie om te ontdekken welke 
thema’s er spelen in het proces van stoppen met criminaliteit onder jongvolwassen veel-
plegers. Tegelijkertijd is er een literatuurstudie gedaan, waarvan de bevindingen in het 
vorige hoofdstuk zijn beschreven. In dit hoofdstuk wordt de verkennende studie besproken 
en wordt toegelicht hoe de focuspunten zijn gekozen die ten grondslag liggen aan het 
huidige onderzoek. Deze focuspunten zijn ontstaan in wisselwerking tussen de literatuur-
studie en de verkennende studie. Vervolgens zullen deze focuspunten worden uitgediept: 
welk onderzoek bestaat er reeds over deze thema’s en wat is de relevantie ervan voor  
dit onderzoek?

2.2 DE VERKENNENDE STUDIE
In de periode september 2008 tot juni 2011 is vanuit de Universiteit Utrecht een klein-
schalig, kwalitatief onderzoek verricht naar het proces van stoppen met criminaliteit door 
jongvolwassen veelplegers, om te verkennen welke factoren hierin een rol spelen. Zo-
als in het vorige hoofdstuk besproken, nam rond die tijd het onderzoek naar desistance 
in Europa (en ook specifiek in Nederland) een vlucht (zie bijvoorbeeld Bersani, Laub & 
Nieuwbeerta, 2009). Een lacune bestond er echter nog in de gegevens over jongvolwas-
senen, hoewel juist zij een boeiende doelgroep vormen. De jongvolwassenheid leek op 
dat moment reeds een logische levensfase om te bestuderen, gezien onder meer de 
onderzoeksresultaten van Moffitt (1993) en haar welbekende leeftijds-criminaliteitscurve. 
Jeffrey Arnett (2000, 2007) heeft door zijn onderzoeken en publicaties extra de aandacht 
op deze levensfase gericht en het belang voor focus op deze periode uiteengezet.14 De 
relevantie nam hierdoor eens te meer toe. Er is dan ook gekozen om de focus juist op deze 
groep te richten en vooral breed te verkennen wie deze jonge mensen zijn. Hoe ziet hun 
leven eruit? Wat hebben zij meegemaakt? Door welke feiten zijn zij in aanraking gekomen 
met justitie? Waarom zijn zij gestopt met hun criminele gedragingen en wat heeft hen 
daarbij geholpen? Hoe zien zij de toekomst? Wat hebben ze nodig om hun desistance vol 
te houden? Hoe verloopt het proces van stoppen met criminaliteit bij deze leeftijdsgroep? 
Zijn er specifieke, opvallende factoren in het proces van stoppen met criminaliteit bij  
deze leeftijdsgroep?

2.2.1 Respondenten
Er werd besloten jongvolwassenen die voorheen crimineel actief waren geweest te inter-
viewen, om op deze wijze meer te weten te komen over hun leefwereld, afwegingen en 
keuzes. Kortom, via interviews werd beoogd een eerste indruk te krijgen van een mogelijk 
antwoord op de vragen waarmee de vorige paragraaf werd afgesloten. Echter, in contact 
komen met voormalig jeugdige veelplegers bleek niet eenvoudig. Doordat ze gestopt wa-
ren, althans niet meer in de recente politieregistraties opdoken, hadden ze in principe 
geen contact meer met politie, justitie en reclassering. Maandenlang zijn contacten bij 
politie, reclassering en andere (jeugd- en woon-)organisaties in heel Nederland gevraagd 
of zij recente informatie over en – via-via – contact met inmiddels gestopte jeugdige veel-
plegers hadden. Daarbij ging het om jongvolwassen die langdurig en doorgaans zwaar in 
de criminaliteit hadden gezeten en waarvan de meesten meermaals in detentie hadden 

14 Het werk van Jeffrey Arnett over ‘emerging adulthood’ wordt hieronder bij het concept jongvol-
wassenheid verder besproken.

gezeten, ook wel aangeduid als jonge ‘draaideurcriminelen’ of ‘carrière criminelen’. De 
zoektocht heeft een groep van 25 respondenten opgeleverd, verspreid over het hele land. 
Bij controlevragen tijdens het interview bleek dat twee daarvan toch niet als echte ‘de-
sisters’ konden worden beschouwd, omdat ze nog wel degelijk bleken open te staan voor 
mogelijk financieel aantrekkelijke, criminele ‘klussen’. Een derde interview viel af omdat 
het voornamelijk om zedendelicten bleek te gaan en dit een aparte categorie delicten 
vormt. Zo zijn uiteindelijk de verhalen van 22 respondenten over gebleven. 

Binnen de groep van 22 respondenten liepen de gepleegde delicten zeer uiteen, 
maar diefstal, inbraak en drugshandel kwamen veel voor, evenals straatroof en (zware) 
mishandeling. Bij meer dan de helft was sprake van een combinatie van vermogens- en 
geweldsdelicten, wat correspondeert met de bevinding dat (jeugdige) veelplegers zelden 
‘specialisten’ maar meestal ‘generalisten’ zijn (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010: 37). 
Bijna de helft van de groep had een niet-Nederlandse achtergrond. Een kwart had een 
Marokkaanse achtergrond; bijna een derde had een Surinaamse en/of Antilliaanse ach-
tergrond. Deze oververtegenwoordiging van de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse 
herkomstgroepen komt overeen met de resultaten uit onderzoek naar Zeer Actieve Veel 
Plegers in de Landelijk Monitor Veelplegers (Tollenaar & Van der Laan, 2013a: 6). De on-
derzoeksgroep bestond uit twee vrouwen en twintig mannen; de gemiddelde leeftijd van 
de respondenten was 23 jaar, met één uitschieter naar boven van 36 jaar. De overgrote 
meerderheid was tussen de 20 en 27 jaar oud (Weijers, Van Drie & Van Groningen, 2013).

2.2.2 Methoden
Zoals genoemd werd de keuze gemaakt jongvolwassen ex-veelplegers te interviewen, 
naast de literatuurstudie. Er is gestart met het opstellen van een vragenlijst, aan de 
hand waarvan de interviews konden worden uitgevoerd. Alle relevante thema’s, zoals hier-
boven aangestipt, zijn hierin opgenomen en de lijst is verdeeld in drie onderdelen: ach-
tergrond (thuissituatie, familie, school), delictgeschiedenis (welke delicten zijn gepleegd, 
welke daarvan zijn bekend bij justitie, welke consequenties zijn hieraan verbonden en 
hoe zijn deze beleefd) en desistance (hoe, wat, wanneer en met hulp van wie). De uitein-
delijk ontwikkelde, uitgebreide vragenlijst is gebaseerd op de levensloopcriminologie.15 
Het voordeel van dit dynamische kader is dat de focus ligt op de veranderlijkheid van het 
individuele traject, waardoor desistance als proces kan worden benaderd. Hunter (2010: 
2) beschrijft het als volgt: ‘the area of life-course criminology seeks to understand how 
an individual begins in crime, persists, and eventually desists, and how desistance is 
achieved throughout the entire course of a person’s life’. 

Alle respondenten zijn uitgebreid geïnterviewd, waarbij de vragenlijst werd doorlopen, 
maar waarbij ook de ruimte en tijd werd genomen om van de lijst af te wijken en uit te 
wijden als de respondent meer vertelde – een semi-gestructureerde manier van intervie-
wen (Beyens & Tournel, 2010: 199-232). De interviews, die één tot tweeënhalf uur duur-
den, werden gezamenlijk afgenomen door twee vrouwelijke, getrainde interviewers op een 
neutrale locatie. Vrouwen worden door de doelgroep als minder bedreigend ervaren dan 
mannen en hebben daardoor gemakkelijker toegang tot meer informatie dan mannelijke 
onderzoekers (Kleemans, Korf en Staring, 2008: 333). Met behulp van de opstelling van 
de stoelen, lichaamshouding en taalgebruik werd getracht zoveel mogelijk een ontspan-
nen sfeer te creëren. De gesprekken zijn op band opgenomen en vervolgens, nadrukkelijk 
anoniem, in verbatim uitgewerkt. Deze verbatims zijn vervolgens met behulp van codes op 
thema (familie, liefdesrelatie, school/werk, human agency, wat helpt wel/niet bij stoppen 
met criminaliteit) geanalyseerd (zie ook Maruna, 2001: 170-174).

15 De vragenlijst opgesteld voor en gebruikt tijdens de verkennende studie is opgenomen in de 
bijlage. 

2



54

Hoofdstuk 2

55

Een verkennende studie – drie inzichten

Het is duidelijk dat deze explorerende studie methodologisch een aantal beperkingen 
had. Zo is er specifiek naar gestopte jongvolwassenen gezocht (purposive sampling en 
snowball sampling (Robson, 2002: 264-265)) en bestond er geen randomisatie, wat tot 
een bias kan hebben geleid. De groep bestond uit slechts 22 respondenten, een aantal 
zo klein dat er niet met enige zekerheid uitspraken over kunnen worden gedaan. Tevens 
is er geen datatriangulatie (Decorte & Zaitch, 2010: 134) toegepast, waardoor er weinig 
bekend is over de validiteit en betrouwbaarheid van de studie. Waar mogelijk is de ga-
tekeeper (Decorte & Zaitch, 2010: 156) (van politie, reclassering of andere organisatie) 
gevraagd naar informatie over de respondent, om het verhaal te toetsen. Dit was echter 
niet in alle gevallen mogelijk en waar dit wel mogelijk was, waren de betrokkenen boven-
dien niet op de hoogte van het volledige verhaal. Toch heeft dit explorerend onderzoek 
wel resultaten opgeleverd waar verder onderzoek op door kon borduren, het heeft licht 
geworpen op welke noties er leven onder de doelgroep en welke thema’s en overtuigingen 
vaker terugkomen. 

2.2.3 Interessante noties
De motieven die de jongvolwassenen opgaven om te stoppen met criminaliteit, gaven 
richting aan het huidige onderzoek. De belangrijkste drie inzichten die uit de verkennende 
studie en de literatuur naar voren zijn gekomen en als basis van het huidige onderzoek 
dienen worden in het tweede deel van dit hoofdstuk besproken en geïllustreerd met voor-
beelden uit de verkennende studie. In deze paragraaf worden bevindingen besproken die 
niet zozeer richting gaven aan het huidige onderzoek, maar wel een interessant licht op 
desistance werpen. Daarom zullen de noties in de conclusie van dit boek ook nogmaals 
worden teruggehaald en afgezet tegen de resultaten van het onderzoek, om te achterha-
len of deze noties ook in het onderzoek worden gevonden.

Confrontatie met consequenties
Af en toe gebeurde het dat respondenten, zodra het ‘vaste’ deel van het interview was 
afgelopen, uit zichzelf begonnen te vertellen. Een aantal jongeren gaf aan dat ze nooit zo 
lang door zouden zijn gegaan als zij eerder met consequenties waren geconfronteerd. Zo 
zei een Nederlandse jongen – met 30 jaar de op een na oudste van de respondenten – ‘Als 
de mensen van buitenaf mij meer in de gaten hadden gehouden op momenten dat jij een 
klein delict gaat plegen, bijvoorbeeld het strijker pistool en ze gaan je in de gaten houden, 
van goh, waar is die jongen eigenlijk mee bezig? Spijbelen? Waarom het lang leve de lol 
leven? Noem allemaal maar op… Waarom doe je dat? Dat doe je alleen maar omdat je 
onzeker bent, omdat je leuk gevonden wil worden door iedereen. Als ze toen al hadden 
ingegrepen, was het niet gebeurd.’ En een jongen van 21 vertelde dat zijn moeder vrij 
passief was en hij veel zelf kon bepalen: ‘Misschien dat dat juist een valkuil is geweest. 
Dat als ik wat jonger was geweest en de riemen wat waren aangetrokken, het anders had 
afgelopen. Wie weet?’ Een Surinaamse jongen zei: ‘Als mijn moeder het op mijn veertien-
de had geweten en ze had me toentertijd een pak slaag gegeven, dan had ik het nooit 
gedaan, denk ik. Dat denk ik wel.’ Ook vertelden twee jongens en een meisje dat ze liever 
eerder gepakt waren, of hulpverlening hadden gekregen. Eén reageerde op de vraag of hij 
voor een bepaald delict opgepakt was met: ‘Nee, eigenlijk niet. Achteraf gezien vind ik dat 
best wel jammer, omdat ik, als dat toen gebeurd was… misschien ging die knop dan iets 
eerder om.’ Een meisje dacht dat als ze goede hulp had gekregen na het misbruik dat ze 
op jonge leeftijd had meegemaakt, het allemaal niet zo ver was gekomen.

Snel geld
Veel jongeren gaven aan dat snel verdiend geld minder waard is dan geld waarvoor hard 
is gewerkt. Een 21 jarige Marokkaanse jongen zei: ‘Ik zal je heel eerlijk zeggen: ik heb 
veel geld in m’n leven gezien, maar alles komt en gaat. Alles, alles wat is gekomen, is ook 
weer gegaan. Begrijp je, je houdt niets over van iets waarvan jij niet denkt: wow, hier heb 
ik moeite voor gedaan en ik hou het nog. Kan niet. Je houdt niets over, niks, niks. Dat 
noemen wij in onze cultuur dan zwart geld, kan geen geluk mee.’ Een ander vertelde: ‘Easy 
come, easy go.’ Een jongen van bijna twintig jaar was van mening: ‘Strengere politie helpt 
misschien ook niet. Ik weet wat helpt. Ik persoonlijk weet wat helpt: ze op hun portemon-
nee pakken. Hun moeten beseffen dat al die uren dat ze daar staan, met werk verdien je 
meer in totaal. Zie je het voor je, 65 jaar en dan nog met een kraspen in je handen? Maar 
dan nog. Het is gestolen geld, het gaat zo snel op. Zweetgeld gaat veel langer mee. Je 
denkt twee keer na voordat je het opmaakt. Als ik terug denk, dan maakte ik per dag 70 
euro en nu geef ik dat per maand uit! Maar pak ze op hun portemonnee.’

Neutralisatietechnieken
Ook kwamen neutralisatietechnieken regelmatig in verhalen naar voren. Zo geeft een 
jongen van 27 aan dat hij geen spijt heeft van een steekincident waarbij hij zijn tegen-
stander onder andere in zijn nek heeft gestoken: ‘Heb ik totaal geen spijt van, dat vind ik 
helemaal niet erg. Iemand wou mij ook kwaad doen, dus ja…’ Ook heeft hij geen spijt van 
de drugshandel: ‘En ja, dat drugs verkopen… Ja, ik zie niet waarvoor ik daar spijt van zou 
moeten hebben. Als ik het niet had verkocht, dan had iemand anders het wel. Dus zo is 
die denkwijze. En ja, ik heb ervan kunnen leven, ik heb ervan kunnen eten en mijn familie 
ook, dus…’ Betrokkenheid in drugshandel was voor een ander zelfs een goede motivatie 
er niet aan te beginnen: ‘Ik kende mensen die zich ook hadden bezig gehouden met drugs 
en die zelf ook waren gaan gebruiken. En als je dan ziet hoe die mensen kapot gaan, dan 
denk je: nee, daar wil ik niet tussen zitten, he?’ De algemene toon ten aanzien van drugs 
is dat drugsgebruikers het zichzelf aandoen en als zij ervoor zouden kiezen het niet te 
verkopen, de junks wel naar een ander zouden gaan.

Dezelfde jongen die geen drugs ging gebruiken vanwege het afschrikkende effect 
van wat hij zag bij anderen, vertelt ook over zijn afwegingen in het kiezen van zijn ‘slacht-
offers’, waarmee hij zijn geweten schoon redeneert: ‘Kijk, weet je wat het is? Ik heb nooit 
iets van… Nee, alles wat ik heb verhandeld, is nooit van een particulier af gekomen. Dat 
met heling ook. Het waren gestolen goederen, maar het kwam allemaal uit de winkel. Ik 
heb als ik, als ik iets tegenkwam dat van iemand persoonlijk was gestolen, dan kocht 
ik het niet, want dat ging gewoon tegen mijn principes in. Kijk een, een bedrijf is ervoor 
verzekerd. Die krijgt het op de een of andere manier, via derving of whatsoever, krijgt ie 
het wel weer terug. Zo’n werkgever heeft een eigen risico van 500 euro, nou, dat vind ik 
redelijk laag. Dus die, die, die eh, loopt daarmee geen risico’s. Zo’n heel groot, zo’n, een 
megagroot eh, bedrijf net als Comfort, of nee, wat was het nou? Travelcard! Die, die, ja 
die, die lopen eh daadwerkelijk eh, de risico’s. Maar ook zij zijn daar weer voor verze-, of 
tegen verzekerd.’ Het argument dat een delict pas slachtoffers heeft als er direct contact 
is – zoals bij een overval, inbraak en straatroof – komt  vaker naar voren. Een andere 
jongeman gaf aan van slechts een paar delicten spijt te hebben: ‘maar dat was echt voor 
de mensen’. Voor grootschalige diefstallen uit bedrijven had hij geen last van wroeging, 
omdat ‘men daar toch wel voor verzekerd was’ en hij niemand tegen was gekomen.

Naast deze noties, kwamen er uit de verkennende studie en literatuur nog drie inzichten 
naar voren die van belang zijn geweest voor de opzet van het huidige onderzoek. Deze drie 
worden in de volgende paragraaf besproken.
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2.3 DRIE INZICHTEN
Uit de verkennende studie en de bestaande literatuur komen drie inzichten naar voren, 
waar de opzet van het huidige onderzoek op is gebaseerd. Ten eerste: de levensfase van 
de jongvolwassenheid is een interessante periode om desistance te bestuderen. Deze 
periode blijkt een periode van ontwikkeling en verandering, die kansen biedt voor veran-
dering weg van criminaliteit. Ten tweede werd duidelijk dat het zinvol is het proces van 
desistance te onderzoeken terwijl het plaatsvindt. Ten derde kwam aan het licht dat moti-
vatie en de ontwikkeling hiervan tijden het proces van desistance een boeiend vraagstuk 
vormen. De verwachting, op basis van zowel het literatuuronderzoek als de uitkomsten 
van de verkennende studie, is dat deze factoren van belang zijn in desistance. Daarom is 
besloten dat deze punten leidend moesten zijn voor het onderzoek. De factor  jongvolwas-
senheid wordt ten eerste verder uitgewerkt, gevolgd door de keuze voor het onderzoeken 
van desistance terwijl het plaatsvindt, tot slot wordt de factor motivatie nader toegelicht.

2.3.1 Jongvolwassenheid
De levensfase van de jongvolwassenheid is gekozen als invalshoek voor de verkennende 
studie (2009-2011). De respondenten zijn dan ook voornamelijk gezocht op basis van dat 
criterium. Vervolgens zijn er in de verkennende studie goede indicaties gevonden voor het 
belang van nader onderzoek naar desistance in deze periode, aansluitend op bevindingen 
uit de literatuurstudie. Desistance vindt doorgaans plaats in het derde decennium van ie-
mands leven, stelt Bottoms (2014). Een veelheid aan andere onderzoeken heeft dit even-
eens uitgewezen (Farrall, Shapland & Bottoms, 2010: 561; Blokland & Palmen, 2013; 
Pruin & Dünkel, 2015: 11-12; Ulmer & Steffensmeier, 2014). Zou het dan niet verstandig 
zijn juist die levensfase te bestuderen? Dit is geen recente notie; Sampson & Laub bena-
drukken reeds in 1993 de noodzaak van het bestuderen van de overgang van de adoles-
centie naar volwassenheid, om de ontwikkeling van sociale banden in de volwassenheid 
te begrijpen (1993: 250). Daarom ligt de focus van dit onderzoek op deze levensfase.

Een verschuiving in de leeftijd waarop jongeren stoppen met criminaliteit is ook zicht-
baar in verschuivingen in de onderzoeksresultaten in westerse landen. In de age-crime 
curve van Moffitt is de top van delinquentie nog zichtbaar op de leeftijd van achttien jaar 
(Moffitt, 1993). Zij geeft aan dat de ‘adolescence limited’ delinquenten stoppen op de 
grens met volwassenheid, omdat ze hun leven heroverwegen en inzien dat doorgaan met 
criminaliteit hun toekomst schade toebrengt. Uit onderzoek van Donker (2004: 2) blijkt 
dat jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 nog steeds verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de geregistreerde delicten. Moffitt en collega’s (2002; zoals geciteerd in 
Donker 2004: 2) beargumenteren zelf eveneens dat de theorie moet worden aangepast 
naar de huidige opvatting dat de volwassenheid pas na 25 jaar aanvangt. Recent Duits 
onderzoek ziet de piek tot ongeveer 25 jaar doorlopen (Pruin & Dünkel, 2015: 11-12). Far-
rington et al. (2006) noemt op basis van de Cambridge Study dat de gemiddelde criminele 
carrière (wat betreft veroordelingen) duurde van 19 tot 28 jaar. Inmiddels wordt het volle-
dige derde decennium van het leven van een individu gemarkeerd als periode waarin crimi-
neel gedrag afneemt (Bottoms, 2014; Bottoms & Shapland, 2014). Bottoms en Shapland 
(2014) herkennen het heroverwegen van levenskeuzes, eerder benoemd door Moffitt, on-
der respondenten die begin twintig waren, ook bij de meer persisterende jongvolwassen- 
en. Bijleveld, Van der Geest en Hendriks (2015) hebben na onderzoek onder een groep 
van hoogrisico-mannen (die deels in de residentiele jeugdzorg zijn opgegroeid, afkomstig 
waren uit achterstandswijken en probleemgezinnen en zelf als kind probleemgedrag lieten 
zien) geconcludeerd dat voor deze groep de criminaliteitsniveau’s langere tijd verhoogd 
bleven. Er was pas een afname in omvang en frequentie van delictgedrag zichtbaar toen 
de mannen 30 jaar of ouder waren (2015: 143).

‘Emerging adulthood’ is de term die Jeffrey Arnett heeft geïntroduceerd om de leeftijds- 
periode van 18 tot 25 (2000) of tot achterin de twintiger jaren (2010) te beschrijven. De 
term geeft aan dat het gaat om een periode tussen de adolescentie en de ‘echte’ volwas-
senheid. Arnett (2007a) stelt dat deze periode wordt gekarakteriseerd door het verkennen 
van de eigen identiteit en de mogelijke richtingen en rollen in het leven. Het is een tijd 
van instabiliteit, focus op het zelf, een gevoel zich ergens tussenin te bevinden en een tijd 
van mogelijkheden en hoge verwachtingen. Veel aspecten van het leven worden open en 
onzeker gehouden, maar tegelijkertijd vinden radicale veranderingen plaats: het ouderlijk 
huis verlaten, school afmaken en werk krijgen – veranderingen die allemaal een stap bete-
kenen richting onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en volwassenheid. Rond de leeftijd 
van 20 jaar trouwen en een vaste baan krijgen is veel minder gebruikelijk dan twee of drie 
generaties geleden, dit wordt uitgesteld en vertraagd (Arnett, 2000). 

Verscheidene critici vroegen zich af of ‘de luxepositie’ van het in staat zijn zich een 
dergelijke periode van vrijheid te veroorloven niet voorbehouden was aan middenklasse, 
hoger opgeleide, kortom, meer bevoorrechte jongeren uit rijkere landen (Hendry & Kloep, 
2007). Maar Arnett (2007b) beargumenteerde dat deze levensfase niet afhankelijk is 
van een bepaalde mate van overvloed of toebehoort aan een hogere sociale klasse. Hij 
vond deze fase namelijk terug onder jongvolwassenen van alle sociale lagen. Sterker nog, 
jongeren uit minder bevoorrechte posities leken nog optimistischer over hun toekomst in 
vergelijking met jongeren afkomstig uit een hogere sociale klasse (2007b: 81). Met een 
langere periode van vrijheid om potentiele rollen in het leven te exploreren, schuift de 
noodzaak om te stoppen met criminaliteit en een volwassen rol aan te nemen, wellicht 
enkele jaren op.16 Hill, Blokland en Van der Geest (2016) concludeerden dat wanneer 
jongvolwassenen (18 – 24 jaar) meer tijd doorbrachten in volwassen rollen – wel aan het 
werk, maar niet meer op school, zelfstandig wonend en / of in een romantische relatie – er 
minder er sprake was van gerapporteerd crimineel gedrag. Andersom werd dat ook gevon-
den: minder tijd in volwassen rollen hing samen met meer gerapporteerde delinquentie.

Volwassen worden, ouder worden, heeft in het concept van ‘maturatie’ ook aandacht 
gekregen als reden voor stoppen met criminaliteit. Deze redenatie is inmiddels bekriti-
seerd. Bottoms (2014) stelt zelfs dat maturatie als verklaring voor desistance – zoals 
uitgelegd door het echtpaar Glueck – zijn geloofwaardigheid heeft verloren in de crimi-
nologie, omdat het belangrijkste bewijs hiervoor tautologisch zou zijn: mensen stoppen 
met criminaliteit omdat ze volwassen worden en het volwassen worden wordt – in elk 
geval deels – aangetoond doordat mensen stoppen met criminaliteit. Echter, Bottoms en 
Shapland (2014) betogen eveneens dat het concept leeftijd in desistance heroverweging 
verdient, gezien het feit dat de snelle afname van criminaliteit in de welbekende age-crime 
curve plaatsvindt wanneer mensen in de twintig zijn. Voorts benoemen ze dat de meeste 
mensen gedurende hun vroege twintiger jaren – los van het feit of zij delinquent zijn of niet 
– vinden dat zij in de afgelopen jaren volwassener en verantwoordelijker zijn geworden: ze 
hebben de eerste stappen in hun leven als volwassene gezet, het ouderlijk huis verlaten, 
een baan en een partner gevonden. Bottoms (2014) voegt eveneens toe dat gedurende 
die periode de hersenontwikkeling wordt voltooid en – vanuit subjectief oogpunt – dat 
mensen rond die leeftijd hun leven en plaats in de wereld heroverwegen. Dit is een be-
langrijk onderdeel van de transitie naar volwassenheid en kan zeker betekenis hebben 
voor desistance. 

16 De ‘maturity gap’ van Moffitt (1993) wordt als het ware verlengd, al zijn de jongvolwassenen 
geen ‘chronological hostages of a time warp between biological and social age’ (1993: 687), 
maar jonge mensen die hun weg in het leven aan het zoeken zijn en zich nog niet vast willen 
leggen.
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Met Shapland en Bottoms (2011), Bottoms en Shapland (2014) en Bottoms (2014), 
wordt er hier eveneens vanuit gegaan dat deze aparte periode qua ontwikkeling en crimi-
naliteitspatroon vraagt om een leeftijdsspecifieke benadering van desistance bij jongvol-
wassenen (Van Drie & Weijers, 2010; Weijers, Van Drie & Van Groningen, 2013; Weijers 
& Van Drie, 2014). De theoretische basis leidde tot de keuze om speciaal de aandacht te 
richten op de factoren waarvan wordt aangenomen dat ze invloed hebben op desistance, 
zoals familie, partner, werkgelegenheid en vrienden. Maar vooral werd duidelijk dat deze 
dienen te worden bezien vanuit het perspectief van de dynamische leeftijdsfase van de 
jongvolwassenheid: die van verandering en evolutie. De resultaten van de verkennende 
studie sloten hierop aan. De respondenten vertelden zeer interessante (en met regelmaat 
onverwachte) verhalen over wat hen ertoe bracht te stoppen, wat hierin een rol speelde 
en ook wat moeite kostte en tegenviel. In deze verhalen schemerde regelmatig door dat 
ouder worden hiermee te maken had. Zo bleek dat liefdesrelaties voor verschillende jong-
eren een rol speelden, twee respondenten waren hierover erg duidelijk: ‘Op een gegeven 
moment ga je niet meer met je vrienden willen hangen en eh, je kiest voor je vriendin,’ 
zegt een jongen van 21. Hiermee stellend dat zijn vriendin van groot belang was, maar 
eveneens dat dit ‘op een gegeven moment’ doorslaggevend wordt. Een ander, twintig jaar 
oud, gaf aan dat zijn vrijheid en zijn vriendin voor hem beslissend waren: ‘Ja, dat vond ik 
gewoon het ergste, dat ik die niet kon zien. Ik had zoiets van, nu moet ik echt ophouden.’ 
Naast een vriendin waren ook ouders voor hen van groot belang. Het verdriet en de zorgen 
die zij ouders ‘aandeden’, begonnen na verloop van tijd aan hun geweten te knagen. ‘Ja, ik 
merk gewoon dat ik mijn moeder veel pijn deed elke keer dat ik vastzit. Dat is de hoofdrol 
ervan dat ik het nu niet meer wil.’ ‘Het is net of ik ze teleurstel als ik gepakt word [of] de 
verkeerde kant op ga.’ ‘Mijn main-doel, mijn main-reden was eigenlijk gewoon dat ik mijn 
familie misschien kwijtraak.’ Interessant was ook dat schuldgevoelens richting het sociale 
netwerk vaak werden benoemd door de jongeren. Ondanks het beladen onderwerp, lagen 
deze dus in zoverre aan de oppervlakte dat zij ze wel in een interview wilden bespreken. 
Dit neigt naar goedmaken als reden voor desistance, zoals Maruna (2001) suggereert. 
Dit is echter niet het geval, want hoewel schuldgevoelens werden benoemd, waren ze 
geen (hoofd-)motief om te stoppen met criminaliteit. Studie en werk bleken in sommige 
gevallen ook een factor in het stoppen, maar dit was slechts voor een zeer beperkt aantal 
jongvolwassenen het geval.

Veel jongeren vertelden dat specifiek het volwassen worden hen heeft geholpen hun 
leven in heroverweging te nemen in hun daden in perspectief te zien. Een jongen van 21 
vertelde: ‘Je wordt uiteindelijk sowieso volwassener. Door de dingen die ik heb gezien ben 
ik eigenlijk veel te snel volwassen geworden. (…) Dat ik zo snel volwassen ben geworden, 
dat heeft voor de rest voor mij geen nadelen gehad volgens mij.’ Wanneer hem later in het 
interview werd gevraagd hoe hij zichzelf op dat moment zag in vergelijking met vroeger, 
zei hij: ‘Meer volwassen. Rustig. Dingen op de rit. Ja, stuk rustiger.’ Een jongeman van 29 
jaar dacht dat de combinatie van zijn gezin en het feit dat hij ouder werd hem heeft doen 
nadenken: ‘Dat komt ook omdat je ouder wordt. Doordat je weer vader wordt, doordat 
je weer na negen maanden vader bent. Mijn dochter die kruipt nu al dus dan ga je toch 
anders nadenken over alles.’ Twee jongens van Marokkaanse afkomst deelden hoe hun 
besef van het feit dat ze volwassen werden invloed had op hun besluit te stoppen. Een 
jongen van negentien vertelde dat hij zich het volgende bedacht: ‘Hoe lang wil je dit gaan 
volhouden? Je bent straks getrouwd en hebt kinderen, wil je je vrouw dan verzorgen met 
andermans geld?’ Een twintigjarige jongen vertelde aan zijn toekomst te gaan denken en 
ambities richting een gezin te ontwikkelen. Een jongen van 24 gaf aan dat hij kon stoppen 
doordat hij luisterde naar zijn moeder en vriendinnen. Toch hebben zij al eerder op hem 
ingepraat, maar toen luisterde hij niet. Gevraagd wat maakte dat hij dit keer wel luisterde 

zei hij: ‘Ik denk: het is de leeftijd ofzo.’ Tot slot, één van de twee vrouwen in de verkennen-
de studie, een 24 jarig meisje, noemde ook het feit dat ze ouder werd als reden. ‘Echt dat 
ik dacht: Nee, dit is niet meer de juiste levensstijl voor mij enzo. En ik word ouder weet 
je, dus ik dacht van: nou – dat is altijd naarmate je ouder wordt, dan ga je dingen anders 
inzien en ik denk dat dat het is: omdat ik ouder ben geworden. En dat ik nu dingen anders 
ben gaan inzien.’

Sommigen gaven ruiterlijk toe dat de verleidingen voorlopig nog wel zouden blijven 
knagen en ze niet volledig voor zichzelf konden instaan. De oudste respondent van 36 jaar 
zei: ‘Kijk als iemand tegen me zou zeggen: je krijgt honderd duizend van mij als u die jong-
en daar van zijn leven berooft. Dan zeg ik: nee. Als iemand vraagt: wil je die auto die daar 
staat van A naar B brengen in Maastricht? En hij zegt: er zit 50 kilo weed in. Dan stap ik 
in die auto en dan rijd ik gewoon naar Maastricht toe. (…) Maar als je me nu gaat vragen: 
rijd je die auto van A naar B toe? Ja, ik weet wat de straffen zijn. Ik zou er wel tien keer 
over nadenken.’ Een jongen van 25 vertelde: ‘Of ik moet echt helemaal niet te eten, niets 
te drinken hebben, echt helemaal aan de grond zitten. Soms zou ik denken dat misschien, 
dat je nog terug gaat vallen, maar ja, ik denk het niet.’

De resultaten van de verkennende studie, in combinatie met de bevindingen uit de 
literatuur nodigden zonder meer uit tot onderzoek naar deze dynamische levensfase. 

2.3.2 Proces bestuderen terwijl het plaatsvindt
Tot op heden is het proces van desistance nog niet vaak onderzocht terwijl het plaats-
vond17. Toch lijkt juist het proces van groot belang en is het ook één van de aandachts-
punten van de levensloopcriminologie (Donker, Kleemans, Van der Laan & Nieuwbeerta, 
2004: 323). Maruna (2001: 26) beschrijft dat juist het proces belangrijk is als respon-
denten spreken over ‘going straight’ of ‘making good’. ‘It is an ongoing work in progress, 
the going is the thing’. Ook Bottoms (2014) en Bottoms en Shapland (2014) bespreken 
het belang van onderzoek dat niet retrospectief van aard is (zie ook het commentaar op 
de theorie van Sampson & Laub in het tweede deel van hoofdstuk 2). Zij geven aan dat 
er in de psychologie breed bewijs is voor het feit dat gebeurtenissen van lang geleden 
vaak verkeerd worden herinnerd door de persoon aan wie de herinnering toebehoort. Het 
kan aldus Bottoms dan ook niet worden uitgesloten dat de respondenten van Sampson 
en Laub zich herinnerden welke gebeurtenissen met terugwerkende kracht belangrijke 
keerpunten leken en deze als bepalend in hun desistance proces zagen, maar vergaten of 
bagatelliseerden welke pogingen zij voor dat ‘turning point’ hadden gedaan, de moeite die 
zij er zelf in hadden gestoken. Selectiviteit speelt parten in retrospectieve verhalen, zelfs 
als een individu probeert volkomen oprecht te zijn.  

Het belang van het bestuderen van het proces van desistance terwijl het plaatsvindt, 
kwam eveneens naar voren tijdens het analyseren van de verkennende studie. De daar-
voor bestudeerde literatuur van met name Sampson en Laub, Maruna en Paternoster en 
Bushway haalde ‘turning points’ aan, een ‘verlossingsvertoog’ of een ‘feared self’ – spe-
cifieke momenten, psychologische ideeën of voorstellingen die zouden leiden tot en nood-
zakelijk zouden zijn voor desistance. Uit de analyse van de verkennende studie kwamen 
echter veel meer basale argumenten naar voren: moe zijn van de stress, een vriendin niet 
kwijt willen, ouders niet teleurstellen (Weijers, Van Drie & Van Groningen, 2013: 16). Het 
idee van Sampson en Laub over ‘desistance by default’ – onbewust zoveel hebben geïn-

17 Healy (2010) en King (2012) hebben wel ‘primary desistance’ bestudeerd, waarbij de focus 
ligt op delinquenten die zeer recent de keuze om te stoppen hebben gemaakt. Shapland en 
Bottoms (2011) en Bottoms en Shapland (2014) hebben van 2003 tot 2007 prospectief on-
derzoek gedaan waarvoor jongvolwassen veelplegers zijn gevolgd en hun stappen richting per-
sistence of (de eerste stappen van) desistance in kaart zijn gebracht.
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vesteerd in andere mensen of activiteiten dat stoppen eigenlijk vanzelf gaat – werd eerder 
ontkracht dan bevestigd. Veeleer was er sprake van een zeer bewust proces, waarbij de 
desister veel moeite moest doen en in moest leveren om door te zetten. Een illustratie 
hiervan is wat een 27 jarige jongen, de enige respondent uit de verkennende studie die 
eigenlijk toch niet volledig gestopt bleek, bekende: ‘I: Heb je nog contact met die jongens, 
met je netwerk? R: Ja, maar heel weinig. Ik moet wel toegeven, heel weinig. Ik word nog 
wel dagelijks gebeld en ik heb nog een heel aantal nummers. I: Wat denk je dat je daar-
mee gaat doen? R: Weet ik niet, ik sta er niet bij stil. I: Wil je niet echt stoppen? R: Nee, 
ook niet echt, want als ik dat echt wou, dan haal ik die nummers weg.’ 

Een jongen van negentien die vertelde nooit meer terug te willen naar diefstal en 
inbraak, gaf aan dat hij abrupt is gestopt en ook het contact met zijn delinquente vrienden 
wilde verbreken, maar dat wel zorgvuldig te willen doen. Tegelijkertijd was hij zich bewust 
van het beeld dat het zijn ouders zou geven als hij contact hield, dus van het belang die 
banden door te snijden. ‘In eerste instantie kon ik makkelijk afstand nemen van die jong-
ens, maar ik wilde niet dat ze iets verkeerds gaan denken. Ik was bang dat ze zouden 
denken dat ik een overloper was. Niet bang dat ze me wat zouden aandoen, want ik ben 
bang voor niemand. Dus wat deed ik? Ik deed het stapje voor stapje. Normaal gesproken 
was ik daar per dag vijf, zes uurtjes en nu twintig minuutjes. Gewoon even kijken en dan 
ging ik weer terug. Dat was gedurende een maand. Maar ik zei niets aan mijn ouders, ik 
was bang dat ze dachten dat ik terug ging. Dus ik kon tegen mijn ouders zeggen: vertrouw 
me nou maar.’

Er vormde zich de veronderstelling dat mensen wel eens een andere beleving van 
stoppen met criminaliteit zouden kunnen hebben als ze zich midden in het proces bevin-
den, dan wanneer het al (lang) achter hen ligt. De ervaring kan verschillend zijn wanneer 
ze dit proces proberen vast te houden terwijl ze erop reflecteren, dan wanneer ze er jaren, 
soms decennia, later op terugkijken. Een ander perspectief kan ertoe leiden dat emo-
ties van toen worden gerelativeerd, dat moeite wordt gebagatelliseerd, herinneringen niet 
kloppend zijn en hoe dan ook selectief naar boven komen, hoe oprecht een respondent 
ook tracht te antwoorden (overeenkomstig met wat Bottoms in 2014 schreef). Door deze 
afstand van het proces wordt mogelijk de nuance verloren die op het moment zelf van 
belang is. Onderzoek zou dieper kunnen ingaan op de ‘belevingskant’ van het proces, hoe 
voelt het op het moment zelf? Alleen met die kennis kunnen personen die nog aan het be-
gin staan worden gemotiveerd en ondersteund: niet zozeer met een retrospectief relaas, 
maar met een verslag van het moment waarop het proces zich afspeelt, waarin de echte 
emoties beter worden onderkend. Dit aansluitend bij Maruna (2001: 26, zie boven) dat 
juist het proces van desistance van belang is en dus onderzocht dient te worden. 

Na de verkennende studie is er door andere wetenschappers eveneens op gewezen 
dat het proces onderzoeken terwijl het plaatsvindt een interessante invalshoek is (Bot-
toms & Shapland, 2014; Healy, 2010). Deze bevindingen uit de verkennende studie en 
de literatuurstudie maakten de data van meetmoment 1 des te interessanter, omdat het 
– omgezet in een longitudinaal onderzoek – precies dat zou doen: het proces bestuderen 
terwijl het plaatsvindt. Nodeloos te zeggen was het op dat moment onduidelijk welk deel 
van de 81 minderjarigen daadwerkelijk zou gaan stoppen gedurende het onderzoek. Dit 
maakte het des te boeiender, omdat hiermee wellicht inzicht kon worden verkregen in de 
redenen dat sommigen wel en anderen niet stopten met criminele activiteiten gedurende 
het onderzoek, terwijl ze tijdens meetmoment 1 een vergelijkbare start hadden als gere-
gistreerd minderjarig veelpleger in het midden des lands. Zo kan worden bezien hoe dit 
proces kan worden gedefinieerd en gekarakteriseerd. Wanneer er meer bekend is over 
hoe het proces van desistance zich door de tijd ontwikkelt, zouden personen die momen-
teel bezig zijn met hun proces van stoppen hierin wellicht kunnen worden ondersteund. 

2.3.3 Motivatie
In het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat motivatie een factor is die waarschijnlijk 
een rol speelt in desistance, voorafgaand aan agency en dit misschien ook uitlokkend. 
Bottoms (2002; zoals geciteerd in Shapland & Bottoms, 2011: 260) heeft getracht de 
motieven waarom mensen stoppen met criminaliteit beter in beeld te brengen door ver-
schillende categorieën te definiëren. Hij heeft een typologie aangebracht in de motivaties 
van delinquenten om zich te conformeren aan de maatschappij en hij maakt een onder-
verdeling in vier verschillende motivaties, te weten: 

1)  instrumenteel: gemotiveerd door egocentrische kosten-baten afwegingen (zoals 
wanneer een individu wordt beïnvloed door een afschrikkende bedreiging); 

2)  normatief: ontstaan vanuit het feit dat een individu de maatschappelijke normen 
accepteert en / of vanuit een emotionele band met prosociale anderen (part-
ners, familie);

3)  situationeel: voortkomend uit de sociale of fysieke context van de onmiddellijke 
situatie, waarbij er geen expliciete instrumentele of normatieve dimensie aan te 
pas komt;

4)  habitueel: een vorm van conformeren die met de tijd ingesleten is in het leven en 
de gewoonten van een individu.

In de verkennende studie geeft een 24 jarige jongen aan wat zijn reden is geweest om 
te stoppen, deze motivatie kan worden ingedeeld bij het type instrumenteel. Hij vertelde 
dat er verschillende momenten een wapen op hem is gericht en ook op hem is geschoten 
door rivaliserende criminelen. Toen volgde het moment waarop de politie hem de eerste 
keer aanhield, maar op dat moment nog niks kon bewijzen. ‘Toen ben ik me gaan beseffen 
dat het eigenlijk best wel makkelijk was om gepakt te worden en om me heen waren er al 
twee mensen opgepakt. Die hadden inmiddels ook hun straf al gekregen. (…) Dus toen 
heb ik besloten om er volledig mee te st-, ja, en natuurlijk ook omdat ik ook al, of althans, 
er was meerdere malen geprobeerd om mij van het leven te beroven, dus ja. Dus dat 
allemaal samen, dacht ik: nee, het is beter als ik ermee stop.’ Een jongen van negentien 
jaar gaf een motief dat bestaat uit een instrumenteel en een normatieve component: ‘Op 
een gegeven moment dacht ik: dit is het gewoon niet waard. Al die stress die erbij komt, 
al die vragen, onzekerheid. Je hebt niets vasts en het is gewoon geen lekker gevoel. Het is 
geen baan. Je denkt van wel, maar het is niet zo. (…) Als je goed kijkt, niets weerhoudt me 
ervan om weer te gaan stelen. Maar ik wil het écht niet. Als ik weer terugdenk voel ik me 
er zo vies bij. Dan denk ik bij mezelf, ik heb gewoon een andere denkmethode, een andere 
instelling, van: ik zou het ook niet leuk vinden als de ruit is ingeslagen voor een TomTom 
van drie- vierhonderd euro. En die ramen zijn waarschijnlijk nog duurder dan de TomTom 
zelf. Maar het gaat me meer om het principe. Je voelt je dan, je wordt wakker, degene die 
dat heeft gedaan die heeft geen respect voor de medemens. Dus op een gegeven moment 
denk ik: zo wil ik helemaal niet overkomen.’ Een voorbeeld van habitueel conformeren 
tot slot, komt van een 21 jarige jongen, die vertelde: ‘Dan ga je je prioriteiten bijstellen. 
Begint als aangepast gedrag, eh bij mij begon het als aangepast gedrag. Later merkte ik 
dat dat toch niet zo verkeerd was. Ik had rust, ik had niet meer die prikkels, die woede die 
was minder. Dat beviel me wel. Ja, uiteindelijk heeft dat doorgezet, heeft zich ontwikkeld. 
Ja het is vanzelf gegaan, ik heb er niet echt voor moeten werken. Maar meer echt omdat 
je je prioriteiten gaat verstellen en ja, beetje inzicht creëert.’ 

In 2004 heeft Ros Burnett onderzoek gepubliceerd naar de motivatie van persisters 
om hun delinquente levensstijl voort te zetten en de motivatie van desisters om daar-
entegen te stoppen met delinquente gedragingen. Ze geeft aan dat deze beschrijvingen 
aanduiden wat de verscheidene motivaties typeert, maar dat ze zeker niet statisch zijn, of 
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elkaar uitsluiten. Het is eerder zo dat een individu in het verklaren van zijn gedrag kan wis-
selen tussen verschillende motivaties (2004: 165). Volgens Burnett gaven de persisters 
motivaties voor hun gedrag, verdeeld in drie categorieën: 

1) hedonisten: zij genieten van criminaliteit, de gevolgen ervan en de levensstijl die 
ermee gepaard gaat.

2) verdieners: zij gebruiken criminaliteit als ‘baan’ en genereren er een inkomen, of 
materiële winst mee.

3) overlevers: plegen delicten om aan basale behoeften of verslavingen te voldoen.
De desisters’ motivaties om te stoppen zijn volgens Burnett ook in drie typen in te delen. 

1) vermijders: zijn afgeschrikt van criminaliteit door het risico op detentie en de 
persoonlijke gevolgen.

2) bekeerden: keuren criminaliteit af, hebben nu andere normen en waarden en een 
andere levensstijl.

3) niet-starters: beschouwen voormalig crimineel gedrag als abnormaal gedrag en 
strijdig met het echte zelf.

Voor de vermijders is detentie de sleutel tot stoppen met criminaliteit: ofwel zijn ze af-
geschrikt door een of twee periodes in detentie en willen dat niet nogmaals meemaken, 
ofwel hebben ze meerdere ervaringen met detentie en komen ze tot de conclusie dat hun 
mogelijkheden en kansen in de maatschappij afnemen. Niet-starters waren de kleinste 
groep, met de minste veroordelingen. Zij gaven aan dat ze geen ‘echte criminelen’ zijn. 
Volgens hun redenatie zijn ze dan wel onterecht veroordeeld, dan wel hebben ze delicten 
gepleegd onder afwijkende omstandigheden die niet nogmaals voor zullen komen. De 
bekeerden waren het meest overtuigd van hun desistance. Ze hadden nieuwe interesses 
gevonden en hun normen en waarden bijgesteld – een partner en/of baan gevonden, kin-
deren gekregen – en wilden deze niet in de waagschaal stellen door zich bezig te houden 
met delicten (Burnett, 2004: 166-167). 

De motivatie om te stoppen die Burnett (2004) aandraagt, kan op sommige vlakken 
overlap vertonen met de motivaties die Bottoms (2002, zoals geciteerd in Shapland & 
Bottoms, 2011) suggereert als reden om te conformeren. Zo is de ‘normatieve’ categorie 
van Bottoms zeker te herkennen in de ‘bekeerde’ categorie van Burnett. Het leeuwendeel 
van de participanten gaf aan te zijn gestopt om redenen die zijn in te delen bij Burnetts 
‘vermijders’ of ‘bekeerden’. Een zestien jarige vermijder reageerde als volgt op de vraag 
wat hem nu van criminaliteit afhoudt: ‘Gewoon, mijn gedachten dat ik dan weer vast komt 
te zitten. Dat is echt mijn grootste, ja, mijn grootste angst.’ Zijn baas heeft hem bij het 
stoppen geholpen, maar vormde ook een duidelijke stok achter de deur: ‘Ik kon alles bij 
hem kwijt, zal ik maar zeggen. Ja, hij zei ook: Je moet het echt niet meer doen, want an-
ders ontsla ik je gewoon en dan ben je de lul.’ Een jongen van 24 noemde een reden die 
meer overeenkomt met de bekeerden categorie. Dit ondanks dat hij besloot te stoppen 
naar aanleiding van een detentie, wat vermijding van een volgende detentie ook een aan-
nemelijk motief had gemaakt. ‘R: Ja, omdat als je door blijft gaan zeg maar, ja, dan kom 
je steeds weer vast te zitten en weer eruit. Het is als een rondje. En ja, wanneer begin je 
met je echte leven? Dus met hulp van mijn moeder, vriendinnen enzo, dus ja. Ik heb nu 
gewoon geluisterd naar hun. (…) I: Wat was jouw belangrijkste reden om te stoppen? R: 
Dat ik gewoon weer normaal wil werken. Ik wil huisje, boompje, beestje hebben. (…) Ik wil 
gewoon normaal zijn, dat zie ik voor me. Het is overal geschreven, maar alleen ik kan het 
zien.’ Deze jongen heeft zijn leven anders ingericht, met legale activiteiten, een nieuwe 
opleiding en een woonplek bij een stichting voor voormalig delinquenten die hen helpen 
hun leven op te bouwen.

De keuze om aan een leven zonder criminaliteit te werken, wordt gevolgd door een 
moeizaam proces om daadwerkelijk desistance te bereiken. Maruna stelt dan ook te-

recht (2001: 23): ‘Deciding to desist and actually desist are two very different things.’ 
Het proces van desistance wordt regelmatig benaderd op een manier die, terugkijkend, 
rationalistisch en simplistisch lijkt wanneer de implicaties van het proces in acht worden 
genomen. Echter, veelplegers hebben niet alleen veel delicten gepleegd, ze hebben delin-
quentie ook in een gewoonte veranderd en – als ze de levensstijl langer geleden hebben 
aangenomen – zijn hun gedrag als normaal gaan beschouwen. Het is hun manier van leven 
geworden, routine. Het proces van desistance vraagt derhalve om een radicale verande-
ring in levensstijl en identiteit, vaak naast een even radicale schakeling in werk, inkomen 
en woonsituatie. 

Desistance is niet alleen een zaak van rationele keuze, maar vraagt een verandering 
in identiteit, gewoonten en vrienden. Fleischer (1995: 240) stelt het als volgt: ‘change is 
as tough as it would be for a lawful citizen who is told to relinquish his history, compa- 
nions, thoughts, and feelings and fears, and replace them with someone else’s’. Met 
name het punt van afstand nemen van vrienden, een heel concrete stap in desistance, 
werd benoemd door respondenten. Een 21 jarige jongen gaf aan: ‘Ik heb er wel vaak be-
wust voor gekozen de weekenden niet naar (waar zijn oude vrienden waren, DvD) te gaan, 
want ik weet wel hoe dat gaat.’ Een jongen van zeventien vertelde dat hij ‘ging luisteren’ 
naar mensen die zeiden dat hij moest stoppen: ‘Toen ging ik ook niet meer met die ande-
re vrienden om, die slechte. Toen is alles gewoon, alles is goed gekomen, zeg maar.’ Hij 
kwam ze daarna nog wel eens tegen: ‘Dan loop ik gewoon door.’ Een jongen van 25 zei dat 
hij was gestopt, maar dat de mensen uit zijn verleden nog wel achter hem aan kwamen. 
‘Er zijn wel een paar mensen naar me toegekomen van: we gaan weer beginnen, we gaan 
het weer doen. Maar nee, ik had gewoon echt geen zin meer in die spanning.’ 

Hiernaast moet ook rekening worden gehouden met een confrontatie met structurele 
en institutionele invloeden (King, 2012: 2). Giordano et al. (2002: 1054) stellen dat wan-
neer jongeren diep zijn betrokken in (onder meer) een criminele cultuur, dit hun kansen in 
het leven beperkt en ‘a high level of individual motivation or ‘up-front’ commitment would 
seem to be required for successful and long-lasting change’. Shapland en Bottoms (2011: 
277) herkennen eveneens de strijd in dit proces en spreken van ‘active maturation’ in het 
accepteren van de beperkingen van een niet-crimineel leven en het vermijden van uitno-
digingen die leiden tot problemen. De verkennende studie heeft ons ervan overtuigd dat 
voor veel (jeugdige) veelplegers – minderjarigen en jongvolwassenen voor wie criminaliteit 
een integraal deel van hun dagelijks leven is geworden – het wegbreken van dat patroon 
een proces van vallen en opstaan is, afhankelijk van vele factoren. Persoonlijkheid, psy-
chologie, maatschappelijke omstandigheden en kansen die zich al dan niet aandienen, 
spelen allemaal een rol in dit proces (Farrall & Bowling, 1999; LeBel, Burnett, Maruna & 
Bushway, 2008). 

Delinquenten zijn zich volgens Bottoms (2014) waarschijnlijk bewust van de structu-
rele en institutionele factoren die zij tegen zullen komen op weg naar desistance, evenals 
van de reactie die ze zullen krijgen van hun sociale netwerk – of dit netwerk nu de verande-
ring in levensstijl steunt of juist niet. Dit werd inderdaad genoemd in de verkennende stu-
die. Twee van de respondenten benadrukten wat jongeren volgens hen echt nodig hebben 
als ze uit detentie komen. Een van hen zei: ‘Wat belangrijk is voor jongeren is dat ze de 
juiste begeleiding hebben. En ook daadwerkelijk begeleiding! Dat het niet iets is wat juist 
afremt, van dit niet, dit niet… Dat mensen reclassering hebben waarbij ze zichzelf kunnen 
zijn, dat ze daar niet op worden afgestraft’. De ander vertelde: ‘Maar het belangrijkste, wat 
jullie niet moeten vergeten, dat jongens uit detentie komen… Om te willen stoppen, om te 
kunnen stoppen, moeten er heel veel dingen geregeld zijn en niet dat ze ze buiten de deur 
zetten en niets hebben.’ Als deze factoren motivatie en (daardoor) agency beïnvloeden, 
moet deze motivatie dan niet specifieker onder de loep worden genomen? Deze gedachte 
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komt binnen het wetenschappelijk discours eens in de zoveel tijd naar de oppervlakte: ‘In 
many ways, motivation is criminology’s dirty little secret – manifest yet murky, presuppo-
sed but elusive, everywhere and nowhere. If there is a bogeyman lurking in our discipline’s 
theoretical shadows, motivation may well be it’ (Jacobs & Wright, 1999).

Tevens werd duidelijk dat respondenten zelf veel hadden moeten veranderen om te 
stoppen, de human agency kwam veel in de verhalen naar voren (Weijers, Van Drie & Van 
Groningen, 2013: 13-15). De respondenten gaven aan dat zij zich ‘te oud’ begonnen te 
voelen voor een dergelijk leven. Ze wilden meer rust en stabiliteit en daarvoor, concludeer-
den ze, is een andere levensstijl noodzakelijk. Een respondent zei: ‘Ik werd ouder en dan 
ga je denken. Je wil ook een huis, je wil trouwen. Je begint aan je toekomst te denken he? 
Je blijft niet voor altijd klein. Mijn leven is een beetje gevlogen.’ Een (vrouwelijke) respon-
dent vertelde tijdens de verkennende studie dat veel mensen haar hebben ondersteund, 
‘maar uiteindelijk was ik het toch zelf. Kijk, het is bij iedereen zo denk ik – dat is gewoon 
mijn mening – je gaat nooit een stap doen als je het zelf niet al van tevoren bepaalt. Ze 
kunnen je wel gewoon helpen, maar de keuze blijft bij jezelf.’ Een ander zei: ‘Je kan advi-
seren wat je wil, maar die drive moet gewoon vanuit jezelf komen. Anders komt ‘ie niet.’ 
Het ouder worden en het ontwikkelen van human agency, leek erop te wijzen dat stoppen 
met criminaliteit ook een ontwikkelingsfenomeen is (Weijers, Van Drie & Van Groningen, 
2013). Na gaan denken, ‘te oud’ worden, ‘zelf doen’ en human agency leidden tot de 
conclusie dat motivatie om te stoppen onmisbaar is, ondanks dat het niet letterlijk werd 
genoemd door de respondenten. 

Farrall, Bottoms en Shapland (2010) hebben de uitdaging die het proces van de-
sistance vormt, beschreven als ‘charting a path towards greater social inclusion in 
mainstream society’. Dit illustreert de moeite die jongvolwassenen hebben wanneer ze 
willen stoppen met criminaliteit. Het complete proces van het enkel overwegen van ver-
andering, tot daadwerkelijk stoppen, impliceert een immense transformatie in het leven 
van een persoon die, in sommige gevallen, weinig herinnering meer heeft van een leven 
zonder criminaliteit. Het onderzoek moet daarom beslist aandacht besteden aan de rol 
van motivatie in het proces van stoppen met criminaliteit.

2.4 CONCLUSIE 
De verwachting bij aanvang van het huidige onderzoek was dat de jongvolwassenheid voor 
veel jonge veelplegers de tijd is waarin zij stoppen met criminaliteit; maar tevens dat deze 
gemiddelde leeftijd van stoppen stijgt, omdat de noodzaak ‘serieus en volwassen’ te wor-
den zich later aandient vanwege de uitgestelde volwassenheid in de westerse, postmo-
derne samenleving – zoals Arnett beschrijft. Daarom is ervoor gekozen in het onderzoek 
een groep minderjarige veelplegers te volgen, om deze fase van de jongvolwassenheid 
op afstand met hen te doorlopen en hun ontwikkeling te volgen. Dat deze fase met de 
jongeren/jongvolwassenen wordt doorlopen, geeft ook direct aan dat ervoor is gekozen 
het proces van desistance te onderzoeken terwijl het (waarschijnlijk voor een deel van de 
groep) plaatsvindt, om zo te achterhalen welke thema’s spelen in het dagelijks leven van 
de desisters, te achterhalen wat zij nodig hebben om hun desistance door te zetten en 
eveneens om te voorkomen dat het onderzoek leidt tot vertekende resultaten vanwege 
selectiviteit in herinneringen (zoals hierboven beschreven). Voor een deel van de groep 
zal gelden dat zij gedurende deze periode niet stoppen met hun delinquente levensstijl, 
maar gezien de leeftijd-criminaliteitscurve en bevindingen uit andere onderzoeken, wordt 
verwacht dat zeker een deel ook wél zal stoppen terwijl het onderzoek loopt. De jongvol-
wassenheid en het volgen van de jongeren staan centraal in het onderzoek en zal daarom 
steeds naar voren komen in de volgende hoofdstukken. Tot slot, het uitgangspunt is dat 

motivatie om te stoppen een onmisbaar aspect van desistance is, dat nader dient te 
worden onderzocht en gedefinieerd. Op basis van motivatie komen de individuen tot het 
aanwenden van human agency en kunnen zij hun netwerk inschakelen om hen te steunen 
in het proces van desistance. Motivatie is het startpunt. 
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3.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de verkennende studie, die leidde tot het huidige onderzoek, 
besproken. Tevens zijn de drie inzichten uiteengezet die zijn verkregen uit de verkennende 
studie en de literatuurstudie en die aan de basis van het huidige onderzoek liggen. In dit 
hoofdstuk wordt het onderzoeksproject waar deze publicatie om draait uiteengezet. De 
verschillende lijnen worden bij elkaar gebracht en stap voor stap worden het traject en de 
gemaakte keuzes inzichtelijk gemaakt. 

Zoals in de inleiding is beschreven, is dit onderzoek opgebouwd uit 3 meetmomenten en is 
er een verkennende studie uitgevoerd om te achterhalen waar het onderzoek zich op moet 
richten. De 81 minderjarige veelplegers die gedurende het onderzoek zijn gevolgd, waren 
ten tijde van meetmoment 1 – in 2007 – gemiddeld zestien jaar oud. Tijdens meetmoment 
2 – in 2012-2013 – was de gemiddelde leeftijd 21 jaar. Tijdens meetmoment 3 tot slot – in 
2016 – was de gemiddelde leeftijd 25 jaar. Voor het onderzoek is toestemming gegeven 
door het College van Procureurs Generaal en het Ministerie van Justitie, op voorwaarde 
dat de persoonlijke levenssfeer van de jongeren niet zou worden geschaad en anonimiteit 
zou worden gewaarborgd. Onderstaand wordt een overzicht van het tijdsverloop gegeven.

Meetmoment 1: Utrechtse veelplegers minderjarig:   april 2007 – april 2009
Meetmoment 2: Utrechtse veelplegers jongvolwassen:  april 2012 – april 2013
Meetmoment 3: Utrechtse veelplegers midden twintig: februari 2016 – april 2016

Onderstaand zullen de 3 meetmomenten van het huidige longitudinale onderzoek worden 
doorgenomen, om de lezer mee te nemen in het proces van de totstandkoming en ontwik-
keling van het huidige onderzoek. 

3.2 ONDERZOEKSOPZET – DATAVERZAMELING

3.2.1 Meetmoment 1
De eerste set data is verzameld tussen 2007 en 2009 uit de dossiers van OM en keten-
partners, van 81 random geselecteerde, officieel geregistreerde minderjarige veelplegers. 
In 2006 heeft de overheid een jeugdige veelpleger gedefinieerd als ‘een jongere in de leef-
tijd van twaalf tot en met zeventien jaar tegen wie meer dan vijf processen-verbaal zijn op-
gemaakt waarvan de laatste in het peiljaar’ (Richtlijn voor strafvordering jeugd, 2006). Op 
verzoek van het OM, arrondissement Utrecht, werd deze groep minderjarigen, die steeds 
opnieuw in contact komen met justitie en voor wie geen interventie lijkt te helpen, gede-
tailleerd in beeld gebracht. Er werd al enige tijd elk kwartaal een lijst bijgehouden van de 
jeugdige veelplegers in Utrecht en er bestonden veel inhoudelijke vragen over deze groep 
die met behulp van dit (eerste deel van het) onderzoek zijn uitgewerkt (Weijers, Hepping 
& Kampijon, 2010). 

De opzet van dit eerste deel van het onderzoek was erop gericht vanuit een breder 
perspectief de minderjarige veelplegers te leren kennen en te onderzoeken hoe om te 
gaan met hen en het maatschappelijke vraagstuk/probleem dat zij opleveren. Wat is er 
met hen aan de hand? Wat zijn hun achtergronden? Wat speelt er in hun leven? De 81 
dossiers van deze minderjarigen zijn geanonimiseerd en bestudeerd met focus op alle 
aspecten van hun leven, van psychopathologie tot contextfactoren: strafblad, leeftijd en 
etniciteit, gegevens die hun gezin en familie beschrijven, opvoeding, sociaaleconomische 
status, schoolcarrière en informatie over mogelijke problemen in de familie / het gezin, 
betreffende (im-)migratie, mentale en fysieke gezondheid en huwelijkssituatie tussen de 

ouders. Deze gegevens zijn verkregen uit de rapportage van verscheidene ketenpartners 
uit het justitiële veld en de jeugdzorg (indien betrokken): de Raad voor de Kinderbescher-
ming (RvdK), Bureau Jeugdzorg (BJZ), de William Schrikkergroep (WSG), de politie, Halt, 
leerplichtambtenaren en verscheidene welzijnsorganisaties. Tevens is van alle jongeren 
de justitiële documentatie geanalyseerd. De jeugdigen zijn in deze fase niet persoonlijk 
betrokken in het onderzoek en ze waren zich er niet van bewust dat zij anoniem in een 
studie over minderjarige veelplegers waren opgenomen.

In het licht van de start van een longitudinale studie is het huidige onderzoek opgezet 
en zijn alle verzamelde data uit meetmoment 1 door mij opnieuw geanalyseerd vanuit het 
perspectief van de nieuwe onderzoeksvragen (zie einde van dit hoofdstuk). Daarbij speel-
de het paradigma van de levensloopcriminologie een grote rol. Hiervoor zijn alle jongeren 
individueel in kaart gebracht, maar ook onderlinge vergelijkingen van de gegevens van de 
hele groep gemaakt om te achterhalen welke gemene delers er zijn en wat uitzonderingen 
op de regel zijn. Op deze manier is een heldere basis gelegd voor verder onderzoek naar 
de ontwikkeling van de 81 jonge veelplegers, hun situaties thuis en in de maatschappij en 
hun criminele patronen. Dit leverde als het ware een startfoto op van de situatie tijdens 
meetmoment 1, een solide uitgangspunt om op verder te gaan in meetmoment 2 en 3. De 
uitkomsten van dit meetmoment worden nader toegelicht in hoofdstuk 4. 

3.2.2 Meetmoment 2
Het tweede meetmoment vond plaats van april 2012 tot en met april 2013. Opnieuw wer-
den de justitiële data geraadpleegd om vast te kunnen stellen welke (ex-)veelplegers zich 
(nog steeds) bezighielden met criminaliteit. Ditmaal werd gewerkt met de dossiers voor zo-
ver bekend in het systeem JDOnline18, waarin de feiten en veroordelingen staan. Dat impli-
ceert dat het vanaf het tweede meetmoment dus niet meer gaat om verdenkingen, maar 
om veroordelingen. De doelgroep was inmiddels meerderjarig, dat wil zeggen, tussen 18 
en 24 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van ruim 21 jaar. Een groot verschil is dat nu 
zoveel mogelijk jongeren van deze groep persoonlijk werden benaderd met de vraag of zij 
wilden deelnemen aan een interview. Zo konden zij zelf – gestopt of niet, in detentie of op 
vrije voeten – op anonieme basis hun verhaal vertellen en hun eigen visie geven op hun 
levensverhaal, criminele carrière, keuzes en motivatie. Van de oorspronkelijke 81 jong- 
eren, konden er tijdens dit meetmoment nog 79 worden gevolgd. Van de twee jongeren 
die uitvielen is er één geëmigreerd naar zijn land van herkomst en is er één overleden. 
De resterende groep jongeren bestaat uit 78 mannen en één vrouw. Uiteindelijk zijn 21 
jongvolwassenen bereid gevonden vrijwillig en volledig anoniem hun verhaal te vertellen in 
een interview (Van Drie, Weijers, Prop & Huijer, 2013: 25-34; Weijers & Van Drie, 2014). 

De onderzoeksvragen waren er tijdens meetmoment 2 op gericht om – naast in een 
tussenstand vast te stellen hoeveel jongvolwassenen er waren gestopt met crimineel ge-
drag en hoeveel niet – kennis te verzamelen over het proces van stoppen met criminaliteit 
en welke factoren hieraan bijdragen of juist een obstakel vormen. Hierbij was het uitgangs-
punt om vooral de jongvolwassenen zelf aan het woord te laten. Voor dit meetmoment is 
door mij met enkele collega onderzoekers een vragenlijst opgesteld, de groep jongeren 
benaderd en zijn interviews afgenomen.19 Deze gesprekken zijn uitgewerkt en door mij 
geanalyseerd. De resultaten van dit meetmoment worden besproken in hoofdstuk 5.

3.2.3 Meetmoment 3
Het derde en laatste meetmoment vond plaats in februari 2016, negen jaar na de start van 
meetmoment 1, de gemiddelde leeftijd van de groep van (nog steeds) 79 (ex-)veelplegers 

18 De digitale toegang tot het Justitieel Documentatie Systeem van de overheid. 
19 Meer hierover onder het kopje ‘Drie bronnen’.
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was inmiddels ruim 25 jaar. Opnieuw zijn de justitiële gegevens (feiten en veroordeling- 
en voor zover bekend in JD Online) bestudeerd om vast te stellen welke jongeren er nog 
justitiecontacten hadden en zo ja, hoe vaak en voor welke delicten. Een dark number kan 
hierbij niet worden uitgesloten; sommige jongeren zijn misschien niet gestopt met hun cri-
minele activiteiten, maar hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in een richting 
meer buiten het zicht van de overheid of hebben zichzelf getraind uit handen van de politie 
te blijven. Eveneens werd in het systeem GCOS (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteu-
nend Systeem) van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) – een ketenpartner – gezocht 
naar de jongeren die daarin nog bekend waren. Het Veiligheidshuis is een fysieke plek 
waar verschillende ketenpartners bij elkaar komen om kennis en expertise te delen met 
als doel individuen die strafbare feiten plegen de juiste begeleiding te geven om daarmee 
te stoppen. De volgende organisaties zijn hierbij betrokken: politie, OM, gemeenten, de 
drie reclasseringsorganisaties (3RO), Samen Veilig (voorheen Bureau Jeugdzorg), de Raad 
voor de Kinderbescherming, Verslavingszorg (Victas), Psychiatrische zorg (Altrecht, GGZ 
Centraal) en op incidentele basis Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en buurt-/wijkteams. 
Het systeem GCOS dient vooral om het casusoverleg op het Veiligheidshuis te ondersteu-
nen. Voorafgaand aan de bespreking van een casus zetten de samenwerkingspartners 
de relevante informatie in het systeem ten behoeve van het overleg. Dit gaat om welke 
informatie zij hebben over individuen van wie bekend is dat zij crimineel actief zijn, welke 
sancties zijn ingezet en wat de afspraken zijn voor de aanpak als iemand opnieuw in beeld 
komt voor een strafbaar feit. Het is geen cliëntvolgsysteem. Als een persoon niet meer 
in beeld komt, kan het dossier worden gesloten, dit geldt eveneens als iemand naar een 
andere regio verhuist. Deze informatie, die voor 29 jongvolwassenen te vinden was, gaf 
een achtergrond en verdieping aan de justitiële documentatie. De resultaten van dit meet-
moment worden besproken in hoofdstuk 6.

3.3 CRITERIUM
Dit onderzoek draait om de lotgevallen en de ontwikkeling van minderjarige veelplegers 
naar jongvolwassenheid. Het proces van stoppen met criminaliteit heeft hierbinnen een 
speciale focus. Dit betekent echter niet dat alleen de participanten die reeds zijn gestopt 
centraal staan. Ook degenen die niet willen stoppen of niet weten hoe ze hun leven zou-
den moeten veranderen worden gevolgd.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen degenen die zich nog in het proces 
van stoppen bevinden en degenen die al zijn gestopt, is  het noodzakelijk een grens te 
bepalen om vast te stellen wanneer iemand wel of niet is gestopt met criminaliteit. Om dit 
criterium te bepalen is de laatst vastgestelde pleegdatum als uitgangspunt genomen. In 
algemene zin past bij het analyseren van delictgedrag de nuancering dat het onmogelijk 
is om met absolute zekerheid vast te stellen of iemand is gestopt met het plegen van 
delicten. Hoewel sommige onderzoekers menen dat pas met zekerheid van desistance 
kan worden gesproken indien de persoon is overleden (Frazier, 1976 zoals geciteerd in 
Maruna, 2001: 23), is het gebruikelijk om een vooraf bepaalde delictvrije periode als 
criterium te hanteren voor de afweging of iemand kan worden beschouwd als ‘gestopt’ 
of ‘niet gestopt’. Hier is de keuze gemaakt voor dit criterium een delictvrije periode van 3 
jaar aan te houden (Van Drie, Weijers, Prop & Huijer, 2013: 19). Deze – gezien de leeftijd 
van de respondenten relatief lange – termijn is gekozen om het risico te verkleinen dat 
desistance wordt verward met intermittency (Piquero, 2004: 119) of het incapacitatie-ef-
fect; twee jaar is doorgaans de maximale straf waartoe jongeren worden veroordeeld in 
Nederland. Slechts bij een zeer kleine groep kan in het kader van een PIJ-maatregel een 
langere vrijheidsbeneming worden opgelegd.

Drie jaar is een streng criterium, juist bij deze leeftijdsgroep, omdat dit gezien de ge-
middelde leeftijd van 21,8 jaar ten tijde van de tweede meting betekent dat de participan-
ten gemiddeld rond hun 18e moeten zijn gestopt met delicten plegen om in aanmerking 
te komen voor de categorie ‘stopper’ tijdens meetmoment 2. Tijdens meetmoment 3 van 
het onderzoek waren de participanten gemiddeld 25 jaar en zouden ze dus uiterlijk rond 
hun 22ste jaar een laatste veroordeling moeten hebben gehad om tot de stoppers te wor-
den gerekend. Een dergelijk lange periode biedt echter de mogelijkheid om met vrij grote 
stelligheid een uitspraak te kunnen doen over de vraag of een persoon werkelijk is gestopt 
met zijn criminele levenspatroon. Deze keuze heeft echter uiteraard directe gevolgen voor 
het percentage van onze onderzoekspopulatie dat als stopper kan worden aangemerkt. 
Dit zal nog nader worden geïllustreerd door het verschil in percentages te laten zien indien 
een delictvrije periode van 2 jaar wordt aangehouden. 

Hoewel het criterium van 3 jaar zonder strafrechtelijke veroordelingen een scherp 
af te bakenen grens lijkt, brengt het consequent vasthouden aan dit criterium enkele 
dilemma’s aan het licht. Desistance is meestal een proces van gestage afname in delict-
frequentie en ernst van de delicten (Le Blanc & Loeber, 1998: 123). Bushway, Brame en 
Paternoster (2004: 88-89) beschreven dit proces – waarin de focus ligt op de levensloop 
en het proces van desistance, in tegenstelling tot de staat van absolute desistance – en 
maakten de volgende keuze: ‘Particular attention is paid to people who have experienced 
substantial changes in their offending rates over time and are now experiencing near 
zero offending rates’. Hoe nu te oordelen over een persoon die al vele jaren niet meer 
strafrechtelijk is veroordeeld, maar een jaar geleden wordt geregistreerd voor een licht 
verkeersdelict? Men kan deze persoon beschouwen als een grensgeval (Van Drie, Weijers, 
Prop & Huijer, 2013: 20). 

Op basis van bovenstaande overweging is besloten een uitzondering te maken voor 
enkele personen in onze onderzoeksgroep die slechts een- of tweemaal na de start van de 
genoemde 3 jaar staan geregistreerd voor een overtreding, bijvoorbeeld overtreding van 
een APV of een verkeersovertreding. Deze personen laten een dusdanige afname en wijzi-
ging in gedrag zien ten opzichte van het oude (criminele) patroon, dat zij worden gerekend 
tot de categorie stoppers, omdat hun voormalige, criminele levensstijl niet meer zichtbaar 
is (vergelijk Mulvey, 2004: 220; Maruna, 2012: 79). Er kan dus nog steeds sprake zijn van 
politiecontact, maar de feiten waarvoor dit contact plaatsvindt, kunnen niet meer worden 
gerekend onder het typerende delictgedrag van de veelpleger.

3.4 DRIE BRONNEN 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie databronnen, zodat de gegevens verkregen 
uit verschillende bronnen met elkaar konden worden vergeleken en tegen elkaar afgezet. 
Tijdens de meetmomenten 1 en 3 zijn de justitiële documentatie en de ketenpartnerdos-
siers met achtergrondgegevens (zoals hierboven onder ‘dataverzameling’ beschreven) van 
de jongeren geanalyseerd, tijdens het tweede meetmoment is de justitiële documentatie 
geanalyseerd en is een deel van de participanten geïnterviewd. De betrouwbaarheid van 
de uitspraken tijdens de interviews kon (deels) worden onderzocht met behulp van de 
bekende gegevens van justitie en uit de ketenpartnerdossiers. Onderstaand volgt een 
nauwkeurige beschrijving van de drie bronnen.
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Overzicht bronnen per meetmoment
Meetmoment 1:  justitiële documentatie van het OM (parketnummers: verdenkingen) + 

ketenpartnerdossiers 
Meetmoment 2:  justitiële documentatie uit JD Online (veroordelingen en lopende 

zaken) + interviews
Meetmoment 3:  justitiële documentatie uit JD Online (veroordelingen en lopende 

zaken) + GCOS (systeem VHRU)

3.4.1 Justitiële Documentatie
Tijdens het eerste meetmoment is gebruik gemaakt van de processen-verbaal – zoals 
door politie opgestuurd naar het OM – die een parketnummer hadden gekregen. Het ging 
dus om verdenkingen, die in behandeling waren bij het OM. Sommige van deze parketnum-
mers bevatten meerdere feiten, omdat meerdere feiten kunnen worden opgenomen in een 
proces-verbaal. Wanneer er een parketnummer aan een proces-verbaal werd toegekend, 
werd dit ‘geteld’ en bij 5 parketnummers, waarvan de laatste in het peiljaar, werd de jong-
ere op de veelplegerlijst gezet. Deze justitiële informatie was relevant tijdens het eerste 
meetmoment, omdat de onderzoeksvraag gericht was op deze lijst van jonge veelplegers.

In de analyse van meetmoment 2 en 3 is uitgegaan van daadwerkelijke veroordeling- 
en wegens misdrijven en overtredingen in de periode 2011-2015. Tijdens meetmoment 2 
en 3 waren de veroordelingen van belang, zodat de feiten en (vooral) of de jongeren er wel 
of niet voor zijn veroordeeld, konden worden afgezet tegen het criterium: gestopt of niet. 
Hierbij kan een dark number niet worden uitgesloten. De data werden niet verkregen uit 
processen-verbaal, maar uit het systeem JD Online. 

In dit onderzoek is, na afweging, de conclusie getrokken ons niet te baseren op 
politieregistraties. Gegevens uit het registratiesysteem van de politie, het zogenaamde 
MIB-systeem (Module Integraal Bevragen), bleken te vaak niet actueel en / of accuraat. 
Dit is deels te wijten aan de overstap op een ander registratiesysteem ten tijde van dit on-
derzoek. Daarnaast is de delictsom in MIB gebaseerd op alle politieregistraties. Slechts 
een zeer klein deel van deze politiecontacten blijkt te leiden tot dagvaarding en in het 
verlengde daarvan, strafrechtelijke veroordeling. Zo worden bijvoorbeeld ook registraties 
opgenomen waarbij de jongere slechts is gezien en er verder niets aan de hand is. De 
betekenis van een dergelijk cijfer is dus betrekkelijk. Juist omdat onze onderzoeksgroep 
bestaat uit personen die goed bekend zijn bij de politie en derhalve ook nauwlettend in 
de gaten worden gehouden, is tot de conclusie gekomen dat een analyse op basis van 
justitiële documentatie (met veroordelingen) het meest betrouwbare beeld verschaft ten 
aanzien van de vraag hoe de jongeren zich (crimineel) hebben ontwikkeld.

Van alle personen uit de database van de groep van 81 personen is de justitiële 
documentatie systematisch geanalyseerd en gecategoriseerd gedurende de drie meet-
momenten. In de eerste plaats is gekeken hoeveel personen gedurende de laatste drie 
jaar nog strafrechtelijk zijn veroordeeld, om zo tot een antwoord te komen op de vraag 
wie er zijn gestopt (of hoe dan ook niet meer in contact zijn geweest met justitie). Tijdens 
meetmoment 1 hadden alle respondenten vanzelfsprekend contact met justitie. Tijdens 
het tweede en derde meetmoment werd onderzocht voor wie dat inmiddels niet meer gold. 
Tot slot is er bij iedere persoon uit de database een globaal overzicht gemaakt van de 
ontwikkelingen met betrekking tot het delictgedrag. Hierin komen de belangrijkste delict-
soorten voor, maar ook eventueel afwijkend delictgedrag (zie ook Van Drie, Weijers, Prop 
& Huijer, 2013: 16). 

3.4.2 Interviews
Om beter zicht te krijgen op hoe de leefwereld van de jongeren eruitziet en hoe zij terugkij-
ken op hun delicten, is geprobeerd zoveel mogelijk individuen persoonlijk te spreken. Dit 
bleek geen sinecure. Tijdens het tweede meetmoment waren 79 van de oorspronkelijke 
81 jongeren nog te traceren. In het kader van dit meetmoment zijn zoveel mogelijk van 
deze 79 personen in eerste instantie benaderd via verschillende organisaties. Medewer-
kers van deze organisaties die (voorheen) contact hebben (gehad) met de participanten20, 
fungeerden als gatekeeper (Decorte & Zaitch, 2010: 156). De jongeren zijn benaderd via 
Reclassering Nederland, de afdeling reclassering van Victas en Reclassering Leger des 
Heils. Daarnaast zijn Altrecht, Exodus, Jongerenwerk Utrecht (JOU), Back UP (stichting 
Stade), Pension Singelzicht, de Raad voor de Kinderbescherming, verschillende wijkwel-
zijnsorganisaties, de Gemeente Utrecht en Titan benaderd. Bij de reclasseringsinstanties 
waren 30 jongvolwassenen bekend, waarvan er 22 een toezichthouder hadden waar regel-
matig contact mee was. De overige acht hadden een werkstraf opgelegd gekregen en zijn 
benaderd via de taakstrafcoördinator. Slechts weinig jongeren bleken via deze weg bereid 
mee te werken aan een interview. Het contact met alle instanties heeft zes interviews op-
geleverd. Naast het contact met deze instanties is er contact geweest met de wijkagenten 
en de daderregisseurs van de politie die de aanpak en hulpverlening voor stelselmatige 
daders coördineren. Via deze weg zijn drie participanten bereid gevonden deel te nemen 
aan een interview. Tot slot is er veel contact geweest met DJI en verscheidene Penitentiai- 
re Inrichtingen en Huizen van Bewaring, omdat een deel van de 79 jongeren in detentie zat 
ten tijde van het tweede meetmoment. Dit heeft zeven interviews opgeleverd. 

Het motiveren van participanten via gatekeepers verliep als volgt. Er zijn afspraken 
gemaakt met personen binnen de organisaties om de opzet en het doel van het onderzoek 
uit te leggen, hen te vragen of de organisatie nog contact had met één of meerdere van 
de 79 jongvolwassenen en te vragen of zij contact wilden faciliteren met de nog bekende 
personen. Vervolgens werd de werknemer binnen de organisatie die persoonlijk met de 
jongere werkte (reclasseringsmedewerker of anders) intern op de hoogte gebracht van het 
onderzoek. Aan hen werd een aan de jongere gerichte brief overhandigd, die in het dos-
sier van de jongere werd gedaan en tijdens het eerstvolgende contact werd de jongere de 
vraag voorgelegd deel te nemen aan het onderzoek. Van de zes jongvolwassenen die via 
een organisatie bereid zijn gevonden mee te werken, hebben er twee aangegeven deel te 
hebben genomen aan het interview specifiek vanwege de contactpersoon/gatekeeper (‘zij 
doet ook altijd veel voor mij’). Het benaderen van personen via gatekeepers kostte veel 
tijd, daar de werkdruk binnen de verschillende organisaties hoog is en de medewerkers 
speciaal tijd vrij moesten maken voor dit verzoek. Als dit proces was doorlopen en de par-
ticipant instemde met deelname werd zijn telefoonnummer aan de onderzoekers gegeven, 
die vervolgens contact legden om een afspraak te maken voor een gesprek. 

Daar veel participanten niet (meer) bekend waren bij de benaderde instanties, is 
er daarna via brieven geprobeerd direct contact te leggen, dus zonder gebruik van een 
gatekeeper. Vervolgens zijn er bij diverse adressen twee interviewers langs gegaan (soms 
meerdere malen) om de jongere – onder verwijzing naar de eerdere brief – te vragen deel 
te nemen. Via deze weg zijn er nog vijf respondenten bij verkregen. 

De jongvolwassenen motiveren om deel te nemen aan een gesprek bleek ingewikkeld. De 
personen die inmiddels waren gestopt, gaven regelmatig aan niet meer te willen praten 
over een periode waarop ze niet trots waren. De personen die nog niet waren gestopt met 

20 De termen minderjarigen, jongeren, jongvolwassenen, respondenten en participanten worden 
door elkaar gebruikt, waar van toepassing. Dit om te voorkomen dat één of twee termen sto-
rend vaak terugkomen.
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hun criminele gedrag daarentegen, waren erg achterdochtig en wilden niet altijd geloven 
dat wij niet samenwerkten met de politie in termen van het doorspelen van informatie over 
handelswijzen of gepleegde delicten die de politie (nog) niet naar hen had weten te her-
leiden. Met veel moeite zijn er in totaal 21 participanten bereid gevonden deel te nemen 
aan een interview. 

De 21 interviews zijn uitgevoerd tussen april 2012 en februari 2013, onder expliciete ver-
melding van anonimiteit. Bij elke participant is een semigestructureerd interview (Decorte 
& Zaitch, 2010: 207) afgenomen, met behulp van een vragenlijst bestaande uit drie delen: 
‘achtergrond informatie’, ‘delict geschiedenis’ en ‘desistance/persistance’.21 Onderwer-
pen als familie, opleiding, vrienden, buurt en relaties werden besproken, om meer zicht te 
krijgen op welke factoren mogelijk bijdragen aan desistance of juist persistance. Deze ge-
sprekken varieerden in duur van een uur tot anderhalf uur en vonden plaats door het hele 
land, daar sommige participanten waren gedetineerd in andere regio’s of waren verhuisd. 
De interviews zijn afgenomen in tweetallen, waarbij waar mogelijk minimaal één vrouwelij-
ke interviewer aanwezig was. Er is gekozen voor tweetallen getrainde interviewers, deels 
om veiligheidsredenen, deels zodat beide interviewers elkaar konden aanvullen in het 
gesprek en in het maken van notities. 

Tijdens de gesprekken werd specifiek aandacht besteed aan: het bieden van stiltes, 
zodat de participant tijd had om zich te herinneren met wie, waar en hoe bepaalde ge-
beurtenissen zich afspeelden; het stellen van open, niet suggestieve vragen en het niet 
aanvullen van de participant; het stellen van eenduidige vragen, zonder hierop verduidelij-
kende vragen te laten volgen voor er een antwoord werd gegeven; een actieve luisterhou-
ding, waarbij ook de lichaamshouding en de opstelling van de gesprekspartners in acht 
werd genomen. Ook werd erop gelet geen genoegen te nemen met algemene antwoorden 
en werd waar mogelijk doorgevraagd op details en ‘markers’. 

‘Markers’ zijn bepaalde gebeurtenissen in iemands leven, aan de hand waarvan 
het moment waarop andere zaken plaatsvonden kan worden vastgesteld. Dit kan voor 
iedereen een andere gebeurtenis zijn, het belang ervan is hetzelfde: een ijkpunt dat helpt 
om de gedachten en herinneringen te ordenen (verg. Weiss, 1994: 77). In het kader van 
deze ‘markers’ werd in sommige gevallen ook een tijdslijn/life history calendar opgesteld 
(Piquero, 2004: 118). Door met de participant bepaalde levensfasen/gebeurtenissen als 
referentiepunt op papier te zetten, kan het terughalen van andere zaken – die zich in de-
zelfde levensfase afspeelden – aanzienlijk worden vergemakkelijkt. Bijvoorbeeld: Ik moet 
achttien zijn geweest toen ik dat deed, want ik zat op mijn negentiende verjaardag vast.

Met instemming van de participant werd het gesprek opgenomen, zodat het later 
uitgewerkt kon worden in een verbatim. In detentie is opnameapparatuur echter niet toe-
gestaan. Tijdens die interviews is daarom meegeschreven en werd het materiaal door de 
interviewers achteraf vergeleken, om zoveel mogelijk de sfeer en het vocabulaire van de 
participant te waarborgen in de uitwerking. 

De locaties varieerden van een spreekkamer in een gevangenis of een gespreks-
ruimte bij de reclassering of politie, een bibliotheek of bij iemand thuis, tot een spontaan 
gesprek in de tuin achter het huis van de moeder van een jongere. Een rustige, relatief 
neutrale locatie is voor het interview optimaal om ongestoord en open in gesprek te kun-
nen gaan. De keren waarbij dit niet mogelijk was, bleek eens te meer welke voordelen een 

21 De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst die is opgesteld voor de verkennende studie en 
is opgenomen in de bijlage. Het derde deel van het interview was afhankelijk van de situatie 
van de jongere toegespitst op desistance of persistance, voor beide mogelijkheden zijn vragen 
opgesteld. Gedurende het interview kon worden besloten welke vragen op de betreffende res-
pondent van toepassing waren. 

goede locatie heeft. De jongen die wij enkel bij zijn moeder konden spreken, wilde op zijn 
woorden letten, omdat hij bang was dat zijn moeder zou meeluisteren. Daarnaast hebben 
enkele participanten in detentie niet volledig open kaart willen spelen over de door hen 
gebruikte methoden of gepleegde delicten – met name de delicten waarvoor ze niet waren 
veroordeeld – uit angst voor onzichtbare afluisterapparatuur in de kamer. Vaak kregen we 
dan via een omweg antwoorden op de vragen: ‘Als een vriend van jou dat delict zou willen 
plegen, hoe zou hij dat dan doen?’ Alle participanten ontvingen een tegoedbon van vijftien 
euro als dank voor hun medewerking.

3.4.3 Dossieronderzoek
De derde bron waarvan in dit onderzoek gebruik is gemaakt zijn de dossiers van keten-
partners. Van elk van de 81 jongeren was een dossier bekend bij het Veiligheidshuis, 
waarin gegevens van verschillende ketenpartners (indien betrokken) in de jeugdzorg waren 
opgenomen. Dit betekent niet dat alle informatie systematisch beschikbaar was. Integen-
deel, het was zeer onvolledig materiaal. Van sommige minderjarigen was een IQ bekend, 
van sommige ouders een psychiatrische diagnose, maar vaak stond enkel genoteerd dat 
de betrokken hulpverlening een vermoeden had van een psychiatrische aandoening, zwak-
begaafdheid of een gebrek aan pedagogische vaardigheden bij ouders. 

De dossiers bevatten onder meer gegevens van (indien betrokken) de RvdK, BJZ, de 
WSG, de politie, Halt, leerplicht en verscheidene welzijnsorganisaties. Informatie betref-
fende belangrijke levensgebieden zoals gezin, verdere familie, socio-economische status, 
mentale en fysieke gezondheidstoestand van de gezinsleden, beschikbare feitelijke diag-
nostische informatie, vermoedens van (psychiatrische) problematiek, onderwijs en werk, 
(im-)migratie en eventuele huwelijksproblemen / echtscheiding staan in deze dossiers 
vermeld. Ook staan incidenteel situaties beschreven die professionals aantroffen bij huis-
bezoeken, waaruit een helder beeld kan worden verkregen van de thuissituatie van de 
participanten. Ten tijde van het eerste meetmoment zijn al deze dossiers bestudeerd, de 
relevante gegevens gefilterd en bij elkaar gebracht in een bestand. Nadat werd besloten 
het materiaal te gebruiken voor een longitudinaal onderzoek, is dit bestand volledig op-
nieuw geanalyseerd in het kader van de nieuwe onderzoeksvragen en vervolgens aange-
vuld met (actuele) informatie uit GCOS. 

3.5 ANALYSE
De drie verschillende bronnen vroegen om verschillende wijzen van analyse. De feiten uit 
de justitiële database werden per persoon nagegaan: welke feiten zijn er gepleegd; wat 
was de frequentie en ernst hiervan; was het individueel, of in vereniging; was sprake van 
een ontwikkeling in de delicten; welke consequenties zijn vanuit de overheid opgelegd; 
hoe snel na het feit vonden rechtszaak en tenuitvoerlegging van de straf plaats? Op 
deze wijze kon van elke jongvolwassene de criminele carrière (voor zover bekend bij justi-
tie) in beeld worden gebracht. Sommige jongeren bleken veel relatief lichte vergrijpen te 
plegen binnen korte tijd, anderen pleegden een aantal keer per jaar zwaardere delicten. 
Sommigen stopten na enkele jaren met criminaliteit – werden in elk geval niet meer ver-
oordeeld voor delicten – anderen verschoven hun tactiek van straatroof en vechtpartijen  
naar drugshandel. 

Op de interviews werd een inhoudsanalyse uitgevoerd. Eerst werden alle gesprek-
ken in verbatim, letterlijk uitgewerkt. Vervolgens werden deze gecodeerd op onderwerp. 
De verbatims zijn onderverdeeld in special classes (Berg, 2009: 352) ten eerste: volhar-
den, erkennen, voorbereiden en consolideren; ten tweede: op het niveau van de primai-
re invloedfactoren: partner, ouders, human agency en motivatie voor stoppen of juist 
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doorgaan. De verhalen werden per thema, per respondent en voor de complete set in-
terviewgegevens overzichtelijk gemaakt. Van elke participant is onderzocht wat zijn of 
haar situatie en mening was met betrekking tot de onderwerpen en zo werd een beeld 
verkregen van wat veelvoorkomend is in de groep. Vervolgens zijn er quotes geselecteerd 
die deze situaties en meningen illustreren.

De informatie uit de hulpverleningsdossiers is net als de justitiële data per persoon en 
voor de hele groep geanalyseerd. Op deze wijze werd duidelijk welke situaties en mening- 
en speelden in het leven van een individu, maar ook wat de trends zijn binnen de groep.

3.6 ONDERZOEKSVRAGEN
Voor het longitudinale onderzoek dat in 2011 van start ging zijn nieuwe onderzoeksvra-
gen opgesteld. De kennis opgedaan in de verkennende studie22 was hierbij van grote 
waarde, omdat hieruit nieuwe inzichten en vooral ook nieuwe vraagstukken naar voren 
waren gekomen die tijdens dit onderzoek gericht konden worden onderzocht. Tevens is 
gebruik gemaakt van (de laatste) inzichten uit wetenschappelijke literatuur, om zoveel 
mogelijk specifieke eigenschappen van de populatie en hun ontwikkeling mee te nemen in  
dit onderzoek. 

Ten eerste wilden we graag weten hoeveel participanten er per meetmoment zouden 
zijn gestopt en hoeveel zouden zijn doorgegaan met hun criminele activiteiten. Ten twee-
de was een belangrijke vraag hoe het proces van stoppen met criminaliteit (desistance) 
verloopt onder jongvolwassen veelplegers. De derde onderzoeksvraag, die uit de tweede 
voortkomt, is: welke rol speelt motivatie in dit proces van desistance? Ten vierde werd tot 
slot de vraag gesteld welke (andere) positieve of negatieve factoren van belang zijn in het 
proces van stoppen of juist persisteren in criminaliteit van jongvolwassen veelplegers?

22 Zie hoofdstuk 2.
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4.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is besproken hoe het longitudinale onderzoek tot stand is geko-
men en in welke meetmomenten het is verdeeld. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
van het eerste meetmoment besproken. Recapitulerend op het vorige hoofdstuk volgt nu 
eerst een korte samenvatting van het eerste meetmoment. 

In de periode van 2007 tot 2010 is dossieronderzoek gedaan naar 81 at random 
geselecteerde geregistreerde minderjarige veelplegers in de regio Utrecht. Dat houdt in 
dat deze 81 veelplegers toentertijd voldeden aan de volgende definitie: ‘een jongere in de 
leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar tegen wie meer dan vijf processen-verbaal zijn 
opgemaakt waarvan de laatste in het peiljaar’ (Richtlijn voor strafvordering jeugd, 2006). 
Voor dit eerste meetmoment zijn data verzameld uit twee bronnen:  ten eerste zijn van de 
81 jongeren de processen-verbaal van het OM (verdenkingen) verzameld en ten tweede 
is de rapportage van de ketenpartners (uit het justitiële- en jeugdzorgveld) gescreend aan 
de hand van een lijst met risico- en beschermende factoren bij minderjarige delinquenten 
(Weijers, Hepping & Kampijon, 2010: 17). In deze screeningslijst zijn onder meer de vol-
gende factoren opgenomen: opleiding / werk / dagbesteding; gezinssituatie; problemen 
thuis; vrijetijdsbesteding; civiele hulpverlening; strafrechtelijke hulpverlening; attitude ten 
aanzien van criminaliteit; spijbelen; eventueel beschikbare diagnostische informatie; be-
ginleeftijd; strafrechtverleden van gezin/familie; informatie van de RvdK, BJZ en de WSG. 
Op deze wijze is getracht een zo volledig mogelijk informatiepalet te verzamelen van de 
omstandigheden waarin deze minderjarigen leefden. 

Aan de hand van een heranalyse van het primaire onderzoeksmateriaal wordt in dit 
hoofdstuk een beeld geschetst van de minderjarige delinquenten voor wie criminaliteit 
routine is geworden, die gedurende het onderzoek worden gevolgd. Dit hoofdstuk kan 
daarom worden beschouwd als een startfoto van de groep, op het moment dat ze gemid-
deld 16,4 jaar oud zijn. Een aantal opvallende kenmerken van de hele groep zal worden 
besproken, toegelicht met individuele (geanonimiseerde) voorbeelden. Deze kenmerken 
van de groep betreffen diagnosen of vermoedens hiervan vanwege signalen van psychia- 
trische stoornissen, het aantal keren dat een laag IQ wordt vermoed of is gemeten, de 
vele problemen en wisselingen binnen het onderwijs, zorgen om en onmacht in de op-
voeding en het vóórkomen van criminaliteit binnen de gezinnen en/of bredere families. 
Maar eerst zal een beschrijving worden gegeven van de bevindingen ten aanzien van de 
delicten. Hoe ziet het delictgedrag er feitelijk uit?

4.2 DELICTEN
De leeftijd waarop het eerste delict wordt gepleegd is een interessant gegeven, gezien 
het heersende beeld van de hardnekkige recidivist die al op jonge leeftijd begint met 
zijn activiteiten. Volgens de Monitor Veelplegers 2008 ligt het eerste politiecontact voor 
Nederlandse veelplegers rond de dertien jaar. Dit komt overeen met de resultaten van dit 
onderzoek, waarin het gemiddelde 12,9 was. Uiteraard zijn er uitschieters naar boven en 
naar beneden. De twee veelplegers die ‘het laatst’ een eerste geregistreerd politiecontact 
hebben, waren op dat moment zestien jaar. De jongste, aan de andere kant, was zeven 
toen hij voor het eerst met de politie in aanraking kwam. Het is boeiend om van deze 
jongen een vollediger beeld te krijgen, want wat maakt dat hij al op die leeftijd de wet over-
treedt? De data geven meer inzicht: deze jongen komt uit een familie, waarvan iedereen 
bekend is bij de politie. Het pedagogisch klimaat thuis wordt beschreven als onmachtig en 
verwaarlozend en er is een constante strijd tussen het gezin en Jeugdzorg. Vader is laag-
begaafd. De jongen zelf heeft een gedragsstoornis, is erg impulsief, agressief en heeft 
een beperkte gewetensfunctie, zijn IQ is gemiddeld. In de registratie van de ketenpartners 

staat eveneens genoteerd dat deze jongen berekenend te werk gaat en de initiatiefnemer 
lijkt te zijn tot het plegen van delicten. Wanneer hij wordt gepakt ontkent hij betrokkenheid, 
hij weet dat de politie niet veel kan doen tot hij twaalf wordt. 

Overigens, ‘vroeg starten’  betekent niet per definitie dat een jongere zal behoren tot 
de meest hardnekkige groep veelplegers. De tien jongeren die volgens de registratie de 
meeste delicten op hun naam hebben staan, zijn pas vanaf hun dertiende voor het eerst 
met de politie in aanraking gekomen. Op één uitzondering na geldt dit ook voor de ‘top 20’ 
(van de jongeren van wie de meeste delicten zijn geregistreerd). Hun eerste politiecontact 
vond ergens tussen hun dertiende en vijftiende jaar plaats (Weijers, Hepping & Kampijon, 
2010: 36). 

Wat betreft het aantal delicten, werd deze groep jongeren verdacht van in totaal 1.021 
geregistreerde feiten – variërend van lichte overtredingen tot ernstige delicten – over een 
periode van zeven jaar (2001-2007). Dit is een gemiddelde van 12,6 feiten per persoon, 
maar in de praktijk zijn er grote verschillen zichtbaar. Er zitten minderjarigen tussen die 
vijf, zes of zeven keer werden geregistreerd en – aan de andere kant van het spectrum – 
jongeren die meer dan twintig registraties op hun naam hebben staan. Enige nuance is 
gepast, een aantal van deze feiten zal overlappen, als er meerdere jongeren bij hetzelfde 
delict betrokken waren. Hier staat echter wel tegenover dat de pakkans geen 100% is en 
het waarschijnlijk is dat deze jongeren in werkelijkheid meer delicten hebben gepleegd, 
dan de delicten die bekend zijn. Van de 23 jongeren die de meeste geregistreerde delicten 
hebben gepleegd, varieert het aantal tussen de veertien en veertig (Weijers, Hepping & 
Kampijon, 2010: 38-39). Een opvallende uitschieter in de dataset is de jongere waarvan 
tijdens het eerste contact met de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat hij al zestien 
strafbare feiten heeft gepleegd. Misschien niet verwonderlijk, deze jongen is de oudere 
broer van de jongen die zijn eerste politiecontact had toen hij zeven jaar was.

Met behulp van de justitiële documentatie die in 2012 en 2016 is verzameld, kan ook 
een analyse worden gemaakt van de delicten waarvoor uiteindelijk een veroordeling heeft 
plaatsgevonden. Het is niet verbazend dat deze getallen lager liggen dan het aantal ver-
denkingen dat in processen-verbaal is verwerkt. Uit de justitiële gegevens komt naar 
voren dat zeventien jongeren veroordeeld zijn voor één tot vijf delicten; 51 voor zes tot 
tien delicten; negen voor elf tot vijftien delicten; drie voor zestien tot twintig delicten en 
één jongere steekt er ver bovenuit met 31 veroordelingen. Deze laatste jongen is zowel 
in 2004 als 2005 eenmaal veroordeeld voor inbraak en is vervolgens in 2007 maar liefst 
29 keer veroordeeld, waarvan eveneens het overgrote deel voor inbraak. Naast deze ver-
oordelingen is hij ook zeventien keer niet veroordeeld; voor deze verdenkingen is hij ofwel 
vrijgesproken ofwel is de zaak geseponeerd vanwege te weinig bewijs of niet-ontvankelijk 
verklaring van het OM, ofwel de benadeelde partij is niet-ontvankelijk verklaard. Tegenover 
de jongeman met 31 veroordelingen tot en met 2007 staat ook een jongen die slechts 
voor één delict is veroordeeld in deze periode. De veroordeling was voor inbraak in ver-
eniging in 2007. Ondanks dat deze jongen op basis van de verdenkingen en vervolgens 
opgemaakte processen-verbaal dus terecht was gekomen op de lijst van veelplegers, is hij 
uiteindelijk ‘slechts’ eenmaal veroordeeld. Het is interessant om bij het laatste meetmo-
ment te zien of deze jongen onterecht op de veelplegerlijst is beland, of dat er toch meer 
speelt in zijn leven dan blijkt uit zijn strafblad tot en met 2007. 

Het verloop van het totale aantal veroordelingen per jaar van de onderzochte groep, vanaf 
de eerste door justitie geregistreerde delicten in 2001, tot eind 2007 – het jaar waarin de 
eerste data verzameld zijn – is weergegeven in onderstaande grafiek.
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Figuur 4.1 Delictcijfer per jaar – Meetmoment 1

Vervolgens is het boeiend om deze delicten verder onder de loep te nemen. Welke soort 
delicten plegen minderjarige veelplegers doorgaans? Bijna allemaal (97%) plegen ze ver-
mogensdelicten, van inbraken tot diefstal en heling. Uit de dossiers komt naar voren dat 
21 jongeren dit doen om financiële redenen, voor zeventien jongeren is de kick vooral van 
belang, van de overige jongeren is het motief onduidelijk. Geweldsdelicten worden ook 
voor 75% van de jongeren geregistreerd; vernieling, belediging, mishandeling, bedreiging 
en instrumenteel geweld bij vermogensdelicten. Aanzienlijk minder komen brandstichting, 
drugsgerelateerde delicten en aanranding voor in de registraties. Wangedrag op straat en 
in het verkeer zijn dan weer vaak reden voor politiecontact. Al met al is duidelijk dat deze 
jongeren generalisten zijn, geen specialisten. Het overgrote deel van deze delicten vindt 
plaats ‘in vereniging’. Van deze jongeren heeft slechts een enkeling een vaste vrijetijdsbe-
steding. Een aantal van hen geven aan op straat te voetballen of veel achter de computer 
te zitten, maar de meeste vrije tijd wordt doorgebracht op straat. Op straat ontstaan de 
contacten en groepjes waarmee delicten worden gepleegd. In de data staat bij veel namen 
dat de jongeren voor overlast zorgen in de buurt. 

Een voorbeeld hiervan is de zestienjarige Abas, een jongen die toen hij een paar jaar 
oud was met het hele gezin naar Nederland is gevlucht vanuit een oorlogssituatie. Zijn bei-
de ouders zijn ernstig getraumatiseerd en na jarenlange mishandeling binnen het gezin, 
zijn zij inmiddels gescheiden. Moeder is ziek en thuis worden vrijwel geen regels gesteld. 
De jongen zelf is gediagnosticeerd met een IQ van 72, een posttraumatische stressstoor-
nis, een dysthyme stoornis, een lacunaire gewetensontwikkeling, een negatief zelfbeeld 
en hij overschat zichzelf. Op school gaat het erg slecht en hij heeft verscheidene scholen 
en een periode zonder onderwijs achter de rug. Toen Abas negen was, is er door school 
melding gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, tegenwoordig ‘Vei-

lig Thuis’), maar onderzoek van de RvdK leidde niet tot een maatregel. In datzelfde jaar 
werd er ook een noodkreet geslaakt door de politie, maar er was ‘geen gegronde reden 
om een OTS aan te vragen’. Uiteindelijk volgt de OTS wanneer hij net twaalf is, zijn eerste 
delicten heeft hij dan al gepleegd. Zijn oudere broertje is ook bekend bij de politie. Samen 
met deze broer zet hij de buurt op stelten, in zoverre dat de situatie onhoudbaar wordt. In 
het dossier wordt genoteerd dat het gezin bij de volgende melding van overlast uit huis zal 
worden gezet. Al worden er vele vormen van hulpverlening ingezet, het loopt allemaal stuk 
op gebrek aan medewerking, op advies van de advocaat van het gezin. Toch wordt gepro-
beerd de juiste vorm van hulp te vinden, omdat een uithuisplaatsing dan niet nodig zal 
zijn. Aan het succes van deze maatregel wordt ook getwijfeld, vanwege de hechte band en 
parentificatie binnen het gezin. Uiteindelijk blijkt de situatie echter niet vol te houden en 
wordt Abas als gevolg van een crisis in een gesloten inrichting geplaatst als hij zestien is.

4.3 VEELVOORKOMENDE PROBLEMATIEK
Bovenstaande beschrijving van het leven van Abas en de omstandigheden van de jongen 
die met de politie in contact kwam toen hij slechts zeven jaar oud was, geven al een beeld 
van de problemen die veel voorkomen bij de 81 minderjarige veelplegers, zoals psychiatri-
sche problematiek en een beneden gemiddelde intelligentie. Naast de problematiek van 
de minderjarigen zelf, speelt er ook veel in de gezinnen van herkomst. Driekwart van de 
jongeren woont thuis bij één of beide ouders, maar of de jongeren nu thuis wonen of niet, 
de familie heeft waarschijnlijk grote invloed op hen. De 81 gezinnen blijken uit de gege-
vens in 85% van de gevallen (69 jongeren) ernstige problemen te hebben van verschillen-
de aard. De volgende, veel voorkomende problemen worden nu besproken: psychiatrische 
stoornissen, verstandelijke beperkingen, wisselingen en uitval op school, onmacht in de 
opvoeding en criminaliteit binnen de familie. Dit zijn factoren die in de dossiers van veel 
van de 81 veelplegers worden genoemd, doorgaans is sprake van meerdere problemen 
binnen een gezin. Onderstaand zullen deze factoren stuk voor stuk worden besproken, 
geïllustreerd met voorbeelden. 

4.3.1 Psychiatrie
In de dossiers van veel van de 81 minderjarigen staat door de ketenpartners geregis-
treerd dat er zorgen zijn over de psychiatrische gesteldheid van zowel de jongeren zelf als 
andere gezinsleden. Vermoedens van gedragsproblemen ontstaan op basis van gedrag 
en situaties die worden geobserveerd en gesignaleerd, in combinatie met de kennis die 
de hulpverlening heeft van het gezin. Daadwerkelijke diagnosen bleken niet vaak beschik-
baar. Van de 81 minderjarigen heeft 26% een gedragsstoornis (ODD of CD) of ADHD, of is 
er sprake van een combinatie. Bij 15% wordt er gesproken van een gedragsstoornis zon-
der dat er een diagnose bekend is. Naast deze 26% en 15% vertoont 40% van de jongeren 
gedragskenmerken van een stoornis, al dan niet met een officiële DSM-diagnose. Inci-
denteel worden eveneens depressieve kenmerken, post-traumatische stressstoornissen 
en stoornissen in het autisme spectrum waargenomen. Gedragskenmerken die eveneens 
veel worden gesignaleerd zijn een gebrekkig verantwoordelijkheidsbesef, een gebrekki-
ge gewetensontwikkeling, een sterke impulsiviteit, wens tot directe behoeftebevrediging, 
achtergebleven persoonlijkheidsontwikkeling, een laag zelfbeeld en beperkt inlevingsver-
mogen. De rapportage beschrijft jongeren die niet onder de indruk zijn van de gepleegde 
feiten, verhoor of straf. Vaak blijven ze ontkennen, ook als er hard bewijs is en het feit dat 
ze liegen kan worden aangetoond. De schuld wordt afgeschoven op omstandigheden of 
andere mensen en de aanhouding wordt als onrechtvaardig beschouwd. 
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Een jongen bij wie psychiatrische problemen spelen is Bobbie, zestien jaar, hij woont 
bij zijn moeder en zusje en volgt een vangnet opleiding op het ROC. Met zijn IQ van 94 
functioneert hij op gemiddeld niveau. Toch waren er al op de kleuterschool problemen, 
omdat hij veel aandacht opeiste. Toen Bobbie acht jaar was is Jeugdzorg betrokken ge-
raakt en toen hij tien jaar was pleegde hij zijn eerste delict. Moeder vindt het moeilijk om 
hem structuur te bieden. Ze laat hem te vrij en voelt zich machteloos. Ze heeft hem eerder 
uit huis laten plaatsen – hij heeft een klinische opname bij een instelling voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie achter de rug – en nu hij weer terug is leven ze langs elkaar heen. Bobbie 
heeft ODD, ADHD, een laag zelfbeeld en hij liegt aantoonbaar. Hij blowt een aantal dagen 
per week, wellicht als zelfmedicatie voor zijn ADHD. Zijn lage frustratietolerantie is zorge-
lijk, met name in combinatie met zijn agressieregulatie problemen. Jeugdzorg meldt verder 
dat Bobbie weinig zelfreflectie heeft en niet leert van zijn fouten. Hij kent de gevolgen van 
zijn daden voor slachtoffers, maar hij doet er niks mee. Hij zegt schuld noch schaamte te 
voelen over zijn daden. Hulpverleners kunnen hem niet bereiken, hij laat zich niet beïnvloe-
den. Naast deze psychiatrische problemen is er sinds kort sprake van zogenaamde ‘vol-
wassenproblematiek’: Bobbie is volwassen voor zijn leeftijd en is recent vader geworden. 
Ondanks deze nieuwe situatie accepteert hij nog steeds geen hulp. 

Ook bij Hamza, eveneens zestien jaar, spelen psychiatrische problemen. Op het eer-
ste gezicht lijkt het met hem redelijk goed te gaan. Hij woont thuis bij zijn vader, zijn oudere 
broers en zus zijn uit huis. Zijn vader is op leeftijd en op dat moment niet samen met zijn 
twintig jaar jongere moeder, die als pedagogisch onmachtig wordt beschreven. Hamza 
zegt dat zijn moeder hem vaak aan zijn lot overliet en dat hij daarom bij zijn vader is gaan 
wonen, die meer toezicht houdt. Hij zit op het VMBO en heeft doorgaans een bijbaantje. 
Volgens de RvdK gaat Hamza de fout in omdat hij populair wil zijn. Zijn eerste geregis-
treerde delict pleegde hij toen hij dertien jaar was. Uit de dossiers van de ketenpartners 
komt naar voren dat Hamza zich vaak eenzaam voelt en geen adequaat zelfbeeld heeft. 
Zijn cognitieve vermogens zijn beperkt en hij stelt zich erg volgzaam op. Hamza negeert 
sociale gedragsnormen en is boos en onwillig tegenover de politie. Hij lijkt uit onzeker-
heid een stoere houding aan te willen nemen, wat hem in criminogene situaties terecht  
doet komen.

Roel heeft ook last van ADHD, waardoor hij in de problemen komt. Roel, achttien 
jaar, doet het aardig op school en heeft een ROC opleiding afgerond. Hij komt uit een 
warm gezin, maar soms kunnen ze hem niet aan. Roel gebruikt een gevaarlijke cocktail 
van alcohol, medicijnen en drugs. Als de hulpverlening met hem reflecteert op wat hij heeft 
gedaan, vindt hij het zelf ook ‘dom’ en schaamt hij zich, maar het komt ‘omdat hij met zijn 
vrienden is’. Zijn eerste delict pleegde Roel toen hij veertien was: vernieling. Roel legt de 
verantwoordelijkheid voor zijn gedrag vaak buiten zichzelf, geeft aan dat hij te beïnvloed-
baar is en meegaat in wat zijn vrienden leuk vinden. Zijn ADHD ligt ten grondslag aan zijn 
impulsiviteit en het direct meegaan in wat zijn vrienden willen.

Tot slot spelen ook bij Mohammed, zestien jaar, psychiatrische klachten. Hij heeft 
een gemiddelde intelligentie, maar is van HAVO/VWO afgezakt naar speciaal onderwijs op 
VMBO niveau nadat hij verschillende keren van school is verwijderd vanwege zijn gedrag. 
Een groot leeftijdsverschil tussen zijn ouders en een moeder met psychiatrische klachten 
die geen zicht op hem kan houden, maken zijn thuissituatie moeizaam. Mohammed blowt 
en pleegde zijn eerste delict toen hij veertien jaar was. De Raad voor de Kinderbescher-
ming noteert dat Mohammed een agressieve jongen zonder schuldbesef is, die niet na-
denkt en impulsief handelt. Er is een persoonlijkheidsonderzoek afgenomen, waarin wordt 
geconcludeerd dat hij door het zwakke gezinssysteem niet heeft geleerd zijn agressie en 
frustratie te kanaliseren. Hij kon altijd zijn eigen gang gaan en zocht grenzen op zonder te 
worden gecorrigeerd. Ook wordt genoemd dat Mohammed manipulatief is en de gevolgen 

van zijn daden niet overziet. Zijn agressieve gedrag lijkt toe te nemen. Uiteindelijk schieten 
alle ingezette interventies, deels vanwege onvoldoende samenwerking met ouders, tekort 
en is er een Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) opgelegd, waarmee hij is op-
genomen in een jeugdinrichting.

4.3.2 Intelligentie 
Het IQ is voor 23 van de 81 jongeren vastgesteld. Het gemiddelde van deze scores is 73, 
wat een zwakbegaafd niveau inhoudt. Ook bij de jongeren waarvan geen exact IQ cijfer 
bekend is, staat regelmatig in de dataset dat ze functioneren op zwakbegaafd niveau. 
Er is geen reden om aan te nemen dat dit voor de overige jongeren veel anders zou zijn 
(Weijers, Hepping & Kampijon, 2010: 46-47). Enig onderling verschil is waarneembaar, al 
komen de getallen tussen 90 en 60 veel voor. Zo geeft de dataset de gegevens van een 
jongen met een IQ van 56 (verstandelijk beperkt) en ook van een jongen wiens totale IQ 
score op 122 ligt (begaafd), maar wiens verbale (VIQ 99) en performale (PIQ 144) sco-
res zo ver uit elkaar liggen dat er sprake is van een disharmonisch profiel. Deze laatste, 
relatief hoge, IQ score is volstrekt uitzonderlijk binnen de groep van 81 jongeren. Voor 
deze jongen geldt dat hij op bepaalde vaardigheden met betrekking tot handelend vermo-
gen, motoriek, planning en ruimtelijk inzicht op zeer begaafd niveau functioneert, maar 
waar het aan komt op het verbale deel, geheugen, woordenschat en doorgaans schoolse 
vaardigheden, functioneert hij op gemiddeld niveau. Jongeren met deze verdeling in hun 
intelligentie worden vaak onderschat, omdat ze verbaal minder sterk zijn dan performaal, 
wat kan leiden tot frustraties.

Een goede, duidelijke opvoeding en begeleiding is essentieel voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, omdat voor hen de wereld een onduidelijke en (daarom) vaak 
onveilige plek is. Wanneer zij dingen niet begrijpen die voor anderen vanzelfsprekend lij-
ken, maakt hen dit vaak onzeker en / of angstig. Externaliserende coping door middel van 
liegen, zichzelf overschreeuwen, recalcitrant of agressief gedrag wordt veel waargenomen 
onder deze groep jongeren (Teeuwen, 2012: 54-57). Onderstaande gevallen geven een 
indruk van jongeren die zich heel onveilig voelen. Met hun lage IQ hebben ze moeite de 
wereld en hun daden te overzien. Geen van allen lijken ze bij hun ouders de stevigheid 
of duidelijkheid te vinden die ze nodig hebben en ze lijken die stevigheid en duidelijkheid 
daarom te zoeken bij oudere jongens. Hun agressie lijkt voort te komen uit onmacht en te 
worden ingezet als zelfverdediging. 

Fouad, een zeventien jarige jongen met een IQ van 70, die is geschorst van het speciaal 
onderwijs en zijn eerste geregistreerde delict pleegde toen hij negen jaar oud was, is 
een voorbeeld van de zwakbegaafde jongeren. In zijn vrije tijd hangt hij rond met oudere 
‘verkeerde vrienden’ en computert hij. Bij de politie wordt vaak door dezelfde personen 
melding van hem gemaakt. Hij hangt veel buiten, wat de buurt tot last is, maar er vinden 
op die momenten geen strafbare feiten plaats. Hij pleegt vermogensdelicten om de open-
staande boetes te kunnen betalen, maar laat ook agressief gedrag zien en heeft zijn zus 
mishandeld. Hij komt uit een gesloten gezinssysteem, krijgt weinig grenzen opgelegd en 
zijn ouders houden elkaar de hand boven het hoofd. Ze leggen de oorzaak van de proble-
men bij toevallige omstandigheden. Vader – die zelf ook bekend is bij de politie – houdt 
zich in de opvoeding op de achtergrond, moeder wil een vriendschappelijke relatie met 
haar zoon. Ouders bagatelliseren zijn gedrag en werken niet mee met hulpverlening, die 
ruim is ingezet: er lopen een OnderToezichtStelling (OTS) en een uithuisplaatsing, verder 
is geprobeerd: MultiSysteemTherapie (MST), Maatregel Hulp en Steun (MHS) , een werk-
straf, Individuele Traject Begeleiding Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische 
Minderheden (ITB criem) en een Sociale Vaardigheden (SoVa) training. De hulpverlening 
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heeft veel zorgen om zijn ontwikkeling: hij heeft een gedragsstoornis, is zwakbegaafd, 
heeft een zwakke egofunctie, een lacunaire gewetensfunctie, is beïnvloedbaar en agres-
sief. Hij legt de schuld bij anderen, liegt aantoonbaar en is opstandig. Tevens wordt geno-
teerd dat hij moet huilen tijdens verhoor en dat hij suïcidaal gedrag laat zien zodra hij in 
de cel zit, hij heeft meermaals geprobeerd zijn leven te beëindigen. Hij heeft een weinig 
positief beeld over zichzelf en het leven. 

Met Faissal, veertien jaar, gaat het al langere tijd niet goed. Hij heeft ernstige ge-
dragsproblemen en zijn ouders kunnen hem daar onvoldoende in begeleiden. Met zijn 
broers en zussen bestonden geen problemen, maar Faissal heeft op het speciaal onder-
wijs gezeten en zijn ouders hebben hem uit wanhoop zelfs naar een internaat in Marokko 
gestuurd in de hoop dat men hem daar wel zou kunnen bijsturen. Dit bleek te niet werken 
en hij is weer teruggekomen. Faissal had al vijf processen-verbaal voor hij twaalf werd, 
waarvan de eerste drie feiten gepleegd toen hij negen jaar was en veel omging met ou-
dere, delinquente jongens. Faissal pleegde delicten uit financieel oogpunt. Uit een per-
soonlijkheidsonderzoek dat is gedaan vanuit een school voor speciaal onderwijs, kwam 
dat Faissal ODD heeft, een antisociale persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling en een 
slechte gewetensfunctie. Naast deze diagnosen is uit zijn intelligentiemeting gekomen dat 
hij een IQ van 63 heeft, wat betekent dat hij op verstandelijk beperkt niveau functioneert.

Ook de zestienjarige Marco valt uit op vrijwel alle levensgebieden. Hij heeft op ver-
schillende scholen voor speciaal onderwijs gezeten en heeft meermaals gedetineerd geze-
ten. Marco is geen uitzondering in het grote Roma gezin, alle kinderen hebben problemen. 
Ouders zijn analfabeet en hebben geen vat op de kinderen. Marco is agressief en terro-
riseert de buurt. Moeder verwijt de hulpverlening dat ze haar zoon gek hebben gemaakt 
en ook Marco zelf verwijt zowel zichzelf als anderen hoe zijn leven eruitziet. Hij voelt zich 
machteloos en richt zich op directe behoeftebevrediging. Marco spijbelt veel, drinkt inci-
denteel veel alcohol en staat geïsoleerd in het leven. Hij heeft weinig echte vrienden en 
‘koopt’ sociale contacten. Volgens betrokken hulpverlening is hij wantrouwend, negatief, 
besluiteloos en instabiel. Hij heeft een grote achterstand in zijn persoonlijkheidsontwikke-
ling. Dit alles zal zeker ook te maken hebben met het feit dat Marco een IQ van 56 heeft 
en dus een verstandelijk beperkt niveau.

De achttienjarige Dennis, tot slot, heeft een IQ van 57. Hij heeft een thuissituatie die 
door de hulpverlening als ‘bizar’ wordt omschreven. Moeder is in het buitenland geweest 
voor een rituele genezing. Ook ziet moeder geesten en heeft ze politiecontact gehad voor 
drugssmokkel, nadat ze eerder al in detentie zat toen Dennis nog een peuter was. Inmid-
dels is moeder naar het buitenland vertrokken en weinig betrokken meer bij haar zoon. 
De hulpverlening rapporteert dat Dennis geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en dat 
hij niet zelfstandig kan functioneren. Over zijn onderwijs is weinig bekend, behalve dat het 
speciaal onderwijs is en dat hij veelvuldig spijbelt. De delicten die Dennis pleegt, pleegt 
hij omdat hij zelf geen geld heeft. Recent is hij opgenomen geweest met een psychose. 

4.3.3 Onderwijs
De problemen met lage intelligentie en in de persoonlijkheid zullen ongetwijfeld een rol 
spelen in het feit dat veel jongeren ook een verstoorde schoolgang hebben. Meer dan 
de helft van de jongeren heeft op een vorm van speciaal onderwijs gezeten en velen zijn 
halverwege hun schoolloopbaan van school verwijderd of ermee opgehouden. Op basis-
onderwijs en op de middelbare school leiden de gedragsproblemen tot schoolverzuim, 
veel wisselingen, verwijdering van scholen en uitval. Opmerkelijk is dat minimaal dertien 
jongeren voor langere tijd (een aantal maanden tot anderhalf jaar) niet naar school zijn ge-
gaan. Ingezette projecten die opnieuw toeleiden naar onderwijs blijken vaak vastgelopen 
of slaagden niet omdat de scholen hen niet terug wilden (Weijers, Hepping & Kampijon, 

2010: 47). Weerman (2010) heeft de  gevolgen van een verstoorde schoolgang na de 
middelbare school onderzocht en concludeerde dat jongeren die na de middelbare school 
soepel doorstroomden naar vervolg onderwijs, minder betrokken waren in criminaliteit 
dan jongeren die daarin problemen (zoals spijbelen) hadden. Jongeren die überhaupt niet 
naar school gingen, lieten op de middelbare school al meer delinquent gedrag zien dan 
jongeren die nog wel naar school gingen. Bij deze  groep niet schoolgaande jongeren ging 
het niveau van delinquent gedrag na de middelbare school wel naar beneden, wat vol-
gens Weerman (2010) zou kunnen worden verklaard doordat een deel van deze jongeren  
gaat werken.

Abdel, zeventien jaar, komt uit een groot gezin met ouders die hem onvoldoende kunnen 
begeleiden en onderling ook huwelijksproblemen hebben. Abdel heeft hier moeite mee. 
De andere kinderen hebben geen politiecontacten. De RvdK rapporteert dat Abdel boos 
en agressief is door de problemen in zijn thuissituatie. Zijn vader wil een tweede vrouw, 
maar moeder en Abdel zijn het hier niet mee eens. Ook in de opvoeding zitten vader en 
moeder niet op één lijn. Vader wil corrigeren, maar wordt hierin niet gesteund door moe-
der. De politie rapporteert dat vader de kinderen mishandelt. Abdel wordt voor het eerst 
gepakt voor een delict als hij vijftien is en er worden direct veel interventies ingezet. Te-
kenend is dat hij niet meer naar school gaat, ook heeft hij geen baantje. Abdel heeft dus 
geen dagbesteding.

Zakaria, eveneens zeventien jaar, is de jongste van negen kinderen in een gezin dat 
geen grip op hem heeft. Het is een streng religieus gezin, maar Zakaria leeft niet volgens 
de Islam. Ook een oudere broer heeft twee feiten op zijn naam staan. Zakaria wordt be-
schreven als emotieloos, een spanningzoeker en op zoek naar mooie spullen. Hij blowt 
en pleegde zijn eerste delict toen hij veertien was. Zakaria volgt speciaal onderwijs, maar 
spijbelt veelvuldig. Inmiddels is hij met een OTS opgenomen in een jeugdinrichting.

De ouders van de vijftienjarige Badr zijn twintig jaar getrouwd, maar zeggen zelf vanaf 
dag één ruzie te hebben, aldus de hulpverleningsrapportage. De ruzies tussen ouders 
vinden plaats voor de ogen van de kinderen en regelmatig wordt de politie erbij gehaald. 
Vader spreekt geen Nederlands en beide ouders lijken pedagogisch onmachtig en ontken-
nen de problemen van hun zoon, die is gediagnosticeerd met ADHD. Ouders geloven niet 
dat hij ADHD heeft en hij slikt zijn medicatie nauwelijks. Hulpverlening aan huis komt niet 
van de grond en er lijkt geen pedagogische inbedding om nieuwe delicten te voorkomen. 
Ouders hebben ook geen contact met school. Badr handelt impulsief en hij heeft con-
centratieproblemen, ook worden er agressieproblemen geregistreerd. Badr neemt geen 
verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en laat geen emotie zien. Hij is zich bewust van de 
gevolgen van zijn gedrag en geeft aan delicten te plegen voor financieel gewin. Hij lijkt 
onder invloed van vrienden te staan en ze geven elkaar de schuld van de problemen. 
Zijn eerste geregistreerde delict pleegde Badr toen hij dertien jaar was. Badr zit in de 
derde klas van het VMBO, met LWOO (leerwegondersteunend onderwijs). Deze onderwijs-
indicatie is er speciaal voor leerlingen die extra zorg nodig hebben bij het behalen van  
hun diploma.

De ouders van Mike, zestien jaar, komen uit China en spreken zeer gebrekkig Ne-
derlands. Zij hebben hun eigen snackbar en werken erg hard, in het huis van het gezin 
woont een man op kamers. Binnen het gezin wordt onvoldoende gecommuniceerd en 
moeder lijkt zich er niet van bewust dat Mike naar speciaal onderwijs gaat. Moeder geeft 
wel aan dat ze vindt dat Mike snel gefrustreerd is. Mike is sinds zijn dertiende betrokken 
bij delicten, volgens de hulpverlening is deze betrokkenheid zijdelings en lijkt het hem te 
overkomen. Zijn vriendenkeuze is zorgelijk en hij heeft contact met minimaal twee anderen 
van de lijst met 81 minderjarige veelplegers. Er zijn voor Mike al verscheidene interven-
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ties ingezet. Er zijn vermoedens van onvoldoende gewetensontwikkeling, een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling en zwakbegaafdheid. Hij lijkt onvoldoende grip 
op zijn leven te hebben, zich ontheemd te voelen en heeft daardoor niets te verliezen. Er 
wordt gerapporteerd dat Mike emotioneel onderontwikkeld is en veel liegt. School geeft 
aan te denken dat Mike klem zit met zichzelf. Hij heeft een jaar geen onderwijs gehad. 
Inmiddels gaat hij weer naar een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK-
school) en dit gaat cognitief goed. Gedragsmatig loopt het echter niet optimaal.

4.3.4 Opvoeding
Betrokken organisaties hebben vastgesteld dat bij vrijwel alle gezinnen sprake is van 
beperkt toezicht op de kinderen en in 66% van de gevallen wordt de situatie als zodanig 
ernstig beschouwd dat de problematiek thuis als bedreigend voor de ontwikkeling van de 
kinderen wordt omschreven. Voorbeelden zijn mishandeling, psychiatrische stoornis(-sen) 
bij de ouders, oorlogstrauma’s, verbroken contacten met (één van) de ouders, zeer proble-
matische scheidingen en huisuitzettingen ten gevolge van enorme financiële problemen. 
In veel gevallen accepteren de gezinnen ook geen hulpverlening of ontwijken die, wanneer 
ingezet. Gezien hoe vaak de verschillende vormen van problematiek voorkomen, is het 
noemenswaardig dat in tien gevallen de problemen zich lijken te beperken tot de jongere 
zelf; de andere kinderen vertonen geen problemen; er lijken geen verdere problemen te 
spelen in het gezin en het gezin accepteert hulpverlening.

Een voorbeeld van de heftigheid van de problemen is het verhaal van Ibrahim, een jong-
en van zestien jaar oud, die na de scheiding van zijn ouders toen hij drie jaar was, werd 
mishandeld door zowel zijn vader als zijn moeder en haar vriend. Tot zijn veertiende woon-
de hij bij zijn moeder en stiefvader, die samen nog twee kinderen kregen. Hij werd ver-
waarloosd en voelde zich niet thuis. Wanneer hij zich verveelde ging hij de straat op. Hij 
ging al snel niet meer naar het VMBO, waarna hij op speciaal voortgezet onderwijs werd 
gezet. De hulpverlening signaleert dat hij erg zwart-wit denkt en ziet kenmerken van een 
stoornis in het autistische spectrum. Hij heeft ADHD, maar slikt geen medicatie, want 
vader ziet die als drugs. Hij voelt zich vaak eenzaam en onveilig en heeft geen affectieve 
band met zijn ouders. Als hij veertien is verhuist hij naar zijn vader na een geëscaleerd 
conflict bij moeder thuis. Vader woont bij een vriend en slaapt daar op de bank, hij heeft 
geen eigen kamer. In dat huishouden wordt veel gedronken en komen veel verschillende 
vrouwen over de vloer. Binnen de familie spelen er nog meer zaken, er is onder meer een  
moord gepleegd.

Een jongere die ook weinig steun en structuur vanuit zijn gezin meekrijgt is de zeven-
tien jarige Jordan. Hij is geboren in Australië en zijn vader woont daar nog steeds. Met zijn 
moeder is hij toen hij klein was naar Nederland gekomen. Zijn moeder is echter veronge-
lukt toen hij zeven jaar was en vanaf dat moment wonen hij en zijn jongere tweelingzusjes 
bij zijn tante, die de kinderen erg vrij laat. Jordan is naar het speciaal onderwijs gegaan, 
heeft tijdelijk bij een loodgietersbedrijf gewerkt en wil weer een nieuwe opleiding gaan 
volgen. Jordan pleegde zijn eerste delict toen hij dertien was. De Raad voor de Kinderbe-
scherming adviseert een persoonlijkheidsonderzoek, omdat ze zich zorgen maken om zijn 
ontwikkeling. Ook is er sprake van een softdrugsverslaving. Jordans vader is niet op de 
hoogte van zijn delicten en zijn tante onderschat de problemen en heeft geen behoefte 
aan opvoedondersteuning, waardoor de hulpverlening onvoldoende voet aan de grond 
krijgt in het gezin. Jordan geeft zelf aan dat hij hulp nodig heeft, van de volwassenen om 
hem heen hoeft hij het niet te verwachten. 

Mounir, achttien jaar, woont bij zijn vader, stiefmoeder en halfbroertjes en -zusjes. 
Tot hij zeven jaar was woonde hij bij zijn moeder in Marokko, hij volgde daar geen onder-

wijs. Als hij zeven is, wordt hij van moeder gescheiden en bij vader en zijn nieuwe vrouw 
en kinderen in Nederland ondergebracht. Met zijn moeder in Marokko heeft hij wel con-
tact, maar ze is niet betrokken bij de opvoeding. De Raad rapporteert dat het fout lijkt 
te gaan als Mounir tien jaar is. Hij is gedragsmatig in het regulier onderwijs niet meer te 
handhaven en het jaar erop wordt hij op speciaal onderwijs geplaatst. Er wordt een per-
soonlijkheidsonderzoek afgenomen waaruit naar voren komt dat hij ODD heeft, antisociaal 
gedrag vertoont, een lage frustratietolerantie heeft en een gebrekkige gewetensfunctie. 
Thuis voelt hij zich achtergesteld, hij heeft weinig tot geen contact met zijn stiefmoeder 
en gaat volledig zijn eigen gang. Er worden verschillende vormen van hulp ingezet, maar 
Mounir werkt niet mee, liegt, neemt geen verantwoordelijkheid en toont geen berouw. Hij 
pleegt voor het eerst een delict als hij dertien jaar is en er volgen twee jaar in gesloten en 
besloten opvang, maar na vrijlating gaat hij direct weer verder. Jeugdzorg stelt een Sociale 
Vaardigheden training voor om hem weerbaarder te maken. Mounir blijft delicten plegen.

De achttienjarige Michael heeft een Turkse vader en een Nederlandse moeder, die 
minderjarig was toen hij werd geboren. Zijn vader is al snel buiten beeld. Vanaf zijn derde 
jaar heeft moeder verschillende artsen bezocht, om hulp te krijgen voor Michaels driftbui-
en en hyperactiviteit. Terugkijkend blijkt dat moeder hem vanaf dit moment niet meer de 
baas kon. De bezoeken aan artsen resulteerden in de diagnose ADHD toen hij zeven jaar 
was, al snel gevolgd door een vermoeden van co-morbide ODD. Michael kreeg medicatie 
voor zijn ADHD, maar die nam hij zelden. Als hij wat ouder wordt gaat hij softdrugs gebrui-
ken als zelfmedicatie. Na speciaal onderwijs heeft hij een opleiding gedaan en gewerkt, 
maar het is niet duidelijk of hij een diploma heeft behaald. In elk geval is leerplicht be-
trokken geweest. In zijn vrije tijd hangt hij wat rond. Michael wordt beschreven als zijnde 
impulsief, onnadenkend en agressief. Hij pleegt zijn eerste geregistreerde delict als hij 
dertien jaar is. Vanaf Michaels derde jaar kan moeder hem eigenlijk niet meer aan. Ze 
doet haar best voor hem en er zijn verschillende vormen van ambulante hulp in de thuissi-
tuatie ingezet, maar het lukt haar niet met zijn gedrag om te gaan. 

4.3.5 Criminele familieleden
Naast alle gerapporteerde problemen en zorgen in de gezinnen, zijn er in 75% van de  
gezinnen ook andere gezinsleden bekend bij de politie. Bij 33% van de jongeren is hun 
vader bekend bij politie en justitie, bij 40% geldt dat voor een broer of zus. Hoewel in de 
meeste gevallen voor lichte delicten, heeft bij 16,6% van de jongeren ook hun moeder 
politie- en justitiecontact. Bij bijna 20% van de jongeren zijn meerdere familieleden (ou-
ders, broers en zussen, neven, ooms) bekend bij justitie. Wanneer meerdere leden van 
een familie politie- en justitiecontacten hebben, duidt dit erop dat criminaliteit een van-
zelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven is geworden, wat logischerwijs een grote 
risicofactor vormt voor de jongere. In dit kader wordt gesproken over intergenerationele 
overdacht van criminaliteit, waarin het aantal veroordelingen van zowel vader, als moeder, 
als beide ouders sterk samenhangt met het aantal veroordelingen van hun kinderen (Van 
de Rakt, Nieuwbeerta & De Graaf, 2006). Met name tijdens de jeugd worden geconfron-
teerd met criminaliteit blijkt een cruciale factor in de verklaring van de intergenerationele 
overdacht van criminaliteit (Besjes & van Gaalen, 2008). De overdracht van geweldsde-
licten is sterker dan die van niet-geweldsdelicten (De Weijer, Bijleveld & Blokland, 2011). 
Van intergenerationele overdracht lijkt sprake te zijn bij de twintig jongeren die – van de 
totale 81 jongeren – de meeste delicten hebben gepleegd. Wanneer hun situatie onder de 
loep wordt genomen, blijkt dat van in elk geval zeventien van hen één of meerdere leden 
van het gezin bekend zijn bij justitie. Van de overige drie is dit onbekend (Weijers, Hepping 
& Kampijon, 2010: 48).  
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Criminaliteit in het gezin speelt onder anderen bij de zeventienjarige Hans, een jongen 
die zelf speciaal onderwijs heeft gevolgd en zijn middelbare beroepsopleiding niet heeft 
afgemaakt. Hij zegt een andere opleiding te willen gaan volgen. In zijn vrije tijd hangt hij 
wat rond, voetbalt hij met vrienden en gaat hij naar voetbalwedstrijden. Hij heeft Intensie-
ve Traject Begeleiding Plus (ITB+) gehad, Maatregel Hulp en Steun (MHS), een werkstraf, 
boetes, behandeling van een jeugdpsychiater en voorwaardelijke en onvoorwaardelijke 
jeugddetentie. In eerste instantie weigert hij mee te werken aan persoonlijkheidsonder-
zoek, uit angst voor een PIJ. In detentie vertoonde hij provocerend gedrag. Er wordt veel 
kindproblematiek gezien door de betrokken hulpverlening: ODD, ADHD, alcoholmisbruik, 
een zorgelijke gewetensontwikkeling, een stoornis in zijn persoonlijkheidsontwikkeling, 
afwijkend gedrag en geen motivatie om te veranderen. Daarnaast staat geregistreerd 
dat hij zich moeilijk kan inleven in zijn slachtoffers, impulsief handelt, zich onverschillig 
opstelt en aantoonbaar liegt. Hij legt schuld buiten zichzelf, voelt zich snel aangevallen 
en heeft buitenshuis last van agressieve buien. Wanneer wordt gekeken naar zijn gezin 
van herkomst, kan dit in perspectief worden geplaatst. Zijn moeder is erg jong zwanger 
geraakt en kon daardoor haar opleiding niet afmaken. Er was sprake van mishandeling van 
moeder door vader, maar na een periode in een ‘Blijf van mijn Lijf huis’ zijn ouders weer bij 
elkaar. Ouders komen hun afspraken niet na en moeder en zoon bagatelliseren het gedrag 
van vader, die te boek staat als hooligan. Over vader staat vermeld dat hij ‘erg crimineel’ is 
en vaak vastzit. Vader is agressief en heeft geen vertrouwen in de hulpverlening, moeder 
heeft verkeersdelicten op haar naam staan. Ouders plegen soms ook samen delicten. 
Moeder ontkent dat haar zoon delinquent gedrag laat zien. 

Ook Nabil, zestien jaar, is niet de enige in het gezin die delicten pleegt. Nabil heeft 
zes broers en zussen, zijn vader is vaak in Marokko. Zijn zwakbegaafdheid, gebrekkige ge-
wetensontwikkeling en beïnvloedbaarheid stellen zijn ouders voor een probleem, met zijn 
lage IQ kunnen ze niet goed omgaan en er is weinig zicht op hem. Ook op school gaat het 
niet goed. Na groep vier maakt hij de overgang naar het speciaal onderwijs, maar ook op 
het speciaal onderwijs gaat het niet goed. Hij spijbelt regelmatig, komt te laat, krijgt een 
time out en op een gegeven moment is het onduidelijk of hij überhaupt naar school gaat. 
In zijn vrije tijd is Nabil buiten en doet af en toe aan vechtsporten. Nabil heeft volgens de 
betrokken hulpverlening wel inzicht in zijn gedrag en zegt dat hij een probleemkind is. Van 
Nabil is bekend dat hij twee delicten heeft gepleegd toen hij elf jaar was, bij de volgende 
registratie is hij dertien jaar. Ten tijde van deze eerste delicten zijn Nabils oudere broer en 
zus al bekend bij de politie en ook zijn vader zit op een bepaald moment achttien maanden 
in detentie. Na deze eerste delicten wordt Nabil vaak veroordeeld en hoewel er veel hulp-
verlening wordt ingezet, blijft hij recidiveren. De hulpverlening lijkt steeds achter de feiten 
aan te lopen: voor een traject kan worden ingezet, is Nabil alweer opgepakt.

Ryan, achttien jaar oud, pleegde zijn eerste delict, diefstal, toen hij veertien jaar 
was. Thuis bepaalde hij zelf de regels. Ondanks dat hij spijbelde, heeft hij wel een MBO 
opleiding gedaan. Het is niet duidelijk of hij een diploma heeft gehaald. In zijn vrije tijd 
hangt Ryan rond. Van hem zijn geen diagnosen of IQ bekend. Volgens betrokken hulpver-
lening ziet Ryan het probleem van zijn gedrag niet, hij handelt onnadenkend en impulsief, 
hij is gericht op behoeftebevrediging, een kick en gewin. De verantwoordelijkheid voor zijn 
daden schuift hij af. Dit is misschien niet verwonderlijk, omdat ook  zijn ouders de verant-
woordelijkheid van hun zoon niet zien. Ryans vader en broers hebben ook politiecontacten 
en zijn ervan overtuigd dat de politie handelt vanuit racisme (het gezin is van Surinaamse 
afkomst). Ouders zijn ook niet bereid mee te werken aan hulpverlening of andere interven-
ties, waardoor die allemaal vroegtijdig afgebroken worden. Op een gegeven moment wordt 
er een onder toezichtstelling uitgesproken, waarop wordt besloten dat Ryan beter een 
poosje naar zijn familie in Suriname kan gaan. Sommige hulpverleners geven aan dat Ryan 

zelf ook inziet dat de enige manier om uit handen van de politie te blijven is: verhuizen en 
zijn leven drastisch aanpassen. In elk geval bereikt de familie ermee dat de OTS wordt 
opgeheven. Op het moment dat de data voor het eerste meetmoment worden verzameld, 
is hij net weer terug in Nederland.

Tot slot Mustafa, een impulsieve achttienjarige jongen uit een gezin van tien kinde-
ren. Beide ouders hebben geen werk en vader is 25 jaar ouder dan moeder. Over het gezin 
is niet veel bekend bij de hulpverlening. Er worden tegenstrijdige notities gemaakt. Aan de 
ene kant gaat thuis alles goed. Aan de andere kant wordt gesignaleerd dat ouders geen 
enkel zicht hebben op de vriendengroep van Mustafa en zijn gedrag buiten de deur. Ook 
heeft vader weinig pedagogische vaardigheden en wordt soms op straat gezien terwijl hij 
uit woede achter één van zijn kinderen aan rent. Mustafa leeft bijna buiten, met zijn vrien-
den. Hij pleegt zijn eerste geregistreerde delict als hij vijftien jaar is, houdt zich niet aan 
afspraken, werkt niet mee, liegt aantoonbaar, gaat er bij de politie vandoor en ontkent zijn 
daden. Mustafa heeft een MBO opleiding gedaan, maar het is niet duidelijk of hij die heeft 
afgemaakt en hoe het daar ging. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening ingezet, 
maar de vraag is in hoeverre ze aanslaan. Mustafa is meerderjarig als de eerste golf data 
wordt verzameld en ook in de meerderjarigheid heeft hij reeds delicten gepleegd. Hij is 
niet de enige, van de tien kinderen zijn er nog drie broers en een zus bekend bij de politie. 
 

4.4 CONCLUSIE
Deze eerste dataverzameling heeft een helder beeld gegeven van de groep minderjarigen 
waar dit onderzoek om draait. De 81 minderjarigen hebben gemiddeld 12,6 delicten op 
hun naam geregistreerd staan, waarbij de leeftijd ten tijde van het eerste delict gemiddeld 
12,9 jaar oud is. Ze laten een generalistisch delictenpatroon zien – ze plegen verschillen-
de soorten delicten – dus lijken zich niet te hebben gespecialiseerd in een bepaald soort 
delicten, zoals vermogenscriminaliteit. Meestal worden delicten gepleegd samen met an-
dere jongeren en regelmatig wordt gesignaleerd dat jongeren contact hebben met andere 
jongeren uit de groep van de 81 bekende minderjarige veelplegers. De motivatie voor het 
plegen van delicten loopt uiteen van de spanning tot de wens meer geld te hebben. 

Vrijwel alle jongeren hebben problemen op school, wisselen van school, spijbelen, 
komen te laat, krijgen ‘time outs’ en worden geschorst, gaan op een gegeven moment 
naar speciaal onderwijs en worden soms ingedeeld bij speciale trajecten om hen weer 
op een school in te laten stromen. Van sommige jongeren is onbekend of ze wel naar 
school gaan en velen hebben geen diploma van MBO of VMBO. Voor een aantal jongeren 
zal speciaal onderwijs beter aansluiten vanwege hun intellectuele capaciteiten, maar voor 
een aantal van hen zal deze overgang puur vanwege hun gedrag zijn ingezet. Jongeren 
merken zelf ook dat ze uitvallen, wat regelmatig zorgt voor nog minder motivatie en meer 
uitval. Spijbelen leidt tot meer ongestructureerde en ongecontroleerde tijd op straat, meer 
contact met andere minderjarigen die dezelfde keuzes maken wat doorgaans niet in hun 
voordeel zal werken. Hoewel de jongeren er in deze periode van minderjarigheid en puber-
tijd nog niet veel mee bezig zijn, beïnvloeden deze jaren van gebrekkig onderwijs en een 
ontbrekend diploma over enkele jaren hun toekomst. Ze geven aan gebrand te zijn op geld, 
maar sluiten zichzelf uit van de arbeidsmarkt, waardoor ze over enkele jaren moeilijk een 
inkomen kunnen verkrijgen.  

Vele jongeren hebben zoals beschreven ook ofwel een lager IQ, ofwel kenmerken van 
een psychiatrische stoornis, ofwel beide. Dit beperkt hen in het dagelijks leven en in het 
reguleren van hun gedrag, emoties en agressie. Voor de jongeren met een lager IQ is de 
wereld een plek die ze niet kunnen overzien. Op deze onveiligheid wordt vaak gereageerd 
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met overschreeuwen, liegen en het verbloemen van angst met agressie. Ouders, die toch 
pedagogisch al niet sterk in hun schoenen staan, weten niet hoe ze met deze problemen 
om moeten gaan en kunnen hun kinderen onvoldoende ondersteunen en begeleiden. 

Naast de individuele problemen van de minderjarigen, is in het gezin doorgaans spra-
ke van allerhande ernstige problemen die in sommige gevallen zo hevig zijn dat de ontwik-
keling van de jongeren wordt bedreigd. Van ouders wordt vaak opgemerkt dat ze beperkte 
pedagogische vaardigheden hebben en vaak ook zelf lijden aan onder meer psychiatrische 
problemen en relatieproblemen. In een aantal gevallen hebben andere leden van het gezin 
eveneens delicten gepleegd en in een enkel geval is criminaliteit op de keper beschouwd 
onderdeel van de familiecultuur. De politie ontwijken wordt als een sport gezien, af en 
toe vastzitten hoort erbij en in gevallen zoals die van Ryan, wordt de politie als racistisch 
getypeerd, waarmee de eigen verantwoordelijkheid wordt afgeschoven.

Al met al mag duidelijk zijn dat feitelijk geen van deze jongeren een goede start 
in het leven heeft gemaakt. In het enkele geval dat het met een gezin goed gaat en de 
jongere de enige met problemen is, heeft de jongere zelf vaak psychiatrische klachten. 
Op het moment dat deze eerste data worden verzameld is de gemiddelde leeftijd van de 
minderjarigen ruim zestien jaar. Sommigen hebben net de meerderjarigheid bereikt. In het 
volgende hoofdstuk worden de data besproken die zijn verzameld als ze vijf jaar ouder zijn. 
Met ruim 21 jaar hebben ze inmiddels een andere relatie met hun ouders en het gezin, 
maar ze zullen nog wel worden geconfronteerd met de gevolgen van de keuzes die ze in 
hun minderjarigheid hebben gemaakt. De vraag is welke keuzes ze maken wanneer ze 
gemiddeld 21 jaar oud zijn.
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5.1 INLEIDING
Het vorige hoofdstuk is een beschrijving van de levens van de 81 – toenmalig minderjari-
ge – veelplegers die in dit onderzoek worden gevolgd. Er is een soort startfoto geschetst, 
waarin delicten, gezinssituatie, psychiatrische stand van zaken en problemen van verschil-
lende aard aan bod zijn gekomen. Dit is gebeurd op basis van informatie uit de justitiële 
documentatie en uit dossiers van betrokken ketenpartners. Bij een aantal veelvoorkomen-
de problemen zijn voorbeelden gegeven door middel van korte portretten van jongeren. 
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede meetmoment, dat 
plaatsvond tussen april 2012 en april 201323. In dit hoofdstuk komen 21 van de jongeren 
zelf aan het woord. Inmiddels zijn zij gemiddeld ruim 21 jaar oud (21,8), dus ze hebben de 
leeftijdsfase van de jongvolwassenheid bereikt. De insteek van dit tweede meetmoment 
was drieledig. Ten eerste was het doel van dit meetmoment om na te gaan welk deel 
van de 81 jongeren nog politie- en justitiecontacten had. Hoeveel jongvolwassenen zijn 
tijdens dit meetmoment nog crimineel actief? En is er een patroon te onderscheiden in 
de delicten? Is er bijvoorbeeld een ontwikkeling van generalistische naar specialistische 
criminaliteit zichtbaar? Kortom, het doel was een up to date overzicht te maken van de 
stand van zaken volgens justitie.

Ten tweede was het meetmoment erop gericht om de jongvolwassenen zelf een stem 
te geven en te horen hoe zij hun leven beschouwen. Hoe kijken ze terug op hun jeugd, hun 
opgroeien en de delicten die ze gepleegd hebben? Is hun criminele carrière iets waar ze 
zich voor schamen en mee willen breken, of iets waar ze trots op zijn en mee door willen 
gaan? Hebben ze een mening over hoe ze zijn opgegroeid en hoe zien ze hun toekomst? 
Welke rol speelt criminaliteit binnen dat toekomstbeeld? Al met al: een uitgebreid biogra-
fisch gesprek over verleden, heden en toekomst. 

Ten derde werd met dit meetmoment beoogd meer inzicht te krijgen in het proces van 
stoppen met criminaliteit. De kennis van de leeftijds-criminaliteitscurve (Moffitt, 1993) en 
onderzoeksresultaten die erop wijzen dat jongvolwassenen hun leven opnieuw gaan eva-
lueren en anders indelen (Arnett, 2000; 2007), in combinatie met de gemiddelde leeftijd 
van ruim 21 jaar, schiep de verwachting dat een aantal van de 81 jongeren inmiddels zou 
zijn gestopt met hun criminele activiteiten en een deel er ook over na zou denken dit op 
te geven. Zoals eerder aangegeven is een van de uitgangspunten van het onderzoek meer 
zicht te krijgen op de gedachten en beweegredenen van jongvolwassenen juist gedurende 
dit proces. ‘The going is the thing’ (Maruna, 2001: 323). Wat kost hen moeite, wat kan 
hen helpen en waar lopen ze tegenaan? De beleving van het proces kan retrospectief an-
ders worden herinnerd (Bottoms, 2014). Is er een soort volgorde in het proces te ontdek-
ken, zijn er mijlpalen te onderscheiden? Verloopt het proces voor alle jongeren hetzelfde, 
of is de beleving van dit proces in elk relaas anders? Er bleek inderdaad een volgorde in 
het proces te vinden, gededuceerd uit de 21 interviews. Deze volgorde bestaat uit vier 
stadia, die in dit hoofdstuk zullen worden toegelicht en geïllustreerd. 

Om de drie vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van twee vormen van data-
verzameling. Ten eerste is de justitiële documentatie (JD Online) opnieuw geraadpleegd. 

23 Deze golf dataverzameling vond plaats in een onderzoeksteam en is in het kader van het pro-
motie traject opnieuw geanalyseerd. Zo werden er in 2012-2013 76 van de 81 jongvolwasse-
nen gevonden in de justitiële gegevens. Met grondig zoeken zijn er in 2016 weer 79 gevonden, 
waardoor de gegevens van 2012 konden worden vervolledigd. Tevens zijn alle delicten opnieuw 
geteld en zijn alle jongvolwassenen opnieuw beoordeeld op of zij al dan niet gestopt zijn. Dit 
heeft tot afwijkende getallen geleid, als gevolg van het gebruik van andere criteria. Onder-
staand zal dit worden aangegeven. 

Daarnaast is getracht met zoveel mogelijk jongeren een gesprek (diepte-interview) te voe-
ren. De verschillende manieren waarop contact is gelegd met de jongvolwassenen, heb-
ben geleid tot 21 gesprekken.

5.2 DELICTEN
Tijdens het opzoeken van alle jongeren in JD Online, werd al snel duidelijk dat de doel-
groep van 81 minderjarigen was geslonken tot 79 jongvolwassenen. Eén jongen was ge-
emigreerd en een ander was om het leven gekomen bij een ongeluk. De overige 79 konden 
nog wel worden gevonden.

5.2.1 Overzicht stoppers en niet stoppers
Van de 79 jongvolwassenen zijn de justitiële gegevens geanalyseerd met behulp van het 
criterium dat in hoofdstuk 4 werd besproken: een stopper is minimaal drie jaar niet meer 
strafrechtelijk veroordeeld. Aan de hand van deze analyse bleek dat negentien van de 
79 jongvolwassenen voldeden aan de definitie van stopper24. Van deze negentien zijn er 
vijf aangemerkt als ‘grensgeval’ (zie hoofdstuk 4), zij hebben gedurende de laatste drie 
jaar nog wel een geregistreerd delict gepleegd, maar dit wijkt in ernst in zoverre af van 
het eerdere patroon dat er niet meer kan worden gesproken van een voortzetting van de 
criminele carrière. Dit impliceert dat deze negentien jongvolwassenen hun criminele car-
rière al erg jong hebben opgegeven: zij waren gemiddeld 18,8 jaar. Dat negentien van de 
79 jongvolwassenen worden ingedeeld bij de stoppers, betekent dat 60 jongvolwassenen 
nog niet zijn gestopt. Ongeveer driekwart van de groep is dus nog crimineel actief geweest 
in de afgelopen drie jaar.

Naast de analyse met het drie jaar criterium is bijgehouden hoeveel jongvolwas-
senen reeds twee jaar niet meer veroordeeld waren, om vast te stellen hoe groot het 
effect van het gestelde criterium op de resultaten is. Indien een criterium van ‘twee jaar 
delictvrij’ wordt gehandhaafd, kunnen er nog negen jongvolwassenen tot de stoppers 
worden gerekend. Inclusief de negentien jongeren die voldoen aan het drie jaar criterium, 
komt dat dus op een totaal van 28 personen25. Deze negen jongvolwassenen zijn voor het 
laatst strafrechtelijk vervolgd toen zij gemiddeld 19,8 jaar oud waren. Deze groep bevat  
één grensgeval.

Twee zaken worden duidelijk met deze vergelijking tussen het twee- en driejarig crite-
rium: ten eerste komt naar voren dat het antwoord op de vraag hoeveel jongvolwassenen 
er zijn gestopt, afhankelijk is van het gestelde criterium. Ten tweede is het eveneens een 
rechtvaardiging voor het gekozen drie jarig criterium – bij verdere analyse bleek dat er 
wellicht andere factoren meespeelden bij de negen jongeren die voldeden aan het criteri-
um van twee jaar gestopt. Een van hen kon niet worden geregistreerd omdat hij langdurig 
gedetineerd zat, wat maakt dat het minder waarschijnlijk is dat hij delicten pleegde in 
die periode. Dit zogenaamde incapacitatie-effect werd in hoofdstuk 4 al beschreven als 
mogelijke oorzaak van valse positieven. De overige acht jongeren hebben bijna allemaal 
gedurende een bepaalde tijd vastgezeten in de jaren 2010 tot 2012 en vier van hen zaten 

24 Dit getal wijkt af van de telling in 2012-2013. Toen werden er 24 stoppers van 3 jaar of langer 
geteld. Dit hangt samen met het gebruik van andere criteria. Geseponeerde delicten zijn toen 
niet geteld. In de huidige analyse zijn alle bewezen feiten geteld, een sepot om een recente 
bestraffing, een oud of gering feit, is dus wel meegenomen in de telling. 

25 Dit getal wijkt eveneens af. In de telling van 2012-2013 zijn er een aanvullende 17 jongvol-
wassenen tot de stoppers gerekend die minimaal 2 jaar waren gestopt. Dit komt op een totaal 
aantal stoppers van 41, versus de 28 in deze analyse.
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daarnaast in hun proeftijd. Deze externe factoren kunnen eraan hebben bijgedragen dat 
zij zich in deze jaren ‘rustig hebben gehouden’. De relatief ‘strenge’ periode van drie jaar 
geen geregistreerde delicten, verkleint dus de kans op een vertekend beeld.

Wanneer de justitiële gegevens van de negentien stoppers nauwkeuriger worden bekeken, 
blijken veertien van de negentien stoppers alleen tijdens hun minderjarigheid voor serieu-
ze delicten te zijn vervolgd. Een enkeling komt daarna nog in contact met de politie voor 
een overtreding. Binnen deze groep is eveneens een ‘kern’ van zeven jongvolwassenen 
te onderscheiden die kan worden gekenmerkt als ‘pure jeugd’ veelplegers. Zij hebben 
alleen in hun vroege pubertijd – veertien, vijftien jaar, sommigen ook al daarvoor – (een 
serie) delicten gepleegd en zijn er tijdens de adolescentie reeds mee gestopt. Een van 
deze jongeren, Ibrahim, heeft ingestemd met een interview. Zijn verhaal komt verderop in 
dit hoofdstuk naar voren. 

In onderstaande grafiek worden de totale aantallen veroordelingen per jaar weergegeven, 
uitgesplitst naar groep: niet gestopt, gestopt volgens het twee jaar criterium en gestopt vol-
gens het drie jaar criterium. De totale aantallen veroordelingen zijn als volgt verdeeld: 1-10 
veroordelingen: 15 personen; 11-20 veroordelingen: 39 personen; 21-30 veroordeling- 
en: 14 personen; 31-40 veroordelingen: 8 personen; 41-50 veroordelingen: 3 personen. 

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het hier gaat om alle veroordeling- 
en geregistreerd volgens justitie, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen misdrijven 
en overtredingen. Er zitten personen tussen die veroordeeld zijn voor ettelijke inbraken, 
maar ook een persoon die in 2011 zestien verkeersovertredingen heeft begaan (totaal 
bedrag aan boetes komt neer op 2980 euro) en daarnaast staan er over 2011 nog acht 
overtredingen open. Eveneens belangrijk om te vermelden is dat alle bewezen feiten zijn 
geteld. Wanneer er is vrijgesproken of geseponeerd vanwege te weinig bewijs of niet ont-
vankelijkheid van het OM, zijn de feiten uiteraard niet geteld. Echter, wanneer is gesepo-
neerd vanwege recente bestraffing, of een gering feit of als de verdachte schuldig werd be-
vonden zonder dat een maatregel werd opgelegd (bijvoorbeeld om reclasseringsbelang), 
zijn de delicten wel geteld om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van hoe vaak een 
individu de wet heeft overtreden.

Er lijkt een afname van het delictcijfer zichtbaar in 2012, een positief beeld. Dit kan 
komen doordat de data zijn verzameld in september 2012, waardoor de gegevens over het 
gehele jaar nog niet bekend waren.

Figuur 5.1 Delictcijfer per groep – Meetmoment 2

5.2.2 Generalisten en specialisten
Naast deze aparte groep van jongvolwassenen die reeds op zeer jonge leeftijd zijn gestopt 
met delicten plegen, is na analyse van de gegevens ook duidelijk geworden dat over de 
gehele groep die na hun achttiende jaar is doorgegaan kan worden gezegd dat zij zich 
niet hebben gespecialiseerd in een bepaalde vorm van criminaliteit. Voor vrijwel alle jong-
volwassenen die niet zijn gestopt, staan vermogensdelicten geregistreerd, van diefstal 
tot bedrijfsinbraak. Hiernaast komen ook veel geweldsdelicten voor, zoals mishandeling, 
bedreiging en geweld dat gebruikt wordt bij vermogensdelicten. Opmerkelijk is daarnaast 
dat er ook veel justitiecontacten worden geregistreerd voor openbare orde delicten en ver-
keersovertredingen en -misdrijven, zoals te hard rijden, onverzekerd rijden of rijden zonder 
rijbewijs. Dit is opvallend omdat jongeren er nauwelijks meer voordeel van hebben dan 
alleen directe behoeftebevrediging en een kick. Dit is mogelijk: voor zeventien jongeren 
was dit primair het doel van hun gedrag, kwam naar voren uit de dossieranalyse tijdens 
meetmoment 1 (zie het kopje ‘Delicten’ in hoofdstuk 4). Het levert hen geen winst op. De 
groep persistente jongvolwassenen kan dus als ‘generalisten’ worden beschouwd.
 
Vooruitlopend op de resultaten uit de interviews, die hieronder zullen worden besproken, 
kan worden gesteld dat een deel van de persistente veelplegers hun criminele activiteiten 
(deels) veranderen om de pakkans te verkleinen en meer uit het zicht van de politie te blij-
ven. Soms op advies van anderen, soms op eigen initiatief, verschuiven ze hun aandacht 
naar meer covert delicten om zo onder de radar te blijven en niet te worden gepakt, zoals 
opiumdelicten en heling. Dit zijn, vanwege het meer bedekte karakter van de activiteiten, 
juist het soort delicten waar registraties en cijfers minder inzicht in geven. Verdiepende 
achtergrondinformatie van de jongvolwassenen zelf, de verhalen achter de cijfers, worden 
in het vervolg besproken. 

Uit de analyse van de interviews zijn vier stadia gededuceerd, die als vier stappen 
op weg naar desistance kunnen worden beschouwd. Deze vier stadia worden eerst, in 
de volgende paragraaf, in detail beschreven. Onderstaand worden achtereenvolgens de 
jongemannen aan het woord gelaten die zijn ingedeeld bij respectievelijk de stadia: volhar-
den, erkennen, voorbereiden en consolideren. 
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5.3 STADIA VAN DESISTANCE 
‘Op latere termijn wil ik wel stoppen, maar nu niet en als ik genoeg heb dan zal ik ook wel 
stoppen. Maar uiteindelijk als je kinderen hebt en je vrouwtje, dan wil je stoppen. Het is 
ook een verslaving’ (Erkenner Mohammed, 21 jaar). Shapland en Bottoms (2011: 276) 
zeggen: ‘It is not unreasonable to think of the path to desistance as gradually acquiring 
a set of more virtuous dispositions; of breaking old routines and habits of thought, and 
acquiring new ones’. Om het proces van stoppen met criminaliteit en het plannen van 
een route richting een meer conventionele manier van leven beter te begrijpen, lijkt het 
passend om als startpunt een proces van vallen en opstaan – trial en error – te vooron-
derstellen. In hoofdstuk 2 werd onder het kopje ‘Drie inzichten’ het sleutelconcept ‘mo-
tivatie’ toegelicht. Hierin werd uitgelegd dat het belang van de invloed van dit onderwerp 
op het proces van stoppen met criminaliteit naar voren kwam uit de voorstudie. Deze 
eerdere bevinding werd bevestigd door de gesprekken die met de 21 jongvolwassenen  
zijn gevoerd. 

Hierboven zijn al vele quotes gegeven van jongvolwassenen die vertelden zelf degene 
te zijn geweest die het stoppen mogelijk heeft gemaakt. Om dit proces zelf te starten en 
vol te houden, ondanks tegenslag en de noodzaak hun leven te herinrichten, is vanzelf-
sprekend motivatie nodig. Hoewel de meeste jongeren het woord ‘motivatie’ niet letterlijk 
gebruiken, is de wil en de human agency zonder meer in hun verhalen terug te vinden. 
Tijdens het analyseren van de interviewdata, konden vier aparte fasen, of stadia, in dit 
proces worden onderscheiden. Deze focus op het proces van stoppen met criminaliteit en 
de factor motivatie die zich steeds opnieuw aandiende, in combinatie met het idee van 
een proces van vallen en opstaan, bracht het concept van het transtheoretische model 
van James Prochaska en Carlo DiClemente in gedachten. Dit model is eind jaren ‘70 ont-
wikkeld om gedragsverandering richting gezonder gedrag te kunnen beoordelen en wordt 
veel gebruikt in de behandeling van verslaving. Het model is onder meer beschreven in 
een artikel over de manier waarop rokers hun gedrag veranderen om te kunnen stoppen 
(Prochaska & DiClemente, 1982). 

Verschillende jongeren typeren hun gedrag en gevoel als verslaving. Tegen deze ach-
tergronden leek het model van Prochaska en DiClemente zich te lenen als inspiratiebron 
om zelf ook een dergelijke fasering aan te brengen in het inzichtelijk maken van het 
proces van desistance. Het transtheoretische model beschrijft zes stadia van gedrags-
verandering: voorbeschouwing/pre-contemplatie; overweging/ overpeinzing, beslissen en 
voorbereiding, actieve (gedrags-)verandering, consolidatie (volhouden) en terugval. Wat 
betreft terugval wordt aangenomen dat dit vaker voorkomt tijdens het proces – soms 
al na de eerste reflecties, soms nadat de nieuwe levensstijl al een bepaalde tijd wordt 
volgehouden (Prochaska & DiClemente, 1982). De cyclus wordt, zoals genoemd, vooral 
gebruikt in de hulpverlening aan mensen die aan een verslaving lijden. Dit model diende 
dus als inspiratiebron, maar is niet één op één overgenomen. Wij onderkennen vier stadia 
in plaats van zes. Deze kunnen, zoals later per stadium wordt toegelicht, globaal worden 
gelinkt aan de stadia van Prochaska en DiClemente, maar hebben niet dezelfde inhoud. 
Het idee dat terugval altijd kan voorkomen is wel overgenomen, er wordt vanuit gegaan dat 
dit ook op desistance van toepassing is.

De analyse van de data verzameld tijdens de interviews leidde tot een onderverde-
ling in vier stadia. Op basis van verschillende uitspraken kon worden bepaald waar een 
respondent zich bevond op de weg van delinquentie naar desistance en de overeenko-
mende gesprekken zijn geclusterd in een stadium. De informatie uit deze clusters is 
samengebracht onder een naam die het betreffende stadium op de weg naar desistance 
kenmerkt. Voorondersteld wordt dat alle veelplegers deze stadia doorlopen op hun weg 

naar desistance. Dit is een voorzichtige hypothese en aan de hand van de bevindingen 
van het derde meetmoment kan worden gesteld of het model voor deze groep veelplegers 
wordt bevestigd.

De stadia die uit de data zijn gededuceerd hebben de volgende namen gekregen: 
volharden, erkennen, voorbereiden en consolideren. De stadia houden zeer beknopt het 
volgende in: Volharders ervaren met name voordelen van hun gedrag en zien daarom 
geen reden om met crimineel gedrag te stoppen. Regelmatig zien ze ook niet in hoe ze 
hun leven zouden kunnen veranderen, ook al zouden ze het willen. Erkenners ervaren wel 
nadelen van hun gedrag en zouden op termijn dan ook wel willen stoppen. De periode 
tussen het heden, waarin ze nog delicten plegen en de toekomst, waarin ze gestopt zijn, 
kunnen ze echter niet overzien. Er is veel twijfel en ambivalentie zichtbaar in de overwe-
gingen. Voorbereiders hebben besloten dat stoppen de betere optie voor hen is. Hoewel 
sommigen van hen nog in detentie zitten, proberen ze hun leven (na vrijkomen) anders in 
te delen. Ze vinden onderdak en werk en proberen hun leven zo vorm te geven dat ze de 
verleidingen van hun vroegere leven uit de weg kunnen blijven. De jongeren die hun stop-
pen consolideren, zijn al enige tijd gestopt en zijn inmiddels gewend aan deze levensstijl. 
Ze hebben een (grotendeels) niet-delinquent netwerk, dagbesteding en richten zich op een 
conventionele toekomst.

De 21 interview-participanten bleken redelijk gelijk verdeeld over de vier stadia; zes 
konden tot het stadium van volharden worden gerekend; vijf tot het stadium erkennen; vier 
waren zich aan het voorbereiden op desistance en de laatste zes waren hun desistance 
aan het consolideren26. Prochaska en DiClemente onderscheiden ook specifiek de be-
slissing die wordt genomen tot gedragsverandering. In dit model wordt de beslissing niet 
expliciet benoemd, omdat het niet als apart stadium of zelfs als exact moment kon wor-
den gevonden. De tijd waarin, of het moment waarop een beslissing om te stoppen wordt 
gemaakt, lijkt een korte periode te zijn (Prochaska & DiClemente, 1982: 283), niet zozeer 
een op zichzelf staand stadium. De participanten in deze studie bevonden zich ofwel in 
het stadium van erkennen dat ze een probleem hebben en overwogen verandering, ofwel 
ze waren reeds actief bezig met deze gedachte en bereidden zich voor op deze verande-
ring van levenswijze. Terugval is – net als de beslissing – in dit onderzoek niet als apart 
stadium gedefinieerd, omdat dit elk moment kan plaatsvinden. Participanten kunnen zijn 
teruggevallen van voorbereiden naar erkennen, of zelfs naar volharden, maar ze zijn inge-
deeld in het stadium waar ze toe konden worden gerekend op basis van hun uitspraken en 
overtuigingen op het moment dat ze deelnamen aan het interview.    

5.3.1 Stadium 1: Volharden
De zes participanten die kunnen worden ingedeeld bij het stadium volharden, zijn niet 
voornemens in de nabije toekomst te stoppen met criminaliteit. Dit stadium kan worden 
vergeleken met Prochaska en DiClementes stadium van ‘pre-contemplatie’: ‘a name given 
to the stage preceding change. (…) Individuals in the pre-contemplation stage are those 
who are not aware of having a particular problem even though others recognize them 
as having a problem’ (1982: 284). Misschien is het dus passender om hier te spreken 
van een voorstadium in het proces van stoppen met criminaliteit. Deze jongvolwassenen 
hebben vaak het idee dat zij feitelijk geen keus hebben tussen volharden en stoppen. De 
toekomst lijkt voor hen geen andere mogelijkheden te bevatten dan hun inkomen groten-
deels, of volledig, te verwerven door criminaliteit. (Deze perceptie is vergelijkbaar met het 
gevoel dat Maruna als ‘doomed to deviance’ beschrijft (2001: 74)). Al zijn er maar al te 
bekende kosten verbonden aan volharden – regelmatig politiecontacten, detenties, con-

26 Wat betreft type delicten is er geen onderscheid te maken tussen de 4 stadia, in alle 4 zijn 
geweld- en vermogensdelicten het meest voorkomend.
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flicten met geliefden, voortdurende stress omdat de politie hen op het spoor zou kunnen 
zijn – deze jongvolwassenen zien deze nadelen vanuit een ander perspectief. Stoppen met 
criminaliteit heeft meer negatieve effecten, dan volharden. Geldgebrek is het perspectief 
dat vooral erg wordt gevreesd. Jordan (22) is één van de weinigen met een diploma en 
heeft de mogelijkheid aan het werk te gaan als loodgieter. Het vooruitzicht van een sterk 
dalend inkomen houdt hem echter tegen. Daarnaast is ook het gemak waarmee hij nu geld 
verkrijgt iets wat hij niet wil opgeven.

‘Weet je wat het is? Als ik als loodgieter aan de slag ga en ik krijg 1600 euro in 
de maand, daar ga ik niet van rond kunnen komen. Het leven is gewoon duur. (…) 
Ik denk, en dan spreek ik niet alleen voor mij maar voor iedereen in deze PI die zit 
voor een vermogensdelict: als jij weet dat je ’s nachts via het dak een huis in kan 
gaan zonder dat het alarm afgaat en je hebt het al tien keer gedaan, dus de hele 
spanning daar heb je geen last meer van, en je neemt de kluis rustig mee uit het 
dak en de volgende dag maak je hem open en je haalt 30.000 euro eruit, dan is 
het heel moeilijk om terug te gaan naar negen tot vijf, voor 1100 in de maand.’ 

Als er ongemak wordt ervaren van het criminele gedrag, is het logisch dat de wens om te 
stoppen zou groeien. Echter, de meeste volharders beschouwen zichzelf niet als onder-
deel van (de oorzaak van) het probleem, of zelfs onderdeel van de mogelijke negatieve 
consequenties van hun gedrag. Wanneer er een probleem wordt ervaren, wordt de oor-
zaak hiervan doorgaans niet gezocht in eigen keuzes of daden. De volharders proberen, 
bijna bewust, om de confrontatie met hun eigen aandeel in de situatie te vermijden. 
‘Anderen hebben hen uitgedaagd’, ze hebben ‘geldgebrek’, de oorzaak en schuld van hun 
gedrag wordt geëxternaliseerd en gerationaliseerd. Hans (21) heeft een indrukwekkend 
strafblad en is hiermee geen uitzondering op zijn familie. Hij herinnert zich een kroegge-
vecht toen hij zestien jaar oud was. Sindsdien heeft hij zijn tijd grotendeels in detentie 
doorgebracht, maar hij is nog steeds overtuigd van de externe oorzaken van deze en 
andere gewelddadige acties. 

‘We waren in een café. En toen begon die portier opeens heel raar te doen tegen 
m’n vader, die gaf hem een klap en toen was het afgelopen. (…) Toen heb ik met 
stenen lopen slaan, met een baksteen. (…) M’n vader werd aangevallen en als dat 
nu gebeurt, dan zou ik hetzelfde doen. En als twee jongens mij aanvallen, dan ga 
ik ook weer vechten met die jongens.’ 

Een aantal participanten redeneert nog een stap verder in het externaliseren van hun ge-
drag en stelt dat ze tot dit leven gedwongen zijn. Het is niet alleen de verleiding van snel 
en makkelijk geld of een externe persoon in een specifieke situatie (bijvoorbeeld de por-
tier in het verhaal van Hans) die iets te verwijten valt. Ze voelen zich gedwongen richting 
criminaliteit en het volharden hierin is geen keuze, maar hun enige optie. De maatschappij 
heeft hen geen andere kansen in het leven gegeven en het opbouwen van een carrière 
buiten de criminaliteit wordt als onmogelijk beschouwd. Deze positie wordt aan verschil-
lende factoren toegeschreven, zoals het hebben van weinig kansen op de arbeidsmarkt, 
weinig werkervaring, geen diploma, ouders die niet in staat waren hen te steunen; alles bij 
elkaar genomen geen kans om inkomsten te genereren en voor zichzelf te zorgen. Volgens 
de participanten valt de maatschappij, de overheid, de politie en andere organisaties dit 
vaak te verwijten. Dit stemt overeen met wat Healy (2010; 2013) beschrijft. Zij vond dat 
desisters vaak een optimistisch beeld van het leven en de toekomst hadden, terwijl delin-

quenten doorgaans een gevoel van fatalisme uitdrukten, gebaseerd op schaamte, stigma 
en ervaringen met gemiste kansen. Volgens LeBel, Burnett, Maruna en Bushway (2008: 
154) voorspellen deze gevoelens gestigmatiseerd of gedoemd te zijn zowel opnieuw ver-
oordeling als detentie. Participanten in dit onderzoek spreken van baantjes, stages en / 
of opleidingen die werden onderbroken door detentie, de onmogelijkheid werk te vinden 
zonder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en reclasseringsmedewerkers die niet in 
staat waren een nieuwe kans op school te regelen. Gedurende de monologen waarin deze 
frustraties worden geuit, wordt geen verantwoordelijkheid genomen en zelfreflectie en 
agency lijken afwezig. Nabil (21) en Mustafa (23) zeggen:

N: ‘Kijk, ik heb geen opleiding afgemaakt en ook geen werk. Wat moet ik dan?’ 
M: ‘Weet je wat het is, werk kan ik niet krijgen, want ik heb een strafblad weet je 
wel. Ik heb dan wel VMBO gedaan, maar daar heb je helemaal niets aan. (…) Ik zie 
weinig andere mogelijkheden dan weer delicten gaan plegen. Ik ga namelijk niet 
bedelen om een uitkering.’   

Naast het ongeluk dat ze ervaren/tegenkomen als het aankomt op conventioneel succes, 
zien de volharders de nadelen van criminaliteit ook anders. Verscheidene participanten 
geven aan niet te lijden onder stress of het niet erg te vinden af en toe een poosje in 
detentie te zitten. Hans (21): ‘Het is niet anders, zeg ik altijd als ik vastzit. Ik ken er wei-
nig aan veranderen.’ Ook kunnen er verschillende variaties van neutralisatietechnieken 
worden onderscheiden in de verbatims (verg. Maruna & Copes, 2005 over neutralisatie). 
Bobbie (21) is vader van een 4 jarig kind en benadrukt de voordelen die de maatschappij 
heeft van zijn gedrag:

‘Kijk, als ik ergens inbreek, dan moet er een slotenmaker komen, een rechercheur 
en dat soort dingen. Kijk, die hebben dan allemaal weer werk.’     

De participanten zien vooral hun succes en – of ze al tot deze conclusie waren gekomen 
voor ze deelnamen aan het interview of dit nu voor het eerst als zodanig formuleren – stel-
len dat hun manier van leven voor hen de beste is. De jongvolwassenen hebben niet het 
idee dat het iets is dat zij kunnen of willen veranderen, los van de consequenties die deze 
keuze heeft voor de samenleving.

5.3.2 Stadium 2: Erkennen
Er zijn geen scherpe contrasten of tegenstellingen te vinden tussen het vorige stadium en 
het stadium Erkennen – de transitie is subtiel. Dit onderstreept het idee dat desistance 
een proces is, dat zich geleidelijk ontwikkelt. Een cruciaal punt is echter dat in contrast 
met de volharders, de vijf erkenners in dit stadium wel onderkennen dat hun levensstijl 
problemen met zich meebrengt. Soms zijn ze moe van alles en voelen ze zich hopeloos. In 
dit opzicht zijn ze duidelijk een stap verder in de richting van desistance dan de volharders 
die ontkennen dat ze nadelen ervaren. In hun theorie van cognitieve transformatie definië-
ren Giordano, Cernkovich en Rudolph (2002: 1000-1001) de eerste stap als ‘a shift in the 
actor’s basic openness to change’. Dit vertoont veel overeenkomst met de verandering die 
de participanten in dit stadium ervaren. Fouad (21) en Michael (22) stellen respectievelijk:

F: ‘Je voelt je eigen wel fijner (als je stopt, DvD). Je hebt niet het gevoel dat je moet 
denken van: oooh, straks komen ze me morgen ophalen of straks word ik weer 
aangehouden of straks zit ik weer vast ofzo.’ M: ‘Ja, gevangenissen in Nederland 
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zijn net hotels. Maar je wilt niets liever dan buiten zijn. Bij je familie, bij je vriendin, 
natuurlijk. Maar ja, als dat eenmaal gebeurt dan kun je je er maar het best gewoon 
bij neerleggen en door die tijd proberen heen te komen, anders maak je het jezelf 
alleen maar zwaarder en dan heb je het wel echt moeilijk. (…) M’n laatste straf is 
wel een klotestraf geweest. Heb ik het best wel zwaar gehad, ook omdat ik met 
m’n vriendin enzo…’   

Waar de participanten in het stadium van volharden niet het gevoel hebben dat ze echt 
een keuze hebben om te stoppen, beschouwen de jongemannen in dit stadium het wel 
als een keuze – en één waar ze regelmatig over nadenken. Vanuit dit perspectief kan dit 
stadium worden vergeleken met Prochaska en DiClemente’s stadium van ‘overweging / 
overpeinzing’, tijdens welke een individu verandering overweegt. Soms leidt dit tot een 
daadwerkelijke poging om te stoppen, soms wil het individu niet werkelijk veranderen, of 
besluit dat hij niet kan veranderen (1982: 284). De participanten die zich in het stadium 
Erkennen bevinden, vocaliseren een andere kijk op de toekomst en de problemen die hun 
huidige levensstijl impliceert. Ze zien zichzelf niet nog vele jaren persisteren in deze le-
vensstijl. Ze voorzien een duidelijke breuk met criminaliteit en willen een criminaliteitsvrij 
en vaak conventioneel bestaan opbouwen; aangepast aan de samenleving, meer rust en 
regelmaat. Abdel (22) beschrijft zijn wens voor een stabiele toekomst over tien jaar:

‘Ik weet zeker dat ik uiteindelijk wel zal stoppen, omdat ik het puur voor het geld 
doe. Het is niet zo dat ik er een kick van krijg ofzo, die mensen gaan er vaak 
langer mee door. Sommige mensen zijn echt verslaafd aan de kick die het geeft 
maar dat heb ik helemaal niet. Over tien jaar denk ik dat ik dit allemaal achter me 
heb gelaten. Het liefste heb ik dan gewoon werk. Ik ga niet voor het minimumloon 
werken, van 1200 euro in de maand kan een mens niet leven. Maar als ik gewoon 
1500 à 2000 in de maand verdien is het genoeg voor mij. Daar zou ik prima van 
kunnen leven. Het liefste heb ik dan ook een eigen huis met mijn huidige vriendin 
en misschien een kindje.’ 

Schaamte en spijt zijn slechts mondjesmaat gevonden in de verhalen uit het vorige stadi-
um. In het stadium Erkennen lijken de twijfels die participanten hebben over hun levens-
stijl niet alleen plaats te maken voor hun eigen ongemakken, maar ook voor de ongemak-
ken die andere mensen van hun daden zouden kunnen ervaren. Schaamte en spijt zijn 
emoties die worden genoemd door alle vijf de participanten; jegens zichzelf, omdat ze 
onverstandige keuzes hebben gemaakt, jegens hun familie, omdat ze hen pijn en zorgen 
hebben bezorgd en soms ook voorzichtig jegens de slachtoffers van hun daden. Zowel 
Marco (21) als Fouad (21) stellen dat dit gevoel voortkomt uit het feit dat ze volwassener 
worden en op een andere manier na beginnen te denken. Marco, een Roma die vier jaar 
is getrouwd en een kind van drie jaar heeft, zegt:

‘Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn zoontje en dat ben ik nu niet. Ik moet er voor 
mijn vrouw zijn, maar dat ben ik niet. Ik heb ook wel spijt naar de slachtoffers. Ik 
zou ook niet willen dat ze van mij stelen, dus daarom heb ik wel spijt ja.’

Ambivalentie is het sleutelwoord van dit stadium: aan de ene kant bestaat het toekomst-
beeld uit een conventioneel en rustig bestaan, aan de andere kant is het huidige leven 
nog ver van dit ideaalbeeld verwijderd. Dit brengt zorgen en angst naar boven over of ze 
wel in staat zijn te stoppen met criminaliteit, maar vooral over zeer praktische zaken: hoe 

rekeningen te betalen, met wie de tijd door te brengen, hoe weg te blijven bij verleiding, 
kan werk worden gevonden en behouden, hoe zich aan te passen aan een nieuwe struc-
tuur. Er is een wens voor de toekomst, maar deze wens kan nog niet worden verenigd met 
het heden. Noch in maatschappelijke omstandigheden, noch in hun eigen capaciteiten en 
mogelijkheden vinden ze genoeg kracht om hun leven op dit moment in een andere rich-
ting te sturen. De ambivalentie en praktische overwegingen die dit stadium karakteriseren 
komen naar voren in de volgende uitspraken van Abdel (21) en Mohammed (21): 

A: ‘Kijk, ik heb ook familie die leven van een uitkering, maar dat is niks voor mij. Ik 
moet wel een beetje goed rond kunnen komen. En omdat ik geen werk heb, kom 
je al snel weer uit in de criminaliteit… Maar als ik vrij kom zou ik wel graag een 
vaste baan willen. Het liefst als maatschappelijk werker of hulpverlener. Maar ik 
denk, dat ik dan ook met geld in de knoop ga komen. Ik zou dan weer naar school 
moeten en dan kan ik natuurlijk niet werken en geld verdienen. Mijn moeder zou 
wel heel blij zijn als ik dat deed. Een grote financiële klapper maakt denk ik ook 
geen verschil. Al verdien je in een keer vier ton ofzo, dan gaan je uitgaven ook weer 
omhoog. Dan wil je bijvoorbeeld een grotere en mooiere auto. Dus er zal altijd meer 
geld nodig zijn. (…) Een goede baan zou wel een verschil maken denk ik.’

M: ‘Ik kan opeens stoppen, een baan zoeken… Maar dan wil ik er wel naast blijven 
verdienen. Ik wil kunnen genieten, heb meer geld nodig. Een baan van negen tot 
vijf is leuk, dat ben ik ook wel van plan, maar wat kan je met 1800 in de maand? 
De helft gaat al naar de huur en dan houd je niks over!’

Sampson en Laub (2003) noemden in hun theorie van keerpunten, waarin levensgebeur-
tenissen een belangrijke rol spelen, ‘desistance by default’. De ex-criminele mannen die 
zij interviewden, die tot 70 jaar oud waren, gaven aan dat zij min of meer ondanks zichzelf 
waren gestopt met criminaliteit. Op een bepaald moment kwamen ze tot de conclusie dat 
ze zoveel hadden geïnvesteerd in hun huwelijk, baan, of andere sociaal geaccepteerde 
zaken, dat criminaliteit niet meer in het plaatje paste. De delinquenten ‘got knifed off’ van 
het criminele deel van hun leven (2003: 145) en desistance was niet noodzakelijk het 
gevolg van een bewust en opzettelijk proces, maar de consequentie van ‘side bets’ (2003: 
278). Deze beschrijving zou niet verder verwijderd kunnen zijn van de worsteling die de 
participanten in het stadium Erkennen beleven. Stellen dat de overwegingen, emoties en 
afwegingen die zij maken grotendeels behoren tot een proces dat zich op onbewust niveau 
afspeelt, zou voor de meeste erkenners vooral beledigend zijn. 

5.3.3 Stadium 3: Voorbereiden
Het stadium voorbereiden op desistance is een stap voorwaarts ten opzichte van het 
stadium waarin enkel wordt erkend dat er iets moet veranderen. Dit is het doorslagge-
vende stadium na de overweging, waarin actie wordt ondernomen in voorbereiding op 
verandering in levensstijl en gewoonten. Dit stadium kan worden vergeleken met het sta-
dium ‘actieve (gedrags-)verandering’ van Prochaska en DiClemente (1982: 282). De vier 
participanten in dit stadium hebben genoeg van het leven waarin de focus ligt op illegale 
activiteiten en ze willen deze manier van leven niet meer. De nadelen wegen zwaarder dan 
de voordelen van criminaliteit en de meeste participanten labelen delicten als ‘problemen’ 
en verleiding als ‘in de problemen raken’. Een bepaald gevoel van agency moet worden 
ontwikkeld om de delinquenten uit te rusten met het zelfvertrouwen dat hen in staat stelt 
de volgende stap te zetten. Deze acties, bijvoorbeeld een baan en verblijfplaats zoeken, 
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helpen hen om verleiding te vermijden en geven hen een broodnodig (legaal) inkomen en 
een dagelijkse routine. Twee participanten die zich in dit stadium bevinden, Abas (21) 
en Mounir (23) die enkele maanden geleden getrouwd is en aangeeft dat dit hem meer 
verantwoordelijkheidsgevoel geeft, noemen hun groeiende gevoel van volwassenheid en 
dat ze het idee hebben dat dit de oorzaak van hun nieuwe inzichten is. Deze ontwikkeling 
lijkt zowel cognitieve als emotionele processen te bevatten (zie ook Giordano, Schroeder 
& Cernkovich, 2007: 1651): participanten zeggen dat ze ‘anders denken’, meer begrijpen 
en dat ze zich volwassener voelen en ze lijken een nieuwe identiteit te ontwikkelen geba-
seerd op dat gevoel.

A: ‘Je wordt volwassener, je wordt een man. Je gaat niet meer als een klein kind 
denken. Die hersenen van jou ontwikkelen zich ook en dan denk je toch: waar ben 
ik mee bezig?’ M: ‘Het wordt misschien ook meer serieus. Het is niet vol te houden 
voor de meeste mensen. Vandaar dat ze rustiger worden.’   

De belangrijkste stap in dit stadium is het verbreken van contact met criminele vrienden 
en collega’s. Het herkennen van de relatie tussen contact met bepaalde mensen en ‘pro-
blemen’ is al vooruitgang, maar afstand nemen van deze mensen heeft grote implicaties: 
de jongemannen hebben veel tijd doorgebracht met deze vrienden, ze vertrouwen elkaar 
(meestal) en bevestigen elkaar. Deze contacten afbreken is een enorme beslissing. Dit 
was ook een bevinding van Murray (2011: 36) die stelt dat desisters onder jongeren 
een ‘lagere status’ toebedeeld krijgen door hun leeftijdsgenoten, omdat delicten plegen 
wordt gezien als de norm onder jongeren (in de peer group waar ze toe behoren, DvD). Dit 
betekent dat geen delicten plegen een grotere uitdaging is dan wel delicten plegen en dit 
niet-delinquente gedrag volhouden is een worsteling. Twee voorbereiders, Ryan (23) en 
Abas (21), die in detentie zitten wanneer ze deelnemen aan het interview, hebben een 
sterke mening over het afstand nemen van vrienden wanneer ze weer vrijkomen. Ryan 
zegt:

‘Ik heb nog wel een oude vriend, die probeert zelf ook uit de problemen te blijven. 
De jongens waar ik vroeger mee rondhing, daar ga ik nu niet meer mee om. Ik pro-
beer ze echt te vermijden, anders kom ik weer in de problemen.’ 

Abas realiseert zich dat zijn vrienden geen echte vrienden meer zijn. Bovendien denkt hij 
nu op een andere manier over vriendschap na en hij wapent zichzelf tegen mensen die 
‘vrienden’ willen worden en een deal met hem willen sluiten in detentie.

‘Ik doe niet meer aan vrienden, zo is het eigenlijk. Vrienden bestaan niet. Op een 
gegeven moment word je wakker geschud en dan denk je: ‘vrienden? Het zijn geen 
vrienden waar je mee bezig was, je moet dat niet als vrienden zien. Ik heb niet 
dezelfde vrienden meer en ik wil het ook niet meer, zeg maar. Je isoleert je van al 
die mensen waar je mee omging. Als je ze ziet, dan doe je alleen je hand omhoog, 
groet je wel. Maar je zit niet meer met hun, je gaat niet meer met hun leuke dingen 
doen, uitgaan en zo doe je niet met hun. Het is niet moeilijk hoor, het lijkt moei-
lijk. Ze zijn ook aan het praten: ‘criminelen dit, criminelen dat, het is moeilijk om 
eruit te stappen’. Maar dat zijn allemaal fabeltjes. Dat zijn meer echt de grotere 
organisaties; die kleine dingen zijn echt niks, daar kun je gewoon zo eruit.’ Abas 
redeneert als volgt wanneer hij wordt benaderd in detentie: ‘Ja, je hoorde ze wel 

denk ik praten, van dit, dat. Maar ik denk dat gewoon eh, gewoon praten om erbij 
te horen. Anders zat je echt niet vast, als je goeie plannen had. Als iemand tegen 
mij zegt van: ‘ik weet een goeie klusje voor jou’, zou ik zeggen: ‘doe het lekker zelf, 
als ie zo goed is, die klusje.’

Zoals hierboven al genoemd, afstand nemen van vrienden impliceert een risico op af-
wijzing van een groot deel van hun sociale netwerk, omdat ze afstand nemen van de 
levensstijl die het netwerk wel continueert. Daarom is het noodzakelijk dat er nieuwe so-
ciale contacten worden gelegd. Een deels nieuw sociaal netwerk, bijvoorbeeld via werk of 
opleiding, kan verandering faciliteren. De steun van pro-sociale anderen is erg belangrijk 
gedurende deze fase van voorbereiding op een ander leven. Deze steun komt vaak neer 
op familie, die regelmatig de enig beschikbare bron van niet-crimineel netwerk vormt voor 
de ex-veelplegers. Farrall, Bottoms en Shapland (2010: 549) vonden dit ook tijdens hun 
onderzoek. Misschien is het daarom ook niet verrassend dat dit niet-criminele netwerk 
vaak (pas) tijdens dit stadium wordt geïnformeerd over de plannen van de jongvolwassene 
om te stoppen met criminaliteit27. Het belang van familie in dit stadium leidt volgens de 
ex-veelplegers die zijn geïnterviewd tot een verandering van de manier waarop zij hun fami-
lie zien en waarderen. Ze worden een bron van steun, in plaats van een factor die hen wil 
tegenhouden en geen toestemming geeft voor hun daden (verg. Cid & Marti, 2012). Daar-
naast kunnen ze helpen bij het vinden van werk, wat – naast het feit dat ze een strafblad 
hebben – vooral moeilijk kan zijn voor jongeren uit minderheden (Calverley, 2009). Mounir 
(23) en Ryan (23) hebben cruciale praktische ondersteuning gekregen van broers en een 
zus. Mounir is toen hij vrijkwam bij zijn broer gaan wonen en werkt ook bij het bedrijf van 
zijn broer. Ryan zit nog vast, maar is van plan bij zijn zus te gaan wonen als hij vrijkomt en 
zijn broer heeft een baan voor hem geregeld bij het bedrijf waar hij zelf manager is. Naast 
praktische steun speelt ook morele ondersteuning een significante rol. Zakaria (22) zegt 
het volgende over de gesprekken die hij met zijn moeder heeft gehad over stoppen met 
criminaliteit:

‘Die heeft mij echt geholpen. Veel gepraat over het leven. En dat je verder moet en 
op een gegeven moment ook een huis en kinderen en een leuk vrouwtje.’ 

Wellicht is het geen verrassing dat schaamte en spijt bijna zonder uitzondering naar voren 
kwamen in de gesprekken met jongvolwassenen in dit stadium. Onderzoek van LeBel, 
Burnett, Maruna en Bushway (2008: 154) heeft ook aangetoond dat gevoelens van spijt 
positief bijdragen aan het proces van desistance. Spijt wordt gevoeld jegens de familie die 
nu een belangrijke rol in hun leven speelt. De participanten realiseren zich de pijn en zor-
gen die ze hen hebben bezorgd. Dit inzicht zal deels ook voortkomen uit het feit dat ze nu 
wel inhoudelijke en betekenisvolle gesprekken met hen voeren, waar hun familie (als bron 
van afwijzing van hun activiteiten) eerst werd vermeden of genegeerd. De confrontatie 
met familie die last heeft van stress en zorgen, schaamte en spijt in combinatie met een 
nieuw ontwikkeld gevoel van volwassenheid zijn factoren die de motivatie om te stoppen 
versterken. Shapland en Bottoms (2011) vonden dat het besluit om te stoppen voorname-
lijk wordt beïnvloed door morele overwegingen, zoals zorg om vrienden en familie wanneer 
het criminele gedrag zou worden gecontinueerd.  

Naast deze invloeden worden er incidenteel ook uitspraken gedaan die verwijzen 
naar wat Paternoster en Bushway (2009) ‘the feared self’ noemen. Abas (21) praat over 

27 De personen in het stadium Erkennen vertelden niet dat ze hun familie deelgenoot hadden 
gemaakt van hun overwegingen omtrent al dan niet stoppen.
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hoe zijn periode in detentie hem een levensles heeft geleerd (verg. Shapland & Bottoms, 
2011: 272). Zijn angst om iemand te worden die hij niet wil zijn, iemand die niet zijn ver-
antwoordelijkheid als man neemt, duwt hem ook in de richting van desistance.

‘Ik begin ook ouder te worden en ik ben ook niet meer de jongste. Dan wil ik niet 
meer zitten. Ik kijk dan om mij heen en zie alleen maar oudere mannen die vast 
zitten en dan denk ik bij mijzelf: dat wil ik niet! Als ik die leeftijd heb wil ik al drie, 
vier kinderen hebben, wil ik getrouwd zijn. Dan wil je toch niet meer bezig zijn met 
die slechte dingen waar je mee bezig bent. En dat is het leukste ervan, dat ik nu 
nog les krijg erbij, met zulke oudere mannen die allemaal vast zitten, van veertig, 
bijna vijftig. Dan denk ik: als ik dan vast zit, zit mijn vrouw thuis, met kinderen. Dat 
is geen leuke les, maar het is wel goed.’ 

5.3.4 Stadium 4: Consolideren
Gedurende dit laatste stadium consolideren ex-veelplegers de verandering die ze hebben 
bereikt in zowel het verminderen van hun criminele activiteiten als in het drastisch ver-
kleinen van de kans dat ze in de toekomst zullen deelnemen aan crimineel gedrag. De 
meeste participanten zijn ervan overtuigd dat ze nooit meer een delict zullen plegen. Zes 
participanten zijn gestopt volgens de strenge definitie van drie jaar zonder veroordelingen. 
Voorts hebben ze hun levensstijl radicaal veranderd, wat de stelling dat ze inderdaad zijn 
gestopt meer geloofwaardigheid geeft en de kans vermindert dat ze niet zozeer zijn ge-
stopt, als wel alleen uit handen van de politie hebben weten te blijven. In dit opzicht kan 
dit stadium worden vergeleken met Prochaska en DiClemente’s stadium van ‘consolidatie’ 
(1982: 284), het stadium waarin de verandering wordt gecompleteerd. De verandering in 
levensstijl wordt geïllustreerd door Mike (20) die zichzelf bezighield met lange dagen werk, 
in navolging van zijn ouders die een snackbar hebben:

‘De laatste negen maanden heb ik in de horeca gewerkt. In een restaurant, stond 
ik achter de wok. Heel hard gewerkt, 62 uur in de week, zes dagen per week.’     

Recent is Mike tot de conclusie gekomen dat alleen hard werken niet genoeg voor hem 
is en hij heeft besloten terug te gaan naar school. Hij werd niet geaccepteerd in de oplei-
ding tot beveiliger die hij graag wilde doen, vanwege zijn strafblad en het feit dat hij geen 
Verklaring Omtrent Gedrag kon krijgen. Toch heeft hij de discipline gevonden die hem in 
staat stelt zijn huidige opleiding door te zetten. Mike’s houding richting de kansen en 
mogelijkheden die hij krijgt, kunnen worden beschreven met de term van Shapland en 
Bottoms (2011: 277): ‘active maturation’. Het is geen passief ouder worden, maar een 
actieve vorm van omgaan met het feit dat er beperkingen zijn verbonden aan een niet 
crimineel leven (een opleiding moeten gaan volgen, maar niet de opleiding kunnen volgen 
die je wilt doen) en de conventionele bindingen die ervoor in de plaats komen accepteren 
en opzettelijk verleiding tot problemen vermijden. 

De meeste participanten zijn er volledig zeker van dat ze nooit meer in de verleiding zullen 
komen weer terug te vallen in de criminaliteit. Ze overwegen het niet eens, maar zijn toe-
gewijd aan hun nieuwe leven. Het sentiment van zich verzetten tegen de maatschappij is 
vervangen door de wens deel te nemen aan de maatschappij en succesvol te zijn op een 
conventionele manier. Ibrahim (21) verklaart:

‘Ik weet dat ik nooit meer in de verleiding kom. Kijk, als hier nu iemand bij mij 

dingen kwam stelen, dan zou ik dat ook niet leuk vinden. En als iemand hier op 
tafel z’n telefoon zou laten liggen, dan zou ik hem niet voor mezelf houden. Ik denk 
altijd aan de consequenties. Weet je, het is nu bijna acht jaar geleden en ik wil 
het niet verpesten. Kijk, ik krijg ook de werkpas mee van de zorginstelling (waar ik 
werk, DvD) en ik heb echt geen verleiding om daar geld van te stelen. Ik zal nooit 
meer terugvallen, zeker weten! Ik heb het allemaal achter me gelaten. Met mijn 
vrienden van vroeger heb ik geen contact meer. Sommigen zijn junkies geworden 
en anderen zijn de weg helemaal kwijt. Dat hoor je dan weer via via. (…) Ik ken 
helemaal niemand van toen meer. Ik ben daarom ook hartstikke tevreden met mijn 
keuze om te stoppen, anders had het anders kunnen aflopen. Ik wist gewoon dat 
ik wou veranderen.’

Deze veranderingen in levensstijl en overtuiging bevestigen de veronderstelling dat een 
intense transformatie zoals desistance niet mogelijk is zonder dit te integreren in het 
zelfbeeld en in bijna alle aspecten van het leven (LeBel et al, 2008: 154). Ex-veelplegers 
moeten beschikking hebben over alternatieve gedragingen, routines en reactiestrategieën 
om niet onder bepaalde omstandigheden terug te vallen in oud gedrag. In het geval van 
deze participanten gaat dit voornamelijk om het voorkomen betrokken te raken in risicovol-
le situaties, gebeurtenissen die doorgaans ontstaan in contact met oude vrienden. Badr 
(20) heeft zichzelf geleerd anders te reageren wanneer hij zijn oude vrienden tegenkomt:

‘Met die vrienden, met die jongens, ben ik niet meer omgegaan, toen nadat ik vast 
gezeten had toen ik vijftien was. Ik heb wel, of later, gehoord dat hun nog wel eens 
vaker in aanmerking zijn gekomen met politie, maar toen had ik al lang afstand 
genomen van die jongens. (…) Ik ben er eigenlijk nooit op terug gekomen, geweest 
is geweest. En eentje woont achter mij, die kom ik wel eens tegen. Het is ‘hallo’ en 
meer niet. (…) Ja, het was gewoon klaar. Ik mocht ook niet meer met ze omgaan 
van m’n ouders, maar ik begreep dat ook. Ik wilde het zelf ook niet.’

Een nieuw zelfbeeld is ook een terugkerend aspect in de interviews met de participanten 
die hun desistance aan het consolideren zijn, ter sprake gebracht door de participanten 
zelf. Ze worden meer en meer de persoon die ze willen zijn en zijn erg trots op deze ont-
wikkeling. Erkenning van anderen is cruciaal in dit stadium. De ontwikkeling van dit nieuwe 
zelfbeeld gaat hand in hand met het proces van stoppen met criminaliteit, ze voelen de 
‘hoop’ een beter mens te worden (LeBel et al., 2008). Een participant, Mike (20), zegt 
dat het voelt of hij een ander mens is geworden, een ontwikkeling die Paternoster en 
Bushway (2009) in elke desister verwachten te zien. Een andere jongeman, Hamza (21), 
zegt hierover:

‘Ik kijk nu anders naar mezelf. Het is als een soort hypnose wat ik toen gedaan 
heb. Ik kan me er echt niet meer in terug zien. Ik was toen echt niet mezelf. Alsof 
ik bezeten was. Ik heb nu karakter gevormd en dat had ik toen bijvoorbeeld niet. 
Toen liet ik mijn karakter vormen door anderen.’  

Dit kan worden beschouwd als een verlossingsvertoog (redemption script), zoals Maruna 
het beschreef (2001). Hamza definieert zichzelf als in essentie goed en stelt dat hij de 
delicten heeft gepleegd in een staat van hypnose, een staat die niet overeenkomt met 
wie hij ten diepste is.
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Desistance lijkt in dit onderzoek niet te volgen uit het nieuw gevormde zelfbeeld, als 
het ware een wens om een beter mens te worden, gevolgd door actie om dit te realiseren, 
zoals Paternoster en Bushway (2009) stellen. Het lijkt veeleer zo te zijn dat wanneer ie-
mand zijn daden bewust tegenover zichzelf kan rechtvaardigen, zichzelf weer recht in de 
ogen kan kijken, er voldoende mentale ruimte ontstaat om deze gedachten en reflecties 
die leiden tot een nieuw zelfbeeld toe te laten. Roel (23), vader van een peuter en Dennis 
(23) vonden hun nieuwe identiteit respectievelijk in het vaderschap en in volwassenheid:

R: ‘Het is gewoon, een soort automatisch gaat het, weet je wel? Net als zo’n beetje 
een moedergevoel, zeg maar. Kijk automatisch denk ik nu wel een soort van, ja als 
ik niet oplet ben ik de Sjaak weet je. En vroeger had ik dat niet, dan gebeurde het 
gewoon. (…) Ja dat (de geboorte van zijn kind) is wel een beetje de redding geweest 
zeg maar.’ D: ‘Ik dacht wel, ik word steeds ouder en zo en ik dacht, ik heb lang vast 
gezeten en ik wil niet meer in aanraking komen met politie, ook voor diefstallen en 
zo, maakt niet uit, ik wil gewoon het schone pad, het rechte pad op gaan.’

Al komen schaamte en spijt vaak aan de oppervlakte in de interviews met jongvolwas-
senen die zich in het stadium van consolideren bevinden, het lijkt niet zo ver te gaan als 
Maruna (2001) beschrijft in zijn boek Making good. Gevoelens van schaamte en spijt bie-
den motivatie om te stoppen, maar niet in zoverre dat de noodzaak wordt gevoeld om de 
schade die door hun daden in de maatschappij is veroorzaakt goed te maken.

5.3.5 Kritische reflectie op de stadia
Tijdens het ontwikkelen en uitwerken van de hierboven gepresenteerde indeling van het 
proces van desistance in vier stadia kwamen een tweetal kritische vragen naar voren die 
in overweging zijn genomen. Er is voor gekozen aan de indeling vast te houden. In deze 
alinea worden de vragen en antwoorden hierop toegelicht.

Ten eerste kwam de vraag op of het stadium ‘volharden’ wel echt in dit model past, 
want: is doorgaan met criminaliteit wel een stap in het proces van stoppen? Andersom 
bekeken, iemand kan niet stoppen met criminaliteit zonder eerst wel crimineel actief te 
zijn geweest. Er is voor gekozen het model in zijn oorspronkelijk vorm te behouden, maar 
het is wellicht passender dit stadium te bezien als een voorstadium. Dit komt overigens 
overeen met de redenatie van Prochaska en DiClemente, die het stadium ‘voorbeschou-
wing / pre-contemplatie’ beschrijven, waarin de persoon eveneens nog geen probleem-
besef heeft. 

Ten tweede kan de vraag worden opgeworpen of de vier besproken stadia wel door 
elke jongvolwassen crimineel worden doorlopen op weg naar desistance. Er wordt vanuit 
gegaan dat dit inderdaad het geval is. De lengte in tijd dat een jongere zich in elke fase 
bevindt kan wisselen. Van volharden naar erkennen naar voorbereiden kan in theorie een 
kwestie van een aantal uur, of zelfs minuten zijn, maar aangezien wij het proces zien als 
een worsteling, waarin met veel factoren rekening gehouden moet worden (zie hoofdstuk 
1 over de inrichting van de maatschappij), gaan we er vanuit dat elke veelpleger tijd nodig 
heeft om deze mentale en praktische stappen te zetten.

5.4 DE VIER STADIA IN BEELD
In deze paragraaf zullen de 21 interviews worden uitgewerkt, zodat een beeld kan worden 
gevormd van de gesprekken die zijn gevoerd en van de jongemannen met wie ze gevoerd 
zijn. Om de lezer mee te nemen in de levens van een afgebakende groep jonge veelple-

gers, is ervoor gekozen de jongemannen die hebben meegewerkt aan een interview en 
worden besproken in deze paragraaf, in het vorige hoofdstuk als voorbeeld aan te halen 
van de verschillende vormen voorkomende problematiek.  

5.4.1 Volharden

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Hans 21 Nederlandse Geweld en vermogen

Jordan 22 Australische/
Nederlandse Vermogen, geweld en verkeer

Bobbie 21 Nederlandse Geweld en vermogen

Nabil 21 Marokkaanse/
Nederlandse Vermogen, soms met geweld

Faissal 18 Marokkaanse/
Nederlandse

Begon met vermogen, daarna meer 
geweld

Mustafa 23 Marokkaanse/
Nederlandse Geweld en opium

Hans
Hans, de jongeman van 21 jaar oud, die in het vorige hoofdstuk werd geïntroduceerd als 
voorbeeld van de jongeren wier familie ook regelmatig de wet overtreedt, blijkt ten tijde 
van het interview nog steeds crimineel actief. Met behulp van een tijdslijn komen we tot 
de conclusie dat er een gat zit tussen zijn zeventiende – toen hij na een jaar stopte met 
zijn beroepsopleiding – en het moment van het interview vier jaar later. Hans geeft aan 
in deze periode wel wat bijbaantjes te hebben gehad, ‘maar de meeste tijd heb ik vast-
gezeten.’ Na Hans’ eerste delict toen hij dertien of veertien jaar oud was, zijn er nog vele 
bijgekomen en voor de meeste heeft hij een uitleg paraat. Een vechtpartij ‘kwam omdat 
m’n vader werd aangevallen en als dat nu gebeurt zou ik hetzelfde doen’. Een overval 
pleegde hij omdat hij geld nodig had. En hij heeft politiecontacten gehad voor rijden zonder 
rijbewijs, ‘maar dat is geen delict toch?’ Hans merkt op dat de politie hem altijd lastig valt, 
ook als hij niks doet. Hij is inmiddels een bekende. Toch schaamt hij zich niet. ‘Nee, er 
zitten grotere overvallers bij mij in de familie, dus ik hoef me eigen nergens voor te scha-
men, gelukkig.’ Hans denkt dat criminaliteit bij de familiecultuur hoort, ‘er zijn mensen 
aardig rijk van geworden in mijn familie, zeg maar.’ Ook nu nog genereert hij zijn inkomen 
op illegale wijze, zij het dat hij wat minder in het oog lopende delicten pleegt, op aanraden 
van zijn familie en vrienden.

Over stoppen heeft hij het volgende te zeggen: ‘Zonder stoppen is er geen geld en ja, 
ik krijg moeilijk werk nu bij een baas, omdat ik al vier jaar heb gezeten… en voor hele erge 
delicten heb gezeten, dus ander werk gaat heel erg moeilijk worden voor mij.’ Als zijn vrien-
din, die helemaal niet met criminaliteit bezig is, zou willen dat hij stopt, ‘dan hebben we 
toch een probleem, denk ik.’ Hans denkt dat het meisje dat ook weet en het hem daarom 
niet vraagt. ‘Ik weet ook niet waarom ze het zou willen vragen.’ Wel of niet stoppen, Hans 
heeft ‘als het ware geen keus.’ Zijn motief is geld en als hij de Lotto zou winnen, dan zou 
hij ermee stoppen. Maar hoeveel geld is er dan nodig? ‘Tien miljoen, dan stop ik wel ja.’ 

Hans is een typisch voorbeeld van een volharder. Hij ziet geen problemen in zijn 
huidige levensstijl en begrijpt niet waarom zijn vriendin hem zou vragen te stoppen. Zijn 
eigen aandeel in de delicten redeneert hij weg: ofwel lag het aan anderen, ofwel aan de 
situatie. Hij zegt letterlijk geen keuze te hebben om te stoppen, omdat hij geld nodig heeft. 
Hij is ‘doomed to deviance’ (Maruna, 2001). Voor het feit dat criminaliteit zijn enige optie 
is, legt hij de schuld in elk geval deels buiten zichzelf, hij kan tenslotte geen baan krijgen 
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met zijn strafblad: het wordt hem onmogelijk gemaakt. Hans ziet zijn eigen succes in het 
feit dat hij zich nu nog steeds redt, door onopvallende delicten te plegen die voldoende 
geld binnen brengen. De nadelen van de politie die hem in het oog houdt en de gevolgen 
zou hij worden gepakt, probeert hij hiermee te omzeilen. In het interview met Hans komen 
alle kenmerken van het stadium Volharden naar voren, wat Hans’ verhaal kenmerkend 
maakt voor dit stadium.

Jordan
Jordan, 22 jaar en in detentie als hij deelneemt aan het gesprek, is in het vorige hoofd-
stuk genoemd als voorbeeld van de weinige steun en structuur die jongeren thuis soms 
krijgen. Hij is geboren in Australië, waar zijn vader nog steeds woont. Zijn moeder is over-
leden en hij woont met zijn zusjes bij zijn tante, die hen vrij laat. Jordan maakt gebruik 
van de ruimte die hij krijgt, tot zorg van de RvdK. Zijn vader is niet op de hoogte van de 
problemen die er spelen. Jordan heeft een MBO diploma voor loodgieter. Dit succes op 
school is uitzonderlijk binnen de groep. Hij heeft een periode als loodgieter gewerkt en 
kon daar toen naar eigen zeggen goed van rondkomen. Toen hij jonger was heeft hij ook 
meerdere bijbaantjes gehad. Jordan wijkt daarin wat af van de gemiddelde jongere; hij 
lijkt minder impulsief en intelligenter. Jordan vertelt dat hij toen hij jong was op straat in 
contact is gekomen met oudere jongens die hem in hun midden opnamen en hem dingen 
gaven. Zo is hij langzaam maar zeker met hen mee gaan doen en inmiddels heeft Jordan 
een indrukwekkend strafblad dat voornamelijk bestaat uit inbraak. Zijn tante is het er niet 
mee eens, maar tussen de regels door geeft Jordan te kennen dat zij zich ook niet altijd 
helemaal aan de wet houdt.

Jordans belangrijkste motief voor criminaliteit is geld. ‘Weet je wat het is? Als ik als 
loodgieter aan de slag ga en ik krijg 1600 in de maand, daar ga ik niet van rond kunnen 
komen (…) Het leven is gewoon duur in deze tijd.’ Jordan geeft aan verantwoordelijkheid 
voor zijn vriendin te voelen en voor haar te willen zorgen, maar gebruikt dit ook om haar 
het zwijgen op te leggen. Zij is het namelijk helemaal niet eens met zijn manier van geld 
in het laatje brengen. Jordan ziet daar de redelijkheid wel van in: ‘Ja, m’n vriendin die 
heeft het natuurlijk liever niet. Eh, dit is geen leven. We zijn dan wel zeven jaar samen, 
maar van die zeven zijn we ruim twee en een half jaar inmiddels al, gescheiden geweest. 
En dat is natuurlijk niet wat zij wil.’ Maar hij zorgt voor haar en door zijn zaakjes is zij ook 
verzorgd, dus eigenlijk vindt hij dat ze geen recht van spreken heeft. ‘Daar profiteert zij 
ook van.’ Ook voor de toekomst ziet Jordan geldgebrek als een onoverkomelijk probleem, 
hij is eraan gewend geraakt voldoende geld te hebben en weet van zichzelf dat hij daar 
maar moeilijk weer afstand van kan doen. ‘Geld gaat op. Ja, als je een miljoen hebt, dan 
raak je gewend aan leven naar dat standaard en als je een ton hebt, dan zit je aan dat 
standaard. En daarom denk ik dat het heel moeilijk is, zelfs als je 17 miljoen hebt, kan 
je niet stoppen met die criminaliteit. Omdat je dan in één: in dat wereldje zit waar je toch 
niet uitkomt en 2: ja, je bent gewoon gewend aan geld.’ In de toekomst zou Jordan graag 
een eigen cafetaria willen openen om op die manier wat geld te verdienen, maar vooral als 
tijdverdrijf, hij wil er niet financieel van afhankelijk zijn. 

Jordan ziet wel enkele voordelen van stoppen, hij noemt zelf dat het ‘geen leven’ is 
om steeds gescheiden te zijn van zijn vriendin vanwege periodes in detentie. En desge-
vraagd zou hij het ook fijn vinden niet meer steeds over zijn schouder te hoeven kijken of 
de politie hem op het spoor is. Maar deze voordelen worden minimaal door hem genoemd, 
terwijl de behoefte aan geld doorlopend terugkomt in het gesprek. Jordan geeft aan groot 
respect te hebben voor mensen die echt kunnen stoppen, omdat hij aangeeft te weten dat 
dit erg moeilijk is, in zijn ogen eigenlijk onmogelijk. ‘Maar daarom denk ik dat ook niemand 
ermee kan stoppen, zeg maar.’ Jordan ziet duidelijk grotere voordelen in volharden, dan in 

stoppen. De voordelen die stoppen in zou houden, zoals een tevreden vriendin, wegen niet 
op tegen de nadelen van het geldgebrek dat volgens Jordan onvermijdelijk zou zijn. Hij ziet 
hierin ook vooral zijn eigen succes en de grote bedragen die hij in zijn ogen kan verdienen. 
Jordan wijkt wat af van Hans, doordat hij niet zozeer aangeeft tot dit leven gedwongen te 
worden omdat hij geen andere keus heeft. Het ‘doomed to deviance’ (Maruna, 2001) senti-
ment spreekt niet uit zijn verhaal. Hij kiest er zelf voor, hij kiest voor het grote geld. Hij legt 
de verantwoordelijkheid voor zijn eigen aandeel ook niet zozeer buiten zichzelf als Hans. 
Toen hij zich realiseerde wat inbraak met mensen en hun gevoel van veiligheid kan doen, 
is hij daarmee gestopt. De vraag is of de situatie onder de streep is verbeterd, want hij 
zegt zich nu te focussen op heling en daarmee de buit van andere inbrekers op te kopen. 
Ook Jordan voldoet aan vrijwel alle criteria van het stadium Volharden.

Bobbie
De psychiatrische problemen van Bobbie, 21 jaar oud tijdens het interview, zijn in hoofd-
stuk 4 toegelicht. Met zijn IQ van 94, ADHD, ODD, lage zelfbeeld en vele liegen, lage frus-
tratietolerantie, agressie regulatie problemen, weinig zelfreflectie en gebrek aan schuld of 
schaamte, ondanks dat hij de gevolgen voor zijn slachtoffers kent, is het vanzelfsprekend 
dat er al lange tijd zorgen om hem zijn. Bobbie ziet in dat zijn moeder hem niet aankon 
en zijn vader woont in het buitenland. ‘Mijn moeder heeft altijd het beste met mij gewoon 
voor gehad. Maar ja, ik heb nooit een vader gehad. […] Op een gegeven moment, ja, kreeg 
m’n moeder, ja, had m’n moeder me niet meer in toom… In de hand. Dus ja, dat werd 
van kwaad tot erger uiteindelijk.’ Bobbie herinnert zich dat zijn eerste delicten niet gericht 
waren op winst maken: ‘Was niet zozeer voor geld of echt voor een doel. Het was echt 
gewoon uit stommigheid. (…) Pas later op leeftijd begon het ergens voor te zijn. Weet je, 
wat je zegt, voor geld of voor een doel of iets waar je, ja… Iets waar je wat aan hebt uit-
eindelijk, laat ik het zo zeggen.’ Ondanks zijn problemen heeft Bobbie een VMBO diploma 
gehaald en een MBO diploma op niveau 1 of 2, tijdens het interview volgt hij een MBO 
niveau 4 opleiding. Bobbie’s verhaal komt qua succes op school overeen met dat van 
Jordan. Bobbie heeft veel tijd in detentie doorgebracht. Wat hem het meest heeft geraakt 
zijn de twee jaar dat hij in Glen Mills verbleef. Hij beschrijft het als ‘een andere wereld’, 
met een negatieve uitwerking: ‘Op een gegeven moment word je een beetje harteloos, ook 
gewoon naar andere mensen toe’. 

Bobbie vertelt dat hij op zichzelf woont, samen met zijn vriendin en hun dochter van 
vier jaar ‘en ik eh, leef gewoon van studiefinanciering, gewoon eh, op papier.’ Zijn vriendin 
probeert hem ervan te weerhouden dat hij delicten pleegt en voor haar is hij overgestapt 
naar een ander soort delicten. Tegelijkertijd vindt Bobbie dat ze had kunnen weten wat 
voor vlees ze in de kuip had voor ze aan de relatie begon: ‘Kijk, tuurlijk eh, kun je al een 
klein beetje van me aflezen wat voor een jongen ik ben. Je hebt al een indruk van me, ui-
terlijk of uitstraling. Zo was het met haar ook een beetje gewoon.’ Bobbie neemt zijn rol als 
vader en partner erg serieus en wil graag voor zijn gezin zorgen, van alleen een inkomen 
uit studiefinanciering lukt dat niet. ‘Ik betaal de huur, ik betaal de rekeningen alles enzo, 
dat hoort gewoon bij mij, snap je? (…) Kijk ik kan niet, ik ben niet rijk, ik ben geen miljo-
nair en ik kan niet voor jou en eh, alle rekeningen betalen voor mezelf en mijn rekeningen 
betalen voor die kleine. Dan moet ik een inkomen van minimaal 2500 euro hebben in de 
maand.’ Zijn vriendin werkt ook, maar zij mag haar geld houden om er leuke dingen van te 
doen. Bobbie ervaart daarbij geen problemen met zijn levensstijl: ‘Kijk, ik heb het gewoon 
goed snap je, geen problemen. Ik hoef niet om te kijken. En ik weet van eh, hoe ik nu leef 
en wat ik nu doe. Dat ik dat goed zou kunnen combineren met mijn studie of met hetgene 
wat ik ga doen. Dus uiteindelijk als ik dan iets heb, dat ik dan zeg: ik stop ermee, snap je? 
Ik ga me gewoon volledig daarop focussen, dat is wat ik wil uiteindelijk.’ Hij heeft dus geen 
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reden om te stoppen. Pas als hij zijn zaken echt goed op orde heeft zou hij dat overwegen. 
In zijn ogen betekent dat ofwel een HBO diploma en goedbetaalde baan hebben, ofwel een 
hoog bedrag hebben gespaard. Als hij ooit zou stoppen, ‘dan zou dat zijn voor mijn kleine’.

De manier waarop Bobbie vertelt over zijn rol als vriend en vader en het geld dat hij 
daarvoor nodig heeft, geeft aan waar zijn prioriteiten liggen. Hij wil wel voor hen stoppen, 
maar zwaarwegender is dat ze het goed hebben en in Bobbie’s ogen is dit afhankelijk van 
het geld dat hij inbrengt. Zelf ervaart hij geen problemen van zijn criminele activiteiten en 
de bezwaren van zijn vriendin heeft hij voor zichzelf weggeredeneerd: ze had aan hem kun-
nen zien wat voor soort jongen hij is, dus als ze er echt op tegen was, had ze geen relatie 
met hem moeten beginnen. Net als Jordan heeft ook Bobbie geen fatalistische houding 
en vervalt hij niet in verwijten jegens de maatschappij die hem geen keuze laat. Ook 
Bobbie heeft zelf afgewogen wat hem beter past en de uitkomst is, in elk geval voorlopig, 
duidelijk: voor deze volharder wegen de voordelen van stoppen niet op tegen de nadelen 
van een lager inkomen.

Nabil
In het vorige hoofdstuk kwam Nabil, 21, naar voren als voorbeeld van de jongeren die 
niet de enigen in het gezin zijn die delicten plegen. Nabil heeft zes broers en zussen, 
zijn vader is vaak in Marokko. Nabils ouders hebben moeite hem goed te begeleiden. 
Hij is zwakbegaafd, beïnvloedbaar en heeft een gebrekkige gewetensontwikkeling en zijn 
ouders kunnen daar niet goed mee omgaan. Nabil heeft goed door dat zijn ouders hem 
niet aankunnen en vertelt over de reactie van zijn ouders op zijn eerste delict: ‘De eerste 
keer waren mijn ouders echt woedend. Ik kreeg toen een tijd lang allemaal preekverhalen, 
van ja, dit kan echt niet. Maar verder niet echt straf of iets dergelijks. Nee, wat heeft dat 
voor zin? Alsof ze je dan tegen kunnen houden. Als ik buiten met mijn vrienden iets wil 
doen, voetballen ofzo, wie gaat je dan tegenhouden?’ Terugkijkend denkt Nabil wel wat 
aan zijn uithuisplaatsing gehad te hebben, ‘ik heb geleerd hoe ik beter om kan gaan met 
anderen’. Toch was het niet de oplossing voor zijn gedrag: ‘Dan kom je vrij en zijn er toch 
weer problemen.’ Familie is voor Nabil erg belangrijk. ‘Dat is ook de reden dat ik alles 
stiekem doe: ik wil thuis ook geen zorgen geven.’ Hij vertelt zich te schamen jegens zijn 
familie, maar praat daar in dezelfde zin alweer overheen: ‘Ik schaam me nu ook nog wel, 
maar wat ik doe heeft wel een duidelijke reden. Ik heb toch geld nodig om rond te komen.’ 
Nabil is de uitzondering op de regel onder de volharders, die zegt wel spijt te voelen naar 
de slachtoffers en zich ook schuldig te voelen.

Nabil heeft alleen vermogensdelicten gepleegd, wat overeenkomt met zijn uitspraak 
dat het hem om het geld gaat. Over stoppen is Nabil helder: ‘Een reden voor mij om te 
stoppen zou zijn als ik inkomen heb om rekeningen te betalen zoals AGIS. Zonder inkomen 
kan ik niet leven. (…) Kijk, ik heb geen opleiding afgemaakt en ook geen werk, wat moet 
ik dan? Dan is er gewoon niks anders voor mij. Als ik in de toekomst een goede baan zou 
hebben, dan heb ik dagbesteding en inkomen en dan hoef ik niet meer delicten te ple-
gen. (…) Ik ben ook gewoon eerlijk dat ik dat nodig heb om geen delicten meer te plegen, 
want als ik dat niet heb dan moet ik toch wat. Financieel gezien kan ik wel leven van de 
inbraken, maar soms heb je ook niks. De inbraken pakken wel steeds hoger op. Je wilt 
steeds meer en met ervaring wordt het ook makkelijker.’ Hij koppelt zijn delicten aan hele 
praktische zaken, zoals een schuld bij zijn zorgverzekering. Daarbij vergeet hij dat hij al 
inbraken pleegde voor hij 18 was en zijn vader nog voor hem betaalde. Nabil denkt dat er 
voor hem niks anders is weggelegd, want een baan kan hij niet krijgen en geld is nodig. Hij 
laat daarbij aan het einde van het interview ook wat dieper inzicht zien: hij wil meer geld 
en hij is goed geworden in inbraken plegen. 

Het verhaal van Nabil past in het stadium Volharden. Hij ziet geen problemen in de 
manier waarop hij geld verdient. Integendeel, hij is er erg positief over: hij is er goed in. 
Wat betreft zijn omgeving zijn er ook geen bezwaren: tegen vriendinnen vertelt hij niks 
en het contact met zijn ouders is in zijn ogen goed. Hij pleegt zijn delicten stiekem zodat 
ze zich geen zorgen hoeven maken en in detentie komen ze op bezoek. Nabil geeft net 
als Hans aan dat hij geen andere keuze heeft. Waar Hans aangaf geen baan te kunnen 
krijgen vanwege zijn strafblad, heeft Nabil ook het probleem dat hij geen opleiding heeft 
afgemaakt. Nabil vormt wel een uitzondering in zijn spijt en schuldgevoel naar familie 
en slachtoffers, hij gaat de confrontatie met de gevolgen van zijn daden niet uit de weg. 
Desalniettemin beweegt dat hem er niet toe te stoppen, de voordelen van een inkomen 
wegen zwaarder. 

Faissal
Faissal, achttien jaar, komt in hoofdstuk 4 naar voren als voorbeeld van de jongeren met 
een verstandelijke beperking. Er is sprake van een IQ van 63, ODD, een slechte gewe-
tensfunctie en een antisociale persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling. Hiernaast blijkt 
tijdens het interview dat hij als kind van anderhalf jaar van twee hoog van het balkon is 
gevallen. Hij heeft opvallende littekens op zijn hoofd en mogelijk is er sprake van blijvend 
letsel. Al met al een jongen die een stevige opvoeder nodig heeft, maar helaas kunnen 
zijn ouders hem niet goed genoeg begeleiden. Ook een broer en zus van Faissal hebben 
contact met de politie gehad, maar volgens Faissal was hij zelf de ‘lastigste thuis’. Zijn 
ouders hebben geprobeerd het tij te keren door hem naar een internaat in Marokko te 
sturen, maar dat hielp niet. Volgens Faissal is de oorzaak van zijn gedrag in eerste instan-
tie dat hij als jongste erg werd verwend. Daarna kreeg hij een klein broertje en werd die 
verwend, wat voor Faissal betekende dat er ‘heel veel mis’ ging. De hulpverlening regis-
treert dat Faissal vanaf zijn negende jaar omging met oudere, delinquente jongens en zelf 
delicten begon te plegen voor het geld. Voor hij twaalf jaar werd, had hij vijf processen-ver-
baal, waarvan drie toen hij negen jaar was. Faissal zelf zegt ook dat het hem om geld te 
doen was en denkt dat zijn aantal delicten in de honderden loopt. Het geld dat hij ermee 
verdiende, bleek echter niet zo prettig als hij dacht: ‘Het is niet leuk hoor, dat geld. Niet 
lekker, dat geld. Nee, al heb je 30.000 euro van dat geld, dat is zo weg. (…) Het is vies 
geld, het is vies geld. Geld waar je voor hebt gewerkt, daar ga je rustig mee doen. Waarvan 
je weet is gestolen, gooi je in de lucht. Ga je gek doen, geloof mij.’ Faissal schaamt zich 
naar zijn familie toe en heeft er spijt van dat hij ook van hen veel heeft gestolen. Het is 
niet duidelijk of dit de waarheid is, hoe vaak het gezin dingen zou laten stelen voor ze hun 
spullen zouden beschermen tegen Faissal. 

Even lijkt het of Faissal bezig is zijn leven te beteren. Sinds enkele weken volgt hij 
een opleiding via het UWV, hij wordt opgeleid om op de vaart te gaan werken. Maar het 
positieve beeld is schijn: ‘Ik steel sowieso niet meer, dat is gewoon kruimeldief zijn. Dat is 
gewoon geen geld meer. Ik doe gewoon af en toe nog wel iets ja. Ja tuurlijk, van die 500 
euro kan ik niet leven, van die uitkering (…) Tuurlijk, geld moet je wel kunnen sparen. (I: 
Ondanks dat het misschien vies geld is zoals je dat noemt, toch?) Ja, maar uiteindelijk 
heb je toch wel als je ouder wordt vrouwtje en dan wil je lekker eigen huisje kopen. Dan 
moet je toch wel back-up hebben.’ Door de hoge bedragen die Faissal naar eigen zeggen 
verdiende met stelen (ongeveer 600 euro per dag), het hoge aantal delicten dat hij zegt te 
hebben gepleegd en het feit dat hij keer op keer van zijn eigen gezin zou hebben gestolen, 
is niet overal duidelijk of hij de waarheid spreekt of het uitvergroot. Toch blijkt Faissal een 
volharder, ook hij stelt feitelijk geen keuze te hebben en legt de oorzaak hiervan buiten 
zichzelf: eerst werd hij teveel verwend, daarna te weinig. Een andere manier van leven is 
voor Faissal geen optie.
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Mustafa
De laatste volharder uit het rijtje is Mustafa, 23 jaar en in het vorige hoofdstuk genoemd 
als een voorbeeld van de jongeren uit wier gezinnen meer mensen politiecontacten heb-
ben gehad. Hij is één van de twaalf kinderen uit een gezin waarin beide ouders geen werk 
hebben en er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen vader en moeder. Naast Mustafa 
zijn er nog vier kinderen met politiecontacten in het gezin. Mustafa’s eerste officiële delict 
pleegt hij als hij vijftien is. Tegen die tijd is zijn gedrag zeer problematisch: hij houdt zich 
niet aan afspraken, liegt, maakt zich uit de voeten bij politie, werkt niet mee en ontkent 
zijn delicten. Hij geeft aan zijn eerste delict te hebben gepleegd omdat hij geld nodig had: 
‘Ik moest sowieso geld verdienen, dus deed ik dat gewoon.’ Na het VMBO heeft Mustafa 
geen onderwijs meer gehad en hij leeft van een uitkering, wisselend verblijvend bij zijn 
inmiddels gescheiden ouders. Mustafa is erg verbitterd over zijn detenties, met name de 
Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) waar hij gezeten heeft. 

In eerste instantie zegt Mustafa te willen stoppen: ‘Uiteindelijk heb ik zelf besloten 
niks meer te doen. Voorlopig gaat dat goed, maar ik zie weinig andere mogelijkheden 
dan weer delicten te gaan plegen. Ik ga namelijk niet bedelen om een uitkering. Ik hoop 
natuurlijk niet dat het weer fout gaat, maar ik schat de kans op 99%.’ Mustafa geeft aan 
dat zijn omgeving hem wel stimuleert te stoppen, met name zijn vader die graag wil dat 
Mustafa hem huur gaat betalen voor de kamer waar hij verblijft. Hij heeft er ook over na-
gedacht te stoppen, ‘natuurlijk heb ik die gedachte wel eens gehad. Als er iemand is die 
morgen 350.000 euro op m’n bankrekening stort dan hebben jullie van mij geen last meer 
hoor. Weet je wat het is, werk kan ik niet krijgen, want ik heb een strafblad weet je wel. 
Ik heb dan wel ICT gedaan (op het VMBO, DvD) maar daar heb je helemaal niets aan. (…) 
Ja, geld is voor mij wel echt de belangrijkste reden. Weet je, 500.000 is misschien wel 
beter, als je het toch vraagt. (…) Die mensen hebben mijn leven verpest. Ik kan helemaal 
niets. Niemand wil dat ik daar kom werken.’ Mustafa zoekt zijn uitvlucht voor de boosheid 
over hoe zijn leven er nu uit ziet in het beschuldigen van anderen en dan met name politie 
en justitie. Zijn ervaringen met justitie in combinatie met nadenken over de toekomst 
resulteren in een berekening welke delicten hem het minste straf opleveren. Hij trekt de 
volgende conclusie: ‘Dan schiet ik wel iemand in z’n knieschijven, dat scheelt mij weer 
een paar maanden.’

Van de volharders lijkt Mustafa het meest de nadelen van de criminaliteit, of in elk 
geval van zijn huidige leven, te ervaren. Hiervoor houdt hij zichzelf echter niet verantwoor-
delijk, maar justitie ‘die zijn leven heeft verpest’ en het feit dat hij geen baan kan krijgen 
bij gebrek aan diploma’s en met een strafblad. Dit fatalistische gevoel werd onder persis-
ters ook gevonden door Healy (2010; 2013). Mustafa ziet zichzelf niet als onderdeel van 
het probleem en voelt zich ‘doomed to deviance’ (Maruna, 2001): hij zou zijn leven wel 
anders willen indelen, maar ziet hier geen mogelijkheid toe. Deze wens zijn leven anders 
in te delen plaatst hem in de buurt van het stadium Erkennen, maar zijn harde, verbitterde 
uitspraken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij geen keuze ervaart om te 
stoppen, maken dat Mustafa vooralsnog het beste in het stadium Volharden past.

5.4.2 Erkennen

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Mohammed 21
Marokkaanse/ 
Nederlandse

Geweld en vermogen

Michael 22 Nederlandse Vermogen en verkeer

Abdel 21
Marokkaanse/ 
Nederlandse

Geweld, vermogen en opium

Fouad 20
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen en geweld

Marco 21 Roma Geweld en vermogen

Mohammed
Mohammed, 21 jaar, is in het vorige hoofdstuk geïntroduceerd als voorbeeld in de pa-
ragraaf over de psychiatrische klachten die veel jongeren hebben. In zijn dossier wordt 
geschreven over een agressieve jongen zonder schuldbesef die manipuleert, impulsief 
handelt en de gevolgen van zijn daden niet overziet, afkomstig uit een zwak gezin. Mo-
hammed kon zijn eigen gang gaan en grenzen opzoeken zonder te worden gecorrigeerd. 
Hoewel hij een normale intelligentie heeft, is hij van HAVO/VWO afgezakt naar VMBO 
niveau op speciaal onderwijs vanwege zijn gedrag. Mohammed is gaan blowen en pleegde 
zijn eerste geregistreerde delict toen hij veertien jaar was, zelf zegt hij dat het eerder was. 
‘Ik denk dat ik nog elf was, ik zat nog op de basisschool.’ Dat ging om een vechtpartij. 
Mohammed heeft een groot deel van zijn jeugd in instellingen gewoond, waarvan op een 
maand na drie jaar met een PIJ. Delicten plegen leerde hij in de buurt, waar het ‘gewoon’ 
was. Mohammed deed eraan mee om geld te verdienen en vertelt dat het er steeds groter 
en gewelddadiger aan toeging.

Mohammed twijfelt over zijn toekomst: ‘ik ga toch voor een bepaald bedrag. Ik wil wel 
graag stoppen, want ik ben het wel zat. De achtervolgingen enzo, weet je wel? Als je 21, 
22, 23 jaar bent, wil ik dingen toch voor elkaar hebben. Maar ik wil wel op een bepaald 
bedrag zitten voor ik ga stoppen. Een klapper, of meerdere klappers maken. School of 
werk is voor sommigen gewoon niet weggelegd. Uiteindelijk zal ik toch wel doorgaan. (…) 
Ik kan opeens stoppen, een baan zoeken. (Denkt even na.) Maar dan wil ik er wel naast 
blijven verdienen. Ik wil kunnen genieten, heb meer geld nodig. Een baan van negen tot vijf 
is leuk, dat ben ik ook wel van plan, maar wat kan je met 1800 euro per maand? De helft 
gaat al naar de huur en dan houd je niks over! We gaan ongeveer vier keer per week op 
pad, maar niet alles lukt.’ In deze discussie, die Mohammed vooral met zichzelf voert, is 
de afweging te herkennen van het wel of niet stoppen. Enerzijds wil hij stoppen, want hij is 
het zat. Ook heeft hij een beeld voor ogen dat hij in de komende twee jaar zijn schaapjes 
op het droge moet hebben. Anderzijds kan hij zich niet indenken hoe hij zijn leven dan 
moet vormgeven en denkt hij dat hij uiteindelijk niet zal kunnen stoppen. Hij noemt zijn 
levensstijl zelf een verslaving. ‘Ik weet dat het fout is, maar weet je, wij leven een beetje 
in de omgekeerde wereld: goed is fout en fout is goed. Niet met alles, maar waar het op 
geld verdienen aan komt. De spanning blijft wel, maar ik doe het nu echt voor het geld, 
niet meer voor de spanning.’ 

Het verhaal van Mohammed is kenmerkend voor het stadium Erkennen. Hij ziet de 
problemen van zijn manier van leven in, is moe van het gedoe dat ermee samenhangt 
en wil met criminaliteit stoppen. Hij voelt zich schuldig jegens zijn ouders en schaamt 
zich over wat hij heeft gedaan. Ook voelt hij spijt tegenover zijn slachtoffers. Daarbij ziet 
hij stoppen als een optie: in tegenstelling tot de volharders die aangeven geen keus te 
hebben, onderscheidt Mohammed dus wel een keuzemogelijkheid. Hij ziet zijn toekom-
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stige leven voor zich en kan dit onder woorden brengen, het liefst een conventioneel be-
staan. Tegelijk is de ambivalentie duidelijk. Stoppen is pas mogelijk als hij genoeg heeft 
gespaard – op illegale wijze. En verdienen met een normale baan is zijn wens, maar hij 
realiseert zich direct dat hij zich met een regulier salaris niet zal kunnen redden en over-
weegt er drugshandel naast. Mohammed wil stoppen, het liefste snel, maar is bang dat 
zijn levensstijl verslavend blijkt en het hem niet lukt.

Michael
In hoofdstuk 4 kwam Michael naar voren in de paragraaf over opvoeding. Zijn moeder was 
minderjarig toen hij werd geboren en zijn ouders gingen uit elkaar toen Michael twee of 
drie jaar oud was. Toen Michael drie jaar was, vroeg zijn moeder voor het eerst om hulp 
bij de opvoeding. Ze kon haar zoon niet meer aan, vanwege zijn driftbuien en hyperactivi-
teit. Hij kreeg toen hij zeven jaar was de diagnose ADHD en korte tijd later werd daaraan 
een vermoeden van ODD toegevoegd. Michaels moeder krijgt een nieuwe vriend, die een 
periode bij hen in woont. Uit deze relatie krijgt zijn moeder nog drie kinderen, voor ze uit 
elkaar gaan. Verschillende vormen van hulp en medicatie worden ingezet, maar Michaels 
moeder slaagt er niet in hem voldoende steun te bieden en ook op school gaat het niet 
goed. Zijn eerste geregistreerde delict pleegt hij als hij dertien is. 

Aan de ene kant zegt Michael: ‘de gevangenissen in Nederland zijn net hotels.’ Aan 
de andere kant: ‘Je wilt niets liever dan buiten zijn.’ En dat geldt voor Michael misschien 
meer dan voor andere jongens. Een aantal respondenten geeft aan nog niet (serieus) 
bezig te zijn met relaties, maar Michael heeft al vier jaar een vriendin. En zijn laatste straf 
‘is wel een klote straf geweest, heb ik het wel best zwaar, ook omdat ik met m’n vriendin 
enzo…’. Zijn vriendin heeft gedreigd de relatie te verbreken en hoewel Michael niet denkt 
dat ze het echt zal doen, realiseert hij zich zeker dat de situatie voor haar moeilijk is. Daar-
om heeft hij een soort middenweg bedacht: ‘Ik pleeg geen delicten, ik doe andere dingen, 
maar geen delicten. Niet waar ik een gevangenisstraf, heel hoog, door zou kunnen krijgen. 
In de wiet. Wiet telen, wiet verkopen.’ Helemaal stoppen ziet Michael niet zitten, vanwege 
de kosten voor zijn eigen onderhoud en deels dat van zijn moeder en haar drie kleine 
kinderen. ‘Maar misschien zit het gewoon in me dat ik toch zoiets moet blijven doen, wat 
eigenlijk niet mag.’ Hierin klinkt ook het ‘doomed to deviance’ concept van Maruna (2001) 
door, al wijt Michael het aan zichzelf, niet aan externe invloeden. Even laat Michael een 
andere kant van zichzelf zien en deelt zijn droom met ons. ‘Mijn doel is een eigen café, 
of iets, een hotel, pension te gaan nemen. En ik en m’n vriendin willen dat samen gaan 
doen, in Zwitserland.’ Hij had zich daarom ingeschreven bij een koksopleiding en een 
stage gevonden, maar werd erg kort voor hij moest starten alsnog geweigerd vanwege zijn 
uiterlijk. Michael was erg ontmoedigd en vrijwel zeker dat hij in die tijd geen nieuwe stage 
kon vinden. Hij heeft de opleiding toen opgegeven.

Ook Michael onderkent de nadelen die de criminaliteit met zich meebrengt en hij 
voelt zich schuldig tegenover de slachtoffers. Spijt is een te groot woord, maar hij ‘zou 
niet terug willen’. Hij zou liever een ander leven beginnen, maar de angst voor geldgebrek 
weerhoudt hem hiervan. De ambivalentie die dit met zich meebrengt, typeren Michael als 
een erkenner.

Abdel
Abdel, in het vorige hoofdstuk aangehaald bij de paragraaf over jongeren die een verstoor-
de schoolgang hebben, wordt enkele weken na het interview 22 jaar. Ondanks zijn proble-
men op school zegt hij uiteindelijk wel een VMBO diploma te hebben behaald. Abdel komt 
uit een problematisch gezin. Er waren huwelijksproblemen en ouders zijn pedagogisch on-
machtig. Abdel zegt hierover: ‘Maar als ik heel eerlijk ben, mijn ouders zijn ook wat ouder 

en begrijpen ook niet alles. Ik heb daar wel een beetje misbruik van gemaakt op sommige 
momenten. (…) Vroeger als ik niet luisterde kreeg ik nog wel eens een paar tikjes van mijn 
vader, maar ja, als je ouder wordt heeft dat niet zoveel zin meer. Dus vanaf mijn zestiende 
gaf mijn vader de moed een beetje op.’ Op het moment heeft hij geen enkele vorm van 
dagbesteding, school noch werk.

In Abdels verhaal komt met name de ambivalentie die kenmerkend is voor het sta-
dium Erkennen duidelijk naar voren. Hij zegt over tien jaar alles achter zich te hebben 
gelaten: ‘Ik weet zeker dat ik uiteindelijk wel zal stoppen, omdat ik het puur voor het geld 
doe. Het is niet zo dat ik er een kick van krijg ofzo, die mensen gaan er vaak langer mee 
door.’ Een periode van tien jaar is nog ruim, volgens Abdel, die het idee met Mohammed 
deelt dat de meeste jongeren op een leeftijd van 22, 23 jaar wel stoppen. ‘Dan ben je 
toch wat ouder en meer volwassen en kan je beter over de gevolgen nadenken.’ Dat zou 
dan wel betekenen dat Abdel enige haast moet maken om zijn leven anders in te delen, 
aangezien hij bijna 22 wordt. Dit concretiseren van een ander bestaan blijkt echter lastig. 
Abdel legt uit dat zijn familie leeft van een uitkering, maar dat dit voor hem onvoldoende 
is. ‘Ik moet wel een beetje goed rond kunnen komen. En omdat ik geen werk heb, kom je 
al snel weer uit in de criminaliteit. Als ik vrijkom zou ik wel graag een vaste baan willen. 
(…) Maar ik denk dat ik dan ook met geld in de knoop ga komen. Ik zou dan weer naar 
school moeten en dan kan ik natuurlijk niet werken en geld verdienen.’ De afweging die 
Abdel maakt en alle aspecten die hij hierin meeneemt, kan niet verder afstaan van een 
onbewust desistance proces (desistance by default, Sampson & Laub, 2003). Abdel geeft 
aan dat zijn vriendin en moeder erg graag willen dat hij stopt en de overweging te stoppen 
is ontstaan toen hij in detentie zat. Hij vraagt zich af of de delicten het risico nog wel waard 
zijn. Tegelijkertijd geeft hij aan het vastzitten niet erg te vinden, dus dat is op zich geen 
stimulans om te stoppen. Toch denkt Abdel dat hij zal stoppen, een baan zal vinden en 
een conventioneel leven leiden. Hij geeft aan zich ook te schamen en schuldig te voelen 
jegens zijn familie, terwijl hij dat eerder niet voelde. Ook heeft hij soms spijt van wat hij 
heeft gedaan, al relativeert hij dit snel weer door aan te geven dat hij nooit fysiek geweld 
heeft gebruikt (daarmee aangevend dat mishandeling een delict is dat meer spijt behoeft). 
De angst om de stap naar stoppen te zetten zit hem echter in de praktische factor van 
geldgebrek. Abdel ziet mogelijkheden en beperkingen en kan binnen een zin van gedach-
ten veranderen, hij heeft nog geen besluit genomen.

Fouad
Fouad, een jongen van 21 met een IQ van 70, werd in hoofdstuk 4 genoemd als voorbeeld 
van de groep jonge veelplegers met een lager IQ. Fouad pleegde zijn eerste delict toen hij 
negen was en hulpverlening is al lange tijd betrokken. Toch slaat ingezette hulp niet aan, 
omdat ouders weigeren mee te werken. Het gezin wordt omschreven als ‘gesloten’ en 
men houdt elkaar de hand boven het hoofd. Vader is ook bekend bij de politie. Het gedrag 
van Fouad wordt gebagatelliseerd, er worden weinig grenzen gesteld, vader bemoeit zich 
amper met de opvoeding en moeder heeft graag een vriendschappelijke relatie met haar 
zoon. Fouad denkt zelf dat het mis ging toen hij op tienjarige leeftijd een zusje kreeg en 
alle aandacht naar haar ging, een reden die ook volharder Faissal aandroeg. Hij zocht 
zijn toevlucht buiten, waar hij rondhing met oudere jongens. Net als volharder Nabil geeft 
Fouad aan dat de pogingen van zijn moeder om hem te begrenzen op niets uitliepen: ‘Mijn 
moeder controleerde mij wel, maar ja, wat kan ze doen? Ze kon mij niet binnen houden.’ 
Fouad herkent zelf de invloed van de oudere jongens ook en herinnert zich hoe hij werd 
ingezet tijdens inbraken. De oudere jongens stuurden de jongere jongens naar binnen en 
stonden zelf op wacht, waarmee ze minder risico liepen, maar evenveel geld verdienden.
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Fouad geeft aan te willen stoppen met de criminaliteit, omdat het een aantal nadelen 
heeft. Zijn vriendin is er op tegen en hij wil haar niet meer in de steek laten. Een moreel 
minder hoogstaand argument is dat hij alleen maar zwart geld verdient: ‘dus je kan er 
nooit wat mee doen. Dus je maakt het alleen maar op aan kleding en dingen enzo’. Fouad 
beseft dat hij met minder rond moet zien te komen, probeert zijn delicten af te bouwen 
en neemt afstand van zijn criminele vrienden. Dit zijn positieve signalen, maar de vraag 
is hoe doorleeft zijn besluit is. Wanneer Fouad wordt gevraagd of hij spijt heeft van zijn 
daden of zich schuldig voelt, zegt hij ‘ja’, om er vervolgens op terug te komen. Fouad ver-
telt dat ‘de maatschappij’ hem zo heeft gemaakt en dat dit ook heeft bepaald hoe hij met 
andere mensen omging. Aan de ene kant heeft hij er dus moeite mee, aan de andere kant 
ontkent hij hierin (in elk geval deels) zijn eigen verantwoordelijkheid (neutralisatietechniek 
van Matza, 1957). Fouad overweegt nog en lijkt vrij gemakkelijk van een besluit in het 
voordeel van stoppen over te kunnen stappen naar een besluit in het nadeel daarvan. Dit 
blijkt eveneens uit de justitiële documentatie, waarin een hele serie delicten wordt ver-
meld in de dagen na het interview. Fouad is een erkenner, omdat hij de nadelen van een 
crimineel leven onder ogen ziet en zou willen stoppen, maar daarin ook erg ambivalent is. 

Marco
Marco, 21 jaar ten tijde van het interview, is eveneens aan bod geweest in het vorige 
hoofdstuk bij de paragraaf over jongeren met een laag IQ. Marco heeft veel problemen, 
evenals zijn broertjes en zusjes uit het Roma gezin. Zijn ouders worden beschreven als pe-
dagogisch onmachtig en kunnen niet lezen of schrijven. Marco zelf viel uit op verschillende 
scholen, ook voor speciaal onderwijs. In de buurt stelt hij zich agressief op en men vindt 
dat hij de buurt terroriseert. Marco spijbelt, drinkt soms veel alcohol en staat geïsoleerd 
in het leven. Hij heeft al een aantal keer in detentie gezeten. De hulpverleners die het 
gezin kennen beschrijven hem als wantrouwend, negatief, besluiteloos en instabiel. Hij 
wijt de toestand waarin zijn leven zich bevindt aan anderen, evenals zijn moeder, die de 
hulpverlening de schuld geeft. Marco’s IQ is bepaald op 56 en dit zal mede de reden zijn 
van het feit dat hij een grote achterstand in zijn persoonlijkheidsontwikkeling laat zien. 
Tijdens het interview is Marco wantrouwend en vertelt dat dit komt doordat mensen altijd 
vooroordelen hebben over hem en zijn familie. Marco is getrouwd toen hij zeventien was 
en woont met zijn vrouw en dochtertje bij zijn ouders in. Het gezin heeft altijd veel hulpver-
lening gehad: ‘Reclassering zat bijna bij alle familieleden erop en ook een voogd. Ik zelf 
had ook een voogd en mijn dochtertje heeft ook een voogd. Ja en verder, reclassering, 
justitie, politie, maar dat had je wel verwacht denk ik. Ja, van mijn dochtertje dat begrijp 
ik niet hoor, alleen omdat ik met de politie in contact kom en vast zit heeft zij een voogd.’

Marco wil stoppen met criminaliteit. Hij heeft spijt naar zijn familie en zijn vrouw toe, 
die allen willen dat hij stopt: ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn dochtertje en dat ben ik 
nu niet. En ik moet er voor mijn vrouw zijn maar dat ben ik niet. Ik heb ook wel spijt naar 
de slachtoffers, ik zou ook niet willen dat ze van mij stelen. Dus daarom heb ik wel spijt, 
ja.’ Hij heeft ook het idee dat vastzitten ongezond is. Zijn inmiddels overleden tante kreeg 
kanker in detentie en Marco ziet hierin een oorzaak-gevolg relatie. ‘Als ik zo doorga dan 
zit ik mijn hele leven vast. Dat wil ik gewoon niet meer, niet voor mijzelf en niet voor mijn 
vrouw en kind.’ Zijn vrouw vindt het moeilijk dat hij deze dingen doet en huilt volgens Mar-
co vaak na een bezoek in detentie. ‘Ze vindt dat ik mijn leven weggooi en ik bezorg haar 
stress en ziekte.’ Marco vindt het erg, maar diskwalificeert het ook weer: ‘Ze begrijpt het 
ook niet, haar ouders zijn rijk dus daarvoor hoef ik niet criminele dingen te doen. Maar ik 
ben volwassen en ik vind dat ik daarom voor mijn gezin moet zorgen.’ Marco heeft nage-
dacht over het stoppen en heeft een plan gemaakt. Hij wil naar Antwerpen verhuizen, wer-
ken voor zijn broer en een leven van rust, reinheid en regelmaat opbouwen. Zijn biertjes 

wil hij thuis drinken: ‘Tijdens het uitgaan krijg je alleen maar problemen. Je kan glas kapot 
maken en iemand in zijn nek steken. Iedereen loopt tegenwoordig met een mes op zak, 
het is niet meer zoals het was. Dus wat denk je dat ik nog in het uitgaansleven moet? Ik 
heb een vrouw, dus ik hoef ook geen andere meisjes te zoeken. Ik ben nu gewoon ouder 
en wijzer, dus ik vind dat ik verantwoordelijkheid moet nemen.’ 

Marco lijkt weinig ambivalentie meer te laten zien en zijn besluit eigenlijk al te hebben 
genomen. Er is dus zeker een ‘basic openness to change’, de eerste stap in de cognitieve 
verandering die Giordano, Cernkovich en Rudolph (2002) onderscheiden. Het is echter de 
vraag hoe realistisch zijn plan, bedacht in detentie, is wanneer hij weer buiten staat. Hij 
lijkt nog geen stappen te hebben gezet om dit plan werkelijkheid te laten worden, door 
bijvoorbeeld zijn broer te vragen of hij voor hem kan werken. Tevens is er de mogelijkheid 
dat Marco een positief beeld heeft geschetst uit wantrouwen jegens overheidsinstanties. 
Hij durft tijdens het interview ook geen open kaart te spelen over zijn delictgeschiedenis. 
Met het laaggemiddelde IQ van Marco en de sterke wens die hij voelt voor zijn gezin te 
kunnen zorgen, is het spannend of hij zijn plan kan doorzetten en volhouden. Marco is 
in zijn overweging zeker de erkenner die het meest richting het stadium Voorbereiden 
neigt. Echter, gezien de vele voorbehouden die aan dit verhaal kleven en het feit dat er 
nog helemaal niets concreet is gemaakt, past Marco’s verhaal vooralsnog het best bij het 
stadium Erkennen.

5.4.3 Voorbereiden

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Ryan 23 Surinaamse/ 
Nederlandse

Geweld, vermogen, opium 
en verkeer

Zakaria 22 Marokkaanse/ 
Nederlandse

Vermogen, geweld en ver-
keer

Mounir 23 Marokkaanse/  
Nederlandse

Vermogen

Abas 21 Irakese/Nederlandse Vermogen en geweld

Ryan
Ryan, pas 23 geworden, kwam in het vorige hoofdstuk naar voren tussen de jongeren met 
een criminele familie. Zijn vader en broers hebben politiecontacten en leven in de overtui-
ging dat de politie het op hen heeft gemunt op racistische gronden. Van school spijbelt 
Ryan en thuis bepaalt hij zelf de regels. Ryan herinnert zich van zijn opvoeding dat hij erg 
werd verwend en dat zijn familie erg hecht was. Zijn vader was strenger dan zijn moeder, 
‘straf heb ik wel gekregen maar niet heel erg’. In zijn vrije tijd hangt hij wat rond, ziet het 
probleem van zijn gedrag niet, handelt impulsief en is gericht op behoeftebevrediging, 
de kick en gewin. Hiervoor neemt hij geen verantwoordelijkheid en ook zijn ouders zien 
zijn verantwoordelijkheid hierin niet. Na een aantal geregistreerde delicten wordt een on-
dertoezichtstelling uitgesproken, waarna de familie besluit dat het beter is dat Ryan een 
periode bij familie in Suriname gaat verblijven. De motivatie hiervan is met name uit de 
hulpverlening te blijven en volgens betrokken hulpverleners geeft Ryan zelf ook aan dat dit 
de enige manier is om uit handen van de politie te blijven: verhuizen en alles omgooien. In 
zoverre succesvol, dat de OTS wordt opgeheven.  

Hoewel Ryan tijdens het interview in detentie zit, vertelt hij dat zijn ouders hem op 
het hart drukken uit de gevangenis te blijven en het meisje met wie hij sinds twee jaar een 
relatie heeft stimuleert hem ook om ‘een andere weg te kiezen’. Ryan zegt spijt te hebben 
jegens zijn ouders en de slachtoffers en trekt het zich aan wat zijn gedrag met zijn familie 
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doet. Hij ziet hun steun voor hem en heeft besloten dat hij wil stoppen. Daarom probeert 
Ryan de buurt waar hij is opgegroeid te vermijden om bij zijn oude vrienden uit de buurt 
te blijven. Dat verhuizen naar een andere buurt de kans op recidive vermindert, komt 
ook uit onderzoek van Averdijk, Elffers en Ruiter (2015). De verklaring voor dit resultaat 
wordt gezocht in het verbreken van de banden met delinquente vrienden uit de buurt van 
herkomst (2015: 91). Druk om te stoppen voelt Ryan vooral van zijn ouders, maar ook zelf 
heeft hij er goed over nagedacht. ‘Voordat ik nu vast kwam te zitten was ik vastbesloten 
om de goede dingen te doen en niet meer vast te komen. Daarom is het zo vervelend dat 
ik nu vast zit zonder dat ik iets heb gedaan. (…) Ik heb hier ook de tijd gehad om er goed 
over na te denken en dan zie ik hoeveel jaren je eigenlijk al bent kwijtgeraakt. Dat is ge-
woon heel erg zonde. Ik verwacht dat ik volgende week vrijdag vrijkom, want mijn advocaat 
denkt dat ook. Hij denkt dat als ik straf krijg dat maximaal de periode is die ik nu al hier 
in het Huis van Bewaring zit, dus dan kom ik snel vrij en kan ik dus hopelijk bij mijn broer 
gaan werken.’

Ryan ziet criminaliteit nu als iets negatiefs en probeert zijn leven goed in te delen als 
hij vrijkomt, om zichzelf te beschermen tegen verleiding. De baan bij zijn broer is daarvan 
een onderdeel (verg. Farral, Bottoms & Shapland, 2010, over steun vanuit het netwerk). 
Hij hoopt erg dat dit door kan gaan, want hij is bang dat hij met zijn strafblad ergens an-
ders niet wordt aangenomen. Het regelen van praktische zaken is een belangrijke stap in 
het stadium Voorbereiden, evenals het afstand nemen van oude vrienden en plaatsen die 
verleiding met zich meebrengen. Het aangaan van nieuwe pro-sociale contacten en / of 
het herwaarderen van de reeds bestaande pro-sociale contacten is eveneens een belang-
rijke stap. Ryan beschouwt de aansporing van zijn ouders en vriendin als steun en betuigt 
spijt jegens hen. Hij is heel concreet bezig met het opbouwen van een conventioneel 
bestaan: werken bij zijn broer, als het meezit vanaf volgende week vrijdag. Deze plannen 
plaatsen Ryan in het stadium Voorbereiden.
 
Zakaria
Zakaria, 22 jaar ten tijde van het interview, is de jongste uit een gezin met negen kinde-
ren. Zijn ouders (moeder is 60, vader 67 jaar) zouden geen grip op hem hebben en ook 
een oudere broer van Zakaria is bekend bij justitie. Hoewel het gezin wordt omschreven 
als streng religieus, leeft Zakaria niet volgens de Islam. De hulpverlening beschrijft hem 
als emotieloos, een spanningzoeker en vooral op zoek naar mooie spullen. In het vorige 
hoofdstuk werd hij genoemd vanwege zijn problemen op school. Officieel volgt hij speciaal 
onderwijs, maar hij spijbelt vaak. Zakaria zegt dat hij vroeger naar buiten ging en daar 
verkeerde dingen deed. Hij legt uit hoe hij gewend raakte aan de spanning: ‘Ik was nog 
jong, je hersens zijn nog nieuw. En als je iets mee bezig bent vroeger dan wordt het nor-
maal. Dat is met alles zo. Als je dertien of twaalf jaar bent en je gaat voetballen, op een 
gegeven moment vind je voetbal heel leuk. De eerste keer is spannend en daarna wordt 
het gewoon heel leuk. Dat is ook met dat.’ Hij raakte gewend aan het geld. ‘Financieel had 
ik het nodig en als je het eenmaal geproefd hebt en het makkelijk is, dan ga je het vaker 
doen. En vooral als je uit een moeilijke familie komt dan zoek je de makkelijke dingen op.’ 
Nadat bekend werd dat Zakaria blowde en delicten pleegde, werd er een OTS uitgesproken 
en werd hij opgenomen in een jeugdinrichting. Van zijn zestiende tot zijn achttiende zat hij 
in Glen Mills, ‘daar heb ik mijn VMBO wel gehaald en MBO ICT ging ik verder (dit heeft hij 
overigens nooit afgemaakt, DvD). En toen ben ik vrijgekomen en had ik een eigen kamer. 
En toen ging het een beetje zo (geeft aan dat het slechter ging, DvD), want ik moest wen-
nen natuurlijk. Ik zat in een hele andere systeem daarbinnen.’

Zakaria heeft een vriendin gehad die wat hij deed niet leuk vond, maar daar luisterde 
hij niet naar: ‘Ze zei van straks word je gepakt en dan zie ik je niet meer en dit en dat. Ja, 

ik weet niet, ik was vroeger gewoon zo koppig. Ik eh, het deed me niks wat mensen tegen 
mij zeiden. Ik was altijd mijn eigen gangetje.’ Dat hij nu toch heeft besloten te stoppen, is 
het resultaat van zijn eigen denkproces (verg. Giordano, Schroeder & Cernkovich, 2007: 
1651, over ‘anders gaan denken’). ‘Hmmm ja, was gewoon dat ik ouder werd. Ik werd 
ouder, meer levenservaring had ik toen. Je krijgt meer kennis als je ouder wordt. Ga je 
gewoon helder nadenken over wat je wilt en dat je fout zat vroeger.’ Zakaria vertelt dat zijn 
familie ook belangrijker voor hem werd. Desgevraagd geeft hij aan spijt te hebben en zich 
schuldig te voelen naar zijn familie en de slachtoffers. Hij woont nu bij zijn broer, die hem 
financieel ook wel eens heeft geholpen. Zijn ouders hebben dit nooit gedaan, al is de band 
met zijn vader wel verbeterd ten opzichte van toen hij opgroeide. ‘Mijn vader, omdat hij ook 
al wat ouder is en ik ben echt van hem gaan houden.’ Zakaria kijkt nu anders naar zichzelf 
dan vroeger, hij is volwassener geworden en er is veel veranderd: ‘Alles, ja bijna alles, 
mentaal en geestelijk, bijna alles.’ Zijn oude vriendengroep was al uit elkaar gevallen toen 
hij vrij kwam. Als hij weer verkeerde jongens tegenkomt zou het weer mis kunnen gaan, 
denkt Zakaria, maar daarom let hij erop zijn tijd goed in te vullen. ‘Bij mijn familie thuis. 
En met normale jongens, af en toe even bij een huisje binnen. En steeds werk zoeken op 
internet.’ Zijn vastbesloten, concrete acties om oude vrienden te mijden, verleiding uit 
de weg te gaan en de gevallen gaten in sociaal netwerk en in tijd te vullen met positieve 
invloeden, plaatsen Zakaria in de rij voorbereiders.

Mounir
Mounir, 23 jaar als hij deelneemt aan het interview, heeft tot hij zeven jaar was bij zijn 
moeder en oom in Marokko gewoond, waar hij geen onderwijs volgde. Zijn ouders zijn 
gescheiden en als Mounir zeven is wordt hij naar Nederland gebracht om bij zijn vader, 
stiefmoeder en zes halfbroertjes en –zusjes te wonen. Mounir vertelt dat hij zijn vader op 
dat moment niet kende en dat zijn vader ook vaak van huis was, waardoor hij vooral in het 
chaotische gezin van zijn stiefmoeder en zes broertjes en zusjes was. Het contact tussen 
Mounir en zijn stiefmoeder was niet goed. Zijn moeder is vanuit Marokko niet betrokken 
bij de opvoeding, al hebben ze af en toe wel contact. De verschillende hulpverleners die 
over de vloer komen zien dat het niet goed gaat met Mounir vanaf dat hij een jaar of tien is. 
Hij volgt speciaal onderwijs vanwege zijn gedrag en begint delicten te plegen, naar eigen 
zeggen omdat hij geld nodig heeft. Op een gegeven moment gaat hij bij een oom wonen, 
maar als hij dertien is, wordt hij uit huis geplaatst. Mounir kijkt hier niet negatief op terug, 
wat genoeg zegt over hoe het thuis was. ‘Daar had ik helemaal niet zoveel moeite mee 
hoor. Ja, thuis was het niet goed, op straat was het niet echt… Ik kwam meer tot rust daar 
dus.’ Nadat hij vrijkomt gaat hij direct verder met delicten plegen (om opnieuw uit huis te 
worden geplaatst?). 

Inmiddels is de situatie veranderd, Mounir is kortgeleden vrijgekomen, woont nu bij 
zijn broer en werkt ook voor hem. Recent is hij getrouwd. Zijn vrouw woont in Marokko en 
hij denkt erover om daar ook naar terug te gaan. Mounir zegt dat er over zijn verleden niet 
wordt gesproken, het is voorbij nu. Hij heeft besloten niks meer te doen, uit zichzelf, ‘niet 
door de straf ofzo’. Hij heeft ook wel spijt richting de slachtoffers van zijn daden. Of hij zich 
schuldig voelt is een andere vraag: ‘Nee, nee, want ja… Het is ook niet maar zoiets dat 
ik op… het is eigenlijk meer een situatie waar ik zelf wel verantwoordelijk voor ben, maar 
… maar grote deel komt ook door de situatie waarin ik zat. Dus ik geef zeker niet mezelf 
volledig de schuld. (…) Ja, gewoon, je komt op zeven jaar daar naartoe. Mensen die onbe-
kend zijn eigenlijk, stiefmoeder die elke dag ruzie mee had, die mij niet goed lag. Ja, mijn 
vader die nergens van op de hoogte was, die was altijd aan het werk.’ Zijn broer is een 
belangrijke persoon in zijn leven, hij helpt Mounir een ander leven op te bouwen. Mounir 
komt nu rond met minder, maar vindt dat niet erg. En zijn religie en gesprekken met de 
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imam steunen hem ook in zijn besluit: ‘Ik denk dat mijn geloof het ook niet echt toestaat.’ 
In zijn vrije tijd gaat Mounir nu ‘met vrienden zitten of naar de moskee, of thuis gewoon’. 
Hij geeft aan wat meer rust in zijn leven te hebben, al denkt hij er nog niet helemaal te 
zijn. Hij mompelt dat hij nog wel een eigen huis zou willen. Maar op de vraag of hij nog wel 
eens in de verleiding komt om terug te vallen in delicten zegt hij vol overtuiging: ‘Nee.’ 
Mounir heeft de stappen gezet om bij zijn criminele leven vandaan te blijven en heeft 
nu onderdak, een inkomen, een positief sociaal netwerk, een andere tijdsbesteding en 
zingeving, die hem allemaal helpen de verleiding te weerstaan (verg. resultaten Shapland 
& Bottoms, 2011: 273). Mounir heeft volgens de registratie de afgelopen twee jaar geen 
delicten meer gepleegd, maar heeft het overgrote deel van de tussenliggende jaren (in-
tern) forensische behandeling gehad. Gezien het feit dat hij net weer vrij is en zijn nieuwe 
leven nog aan het vormgeven is, lijkt het voorbarig hem bij het stadium Consolideren in te 
delen. De verwachting is wel dat Mounir op deze weg zal doorgaan.

Abas
Abas, bijna 22 wanneer hij met ons in gesprek gaat, heeft een moeilijke jeugd achter de 
rug. Met het gezin uit Irak gevlucht toen hij vier jaar oud was, groeide hij op bij ouders die 
zijn getraumatiseerd door de oorlog en uiteindelijk – na jaren van huiselijk geweld – zijn 
gescheiden. Abas herinnert zich dat hij veertien of vijftien jaar oud was toen zijn ouders 
gingen scheiden en zegt het niet erg te hebben gevonden. Zijn vader was erg streng en 
de kinderen mochten niet buiten spelen. Toen vader het huis uit was en enkele straten 
verderop ging wonen, mocht hij wel naar buiten. De hulpverlening ziet wel problemen: moe-
der overziet het niet meer, heeft een slechte gezondheid en stelt geen regels voor Abas, 
zijn vier oudere broers, oudere zus en jongere zusje. Abas is erg positief over zijn moeder: 
‘perfect, de perfecte vrouw eigenlijk’. Abas zelf heeft, net als zijn ouders, te kampen met 
psychische bagage; hij is gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis, 
een dystyme stoornis, een lacunaire gewetensontwikkeling, een negatief zelfbeeld en hij 
overschat zichzelf. Dit laatste kan samenhangen met zijn IQ van 72. Waarschijnlijk (deels) 
vanwege deze problemen gaat het hem op school moeilijk af, hij heeft een aantal wisse-
lingen gemaakt en scholen sloten niet altijd op elkaar aan, waardoor hij ook thuis heeft 
gezeten. ‘Ik ben niet echt slim, maar ik doe wel mijn best!’ Abas heeft veel gesolliciteerd 
om een bijbaan te vinden, maar is hier tot zijn spijt nooit in geslaagd. Abas herinnert zich 
hoe hij zich voelde na zijn eerste delicten als volgt: ‘Aan de ene kant goed. Aan de andere 
kant denk je: waar ben ik mee bezig? Twee gevoelens eigenlijk. Aan de ene kant denk je: 
ik hoor er nu bij, heb je eigen groepje, je bent met vrienden. Ik heb het goed gedaan, denk 
je. Maar, als je thuis bent, zit je ook te denken van: waar ben ik mee bezig? Maar je hebt 
eigenlijk geen keus. Morgen word je weer opgehaald door dezelfde vrienden, komen ze 
aanbellen, kom je naar buiten? Kom je buiten spelen? Ga je weer iets doen. En zo gaat 
het eigenlijk, het gaat heel snel.’ 

Abas draagt zijn omgeving (‘slechte wijk’) en het gebrek aan hulp dat hij heeft ervaren 
deels aan als redenen voor zijn delictgedrag. ‘Je kan het meeste deel zeggen: het komt 
door die mensen die daar wonen, het komt ook door mijzelf natuurlijk. Ik heb er ook voor 
gekozen, maar ik had geen andere keus, eigenlijk.’ Toch heeft hij besloten te stoppen, 
wanneer hij vrijkomt. Dit doet hij met name voor zijn moeder, die verdriet heeft van zijn 
gedrag (verg. Shapland & Bottoms, 2011, over stoppen uit zorg om familie). Hij wil haar 
niet meer teleurstellen. De reden voor zijn besluit is dat hij anders is gaan denken. ‘Je 
wordt volwassener, je wordt een man. Je gaat denken, ja, als een echte jongen. Niet meer 
als een klein kind denken. Die hersenen van jou ontwikkelen zich ook en dan denk je toch: 
waar ben ik mee bezig? Moet toch anders! Kan niet zo, want als je het slimmer aanpakt, 
je wil toch wat bereiken in je leven. Je wil toch wat spaarcenten aan de kant hebben, want 

je wordt toch ouder.’ Ook in contact met de andere gedetineerden houdt hij dit vol: ‘Ja, je 
hoorde ze denk ik wel praten, van ‘dit dat’. Maar ik denk dat gewoon eh, gewoon praten 
om erbij te horen. Anders zat je echt niet vast, als je goeie plannen had. (…) Als iemand 
tegen mij zegt van: ‘yo, ik weet een goeie klusje voor jou’, zou ik zeggen: ‘doe het gewoon 
lekker zelf, als ‘ie goed is, die klusje’. Daar trap ik nooit in, in die eh… dingen die nergens 
op slaan eigenlijk.’ Hij geeft aan dat hij zich isoleert van de mensen met wie hij eerst om-
ging. Hij groet hen nog wel, maar gaat nu met andere mensen of alleen wat leuks doen. 
Hij gaat weer bij zijn moeder wonen en een zwager kan werk voor hem regelen. Voor Abas 
staat als een paal boven water: ‘Jouw familie is het belangrijkste, die heb je nodig. (…) 
Niet de jongens in de wijk die in leuke auto’s rijden enzo. Dan denk je: Wat heb je een leu-
ke auto enzo, je bent niet gelukkig.’ De overtuiging waarmee Abas vertelt over zijn besluit 
te stoppen en de voorbereidingen die hij hiervoor heeft getroffen, in combinatie met zijn 
negatieve houding ten opzichte van criminaliteit, maken hem een voorbereider.

5.4.4 Consolideren

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Roel 23 Nederlandse Geweld en openbare orde

Mike 20
Chinese/ 
Nederlandse

Geweld en openbare orde

Dennis 23
Frans Guineaan/
Nederlandse

Vermogen en opium

Hamza 21
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen

Badr 20
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen en/met geweld

Ibrahim 21
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen

Roel
Roel, 23 jaar ten tijde van het interview, kwam in het vorige hoofdstuk naar voren vanwege 
zijn psychiatrische klachten. Roel heeft ADHD en hoewel dat ‘maar’ één stoornis is naast 
de verschillende stoornissen van sommige andere jongeren, het is wel een oorzaak dat hij 
in contact is gekomen met de politie. ‘Ze gingen met me naar De Waag, jeugdpsychiaters 
weet je. Maar die zeiden allemaal van: ‘die jongen is kerngezond’. (…) Hooguit ADHD en 
een beetje gek, maar niks bijzonder.’ Over het algemeen gaat het goed in Roels leven. Hij 
komt uit een warm gezin en doet het redelijk op school. Hoewel hij geen VMBO diploma 
heeft, heeft hij (het eerste deel van) een ROC opleiding afgerond. Af en toe gaat hij over 
de schreef en kunnen zijn ouders hem niet aan. Hij weet hoe het komt: hij is beïnvloedbaar 
en gaat graag mee in wat zijn vrienden leuk vinden, hij is de clown. Ten tijde van het in-
terview gebruikt hij zijn probleem niet meer als excuus, maar heeft hij zijn leven drastisch 
omgegooid. Hij woont sinds drie jaar samen met zijn vriendin en heeft werk dat hij al bijna 
twee jaar volhoudt. ‘Daarvoor had ik altijd twee weken en dan ging het allemaal niet en 
drie weken wel. Maar nu, motivatie zeg maar, weet je wel?’ 

De reden dat zijn leven zo is veranderd noemt hij direct aan het begin van het ge-
sprek: de geboorte van zijn zoontje drie jaar geleden. ‘Ja vanaf die tijd gaat het gewoon 
een stuk beter met mij. En eh, alles op een laag pitje. Ik ben nog steeds wel gewoon, nou 
ja, af en toe. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon, ik hou van een feestje, leuke dingen 
doen. Ik ga niet de hele dag op de bank zitten, zo ben ik niet. Maar d’r zijn wel grenzen. Die 
kom je op een gegeven moment gewoon tegen op de een of andere manier. Dan zie je ze 
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gewoon liggen. (…) Ja, dat is wel een beetje de redding geweest zeg maar. Op de een of 
andere manier heeft dat (de geboorte van zijn zoon, DvD) mij geraakt.’ Hij wil het allemaal 
niet te officieel maken, ‘echt gestopt’ is hem te definitief, al komt het er in de praktijk op 
neer. ‘Ik ben niet echt gestopt ofzo. Ja, ik doe wel niks, maar ik bedoel, het is gewoon een 
soort automatisch gaat het, weet je wel? Net als zo’n beetje een moedergevoel, zeg maar. 
Kijk automatisch denk ik nu wel een soort van: ja, als ik niet oplet ben ik de sjaak weet je. 
En vroeger had ik dat niet, dan gebeurde het gewoon.’

Roel kijkt nog wel met een zekere heimwee terug op zijn jeugd met de vriendengroep 
waarin het één voor allen, allen voor één was. Samen waren ze onaantastbaar, of voel-
den zich in elk geval zo (verg. Eysink Smeets & Bervoets, 2011). Toch heeft hij zich er 
inmiddels van gedistantieerd. Hij gaat even langs in de kroeg waar ze zitten, maar gaat 
naar huis voor er dingen misgaan. Liever heeft hij dat een ober hem vraagt weer terug 
te komen naar een restaurant vanwege zijn nette gedrag, dan dat hij wordt verzocht te 
vertrekken, zoals in het verleden gebeurde. Daarin kijkt hij met schaamte terug op hoe 
hij zich gedroeg. Roel ziet zichzelf nu allereerst als vader van zijn zoon en partner van zijn 
vriendin en wil vanuit die rol deelnemen aan de samenleving. Hij vermijdt verleiding en 
reageert op een andere manier dan hij vroeger zou hebben gedaan. Dit betekent dat zijn 
levensstijl is veranderd en dat hij andere keuzes maakt en soms gaat dat met spijt in het 
hart (Shapland & Bottoms, 2011: 277, spreken in dit kader van ‘active maturation’). Hij 
doet water bij de wijn voor het goede doel. Dit, in combinatie met het feit dat Roel drie 
jaar geen geregistreerde delicten heeft gepleegd, maken Roel tot een stopper die zijn de-
sistance aan het consolideren is. Waarin hij van deze groep in het stadium Consolideren 
afwijkt, is dat hij er niet volkomen van is overtuigd dat hij nooit meer een delict zal plegen, 
al gebeurt dat in de praktijk niet meer. Uit sentiment wil hij zich het laatste restje van zijn 
verleden niet ontzeggen: de mogelijkheid dat hij toch ooit nog de boel op stelten gaat 
zetten met zijn kameraden.    
 
Mike
Mike is 20 als hij ons te woord staat in een kamer van het politiebureau van de wijk waar 
hij woont. In hoofdstuk 4 kwam hij aan bod als voorbeeld van de jongeren die niet goed 
mee kunnen komen in het onderwijs. School gaf toen Mike jonger was volgens de keten-
partners aan dat hij klem zat met zichzelf. Hij heeft een jaar onderwijs gemist, is daarna 
toch weer ingestroomd op een ZMOK school, maar zijn gedrag is ook daar moeilijk te hand-
haven. Mike is een zoon van Chinese ouders die erg hard werken in hun snackbar. Volgens 
de hulpverlening wordt er weinig gecommuniceerd en is moeder zich er niet van bewust 
dat het op school niet goed gaat met Mike. Ook wat betreft de emotionele ontwikkeling 
van Mike zijn er zorgen. Hij lijkt onvoldoende grip op zijn leven te hebben en zich ontheemd 
te voelen, waardoor hij niks te verliezen heeft. Mike vertelt in het interview dat hij de eer-
ste drie jaar van zijn leven is opgevoed door Nederlandse mensen en daarna door zijn opa 
en oma, omdat zijn ouders te druk waren. Toen hij weer bij zijn ouders ging wonen, zocht 
hij hen niet op en als hij iets deed waren er geen consequenties aan verbonden. Mike ging 
naar buiten en trok op met een groep jongeren die verstorend gedrag vertoonde, wat ook 
Mike politiecontacten opleverde. Mike is geen zware jongen, hij heeft een aantal vernieling- 
en gepleegd, maar vooral bedreiging. Uit de hand gelopen woordenwisselingen van een 
groepje vrienden tegen een beveiliger, maar vaak genoeg om op de lijst van veelplegers 
terecht te komen. In contact is Mike een hele andere jongen dan de zelfverzekerde, soms 
wat macho types die we ook spreken. Mike is een relatief kleine jongen die pas tegen 
het einde van het gesprek oogcontact durft te maken, nerveus aan zijn mouwen plukt en 
wat voorovergebogen zit tijdens het gesprek. Eigenlijk is hij vooral verlegen en lijkt jaren 
jonger dan hij is. 

Om van de straat en bij zijn delinquente netwerk uit de buurt te blijven, ging Mike 
werken en maakte lange dagen. Hoewel dit het begin van zijn desistance was, vertelt hij 
het alsof het vanzelfsprekend liep. De keuze om weer naar school te gaan was voor hem 
een groter besluit. Toen hij nog geen 18 was bedacht Mike namelijk dat het klaar moest 
zijn. ‘Ja, ik zag het opeens voor me. Ik dacht: hard werken in de horeca en ik dacht dit 
heeft geen nut. Ik heb iets nodig. Later, je gaat niet zomaar aangenomen worden als je 
geen diploma hebt en tegenwoordig als je naar een uitzendbureau gaat vragen ze al een 
VOG.’ Hij vertelt gemotiveerd te zijn voor school, discipline te hebben en zijn doelen te 
willen halen. ‘Ik ben een ander persoon geworden, zo ken je dat wel stellen.’ Hierin is het 
verlossingsvertoog van Maruna (2001) zichtbaar, Mike zegt in essentie een goed mens 
te zijn. De persoon die hij nu is, zat er ergens altijd onder. Hij heeft spijt van wat hij heeft 
gedaan en voelt zich er schuldig over. De keuze om weer naar school te gaan en zijn leven 
te veranderen zette hij serieus in. ‘Ik doe echt helemaal niks meer. Ik ben nu echt serieus 
bezig en ik probeer ook gewoon op tijd naar school te gaan en in ieder geval een diploma 
te halen. (…) Vroeger was je gewoon heel makkelijk beïnvloedbaar, je gaat gewoon met 
anderen mee. En nu wil ik zelfstandigheid, kun je voor jezelf nadenken. Wat slecht is en 
wat niet slecht is.’ Dat Mike direct water bij de wijn moest doen, bleek toen hij de oplei-
ding van zijn keuze niet kon volgen omdat hij geen VOG kreeg – ondanks de pogingen van 
de wijkagent die voor hem pleitte. Mike bekent met tegenzin naar school te gaan, maar 
houdt desondanks vol. Hier is een verschil in agency te zien tussen erkenner Michael en 
Mike. Waar Michael zijn droom opgaf omdat hij werd geweigerd op zijn stage, heeft Mike 
besloten zijn schouders er alsnog onder te zetten. Hij is vastbesloten er iets van te gaan 
maken. In tegenstelling tot Roel weet Mike wel zeker dat hij niet terug zal vallen. Andere 
dingen zijn belangrijker geworden en Mike zelf is ‘een ander persoon’. 

Dennis
Dennis is 23 jaar als hij met ons in gesprek gaat. Hij is van Frans-Guyaans / Surinaamse 
afkomst. Dennis is in Frans Guyana geboren, net als zijn moeder. Dennis’ vader heeft 
nooit bij het gezin ingewoond. Moeder was alleen met Dennis, een oudere broer en zus en 
twee jongere broertjes en een zusje. Toen Dennis ongeveer een jaar was is moeder met de 
kinderen naar Nederland gegaan, vader is daar gebleven. Cultureel is het gezin dichtbij het 
land van herkomst gebleven, zo is moeder naar het buitenland geweest voor een rituele 
genezing en ziet ze geesten. De thuissituatie wordt door hulpverlening omschreven als 
‘bizar’. Dennis’ moeder heeft meerdere justitiecontacten gehad en in detentie gezeten. 
Zij heeft drugs gesmokkeld en Dennis’ broer en neefjes hebben ook drugsgerelateerde 
delicten gepleegd. Enkele jaren geleden is moeder naar het buitenland verhuisd en ze is 
sindsdien weinig meer betrokken bij haar zoon, die niet zelfstandig kan functioneren. De 
oorzaak hiervan is waarschijnlijk zijn IQ dat is vastgesteld op 57. Dennis heeft een weinig 
succesvolle schoolloopbaan en heeft na zijn moeders emigratie op verschillende plekken 
gewoond. Tijdens het interview verblijft hij bij een instelling voor begeleid wonen. Naast 
zijn lage IQ wordt Dennis beperkt door psychische problemen. Hij is twee keer opgenomen 
geweest met een psychose, toen hij zeventien was en toen hij tweeëntwintig was.

Dennis begon met delicten plegen om financiële redenen, zijn heftigste delict was 
drugssmokkel. Na zijn moeders verhuizing heeft hij onder meer een jaar in Suriname ge-
woond en toen hij na dat jaar weer terug wilde, bedacht hij dat hij helemaal opnieuw moest 
beginnen in Nederland – zonder geld. ‘Ja, mensen bieden het je ook aan, ja, want ze weten 
dat je van Nederland komt en dan vragen ze: wil je niet dat gaan doen enzo.’ Dennis dacht 
toen dat het wel handig uitkwam, maar had er daarna al snel spijt van. Hij heeft zes maan-
den vastgezeten. Dennis heeft nu contact met zijn familie, met de andere bewoners in het 
project waar hij verblijft en hij heeft een relatie. Met oude vrienden heeft hij geen contact 
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meer (‘ze brachten mij soms ook op het slechte pad’) en hij zegt: ‘Ik hoef eigenlijk geen 
vrienden, ik heb geen vrienden nodig. Nee, alleen ben ik goed zo.’ Nadat hij de bolletjes 
had geslikt besloot Dennis te stoppen en dat is hem in één keer gelukt. Hij vertelt waar-
om: ‘Ik dacht wel: ik word steeds ouder enzo. Ja, dat ook en ik dacht: ja, ik heb lang vast-
gezeten en ik wil niet meer in aanraking komen met de politie, ook voor diefstallen enzo. 
Maakt niet uit, ik wil gewoon het schone pad, het rechte pad op gaan.’ Zijn familie heeft 
hem hierin gesteund, zowel met geld als door hem te vertellen dat hij de juiste beslissing 
nam. Ook zijn moeder heeft hierin, vanuit het buitenland een rol gespeeld. Ook al kreeg 
hij een ton als hij ging inbreken, ‘nee, dat zou ik niet meer doen. (…) Nee, ik ga dat risico 
niet meer nemen.’ Hoewel Dennis niet veel woorden geeft aan zijn proces van stoppen, is 
de onderliggende boodschap helder: hij weet zeker dat hij geen delicten meer zal plegen, 
heeft zijn leven daarop aangepast en gaat verleiding uit de weg. Dennis zegt niet specifiek 
iets dat duidt op een nieuw zelfbeeld, maar wel is duidelijk dat hij zichzelf beschouwt als 
volwassener en iemand die het rechte pad bewandelt.

Hamza
Hamza, 21 jaar oud als hij deelneemt aan het interview, is opgegroeid in een gezin met vijf 
kinderen, van wie hij de jongste is. Opvallend is dat Hamza enkele jaren eerder tegenover 
de hulpverlening een heel ander beeld schetst van het gezinsleven dan hij nu doet (zie 
hoofdstuk 4). Waar Hamza nu geen problemen ziet in het gezin, vertelt dat zijn ouders nog 
bij elkaar zijn en dezelfde visie hadden in de opvoeding, noteerden hulpverleners eerder 
dat zijn ouders zijn gescheiden en dat moeder pedagogisch onmachtig is. Moeder (55 
jaar) zou Hamza vaak aan zijn lot overlaten en hij zou daarom bij zijn vader (75 jaar) zijn 
gaan wonen, omdat die hem beter in de gaten houdt. Hamza’s broers en zussen lijken 
geen politiecontacten te hebben. Hamza zelf bevestigt dit en zegt dat het met hen altijd 
goed ging: ‘Ik ben het enige zwarte schaap van de familie.’ Hoe komt het dat hij de enige 
was in het gezin die delicten pleegde? ‘Tsja, mijn broers zijn slim geweest. Als ik dat ge-
weten had van tevoren dan had ik die vrienden ook niet gehad. Het is echt mijn omgeving 
geweest die mij heeft meegetrokken daarin.’ Hamza ging naar het VMBO en had toen hij 
jong was vaak een bijbaantje. De reden dat hij delicten ging plegen toen hij ongeveer 13 
jaar oud was, werd door de RvdK toegeschreven aan het feit dat Hamza populair wilde zijn. 
Zijn onzekerheid zou ertoe hebben geleid dat hij een stoere houding aannam, die hem in 
de problemen bracht. 

Terugkijkend blijkt dat Hamza zich schaamt voor zijn vroegere daden. Hij vertelt dat 
hij niet zichzelf was toen, waarmee hij afstand neemt van zijn vroegere ‘ik’. Hierin is het 
‘verlossingsvertoog’ van Maruna (2001) terug te zien: Hamza zegt dat hij een goed mens 
is, de Hamza die delicten pleegde is er niet meer, hij is nu een betrouwbare persoon. 
Hamza zegt gestopt te zijn toen hij zeventien en een half jaar was. ‘Toen dacht ik: nu moet 
het afgelopen zijn. Er moet een eind aan komen. (…) Geleidelijk begon ik te beseffen dat ik 
fout zat.’ Ondanks dat zijn ouders al die jaren zijn gedrag afkeurden, was de eerste reden 
voor deze draai volgens Hamza zijn geloof. ‘De Islam. Ik kwam ermee in aanraking en het 
bood mij een toevlucht. Ik begon gewoon te lezen en er staat ook in dat je bijvoorbeeld 
niet moet stelen en ongeacht welke religie je hebt, je elkaar met respect moet behande-
len.’ Hamza heeft het contact met zijn vrienden verbroken en bewust een nieuw sociaal 
netwerk opgebouwd: ‘Beetje bij beetje een sociaal leven beginnen. Omgaan met normale 
mensen die werken, een opleiding volgen, sociale dingen doen. Ik ging om met goede 
vrienden en van de foute heb ik afstand genomen.’ Ook realiseerde hij zich dat hij het 
vertrouwen van zijn familie moest herstellen: ‘In het begin was er veel wantrouwen. Dat 
begrijp ik ook wel, mijn ouders hebben het zwaar gehad.’ Hoewel Hamza de Islam aanwijst 
als de primaire reden dat hij wilde stoppen, hebben zijn ouders in tweede instantie toch 

ook een rol gespeeld: Hamza wilde hen niet kwijtraken en was bang dat dit zou gebeuren 
als hij doorging. Inmiddels heeft hij een MBO opleiding afgerond en zoekt hij een baan. 
Hij is vastbesloten niet meer terug te vallen: ‘Nee, ik ben er echt helemaal klaar mee. 
Ik schaam me ervoor. Daarom werk ik ook hieraan (interview, DvD) mee. Ik heb ook echt 
berouw getoond. (…) Ik heb het afgesloten, ik voel me goed, ik heb karakter gevormd en 
dat had ik toen bijvoorbeeld niet. Toen liet ik mijn karakter vormen door anderen. Keuzes 
maken in het leven is het allerbelangrijkste en dat blijft ook zo.’ 

Badr
Badr, 20 jaar als hij deelneemt aan het interview, werd in het vorige hoofdstuk genoemd 
vanwege de problemen die hij had om op school mee te komen, maar dat is niet zijn enige 
probleem. Op alle levensterreinen lijkt het hem tegen te zitten. Thuis is het altijd onrus-
tig. Zijn ouders, beiden geboren in Marokko – vader spreekt geen Nederlands – hebben 
relatieproblemen waarvan de kinderen getuige zijn en de politie wordt regelmatig gebeld. 
Ook worden ouders gezien als pedagogisch onmachtig en ontkennen Badrs problemen. 
Ze geloven niet dat hij ADHD heeft, wat Badr de ruimte geeft zijn medicatie niet te nemen. 
Ouders hebben ook geen contact met school, al gaat het Badr daar niet goed af. Naast 
zijn impulsiviteit laat hij agressie zien en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. 
Hij lijkt onder invloed te staan van vrienden en pleegt delicten, naar eigen zeggen om  
het geld. 

Badr heeft met extra ondersteuning alsnog zijn VMBO diploma gehaald en volgt een 
MBO opleiding. Tijdens het interview blijkt dat hij zich erg schaamt voor zijn delicten, hij 
durft er niet voor uit te komen en geeft aan dat hij slechts eenmaal zijdelings bij een delict 
betrokken is geweest. Badr ontkent in alle toonaarden. Dit is niet wie hij is, het waren de 
omstandigheden. Weer is het verlossingsvertoog van Maruna (2001) terug te zien. Feite-
lijk moet hij vaker politiecontacten hebben gehad, anders was hij niet op de veelplegerlijst 
terecht gekomen. Inmiddels heeft Badr afstand genomen van zijn oude vrienden. Net als 
erkenner Michael en consoliderende Mike, is Badr niet onbekend met de gevolgen die 
politiecontacten kunnen hebben voor opleiding en toekomst. Een paar maanden geleden 
werden ze met de auto aangehouden. ‘Toen zagen ze ons aan voor de verkeerden. Toen 
hebben we een nachtje in de cel gezeten. Ja en de volgende dag hadden ze ons vrijgela-
ten. Maar sindsdien ben ik ook mijn stageplek kwijt, omdat ik niet op kwam dagen. (…) Ja, 
want dan (als je in de cel zit) kan je niet bellen van: ‘he, ik kom niet’.’ Op dit moment heeft 
hij dus geen stage, die hij wel nodig heeft omdat hij anders geen examen mag doen dit 
jaar. School helpt hem er niet bij een nieuwe stage te vinden: ‘Ze laten je gewoon aan je lot 
over, je moet het zelf doen. Je moet zelfstandig zijn, natuurlijk.’ Bij zijn vorige stage heeft 
hij niet durven vertellen wat de reden was dat hij niet op kwam dagen zonder te bellen. 
‘Nee, dat durfde ik niet. Dan denken ze ook van… Nee, ik heb bewust gekozen dat ik ziek 
was en dat ik niet telefoonnummer kon vinden en op school heb ik hetzelfde gezegd. (I: 
Was je misschien ook bang dat ze je verhaal niet geloofden?) Ja, dan denken ze: hij zal het 
wel gedaan hebben.’ Ondanks deze tegenslag is Badr niet bang terug te vallen: ‘Geweest 
is geweest.’  

Ibrahim
Ibrahim is 21 als we hem spreken en kwam in hoofdstuk 4 naar voren als schrijnend voor-
beeld van de problemen die veel jongeren kennen in hun thuissituatie. Zijn ouders, beide 
geboren in Marokko, scheidden toen Ibrahim drie jaar was. Hij blijft bij zijn moeder wonen, 
die hem mishandelt, net als haar nieuwe partner. Zijn moeder en stiefvader krijgen twee 
kinderen. Ibrahim wordt verwaarloosd, voelt zich niet thuis en gaat de straat op. Al snel 
gaat hij niet meer naar het VMBO en wordt hij op speciaal onderwijs geplaatst. Betrokken 
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hulpverleners zien een jongen die een vrij zwart-wit wereldbeeld heeft en vermoeden een 
autisme spectrum stoornis. Als hij veertien is gaat Ibrahim bij zijn vader wonen, na een 
geëscaleerd conflict bij zijn moeder. Zijn vader biedt hem geen veel betere omgeving, ook 
hij verwaarloost en mishandelt zijn zoon. Zijn medicatie voor ADHD slikt Ibrahim niet, want 
vader beschouwt ze als drugs. Ibrahim voelt zich eenzaam en vaak onveilig, hij heeft geen 
affectieve band met zijn ouders. Vader woont overigens zelf in huis bij een vriend van hem. 
Hij heeft er geen eigen kamer, maar slaapt op de bank, registreren de ketenpartners. Het 
is niet duidelijk waar Ibrahim slaapt. In het huishouden van de vriend van vader wordt veel 
gedronken en er komen veel verschillende vrouwen over de vloer. Ibrahim wordt aan zijn 
lot overgelaten. In zijn dossier staat dat Ibrahim ‘zich een slachtofferrol aanmeet’, in dit 
geval is dat misschien te verdedigen. Ibrahim zelf is loyaal en zegt dat het thuis goed ging: 
‘Ik heb een goede band met mijn ouders, ik had alleen problemen op school. Ik ging vaak 
niet naar school.’ 

Ibrahim heeft alleen delicten gepleegd toen hij veertien en vijftien jaar oud was. 
‘Daarna was het over. Ik was een echte puber, dacht nergens over na.’ Deze zin is in wezen 
een verlossingsvertoog (Maruna, 2001): Ibrahim is een goed mens, maar omdat hij ‘een 
echte puber’ was die nergens over nadacht, pleegde hij delicten. De mens die hij eigenlijk 
is, die nu weer de boventoon voert, zou dat nooit doen, is wat hij eigenlijk wil overbrengen. 
Ibrahim vertelt dat hij na een delict drie weken moest zitten, maar dat niet erg vond: ‘Ik 
dacht: laat mij maar lekker daar. Ik had niet het gevoel dat ik vastzat, ik vond het wel fijn, 
je had een duidelijke structuur en wist precies wat je moest doen.’ Hierin klinkt het verhaal 
van voorbereider Mounir in door: thuis is het slecht en dan is een jeugdinrichting zo erg 
nog niet. Rust, reinheid, regelmaat, structuur en voorspelbaarheid, geen mishandeling, 
de jongeren mogen er zijn. Ook Ibrahim verkiest een jeugdinrichting boven ‘thuis’. Na zijn 
detentie werd Ibrahim op een leefgroep geplaatst en heeft hij zich herpakt: ‘Ik woonde op 
de leefgroep en dan ga je toch nadenken over het leven. ‘He, waar ben je nou mee bezig? 
Dit leven wil ik helemaal niet!’ Toen had ik besloten dat ik mijn naam zou verschonen en 
dat ik zou gaan werken.’ Weer een teken van schaamte en het verlossingsvertoog, Ibrahim 
gaat zijn naam zuiveren en wil verder niks meer met criminaliteit te maken hebben. ‘Ge-
woon goed nadenken. Sommige mensen worden eerder volwassen dan anderen. Ik werd 
vroeger volwassen. Ik ging mijn naam zuiveren door te werken en naar school te gaan. Ik 
ben niet echt iemand van de school, maar tegenwoordig heb je overal een opleiding voor 
nodig.’ Ook in het verhaal van Ibrahim is de discipline terug te lezen die Mike hierboven 
liet zien. School is niks voor hem, maar wat moet, dat moet.

Van alle stoppers is Ibrahim misschien wel degene die zijn nieuwe levensstijl het 
meest heeft geconsolideerd. Hij is vrij jong gestopt en heeft zijn leven volledig opnieuw 
ingedeeld. Hij heeft een aantal bijbaantjes gehad en haalde daar veel voldoening uit. ‘Als 
hier iemand op tafel z’n telefoon zou laten liggen dan zou ik hem niet voor mezelf houden. 
Ik denk altijd aan de consequenties. Weet je, het is nu bijna acht jaar geleden (dit is iets 
te optimistisch berekend door Ibrahim, DvD) en ik wil het niet verpesten. Kijk ik krijg ook 
de werkpas mee van de zorginstelling waar ik werk en ik heb echt geen verleiding om daar 
geld van te stelen. Ik zou nooit meer terugvallen, dat weet ik zeker.’ De verantwoordelijk-
heid die en het vertrouwen dat hij krijgt door middel van de werkpas bevestigt hem in zijn 
nieuwe, betrouwbare identiteit. Al is dit werk niet de primaire reden dat hij is gestopt, hier-
in weerklinkt de keerpunten theorie van Sampson en Laub (2003). De nieuwe verbinding- 
en die hij heeft gemaakt met de maatschappij, hebben de oude, criminele verbindingen 
vervangen. ‘Ik ben daarom ook hartstikke tevreden met mijn keuze om te stoppen, anders 
had het anders kunnen aflopen. Ik wist gewoon dat ik wou veranderen. (…) Mijn denkwijze 

was heel anders toen. Ik werd gelukkig snel volwassen en dacht: dit klopt niet wat ik doe. 
Spijt kwam ook naar boven; ik doe ze pijn. Als hier nu iemand bij mij dingen kwam stelen 
dan zou ik dat ook niet leuk vinden.’

5.5 AANVULLENDE BEVINDINGEN
Tijdens de analyse van de interviews dienden zich een viertal inzichten aan, die extra licht 
werpen op het proces van desistance. Het zijn antwoorden op vragen die niet aan het 
begin van dit onderzoek zijn gesteld, maar wel degelijk een interessant beeld opleveren. 
Dit betekent overigens niet dat deze bevindingen voor alle respondenten gelden, patronen 
kunnen wisselen per persoon. Deze ‘extra’ bevindingen zullen in deze paragraaf worden 
besproken. 

5.5.1 Vroege en late stoppers
Een interessante tweedeling kan worden gezien tussen de jongemannen die vroeg stop-
pen met criminaliteit en degenen die wat later stoppen. 

Ibrahim, Badr en Hamza stopten toen ze tussen de vijftien en zeventien jaar oud 
waren. Dit proces lijkt voor hen minder radicaal te zijn geweest, hun verleden stond ze 
niet zozeer in de weg als dat bij de anderen het geval was en ze konden gemakkelijker hun 
leeftijdsgenoten zonder strafblad vergezellen op school of in een (bij-)baan. Toch zijn in 
hun verhalen de vier stadia nog steeds zichtbaar. Al lijken deze jongmannen zich sneller 
door de stadia te bewegen, het kan niet worden gezegd dat ze stadia overgeslagen heb-
ben en bijvoorbeeld van erkennen naar consolideren zijn gegaan. Zo beschrijft Ibrahim 
hoe hij over het leven na ging denken toen hij in een woonproject voor jongvolwassenen 
leefde: ‘He, waar ben je nu mee bezig? Dit leven wil ik helemaal niet.’ Gedurende deze 
tijd erkende hij de nadelen van zijn criminele leven. Nadat hij had besloten te stoppen en 
‘zijn naam te verschonen’, ging hij zich voorbereiden op dat nieuwe leven door een baantje 
te zoeken, terug naar school te gaan en zich tot zijn sociale contacten te wenden om hen 
om hulp te vragen. Ook Hamza beschrijft levendig hoe hij het stadium Erkennen heeft 
beleefd en vertelt over zijn voorbereidingen op een criminaliteitsvrij leven, door gestaag 
een sociaal leven op te bouwen:

‘Mijn ouders speelden ook een rol en die zeiden op een gegeven moment ook dat 
als ik ermee door zou gaan, ik op mezelf was aangewezen. Dan zouden ze me niet 
meer kennen. En ik wilde m’n ouders en m’n broers toch echt bij me hebben. Dus 
toen dacht ik van, nu is het klaar! Ik neem afstand van de foute vrienden, ik wil 
werken en wat van mijn leven maken. Ik verlies anders de mensen om me heen. 
[I: Had je daar een plan voor?] Nou ja, gewoon, beetje bij beetje een sociaal leven 
beginnen. Omgaan met normale mensen die werken, een opleiding volgen, socia- 
le dingen doen. Ik ging om met goede vrienden en van de foute heb ik afstand 
genomen.’

In de verhalen van Mike, Dennis en Roel – die later zijn gestopt – klinkt een zwaardere 
worsteling door. Mike heeft zich eerst afgesloten van de wereld door ruim 60 uur per 
week te gaan werken, tot hij bedacht dat hij een opleiding wilde gaan doen. Toen kwam hij 
erachter dat hij, ondanks veel moeite, niet de opleiding kon doen die hij wilde en moest 
hij genoegen nemen met een andere richting. Mike moet veel discipline opbrengen om 
dit vol te houden. Ook Roel moet steeds bewust besluiten de juiste keuzes te maken. Hij 
heeft een lang verleden met zijn vrienden en hij moet steeds weer bedenken dat hij voor 
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zijn vriendin en kind kiest, in plaats van mee te gaan in de problemen waar zijn vrienden 
in terechtkomen. Roel heeft zijn hart deels ook nog bij zijn vrienden liggen, dus helemaal 
breken lukt hem niet, hij heeft een manier gevonden die voor hem beter werkt. 

‘Kijk, laat ik het zo zeggen: in bepaalde cafétjes en zo waar ik altijd kwam, daar 
loop ik nog wel eens binnen, weet je. Daar zitten dan de oude jongens zeg maar. 
(…) Het is meer dat ik op mezelf effe hier in ga, daar uit ga en hun effe ontmoet. 
Paar pilsjes achterover en wanneer er gekke dingen gaan gebeuren, dan ga ik weer 
naar huis, weet je. (…) Ik ga al niet meer echt met hun om, loop al niet meer met 
hun op straat. En dat voorkomt wel een boel ellende. (…) Ik heb niet echt gebroken, 
maar je hebt ook verwateren doordat je minder met ze omgaat. Probeer je minder 
in de eh, verleiding. Kijk, ik ben nu eh, nu heb ik iedere keer die tic, dat ik het niet 
moet doen en mijn verstand gebruiken enzo.’

De participanten die op jongere leeftijd zijn gestopt, lijken het proces van desistance snel-
ler te hebben doorlopen. Zij pleegden delicten vaak voor de spanning en sensatie die het 
opleverde. Voor de stoppers die al wat ouder waren, had het delicten plegen een bepaalde 
routineuze vorm gekregen (Roel: als je met je vrienden bent, dan komen er vroeg of laat 
problemen van), inclusief alle zaken die hiermee samenhangen: een langere geschiedenis 
hebben met vrienden, waardoor het lastiger is afscheid te nemen, meer moeite hebben 
een Verklaring Omtrent Gedrag te krijgen, wat weer deuren naar opleidingen, stages en 
baantjes sluit.

5.5.2 100%... of 99%?
Voor een enkeling in het stadium van consolideren, betekent dit niet dat ze nooit meer 
politiecontacten zullen hebben, maar ‘they have experienced substantial changes in their 
offending rates over time and are now experiencing near zero offending rates’ (Bushway, 
Brame & Paternoster, 2004: 89). Te hard rijden, een boete voor het uitschelden van een 
agent, of zelfs toegeven aan de gedachte van een mooi aanbod. (Roel: ‘Kijk als iemand 
tegen mij zegt je moet eh, je moet mijn vriendin ophalen in Eindhoven, maar je moet er 
wel zonder licht naartoe rijden, krijg je van mij een ton. Dan ga ik gelijk rijden! Snap je? 
Dan doe ik ook iets wat niet mag.’) kan tot de mogelijkheden blijven bestaan – al zij het 
een theoretische mogelijkheid – voor een minderheid van deze groep. (Roel: ‘Het is een 
fantasie, een jongensfantasie.’) King (2012) redeneert dat deze overtredingen een reactie 
zijn op de onzekerheid over een gebrek aan controle die een desister kan voelen tijdens 
het desistanceproces. Shapland en Bottoms (2011) hebben echter een andere theorie, 
die meer overeen lijkt te komen met de beleving van de respondenten in dit onderzoek. 
De participanten beschouwen deze overtredingen niet als een delict, maar zien zichzelf 
als brave burgers. Zoals Shapland en Bottoms (2011: 276) stellen: ‘what is good is judged 
within the context of that situation, not universally or in terms of its longer-term conse-
quences’. In sommige situaties kunnen ze het breken van de wet voor zichzelf rechtvaardi-
gen, al houden ze zich over het algemeen aan de regels. Hierbij gaat het ook om delicten 
waarvan zij denken dat er niemand door wordt benadeeld. Al wordt soms de neiging tot 
terugval gevoeld, hier wordt niet naar gehandeld.

5.5.3 Neutralisatietechnieken
Een fenomeen dat in de gesprekken regelmatig naar voren kwam, is de neutralisatietech-
niek. Sykes en Matza (1957) zagen vijf verschillende manieren waarop daders hun gedrag 
kunnen rechtvaardigen: het ontkennen van verantwoordelijkheid; het ontkennen van scha-

de of nadeel; het ontkennen van een slachtoffer; het veroordelen van de veroordelaars en 
een beroep doen op hogere plichten. Zowel in gesprekken met volharders als met jongvol-
wassenen die hun stoppen al aan het consolideren waren, werden af en toe nog dergelijke 
uitspraken gedaan. Het is interessant om te zien hoe huidige delinquenten hun gedrag 
ermee verantwoorden, maar jongeren die al jaren niet meer crimineel actief zijn ook te-
rugkijkend nog de behoefte voelen dit te rechtvaardigen. Ergens lijkt het dus toch nog te 
pijnlijk om van zichzelf onder ogen te zien dat er misstappen van formaat zijn gemaakt. 

Bobbie, volharder, beroept zich op hogere plichten, de zorg voor zijn gezin, wanneer 
hij verklaart waarom hij (op illegale wijze) blijft verdienen: ‘Mijn zoontje (nog geen vier jaar) 
houdt ook van merkkleding. Mijn vriendin wil ook, ja, wil er ook leuk uitzien. Die wil ook 
dagelijks geld op zak hebben, snap je?’ Zijn inbraken kan Bobbie rechtvaardigen door niet 
zozeer schade te ontkennen, als wel te beargumenteren dat juist die schade anderen en 
de economie ten goede komt. ‘Kijk, als ik ergens inbreek, dan moet er een slotenmaker 
komen, een rechercheur en dat soort dingen. Kijk, die hebben dan allemaal weer werk.’ 
Volharder Nabil ontkent zijn eigen verantwoordelijkheid als hij aangeeft waarom hij delic-
ten moet blijven plegen: ‘Ik schaam me nu ook nog wel, maar wat ik doe heeft wel een dui-
delijke reden: Ik heb toch geld nodig om rond te komen.’ Hiermee zegt hij eigenlijk: Ik heb 
geld nodig, dus ik moet wel. Ik schaam me, dus als het anders kon zou ik dit niet doen.

Erkenner Mohammed ontkent zijn verantwoordelijkheid door aan te geven dat de 
regels van de ‘gewone’ wereld niet op hem van toepassing zijn: ‘Ik weet dat het fout is, 
maar weet je, wij leven een beetje in de omgekeerde wereld: goed is fout en fout is goed.’ 
Michael, eveneens erkenner, ontkent ook verantwoordelijkheid, maar op een andere ma-
nier: hij weet niet hoe het zover komt. Hij wordt gevraagd naar hoe hij te werk gaat bij een 
inbraak. Moet dat worden gepland? ‘Nee, gebeurt ook zomaar. (I: Ja? Hoe gaat zoiets?) 
Hoe zoiets gaat? Ja… (I: Ja. Het ene moment ben je buiten het andere moment ben je 
binnen. Wat gebeurt er in de tussentijd?) Ja, als ik dat had geweten, had ik hier nu ook niet 
gezeten.’ Erkenner Abdel versnijdt drugs en vertelt erbij: ‘Ja, ik weet dat het fout is, maar 
weet je, ook jongens van dertien en veertien doen het. Ik ben blij dat ik het op die leeftijd 
nog niet deed.’ In zijn ogen kan het veel erger dan in zijn geval.

Fouad, ook erkenner, heeft een hele rij neutralisaties paraat. Wat betreft het be-
ginnen met delicten plegen zegt hij: ‘De eerste twee jaar blijf je voetballen en op een 
gegeven moment wordt dat ook weer saai en ja, dan ga je andere dingen proberen en wij 
hadden toevallig de pech dat we de verkeerde dingen gingen proberen.’ Over de inbrekers 
die gewapend naar binnen gaan vertelde hij dat ze zich moeten kunnen verdedigen tegen 
bewoners die hen te lijf gaan: ‘Ik moet me eigen ook kunnen beschermen.’ En al voelt hij 
zich deels schuldig, dat gevoel is niet echt doorleefd: ‘Aan de ene kant wel en aan de an-
dere kant ook niet. Want ja, het is natuurlijk ook de maatschappij die je zo maakt en hoe 
mensen met je omgaan.’ Ook jegens zijn familie schaamt hij zich niet: ‘Ik ben gewoon het 
zwarte schaap. […] Iedereen in de familie heeft een goede baan en alles en ik was vroe-
ger gewoon heel druk op school en eh, dus eh, voor mij was het niet weggelegd.’ Hierin 
is enerzijds een ontkenning van verantwoordelijkheid te zien, anderzijds ook de opvatting 
gedoemd te zijn tot deze levensstijl (doomed to deviance, Maruna, 2001). Voorbereiders 
Mounir en Abas wijten veel aan hun omgeving en ook zij ‘konden niet anders’. Het concept 
doomed to deviance van Maruna (2001) is hierin ook terug te lezen. Abas zegt: ‘Ik was 
misschien een probleemjongere, kun je mij wel daaronder schuiven.’

Vier jongens die hun stoppen hebben geconsolideerd en in wier verhaal een ver-
lossingsvertoog naar voren kwam, gebruikten ook neutralisatietechnieken. Mike ontkent 
schade door de situaties waarin aangifte van bedreiging is gedaan af te doen met: ‘het 
waren meer woordenwisselingen ofzo en dan deed die andere aangifte.’ Daaraan toevoe-
gend: ‘Ik heb niemand een keer pijn gedaan. (…) Nee, nooit iemand mishandeld.’ Waar-
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mee hij, vergelijkbaar met erkenner Abdel, impliceert dat wat hij heeft gedaan niet zo erg 
is. Hamza ontkent verantwoordelijkheid door zowel de groepsdruk te noemen, alswel het 
feit dat hij toen ‘echt niet zichzelf’ was. Hij geeft er veel woorden aan: ‘Het is als een soort 
hypnose wat ik toen gedaan heb. Ik kan me er echt niet meer in terugzien. Ik was toen 
echt niet mezelf. Alsof ik bezeten was.’ Hiermee geeft hij aan dat de jongen die hij was 
minder verantwoordelijkheid had vanwege de druk die op hem werd uitgeoefend en dat de 
persoon die hij nu is niet verantwoordelijk is voor wat hij deed toen hij ‘niet zichzelf’ was. 
Badr ontkent het overgrote deel van de door hem gepleegde delicten en voor het delict 
dat hij toegeeft, ontkent hij (deels) zijn eigen verantwoordelijkheid: ‘Eigenlijk was ik meer 
medeplichtig dan dat ik zelf wat had gedaan.’ Ibrahim, tot slot, ontkent ook voor een deel 
zijn verantwoordelijkheid: ‘Ik was een echte puber, dacht nergens over na.’

Wat betreft de groep consoliderende jongeren lijkt er een overlap te zijn tussen uitspraken 
die duiden op een verlossingsvertoog (Maruna, 2001) en de ontkenning van verantwoorde-
lijkheid. Als Hamza zegt dat hij onder een vorm van hypnose was, ontkent hij zoals gezegd 
verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd definieert hij daarmee zichzelf als in feite een 
goed mens. Alleen onder hypnose zou hij zoiets doen, nu staat hij daar ver vanaf. Echter, 
neutralisatietechnieken en het rationaliseren van daden worden vooral geassocieerd met 
persistence in het verklaren van gedrag en het beschermen van het geweten. Zelf verant-
woordelijkheid nemen en niet meer neutraliseren worden gezien als een stap in de juiste 
richting (zie ook Bervoets, 2014: 132-133). Een verlossingsvertoog daarentegen, is juist 
iets wat wordt geconstrueerd door een desister die afstand wil nemen van zijn verleden 
en een nieuw zelfbeeld wil creëren. Maruna en Copes (2005) concluderen dat als het ac-
cepteren van neutralisatietechnieken van belang zou zijn voor het volhouden van criminele 
activiteit, het verwerpen hiervan zou kunnen worden geassocieerd met desistance. Zij 
stellen dat dit idee de achterliggende gedachte bij veel cognitieve interventies is: neem 
de neutralisatie weg en stop daarmee het gedrag (2005: 271-272). Toch stellen Maruna 
en Copes (2005: 272) een ander inzicht voor: ‘If neutralization techniques indicate an 
acceptance of shared moral values, then their invocation might signal a weak attachment 
to crime and willingness to change. Neutralizations might be especially associated with 
juvenile delinquents because such persons are often on the verge of terminating their 
typically brief flirtation with criminal behavior.’ In een ander artikel suggereert Maruna een 
andere zienswijze ten aanzien van neutralisatietechnieken (Maruna & Mann, 2006). Zij 
stellen dat buiten de criminologische context het excuseren van gedrag doorgaans wordt 
gezien als normaal, gezond gedrag dat wordt beloond in sociaal contact. Niet alle neutra-
lisaties zijn kortom slecht en een voorbode van meer crimineel gedrag.

Een verlossingsvertoog wordt doorgaans in verband gebracht met desistance, omdat 
het in de theorie van Maruna een onderdeel van het stop proces is. Neutralisatietechnie-
ken worden vooral geassocieerd met persistance, omdat hiermee criminele daden worden 
geneutraliseerd en / of verklaard. Deze tegenstelling leidt ertoe dat een overlap tussen 
beide vreemd voorkomt. Hoe kan dezelfde zin een teken van zowel doorgaan als stoppen 
inhouden? Maruna28 stelt dat sommige excuses voor eerder gedrag wel degelijk desistan-
ce kunnen stimuleren. Neutralisatietechnieken worden ten onrechte door velen enkel be-
schouwd als een indicator van crimineel gedrag.

5.5.4 Spijt, schuld en schaamte
Tijdens de analyse van de interviews werd duidelijk dat vorderingen in het desistancepro-
ces hand in hand gaan met de ontwikkeling van spijt, schuld en schaamte jegens familie, 
vriendin en slachtoffers (Van Drie, 2016: 175). Hoewel deze vraag niet expliciet werd 

28 Persoonlijke correspondentie, 2017.

gesteld aan het begin van het onderzoek, is het interessant om te zien hoe deze emoties 
en innerlijke reflecties zich ontwikkelen door de verschillende stadia van desistance. Een 
aantal respondenten achten ‘spijt’ niet van toepassing, maar geven aan zich wel rot te 
voelen jegens hun slachtoffers en schaamte en schuldgevoelens richting familie worden 
regelmatig genoemd. In het stadium Volharden is deze emotie het minst zichtbaar, van de 
zes respondenten geven er vier aan enige vorm van schaamte of spijt te (hebben) ervaren. 
Bobbie vindt het vervelend tegenover zijn moeder, omdat ze toch al het buitenbeetje van 
de familie is, maar vertelt dat hij zich niet meer schaamt. Hans geeft aan geen spijt te 
voelen, hooguit over de hond die moest worden laten ingeslapen na de overval. Nabil zegt: 
‘Ja, ik heb wel spijt van wat ik gedaan heb ja. Eigenlijk alleen maar spijt naar de slacht-
offers toe. Ja, ik voel me ook wel schuldig naar de slachtoffers. Schaamte voel ik vooral 
richting mijn familie. Kijk, mijn familie is het er natuurlijk helemaal niet mee eens. In het 
begin schaam je je dan heel erg en probeer je het verborgen te houden voor ze, maar op 
den duur gaat dat natuurlijk niet meer. Maar dat was vooral in het begin, als je ouder en 
zelfstandiger wordt dan ga je steeds meer je eigen ding doen. En ik schaam me nu ook 
nog wel, maar wat ik doe heeft een duidelijke reden: Ik heb toch geld nodig om rond te 
komen.’ Nabil is met deze overweging de volharder die verreweg het meeste blijk geeft van 
empathisch vermogen. Faissal zegt zich jegens zijn familie te schamen en spijt te voelen 
dat hij van hen gestolen heeft.

In het stadium Erkennen zijn de emoties schaamte, schuld en spijt al vaker voorko-
mend: van de vijf jongvolwassenen in dit stadium voelen Michael, Abdel en Mohammed 
spijt over hun daden richting hun slachtoffers. Zo zegt Michael: ‘Ik voel me wel schuldig. 
Voor de mensen, voor de kinderen, voor soms mensen met kinderen ofzo, waar ik wel 
eens wat heb gedaan. Kinderen dan, ik heb zelf ook broertjes en zusjes.’ Mohammed is 
nog wat weifelend: ‘Echt spijt heb ik niet. Slachtoffers… alleen financieel denk ik. Ja, en 
een paar geweldsdelicten, daar heb ik wel een beetje spijt van, misschien. Mishandeling 
in de bus. Ik was dom en jong, impulsief. Zulk soort dingen gebeuren. (…) Ja, ik voelde me 
ook wel vervelend richting de mensen, maar tegen criminelen niet. Die interesseren me 
niet.’ Marco voelt spijt jegens zijn familie over wat hij hen heeft aangedaan en Fouad is 
erg ambivalent: ‘Aan de ene kant wel en aan de andere kant ook niet. Want ja, het is ook 
een beetje de maatschappij die je zo maakt en hoe  mensen met je omgaan.’  

De voorbereiders geven alle vier aan dat ze spijt voelen over hun delicten en van hen 
schamen er zich drie tegenover hun familie. Ryan schaamt zich niet, hij vertelt: ‘Ik heb 
zeker spijt van wat ik gedaan heb. Niet alleen voor mijn familie, wat ik hen heb aangedaan, 
maar ook wel voor de slachtoffers. Ik heb wel echt spijt van wat ik heb gedaan. Ik voel mij 
niet schuldig en ik schaam mij ook niet. Ik kan er goed met mijn familie over praten.’ Abas 
staat daar emotioneel ver vandaan, hij zegt: ‘Zulke dingen is niet goed. Je durft daar niet 
eens over te praten. Je schaamt je. Voor mijn familie, ik schaam mij gewoon, om daar-
over te praten. Het is niet iets normaals. Het is iets heel ergs, bij ons in het gezin. Dat ik 
vast zit… mijn familie vindt dat heel erg!’ En waar Ryan ook geen schuld voelt naar zijn 
familie, heeft Abas daar vreselijk last van. ‘Ik ga dan echt kapot vanbinnen. Als je denkt: 
mijn moeder heeft zo’n goeie vertrouwen in mij en dan, dan ga je echt kapot vanbinnen.’ 
Hij noemt ook dat hij het heel erg vindt dat zijn moeder zich voor hem schaamt tegenover 
haar vriendinnen: ‘Zo’n kind heeft ze opgevoed, dat is voor haar toch, voor haar vriendin-
nen – ze heeft ook vriendinnen natuurlijk – ze schaamt zichzelf ervoor. Want als jouw zoon 
iets doet, je gaat je schamen voor jouw vriendinnen. Dat is ontzettend moeilijk om uit  
te leggen.’

In het stadium Consolideren vertellen alle zes de respondenten spijt te hebben van 
hun delicten en schuld en schaamte worden ook genoemd. Mike vindt het erg dat zijn ou-
ders zich voor hem schaamden. Voor Roel is spijt naar de slachtoffers toe vooral rationeel, 
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hij kan zich onvoldoende inleven. De avonturen die hij in die tijd beleefde, staan hem nog 
te helder voor ogen en hebben nog een warme plek in zijn hart. ‘Ik zeg eerlijk, echt hoor, 
als ik iemand pijn heb gedaan of heb benadeeld, dan heb ik er wel spijt van, maar dat is 
dan onbewust. Ik heb een ziek leven gehad ken ik je vertellen, ik heb dingen gedaan…’ Zijn 
schuldgevoel jegens zijn moeder staat echter helemaal niet ver van hem af: ‘Mijn moeder 
zei dat altijd tegen mij: doe normaal! Daar had je schijt aan. Nu heb ik daar wel spijt van, 
weet je. Wat ik d’r heb aangedaan joh! Ze zat gewoon huilend op de bank…’ In het geval 
van Hamza is dat wel anders, die kan zich goed voorstellen waar de slachtoffers last van 
hebben gehad vanwege zijn delicten: ‘Ik schaam mij en ik voel mij schuldig over wat ik heb 
gedaan. Niet alleen tegenover mijn familie, maar ook tegenover de mensen waarvan ik de 
woning ingetreden ben. Die mensen voelen zich nu niet meer veilig. Tegenover mijn familie 
schaam ik mij, maar het is nu ook klaar, daar wordt niet meer over gesproken.’ 

5.6 CONCLUSIE
Deze tweede golf dataverzameling draaide om het opnieuw opzoeken van de 81, voorheen 
minderjarigen, inmiddels jongvolwassenen en te ontdekken hoe zij zich in de tussenlig-
gende jaren hebben ontwikkeld. Dit is gedaan op twee manieren: ten eerste is met behulp 
van de justitiële documentatie uitgezocht of zij nog veroordeeld zijn, ten tweede zijn 21 
jongvolwassenen zelf aan het woord gelaten om hun blik op hun leven, ontwikkeling, mo-
tivatie en toekomst te delen.

Ten eerste kan worden gesteld dat van de 79 jongvolwassenen die opnieuw werden 
gevonden, het overgrote deel (60 jongvolwassenen) nog crimineel actief was. Een min-
derheid van negentien jongvolwassenen kon worden aangemerkt als gestopt. Wanneer 
een criterium van twee jaar werd aangehouden bleken nog negen jongeren (dus in totaal 
28), met inclusie van een enkel grensgeval, te zijn gestopt (op een leeftijd van ruim ne-
gentien jaar). Bij nadere analyse werd echter duidelijk dat het incapacitatie-effect en an-
dere factoren hier mogelijk een rol hebben gespeeld en een aantal vals positieven heeft 
opgeleverd. Dit resultaat betekent drie dingen: 1) dat het gebruikte criterium van groot 
belang is voor het resultaat; 2) dat een criterium van 3 jaar gerechtvaardigd is om tot een 
betrouwbaar beeld te komen en (deels) 3) dat als het aantal vals positieven niet erg hoog 
ligt, het aantal stoppers na een jaar met een aanzienlijk deel stijgt (negen op negentien). 
Dit zou kunnen betekenen dat de volgende golf dataverzameling een aanmerkelijk hoger 
aantal stoppers laat zien. Tevens was een afname van het totale aantal delicten zichtbaar 
in 2012 (ook bij de niet stoppers). Betekent dit dat er daadwerkelijk sprake is van een 
afname in delicten, of ligt dit toch grotendeels aan het feit dat de data in september zijn 
verzameld en toen nog niet alle feiten bekend waren? Tot slot kwam uit deze data naar 
voren dat er vrijwel geen sprake was van specialisatie onder de jongeren die door zijn 
gegaan met delicten plegen.

Vervolgens wordt geconcludeerd dat op basis van de 21 interviews het proces van 
desistance kan worden ingedeeld in vier stadia. De interviews zijn gehouden terwijl een 
aantal jongvolwassenen zich in het proces van desistance bevond, voor de volharders 
voor het proces begon en voor de consoliderende jongeren terwijl zij de toestand van 
‘gestopt blijven’ vasthielden. Van het stadium Volharden, via Erkennen en Voorbereiden 
naar Consolideren. Waar jongvolwassenen in het stadium Volharden de nadelen van crimi-
naliteit niet vinden opwegen tegen de voordelen, is dit in het stadium Erkennen al anders. 
De ambivalentie en het constante afwegen tussen wat zwaarder weegt – de voordelen van 
stoppen of de voordelen van doorgaan – vormen de kern van dit stadium. Wanneer wordt 
besloten dat stoppen toch beter uitpakt, ofwel om egocentrische redenen (criminaliteit 
kost teveel) ofwel om meer morele redenen (geen slecht mens willen zijn en last hebben 

van het feit dat familie en anderen zich zorgen maken), breekt het stadium Voorbereiden 
aan. Gedurende dit stadium worden er praktische plannen gemaakt en geconcretiseerd 
die de nieuwe levensstijl mogelijk maken, een inkomen, onderdak en afstand van het 
oude leven moeten worden gerealiseerd. Tot slot is het stadium Consolideren de laatste 
stap, waarin een individu al geruime tijd afstand heeft gedaan van criminaliteit en dit 
volhoudt. Het volkomen inslijten van de nieuwe levensstijl kost sommigen meer tijd dan 
anderen, maar zorgt bij allen dat er geen nieuwe misdrijven worden gepleegd. 

Een kanttekening bij de stadia is dat het bereiken van het stadium Consolideren niet 
vanzelfsprekend betekent dat jongeren nooit meer in contact met politie of justitie zullen 
komen. Een incidentele aanvaring kan blijven voorkomen. Realistisch bezien geldt dit voor 
alle leden van de samenleving. Ook iemand die nog nooit politiecontact heeft gehad 
kan op een bepaald moment in zijn leven wel in contact komen met de politie. Het niet 
helemaal durven uitsluiten van deze mogelijkheid is misschien deels een ‘jongensdroom’ 
voor de respondenten. Een wens om toch plotseling het grote geld binnen handbereik te 
hebben en dit niet kunnen afslaan. Maar ook in de realiteit kan een nieuwe overtreding of 
(licht) delict plaatsvinden. Desistance gaat dan ook vooral om het ervaren van ‘near zero 
offence rates’ (Bushway, Brame & Paternoster, 2004: 89). 

Het is interessant om te zien of de geschetste indeling blijft bestaan over de komen-
de jaren. Hoe zal de verhouding stoppers versus niet stoppers zich ontwikkelen? En hoe 
zal het de 21 jongvolwassenen die hebben meegewerkt aan een interview vergaan de 
komende jaren? Zijn de consoliderende personen nog steeds gestopt? Hebben de voorbe-
reiders het volgehouden? Hebben de erkenners de knoop doorgehakt richting desistance, 
of toch richting persistence? En de volharders, zijn zij nog steeds crimineel actief? De 
verwachting is dat de consoliderende jongeren nog steeds zijn gestopt en in elk geval een 
deel van de voorbereiders tegen die tijd eveneens. Van de erkenners zullen er wellicht een 
aantal zijn gestopt, maar waarschijnlijk niet allemaal en van de volhardende groep zal het 
overgrote deel, zo niet de gehele groep, nog steeds crimineel actief zijn. In het volgende 
hoofdstuk zal voor elk van deze jongvolwassenen worden besproken hoe het hen op dat 
moment vanuit juridisch oogpunt vergaat.
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6.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de resultaten van het tweede meet-
moment: hoeveel jongvolwassenen pleegden nog delicten en hoeveel zijn gestopt? Tevens 
zijn 21 jongvolwassenen zelf aan het woord gekomen en is er een model voor de indeling 
van het proces van desistance geïntroduceerd. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van 
het derde meetmoment, dat plaatsvond van februari tot april 2016. Deze data worden 
bijna vier jaar na het tweede meetmoment verzameld en de jongeren zijn nu gemiddeld 
25,4 jaar oud. Met het derde meetmoment wordt allereerst beoogd inzicht te krijgen in 
de huidige stand van zaken van alle 79 jongvolwassenen: zijn ze nog crimineel actief, 
of niet meer in contact met politie en justitie? Voorts worden de justitiële gegevens ver-
der geanalyseerd: als er nog delicten worden gepleegd, wat kan dan aan die informatie 
worden ontleend? Is er sprake van specialisatie in delictgedrag, of is het beeld vooral 
generalisatie? Een derde vraag die logischerwijs naar boven komt, is hoe het ervoor staat 
met de 21 jongvolwassenen die tijdens het tweede meetmoment hebben meegewerkt aan 
een interview. Kloppen de verwachtingen die toen zijn opgesteld, of zijn de voorbereiders 
of zelfs de consoliderende participanten weer  in hun oude leven terecht gekomen? Zijn 
er misschien volharders gestopt? Kortom, wat zijn de verhoudingen tussen stoppers en 
niet-stoppers, welk beeld ontstaat uit de gepleegde delicten en wat komt er terecht van 
de verwachtingen naar aanleiding van meetmoment 2?

Om de vragen te beantwoorden zijn twee bronnen geraadpleegd in februari 2016. De 
eerste set betreft data afkomstig uit de justitiële dossiers (uit het systeem JD Online, 
van het Openbaar Ministerie), deze zijn verkregen van 79 jongvolwassenen. Zoals eerder 
aangegeven, van de twee ontbrekende jongeren is er één overleden en één naar zijn land 
van herkomst geëmigreerd, hun gegevens komen niet meer voor in de systemen. In JD 
Online zijn de afgesloten zaken en lopende zaken opgenomen. In de analyse van de gege-
vens zijn de volgende keuzes gemaakt: wanneer er nog een hoger beroep loopt, wordt het 
delict wel meegerekend, omdat er al eerder een uitspraak is gedaan. Indien een jongere 
is gedagvaard, wordt het delict ook meegerekend, omdat er vanuit mag worden gegaan 
dat het OM pas vervolgt als men verwacht de zaak voldoende te kunnen onderbouwen – 
al kan het OM niet op voorhand schuld aantonen. Indien er is geseponeerd vanwege een 
recente bestraffing, of omdat het om een oud of gering feit gaat, is het delict wel geteld. 
Vrijspraak, sepot vanwege onvoldoende bewijs of niet ontvankelijk verklaring van het OM 
is niet geteld. 

Ten tweede is in het systeem van het Veiligheidshuis (GCOS) gezocht naar aanvullen-
de rapportage over de jongeren. In GCOS worden meldingen opgenomen van de politie en 
uit overleggen op het Veiligheidshuis (bijvoorbeeld over Ernstig Overlastgevende Gezinnen 
– de EOG aanpak – of het Top-X overleg). Dit biedt inzicht in de achtergrond van de gege-
vens in JD Online, wat kan leiden tot een ander beeld dan uit de justitiële documentatie 
naar voren komt. Voor 29 van de 79 jongvolwassenen is er rapportage in GCOS gevonden.

Vanzelfsprekend moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd, het gaat om delicten waar de jongvolwassenen voor zijn gepakt en waar een rechter-
lijke uitspraak over is gedaan (of nog zal worden gedaan). Het kan niet worden uitgesloten 
dat deze jongeren nog andere delicten hebben gepleegd onder de radar van politie en 
justitie, het zogenaamde dark number, waardoor het hier geschetste beeld onvolledig is. 
Daar tegenover kan het ook zijn dat de jongvolwassenen waarvoor nog een rechtszaak 
loopt niet schuldig worden bevonden. 

6.2 DELICTEN
In deze paragraaf wordt het eerste resultaat besproken, het algemene beeld van de aan-
tallen jongvolwassenen die zijn doorgegaan en die (hoe lang) zijn gestopt. Vervolgens 
wordt uitgelegd hoe de verschillende delicten zijn gecategoriseerd.

6.2.1 Stoppers en niet stoppers in aantallen
Van de 79 jongvolwassenen zijn er 40 langer dan drie jaar gestopt29. Als we het criterium 
van ‘twee jaar gestopt’ gebruiken blijken er nog acht personen gestopt. Van deze acht zijn 
er zes langer dan tweeënhalf jaar niet meer veroordeeld, zij zijn dus ook bijna drie jaar 
gestopt. Daarnaast vormen negentien van deze 48 jongvolwassenen30 een groep grens-
gevallen waarvoor de noemer ‘veelpleger’ niet meer passend is, maar die in de afgelopen 
twee à drie jaar nog wel politiecontacten hebben gehad. Het gaat om één of hooguit 
twee politiecontacten, ofwel voor zaken die los lijken te staan van het patroon van hun 
criminele carrière zoals dat naar voren komt uit hun strafblad, ofwel waarbij op basis van 
de weinige veroordelingen het beeld ontstaat dat er niet meer kan worden gesproken van 
een veelpleger. Het gaat doorgaans om een overtreding of een verkeersdelict, terwijl dat 
niet past tussen de delicten die al op hun strafblad stonden. (Bijvoorbeeld een jongeman 
die op 1 januari een boete heeft gekregen voor dronkenschap, terwijl hij eerst inbraken 
pleegde. Of een jongeman die een boete heeft gekregen voor gevaarlijk rijgedrag, terwijl 
hij geen eerdere verkeersdelicten heeft gepleegd, of zijn verkeersovertredingen eerder 
ondergeschikt waren aan de misdrijven op het gebied van vermogens- en geweldcrimina-
liteit.31) De overige 31 zijn niet gestopt met delicten plegen en zijn in elk geval gedurende 
de afgelopen twee jaar nog veroordeeld of gedagvaard. Al met al ontstaat er een beeld 
van 31 niet-stoppers en 48 stoppers (waarvan 40 langer dan drie jaar, zes langer dan 
tweeënhalf jaar en twee langer dan twee jaar). 

In het vorige hoofdstuk zijn de strafbladen van de stoppers die minder dan drie jaar 
zijn gestopt tegen het licht gehouden om te achterhalen of er sprake kan zijn geweest 
van een incapacitatie effect. Dit kan zijn omdat een persoon daadwerkelijk in detentie 
zat, maar er werd ook gevonden dat een aantal jongeren nog in hun proeftijd zat en zich 
daarom wellicht rustig hield. Ook voor het derde meetmoment is dit nagegaan, met de 
volgende resultaten. Bij drie van de acht (2x >2,5 jaar gestopt, 1x >2 jaar gestopt) leek er 
geen sprake meer van enig contact met justitie, straf noch proeftijd, dus bij hen kan niet 
worden gesproken van een incapacitatie effect. Bij een jongeman (>2,5 jaar gestopt) was 
er zeker wel sprake van, hij had drie jaar detentie opgelegd gekregen. Bij een vijfde (>2 
jaar gestopt) waarschijnlijk ook, zijn proeftijd liep af tijdens de periode van dataverzame-
ling. Bij de laatste drie (allen >2,5 jaar gestopt) kan een incapacitatie effect niet worden 
uitgesloten: voor één van hen was de straf nog niet uitsproken, één van hen heeft in de 
zomer van 2015 zijn straf uitgezeten en de laatste heeft in de zomer van 2014 zijn straf 
uitgezeten. Hoewel de delicten dus geruime tijd geleden hebben plaatsgevonden, is er 

29 Van deze 40 zijn er twee jongvolwassenen op enkele dagen na drie jaar gestopt, het laatste 
delict waarvoor zij zijn veroordeeld vond op respectievelijk 10 maart 2013 en 5 maart 2013 
plaats.

30 Het gaat om vijftien personen uit de groep van 40 die langer dan drie jaar zijn gestopt en drie 
personen uit de groep die ruim twee jaar is gestopt.

31 Met het besluit eenmalige verkeersdelicten ook in deze categorie te plaatsen, wordt de zwaar-
te van het misdrijf niet ontkend. Ze worden hieronder gerekend omdat ze een duidelijke afwij-
king van de eerdere criminele carrière vormen en daarmee het ‘veelplegerschap’ niet meer van 
toepassing lijkt te zijn.
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in de tussentijd nog wel contact geweest met justitie. Bij vijf van de acht ruim twee jaar 
gestopte personen is dus de kans aanwezig dat er een vertekend beeld ontstaat vanwege 
een incapacitatie effect.

Figuur 6.1 Overzicht – Meetmoment 3

Voordat dieper wordt ingegaan op de delictcategorieën en de zichtbare patronen, kan 
het volgende worden gezegd over de totale aantallen veroordelingen tot en met februari 
2016. De totale aantallen veroordelingen zijn als volgt verdeeld: 1-10 veroordelingen: 14 
personen; 11-20 veroordelingen: 28 personen; 21-30 veroordelingen: 20 personen; 31-40 
veroordelingen: 12 personen; 41-50 veroordelingen: 3 personen; 51-60 veroordelingen: 
2 personen. 

Er is een kleine stijging zichtbaar in de totale aantallen, die ook hier bestaan uit 
zowel misdrijven als overtredingen. Wederom zijn alle bewezen feiten geteld, dezelfde 
criteria zijn aangehouden als in het vorige hoofdstuk: sepot vanwege een recente bestraf-
fing, of omdat het om een oud of gering feit gaat, is wel geteld. Vrijspraak, sepot vanwege 
onvoldoende bewijs of niet ontvankelijk verklaring van het OM is niet geteld. Toch is een 
stijging niet alleen maar logisch: aanzienlijke aantallen overtredingen die nog wel vermeld 
stonden in de juridische documentatie van 2012, zijn inmiddels doorgehaald ten tijde van 
het meetmoment in 201632. Vijf jaar na de einduitspraak of het volledig betalen van de 
boete worden de justitiële gegevens van overtredingen verwijderd. Er zijn dus niet enkel 
delicten bijgekomen in de tussenliggende jaren, er zijn ook feiten van het strafblad af 
gegaan – hierbij gaat het dus enkel om overtredingen. 

Het is interessant een blik te werpen op de verdeling van de aantallen delicten per 
groep en de opvallende bevindingen op het niveau van het individu. Op het niveau van 
de groep, blijkt uit onderstaande figuur dat de groep die niet is gestopt – zoals verwacht 
– veruit de meeste delicten heeft gepleegd. Vooral in 2006 en in 2009 hebben zij een 
hoog delictcijfer. Het delictcijfer voor de groep die drie jaar is gestopt ligt met name tus-
sen 2004 en 2010 hoger dan voor de groep die twee jaar is gestopt, daarna lijken beide 
groepen aardig gelijk op te gaan. Hoewel dit verschil niet erg groot is, zou de verwachting 

32 Hierbij moet worden vermeld dat van drie personen in 2012 de juridische informatie niet kon 
worden gevonden, terwijl die in 2016 wel werd gevonden. Hun delicten konden toen alsnog 
worden ingevuld, maar het kan zijn dat er enkele overtredingen zijn gemist, omdat die in 2016 
al van het strafblad waren gewist.

zijn dat dit andersom was. Op individueel niveau blijkt dat een aantal niet stoppers hoge 
aantallen delicten hebben gepleegd: 54, 46 en 44 respectievelijk. Toch ligt de ‘hoogste 
score’ niet onder de niet stoppers. De persoon die de meeste veroordelingen op zijn 
naam heeft staan, is (bekende) erkenner Michael, met een totaal van 59 veroordelingen. 
Ondanks dit cijfer behoort hij tijdens dit meetmoment tot de groep die drie jaar of langer is 
gestopt. Michael heeft eerder in zijn jeugd series van vele inbraken gepleegd en heeft een 
groot aantal overtredingen op zijn naam staan, van rijden zonder rijbewijs tot zwart rijden. 
Omdat hij gedurende zijn hele jeugd relatief actief was, is het totaal opgelopen tot 59 ver-
oordelingen. Er zijn nog meer stoppers met veel veroordelingen: een jongen die twee jaar 
is gestopt heeft er 46 en twee anderen die drie jaar of langer zijn gestopt hebben 36 en 
38 veroordelingen op hun strafblad. Hieruit blijkt eens te meer dat geregistreerde delicten 
niet alles over een criminele carrière zeggen, maar vooral over hoe vaak een persoon is 
gepakt. Hoewel het hoogste aantal delicten niet uit de groep niet stoppers komt, is het 
wel zo dat de meeste personen die de minste delicten hebben gepleegd (tussen de één 
en tien veroordelingen) behoren tot de groep die drie jaar of langer is gestopt.

Onderstaand zijn de aantallen veroordelingen per jaar weergegeven, uitgesplitst naar 
groep: drie jaar gestopt, twee jaar gestopt of niet gestopt. Terugkomend op de gegevens 
uit 2012, blijkt uit deze grafiek dat de daling in 2012 niet heeft doorgezet. De daling in 
delictcijfer die toen zichtbaar was, was dus waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de data 
zijn verzameld in september en nog niet alle feiten toen bekend – of gepleegd – waren. 
Vanaf 2013 gaat het delictcijfer wel omlaag.

Figuur 6.2 Delictcijfer per groep – Meetmoment 3

Opmerkelijk is dat het in de groep van 40 jongvolwassenen die minimaal drie jaar geen 
politiecontacten hebben gehad, niet enkel gaat om de groep stoppers van het tweede 
meetmoment, aangevuld met recent gestopte personen. Vier individuen die in 2012 tot 
de groep stoppers konden worden gerekend, blijken daarna toch weer verder gegaan met 
delicten plegen. Zij behoren tijdens dit meetmoment tot de niet stoppers. De verwachting 
ten aanzien van deze vier personen is dus niet uitgekomen, voor hen is een verkeerde 
inschatting gemaakt. Een van hen is in het verkeer over de schreef gegaan33, een volgen-

33 Daarnaast zijn er voor deze persoon de laatste jaren een aantal drugsgerelateerde delicten 
geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Omdat hij zich hier eerder ook al mee bezighield, 
is dit opvallend. In combinatie met de verkeersdelicten is daarom gekozen hem bij de niet 
stoppers in te delen.
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de heeft in 2013 eenmaal en in 2015 tweemaal inbraken gepleegd, de derde is in 2013 
veroordeeld voor geweld en in 2014 voor een winkeldiefstal, nummer vier heeft in 2015 
viermaal een inbraak gepleegd. Naast deze veroordelingen stonden er eveneens enkele 
sepots geregistreerd.

Dat deze jongeren tijdens het tweede meetmoment bij de stoppers zijn ingedeeld kan 
verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kan het zijn dat zij in die periode wel crimineel 
actief waren, maar niet zijn gepakt (een praktisch voorbeeld van het dark number). Ten 
tweede kan het zijn dat zij in de tussenliggende jaren daadwerkelijk naar de wet hebben 
geleefd. In dat geval was er sprake van intermittency, een periode waarin tijdelijk geen 
delicten worden gepleegd, maar er geen sprake is van desistance (Laub & Sampson, 
2001; 2003). 

In hoofdstuk 4 is onder het kopje ‘Delicten’ een jongen genoemd die op basis van 
verdenkingen en tegen hem opgemaakte processen-verbaal terecht is gekomen op de lijst 
van veelplegers, maar uiteindelijk maar één keer is veroordeeld. Deze veroordeling was 
voor een inbraak in vereniging in 2007. Hoe zou het hem zijn vergaan? In 2008 is hij nog 
tweemaal veroordeeld, voor inbraak en voor mishandeling. In 2009 is hij beboet voor een 
verkeersovertreding. Vervolgens is hij in 2012 veroordeeld voor vier feiten die tezamen 
plaatsvonden: drugshandel, bedreiging, verlaten plaats na aanrijding en vernieling (het 
beschadigen van auto’s). Tot slot staan er nog twee verkeersovertredingen open uit 2011 
en 2016. Al met al naar verhouding geen lang strafblad, maar zijn betrokkenheid bij de 
inbraak in 2007 is toch ook geen incidentele uitstap naar criminaliteit geweest.

Resumerend komt het volgende beeld naar voren: 48 jongvolwassenen zijn gestopt 
(waarvan 40 langer dan drie jaar, zes langer dan tweeënhalf jaar en twee langer dan twee 
jaar), dit betekent dat 31 jongvolwassenen de laatste jaren nog crimineel actief waren. 
Onder de gestopte jongeren is bij negentien van hen nog wel een incidenteel politiecon-
tact gezien, voor relatief lichte feiten. Hieruit blijkt dat stoppen niet altijd van het ene op 
het andere moment volkomen lukt, zoals ook in hoofdstuk 5 is beschreven. Ook in deze 
zaken is echter wel een zodanige afname in ernst en frequentie zichtbaar, dat er sprake is 
van een duidelijke breuk met de criminele carrière. Verder is duidelijk dat de delictcijfers 
wisselen per groep, waarbij de groep niet stoppers veruit de hoogste delictcijfers laat zien. 
De groep die drie jaar is gestopt blijkt wat hogere delictcijfers te hebben dan de groep 
die twee jaar is gestopt, wat eens te meer aangeeft dat delictcijfers niet alles zeggen. 
Binnen de groep die drie jaar is gestopt zijn op individueel niveau de laagste delictcijfers 
te vinden. In de groep die niet gestopt is daarentegen, zijn niet alle hogere delictcijfers 
te vinden. Een aantal hoge delictcijfers vallen zeker binnen deze groep, maar het totale 
aantal van de hoogste individuele delictcijfers is verspreid over alle groepen.

6.2.2 Delict categorisatie en patronen
Om een goed beeld te krijgen van de criminele carrières van de jongvolwassenen, zijn de 
delicten ingedeeld in vijf categorieën. Ten eerste vermogen (inbraak, straatroof, overval-
len, winkeldiefstal), vervolgens geweld tegen mensen of zaken (mishandeling, aantasting 
persoonlijke integriteit, huiselijk geweld, zeden, bedreiging, wapenbezit/-handel, vernie-
ling), ten derde opium (hennepteelt, bezit van en handel in soft- en harddrugs), verkeer 
(verlaten plaats na ongeval, rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag) en tot slot openbare 
orde & overtredingen (belediging, zwart rijden, rijden zonder rijbewijs / verzekering, over-
treding van een Algemeen Plaatselijke Verordening). Eveneens is gekeken naar de ontwik-
keling van het delictgedrag. Een jongere kan bijvoorbeeld in 2005/2006 zijn begonnen 
met straatroof, fietsdiefstal, openbaar geweld en autokraak en vanaf 2012/2013 alleen 
nog zijn veroordeeld voor (bedrijfs-)inbraak, hierbij is sprake van een verschuiving van 

vermogen met incidenteel geweld (meer overt) naar enkel vermogen (meer covert). Als een 
jongere zich door de jaren heen heeft gespecialiseerd is dit ook in de analyse opgenomen, 
hierover wordt later meer uitgeweid.

Vrijwel alle jongeren zijn hun criminele carrière gestart met gewelds- en vermogens-
delicten. Vaak kwamen daar in de loop der jaren, wanneer ze binnen de leeftijdscategorie 
vielen waarin autorijden wettelijk is toegestaan, verkeersovertredingen bij en bij sommi-
gen ook verkeersmisdrijven. Een enkeling voegde opiumdelicten toe aan de lijst. Soms is 
opium slechts eenmaal geregistreerd, wat het vermoeden wekt dat er met drugs(handel) 
werd geëxperimenteerd. Slechts enkele participanten zijn herhaaldelijk veroordeeld voor 
opiumdelicten. Openbare orde en overtredingen komen lang niet op alle strafbladen terug 
en bij de meeste jongvolwassenen verdwijnen ze na enkele incidenten van hun strafblad. 

Opvallend is een aantal strafbladen waarop de openbare orde zaken blijven terug-
komen, vaak in combinatie met verkeersovertredingen. Door die strafbladen heen is een 
soort impulsiviteit en agitatie te lezen die ervoor zorgt dat jongeren in conflict met de wet 
blijven komen. Belediging (van politie), weerspannigheid en rijden zonder rijbewijs zorgen 
soms meermaals per jaar voor hoge boetes. Zelfs zonder dat we achterliggende kennis 
hebben van de persoonlijke omstandigheden, ontstaat een beeld van deze jongemannen: 
Ze hebben weinig op met politie en als ze worden gecontroleerd of in de gaten gehouden 
komt er direct een vorm van opstandigheid boven die hen in de problemen brengt. Even-
eens hebben deze jongeren, getuige de interviews (zie volharder Hans), vaak geen besef 
van de ernst van verkeersovertredingen en – delicten. Wanneer uitdrukkelijk gevraagd 
naar delicten, werden deze door hen nooit meegerekend. Dit verklaart wellicht (deels) 
waarom sommige jongeren keer op keer worden beboet voor rijden zonder rijbewijs of rij-
den wanneer het rijbewijs is afgenomen. De redenering lijkt te zijn dat rijden noodzakelijk 
is, dus als daar een boete tegenover staat, dan zij dat zo. De impulsiviteit en het gebrek 
aan lange termijn redeneren dat spreekt uit deze herhaaldelijk hoge boetes (dit loopt bij 
sommigen tot in de vele duizenden euro’s) voor overtredingen die niets anders opleveren 
dan wellicht het genoegen een agent uit te schelden of toch zelf te kunnen rijden al is dat 
verboden, doet vermoeden dat deze jongemannen moeite hebben met reguliere deelname 
aan de maatschappij.

In hoofdstuk 4 is een beeld geschetst van veelvoorkomende problematiek onder 
de veelplegers. De volgende problemen werden vaak gezien: psychiatrische stoornissen, 
een laag IQ, pedagogische onmacht bij ouders, problemen in de schoolgang en crimi-
naliteit in het gezin en / of de familie. Er is nagegaan of er patronen kunnen worden 
onderscheiden wat betreft hoe vaak deze problemen voorkomen in de groepen stoppers 
en niet stoppers. Uit deze analyse werden de volgende conclusies getrokken. Er is geen 
onderscheid te maken tussen de groep stoppers en niet stoppers op basis van IQ, proble-
men in het onderwijs, pedagogische kwaliteiten van ouders of criminaliteit binnen gezin 
en / of familie. Het stoppen kan dus niet worden gekoppeld aan een van deze factoren, 
de omstandigheden van de stoppers zijn niet gunstiger dan die van de niet stoppers. 
Er lijkt wel minder sprake van psychiatrische problematiek in de groep stoppers. In de 
gehele groep was er bij 81% een diagnose gesteld of werden er kenmerken van psychia- 
trische stoornissen gesignaleerd. Onder de 48 jongvolwassenen die tijdens het derde 
meetmoment zijn gestopt, is er bij 56% sprake van enige vorm van psychiatrische pro-
blematiek. Het is mogelijk dat deze personen minder zijn belemmerd in hun proces naar 
desistance door psychiatrische problematiek, dan de personen die niet zijn gestopt.  
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6.3 GESTOPT
Zoals benoemd zijn er 48 jongvolwassenen gestopt met delicten plegen; 40 meer dan 
drie jaar; zes meer dan tweeënhalf jaar en twee meer dan twee jaar. Dit betekent dat 48 
van de 79 jongvolwassenen sinds zij gemiddeld 22,4 tot 23,4 jaar oud waren niet meer 
zijn aangeklaagd of veroordeeld voor delicten die passen in het beeld van hun voormalige 
criminele carrière. Van deze groep hebben negentien jongvolwassenen nog wel politiecon-
tact gehad, maar dit lijkt buiten het kader van hun (voormalige) criminele patroon te zijn 
gebeurd. Deze negentien grensgevallen worden toegelicht in box 1. De incidenten waar-
voor politiecontact is geweest, wijken af van de criminaliteit waarmee zij zich voorheen be-
zighielden. Van de criminele carrière die voor een individu kenmerkend was is geen sprake 
meer. In plaats daarvan is zijn er nu ‘near zero offending rates’ zichtbaar (Bushway, Brame 
& Paternoster, 2004: 88-89).  In dit kader worden zij gerekend onder de ‘grensgevallen’, 
zoals eerder toegelicht en onderbouwd in hoofdstuk 4. Van deze negentien zijn er zestien 
naast het recentere incident ruim drie jaar gestopt, één ruim tweeënhalf jaar en twee ruim 
twee jaar. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de details rondom de 48 stoppers.

Binnen de 48 vallen ook vier gevallen waarin er de laatste twee tot drie jaar geen 
nieuwe veroordelingen of dagvaardingen bij zijn gekomen, maar waar de justitiële gege-
vens dermate reden tot twijfel geven, dat er een sterk vermoeden bestaat dat zij niet zijn 
gestopt. Deze vier verhalen zullen in box 2 worden toegelicht. Bij de tweede golf data-
verzameling gold eveneens twijfel voor een aantal stoppers, dus voor de consistentie is 
ervoor gekozen deze personen wel tot de stoppers te rekenen. Voor de volledigheid: drie 
van hen vallen onder de stoppers die reeds drie jaar of langer gestopt zijn, één van hen 
is twee jaar gestopt (maar minder dan tweeënhalf jaar). Drie van hen zijn ingedeeld bij de 
stoppers met een generalistisch delictpatroon, de laatste bij de stoppers die zich hebben 
gespecialiseerd in vermogensdelicten. 

6.3.1 Generalisten en specialisten
Om een beter beeld te krijgen van de 48 stoppers, is in de analyse bekeken of er sprake 
was van enige specialisatie in delictsoort voor ze zijn gestopt. In theorie is het lucratie-
ver het soort delicten waarmee de beste ervaringen zijn opgedaan te blijven plegen, ten 
nadele van de minder goed bevallen delicten. Wanneer het om veel geld en een lage 
pakkans te doen was, bijvoorbeeld bij voorkeur (bedrijfs-)inbraken, wanneer het om snelle 
behoeftebevrediging te doen was, eerder geweld en verkeersdelicten. Om te onderzoeken 
of er sprake was van een specialisatie is gekeken naar het aantal en de soort veroorde-
lingen. Als er in de laatste jaren bijvoorbeeld nog vijf delicten zijn geregistreerd, waarvan 
drie vermogen en twee geweld, is de jongere nog onder de generalisten gerekend. Waren 
er echter acht delicten gepleegd waarvan twee geweld en zes vermogen, dan is er een 
specialisatie in vermogen gelabeld. In elke beslissing is de context van het strafblad en 
de zwaarte van het delict meegenomen, om een genuanceerde inschatting te maken van 
hoe de delicten en de veroordelingen zich tot elkaar verhouden.

Van de stoppers is het overgrote deel gestopt na een generalistisch delictpatroon: 
tot het einde van de geregistreerde delicten, pleegden ze delicten uit verschillende cate-
gorieën. Dit geldt voor 42 van de 48 gestopte ex-delinquenten. Van de gestopte jongeren 
hadden er twee een specialisme in geweld en hadden vier zich op een specialisme in 
vermogen toegelegd voor ze stopten34. 

34 Er waren geen specialisten op het gebied van opium, openbare orde en overtredingen of ver-
keer onder de stoppers.

Figuur 6.3 Achtergrond stoppers – Meetmoment 3

6.3.2 Worstelen met terugval
Zoals in de paragraaf over de stoppers is besproken, hebben negentien van de 48 (twee 
tot drie jaar) gestopte jongvolwassenen in de laatste twee tot drie jaar nog wel politiecon-
tact gehad voor een overtreding of een delict dat afwijkt van hun criminele patroon. Hier-
onder zullen deze grensgevallen worden besproken. Ten aanzien van deze negentien jong-
volwassen mannen blijkt uit hun dossier overwegend dat zij hun criminele leven hebben 
beëindigd. Nog een enkel politiecontact voor een delict dat ofwel afwijkt van het bekende 
patroon, ofwel een overtreding die opzich past in het patroon (bijvoorbeeld de openbare 
orde zaken van ‘stopper Mike’), wijzen erop dat stoppen niet van het ene op het andere 
moment gaat en een worsteling blijft. Zoals Shapland en Bottoms (2011: 276) stellen, 
moet desistance worden beschouwd als ‘gradually acquiring a set of more virtuous dis-
positions’, een proces dat dus geleidelijk verloopt. Een incidentele misstap betekent der-
halve niet dat het complete proces mislukt, of de desister weer terug bij af is. Af en toe 
laten ze zich nog verleiden: even (te) hard rijden, een drankje teveel met oud en nieuw, 
een vechtpartij (al dan niet zelf geïnitieerd), maar het beeld van een aantal jaren daarvoor 
wordt niet doorgezet of herhaald. Net als de participanten in het onderzoek van Bushway, 
Brame en Paternoster, hebben deze jongeren in de tijd substantiële veranderingen in hun 
delictcijfer laten zien en is nu een delictcijfer zichtbaar dat dichtbij 0 ligt (2004: 89). Op 
basis hiervan heb ik besloten deze jongeren wel tot de stoppers te rekenen. 

Box 1: Toelichting bij stoppers met recent politiecontact
1. Een jongeman van 24 jaar heeft in de periode van 2005-2008 enkele vermo-

gensdelicten gepleegd, waaronder straatroof en winkeldiefstal. In 2010 is hij 
veroordeeld voor rijden terwijl zijn rijbewijs was gevorderd en in 2013 heeft hij 
een boete gekregen voor een overtreding. Begin 2014 (bijna twee jaar geleden) 
is er een aanklacht voor een verkeersmisdrijf (verlaten plaats na ongeval) te-
gen hem geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs.
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2. Een 24 jarige jongen is in de periode 2005 tot 2007 voor verschillende soorten 
delicten veroordeeld, hij heeft meermaals vormen van vermogens- en gewelds- 
criminaliteit op zijn strafblad staan. Vanaf 2007 neemt het aantal sepots van-
wege onvoldoende bewijs toe, inmiddels gaat het voornamelijk om opiumzaken 
– zowel harddrugs als softdrugs – met een incidenteel vermogensdelict. In 
2010 wordt hij vrijgesproken voor een opiumdelict. In 2013 staan er eveneens 
twee verkeersdelicten op zijn strafblad, waarvoor een sepot en eenmaal vrij-
spraak is uitgesproken. In 2014 wordt er een aanklacht voor inbraak gesepo-
neerd vanwege onvoldoende bewijs, een aanklacht voor rijden zonder geldig 
rijbewijs resulteert wel in een straf. In 2015 volgt wederom een sepot vanwege 
onvoldoende bewijs voor een opiumdelict. 

3. Een man van bijna 27 is in de periode van 2004 tot 2010 regelmatig veroor-
deeld voor inbraak, mishandeling, openbare orde zaken en eenmaal voor op-
lichting. Vervolgens krijgt hij in de zomer van 2014 een boete voor belediging 
en weerspannigheid.

4. Een jongen van 26 kreeg zijn eerste veroordelingen in 2004 en ging met tus-
senpozen door tot begin 2013. Hij pleegde grotendeels vermogensdelicten – 
inbraak, heling en diefstal – met een incidenteel verkeersdelict. Na het eerste 
kwartaal van 2013 is hij niet meer veroordeeld, behalve in de zomer van 2015, 
toen hij nog eenmaal is aangeklaagd voor rijden zonder rijbewijs.

5. Een jongen van 23 jaar heeft een relatief lang strafblad waarop overwegend ge-
weld te lezen is: mishandeling, bedreiging, huiselijk geweld en vernieling. Af en 
toe staan er vermogensdelicten tussen, inbraak en heling. In 2013 is hij voor 
het laatst veroordeeld voor een vernieling waarvoor hij 1 dag detentie en een 
korte werkstraf heeft gekregen. Vervolgens blijft het strafblad leeg, tot hij in ja-
nuari 2016 wordt gedagvaard voor rijden onder invloed zonder geldig rijbewijs.

6. Nabil, 24 jaar, die tijdens het interview leek te gaan volharden, heeft van 2004 
tot 2010 verschillende delicten gepleegd, zoals (winkel-)diefstal, heling, au-
tokraak, straatroof en geweld. Ook staan er verkeersovertredingen op zijn 
strafblad, meestal rijden zonder rijbewijs. Op de laatste dag van 2012 heeft 
hij een inbraak gepleegd en vervolgens is hij in 2013 nogmaals veroordeeld, 
ditmaal voor autokraak. Hierna is hij niet meer met justitie in aanraking geko-
men, behalve voor nogmaals twee keer rijden zonder rijbewijs, eind 2014 en 
begin 2015.

7. Voorbereider Abas, 25 jaar, heeft zich in de periode van 2003 tot maart 2013 
regelmatig schuldig gemaakt aan een variatie aan delicten. Hij begon met voor-
namelijk vermogensdelicten (winkeldiefstal, inbraak, fraude en heling), maar 
werd later vaker veroordeeld voor geweld, openbare orde en verkeersdelicten. 
In maart 2013 is hij nog eenmaal aangeklaagd voor inbraak en heling, voor de 
inbraak is hij vrijgesproken. Hierna lijkt hij te zijn gestopt, tot hij in januari 2016 
een boete van 90 euro opgelegd krijgt, subsidiair één dag hechtenis, voor een 
verkeersdelict.  

8. Een jongen van 26 die in de periode van 2004 tot 2008 een aantal keer is 
veroordeeld voor wisselende delicten (geweld, vermogen en openbare orde) 
is in september 2014 nog eenmaal veroordeeld voor mishandeling. Hij heeft 
hiervoor een taakstraf van 20 uur gekregen.

9. Bekende ‘stopper’ Roel, 26 jaar, is in de periode van 2004 tot 2009 een aan-
tal keer veroordeeld voor fietsendiefstallen, autokraak, belediging, vernieling 
en openlijk geweld. Hierna blijft het stil, tot hij wordt aangeklaagd voor openba-
re dronkenschap op 1 januari 2016.

10. Eveneens bekende Abdel, ‘erkenner’, 25 jaar, heeft in de periode van 2006 tot 
2012 delicten uit het hele spectrum gepleegd (vermogen, geweld, openbare 
orde, opium en een keer rijden zonder verzekering). Na 2012 lijkt hij te zijn 
gestopt. In 2016 staat er een zaak open voor 40 km/u te hard rijden.

11. Een andere jongeman van 25 jaar heeft gedurende de jaren 2005 tot 2011 met 
grote tussenpozen een relatief klein aantal delicten gepleegd van verschillende 
soorten (vermogen, geweld, openbare orde en verkeer). Na een veroordeling 
voor autokraak en heling eind 2011 leek hij te zijn gestopt. Momenteel loopt er 
een hoger beroep tegen een openbare orde aanklacht uit de zomer van 2013, 
waar twee weken detentie voor is geëist. 

12. Bekende ‘erkenner’ Fouad, 25 jaar, is met name actief geweest in de periode 
van 2003 tot begin maart 2013, voornamelijk met vermogensdelicten, inci-
denteel afgewisseld met verkeer en geweld. In februari 2014 heeft hij nog een 
boete gekregen voor belediging, wellicht hangt dit samen met de vrijspraak 
voor winkeldiefstal diezelfde maand.

13. Ook al bekende ‘stopper’ Mike, 24 jaar, is nog eenmaal de fout in gegaan. 
In de jaren 2006-2010 heeft hij een naar verhouding klein aantal delicten 
gepleegd, variërend van vermogen, geweld en openbare orde tot verkeer. Zijn 
laatste melding was een boete voor een openbare orde feit in 2010. Mike heeft 
zich in de zomer van 2014 nog eenmaal laten gaan en is voor dat incident ook 
gedagvaard voor openbare orde.

14. ‘Stopper’ Badr, 23 jaar, komt eveneens nog een keer terug. Na enkele delicten 
– met name geweld – in 2006 en 2007, heeft hij in 2015 nog een boete van 
500 euro gekregen voor gevaarlijk rijgedrag, zonder ongeval. Hiertegen heeft 
hij hoger beroep aangetekend.

15. Een jongeman van 24 jaar heeft in de jaren 2004 tot 2013, meestal meerdere 
malen per jaar, een flink aantal delicten gepleegd uit het hele spectrum aan 
delicten (van geweld en vermogen tot openbare orde). In oktober 2013 is hij 
gedagvaard voor rijden zonder rijbewijs en in september 2014 voor rijden onder 
invloed. Eerder had hij nog geen verkeersdelicten gepleegd en hij is sinds 2013 
niet meer aangeklaagd voor enige overige (soorten) delicten. 

16. Een jongen van 24 jaar is in de periode van 2005 tot voorjaar 2013 in binnen- 
en buitenland meermaals veroordeeld voor vermogens- en geweldsdelicten. Na 
voorjaar 2013 is hij niet meer voor geweld of vermogen aangeklaagd, maar in 
november 2014 is hij in Duitsland aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en 
in Nederland heeft hij in 2015 een boete van 360 euro gekregen voor een te 
hoog alcoholpromillage gemeten bij een blaastest.

17. Een jongen van 24 jaar is slechts enkele malen veroordeeld. Op een aantal 
oudere overtredingen na, heeft hij volgens justitie een fietsdiefstal gepleegd in 
2004, mishandeling en een winkeldiefstal in 2007 en er is een diefstal gese-
poneerd in 2008. In de zomer van 2015 wilde/kon hij geen rijbewijs of ander 
document laten zien toen hem dat werd verzocht, voor deze overtreding heeft 
hij een boete gekregen van 370 euro.

18. Een jongeman van 25 jaar is in de periode van 2004 tot 2008 meermaals ver-
oordeeld voor vermogens- , gewelds- en verkeersdelicten. In 2011 kwam daar 
een veroordeling voor huiselijk geweld bij. In 2014 is hij nog eenmaal met de 
politie in contact gekomen voor een overtreding.
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19. Tot slot een jongen van 24 jaar die van 2004 tot 2007 een aantal keer is 
veroordeeld voor openlijk geweld, voetbalvandalisme en tweemaal voor heling. 
Vanaf 2007 zijn er geen geregistreerde delicten meer, tot hij in 2015 nog een-
maal wordt veroordeeld voor voetbalvandalisme in vereniging. 

6.3.3 De illusie van desistance
Ook het ‘tegenovergestelde’ van box 1 komt voor. Zoals in box 1 voorbeelden staan van 
personen die waarschijnlijk wel gestopt zijn, maar nog incidenteel politiecontact hebben 
gehad, zijn er ook personen die niet meer zijn veroordeeld, maar over wie twijfel bestaat of 
zij daadwerkelijk zijn gestopt. Zoals eerder genoemd zijn er vier gevallen waarin er recent 
geen nieuwe veroordelingen of dagvaardingen zijn bijgekomen, maar waarin de justitiële 
informatie aanleiding geeft tot twijfel. Nummer 1 valt overigens ook onder de jongvolwas-
senen die nog wel politiecontacten hebben gehad (box 1, nummer 2), maar wordt apart 
genoemd, omdat het vermoeden bestaat dat hij zijn criminele carrière überhaupt niet 
vaarwel heeft gezegd. Ondanks dat er van deze vier jongvolwassen mannen geen recente 
aanklachten naar voren komen (of enkel een sepot vanwege onvoldoende bewijs), wijst 
hun strafblad niet richting (vrijwillig) stoppen. In de eerste zaak lijkt de jongen in kwestie 
eerder beter onder de radar te blijven, dan dat hij zijn opium- en vermogensinkomsten 
vaarwel heeft gezegd. In de drie andere zaken lijkt het erop dat de jongens ofwel nog vast 
zitten, ofwel net vrij zijn en zich in hun proeftijd bevinden, wat een reden kan zijn het rustig 
aan te doen. Al met al lijkt er teveel rook om met enige overtuiging te stellen dat er geen 
vuur meer is. Het gaat om de volgende zaken. 

Box 2: Toelichting bij stoppers die mogelijk niet gestopt zijn
1. Een 24 jarige jongen is in de periode 2005 tot 2007 voor verschillende soorten 

delicten veroordeeld, hij heeft meermaals vormen van vermogens- en gewelds- 
criminaliteit op zijn strafblad staan. Vanaf 2007 neemt het aantal sepots van-
wege onvoldoende bewijs toe, inmiddels gaat het voornamelijk om opiumzaken 
– zowel harddrugs als softdrugs – met een incidenteel vermogensdelict. In 
2010 wordt hij vrijgesproken voor een opiumdelict. In 2013 staan er eveneens 
twee verkeersdelicten op zijn strafblad, waarvoor een sepot en eenmaal vrij-
spraak is uitgesproken. In 2014 wordt er een aanklacht voor inbraak gesepo-
neerd vanwege onvoldoende bewijs, een aanklacht voor rijden zonder geldig 
rijbewijs resulteert wel in een straf. In 2015 volgt wederom een sepot vanwege 
onvoldoende bewijs voor een opiumdelict. 

2. Een 26 jarige jongen komt vanaf 2003 vrijwel jaarlijks in aanraking met de 
politie. Naast de delicten zijn er eveneens boetes uitgereikt voor verkeers-
overtredingen en Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APVs) die startten nog 
voor zijn eerste veroordelingen voor misdrijven. Hij begon met winkeldiefstal, 
inbraak en vernieling, vanwaar het via mishandeling, heling en een vuurwerk-
delict verder gaat naar huiselijk geweld en bedreiging. Vanaf 2009 nemen de 
geweldsdelicten de overhand en volgen er meerdere veroordelingen voor mis-
handeling, bedreiging en openlijk geweld. In 2012 wordt hij veroordeeld voor 
wapenbezit/-handel en een overval met geweld, waarvoor hij een detentie van 
vier jaar krijgt. In 2013 wordt er een diefstal geseponeerd vanwege onvoldoen-
de bewijs. In november 2015 volgt een voorwaardelijke invrijheidstelling, onder 
een aanzienlijke hoeveelheid voorwaarden (waaronder een gebiedsverbod en 
een verbod op contact met bepaalde personen). Deze proefperiode loopt in 
april 2017 af. 

3. Een 22 jarige jongeman is in de periode 2006 – 2007 vele malen veroordeeld 
voor verschillende delicten, waaronder vernieling, diefstal en openlijk geweld. 
In 2007 is er tot tweemaal toe een aanklacht voor winkeldiefstal geseponeerd 
in het belang van de lopende reclassering en in 2008 een aanklacht voor bele-
diging wegens een recente bestraffing voor diefstal. In de periode van 2010 tot 
2013 is een specialisatie in vermogensdelicten zichtbaar: winkeldiefstallen, 
inbraken en heling, een enkele keer afgewisseld met een openbare orde of ver-
keersdelict en eenmaal met verboden wapenbezit/handel. In een tijdsbestek 
van zeven maanden (eind 2013 – begin 2014) volgt er een ware golf van vermo-
gensdelicten: elf inbraken (één keer vrijspraak), heling, plofkraak en meerdere 
diefstallen. Ook staat wapenbezit er wederom tussen. Voor deze lijst delicten 
krijgt hij zes jaar detentie en worden er schadevergoedingen geëist. 

4. Een 24 jarige jongen is in 2005-2006 voor het eerst veroordeeld voor een hele 
rij delicten, waaronder diefstal, openlijk geweld, autokraken en heling. Na een 
uitstap naar opium in 2009, keerde hij in 2011 terug naar vermogensdelicten. 
In januari 2012 heeft hij een inbraak gepleegd in België, waarbij hij niet is 
gepakt, maar er naar alle waarschijnlijkheid DNA veilig is gesteld. Vanaf sep-
tember 2013 zit hij vast in België en de inbewaringstelling loopt volgens het 
dossier tot oktober 2016. Het Internationaal Gerechtshof heeft een detentie 
van 4 jaar uitgesproken en in juli 2015 is hij officieel overgedragen aan België. 
Recente gegevens van deze jongeman staan niet meer in het Nederlandse 
systeem.

In deze paragraaf is de groep gestopte jongvolwassenen onder de loep genomen om 
meer over deze jongvolwassenen te weten te komen. Uit de geregistreerde delicten blijkt 
dat het overgrote deel van de stoppers een generalistisch delictpatroon liet zien voor 
zij stopten met delicten plegen. Tevens werd duidelijk dat een aanzienlijk deel van deze 
groep toch nog redelijk recente politiecontacten heeft gehad. Deze contacten waren voor 
lichte delicten of overtredingen. Een duidelijke breuk met het oude criminele patroon was 
zichtbaar. Dit bevestigt de stelling in eerder onderzoek (Brame, Bushway & Paternoster, 
2004; Shapland & Bottoms, 2011) dat desistance niet van het ene op het andere moment 
‘volkomen’ is, maar geleidelijk verloopt. Ook het als het ware ‘tegenovergestelde’ van de 
stoppers die nog een politiecontact hadden is waargenomen: stoppers zonder politiecon-
tacten, waarbij twijfel bestaat of zij daadwerkelijk gestopt zijn. Over de strafbladen van vier 
jongvolwassenen hing een waas van onduidelijkheid wat betreft hun situatie en er wordt 
betwijfeld of er daadwerkelijk sprake is van desistance.

6.4 Niet gestopt
Zoals eerder aangegeven zijn er 31 jongvolwassenen nog niet gestopt/nog wel geregis-
treerd gedurende de laatste twee jaar. Onder deze personen is eveneens gekeken of er 
een beeld van generalisme of specialisme kan worden gevonden. 

6.4.1 Generalisten en specialisten 
Aangezien de 31 niet stoppers veel langer zijn doorgegaan dan de stoppers, is de ver-
wachting dat er zich in deze groep meer specialisten bevinden. Het beeld is als volgt: 
twee participanten zijn voornamelijk veroordeeld voor geweldsdelicten35; zes voor vermo-
gensdelicten; één voor opium en drie voor (herhaaldelijke, ernstige) verkeersdelicten36. 
Naast deze twaalf ‘specialisten’ pleegden een volgende vijftien participanten nog de hun 

35 Deze 2 worden in box 4 toegelicht.
36 Deze 3 worden in box 5 toegelicht.
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bekende variatie aan delicten en konden daarom tot de generalisten worden gerekend. 
Tot slot zijn er vier jongvolwassenen te onderscheiden die zich moeilijk bij een categorie 
laten indelen, al plegen ze delicten van generalistische aard. Zij kunnen moeilijk harde 
veelplegers meer worden genoemd, maar er worden nog wel regelmatig incidenten op 
hun strafblad geregistreerd. Deze vier personen worden in de volgende paragraaf toege-
licht en aangeduid als ‘kleine criminelen’37. Los van deze patronen bleek een subgroep 
ook veelvuldig met de politie in contact te komen vanwege verkeersmisdrijven, naast de 
andere delicten die zij pleegden. Hoewel er in deze groep meer specialisatie zichtbaar is 
dan onder de stoppers, geldt dat nog steeds voor een minderheid van het totaal. Deze 
bevindingen komen overeen met Tollenaar en Van der Laan (2013b). Zij troffen onder Zeer 
Actieve Volwassen Veelplegers ook aan dat er zeer beperkt sprake is van specialisatie.

Figuur 6.4 Achtergrond niet stoppers – Meetmoment 3

6.4.2 Kleine criminelen
Zoals gezegd resten er naast de twaalf specialisten en vijftien generalisten nog vier jong-
volwassenen die niet onder een van de categorieën vallen. Hoewel zij een variatie aan 
delicten plegen en dus generalisten lijken, onderscheiden ze zich van de overige 27 door-
dat zij geen ‘harde’ veelplegers meer kunnen worden genoemd. Toch zijn ze ook zeker 
niet gestopt. Ongeveer eens per jaar duikt hun naam op voor steeds een ander delict of 
een andere overtreding. Hun delictpatroon lijkt zich echter niet te hebben ontwikkeld: ze 
plegen ‘nog steeds’ een variatie aan delicten waarin geen lijn is te vinden. Het is natuurlijk 
mogelijk dat deze jongens niet gepakt zijn voor ernstiger delicten, in dat geval is een verte-
kend beeld ontstaan vanuit de Justitiële Documentatie. De delicten lijken geen doordach-
te, geplande zaken. Overtredingen in het verkeer, een straatroof, mishandeling, diefstal 
van een motor, belediging, een keer drugs dealen: een generalistisch delictpatroon waar 
geen winst mee is te behalen. De kosten – baten analyse pakt voor hen negatief uit. Hun 
strafblad is doorgaans doorspekt met boetes voor rijden zonder rijbewijs. Deze jongeman-
nen weten uit ervaring dat de politie hen kent en vaak controleert, dan lijkt zonder rijbewijs 
in de auto gaan zitten een erg makkelijk gekregen boete. Ook aan de veroordelingen is 

37 De 4 ‘kleine criminelen’ worden in box 3 toegelicht.

te zien dat het vaak niet om grote zaken gaat, een boete hier, een detentie daar – twee 
dagen, twee maanden – geen hoge of lange straffen. Het lijkt of deze veelplegers, die zich 
toch al jaren bezighouden met delicten plegen, zich niet hebben gekeerd tot de beter ge-
plande, meer onzichtbare vormen van criminaliteit, maar zich laten leiden door wat er voor 
handen komt. Een tas of motor op straat die ze niet kunnen weerstaan. Boosheid jegens 
de politie die resulteert in belediging, boosheid op straat die resulteert in mishandeling 
– volgens de rechter al dan niet verwijtbaar – en het nog steeds niet aanwezige rijbewijs, 
maar wel de auto, soms met een slok teveel op. Al met al niet de doorgewinterde en slim-
me criminelen die ze, in elk geval Jordan en Hans, zelf hadden willen zijn op deze leeftijd. 
Het beeld van de jongvolwassene achter het strafblad lijkt een impulsieve persoon, die 
met name warmloopt voor directe behoeftebevrediging en moeite heeft de langere termijn 
te overzien. Deze vier jongvolwassenen worden gezien hun delicten aangeduid als ‘kleine 
crimineel’.   

Box 3: Toelichting bij de criminele carrière van de kleine criminelen
1. De 25 jarige Jordan die tijdens het interview grote en ambitieuze plannen deel-

de, blijkt tot op heden enkel veroordeeld voor kleinere delicten. Hij is schuldig 
bevonden voor een autokraak en een  inbraak eind 2013, waarvoor hij een dag 
detentie respectievelijk enkele maanden detentie opgelegd krijgt. Wanneer hij 
weer vrij is, pleegt hij een fietsdiefstal in de zomer van 2014, waarvoor hij twee 
dagen detentie krijgt. Er loopt nog een dagvaarding voor rijden zonder rijbewijs 
diezelfde maand. Nadat hij eveneens in 2014 een straatroof pleegt krijgt hij 
twee maanden detentie en moet een schadevergoeding betalen, een combina-
tie met een TUL van een andere zaak. Eind 2014 wordt hij opnieuw gepakt voor 
rijden zonder rijbewijs en begin 2015 pleegt hij weer een diefstal. Het is op een 
bepaalde manier verwonderlijk dat Jordan zich in deze groep bevindt. Tijdens 
het interview presenteerde hij zich verzorgd en vriendelijk en kon hij zich goed 
verwoorden. Hij kwam intelligent en humoristisch over. Ondanks deze vaar-
digheden – waarin hij boven de meeste andere geïnterviewde jongemannen 
uittorende – is hij niet in staat gebleken ver vooruit te komen in het leven, noch 
op legale, noch op illegale wijze.

2. Een andere jongeman van 25 jaar is zijn carrière begonnen met veel diefstal-
len, heling, mishandeling en verkeersdelicten. Een relatief grote hoeveelheid 
aanklachten voor verkeerszaken en openbare orde resulteerde in vrijspraak of 
een sepot. Over de jaren 2013 en 2014 staan er nog veel overtredingszaken 
open. Begin 2015 wordt hij tweemaal veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, 
eind 2015 voor rijden onder invloed. Tussendoor wordt hij nog veroordeeld voor 
bedreiging met mishandeling en doodslag in zomer 2015.

3. Een volgende jongeman van eveneens 25 jaar pleegde toen hij jonger was 
vooral vernieling, geweld, mishandeling en diefstallen. In 2009 is hij veroor-
deeld voor afpersingen en diefstal en zit hij ruim een jaar vast. Vervolgens in 
oktober 2014, blaast hij te hoog bij een blaastest en krijgt daar een boete voor. 
In 2015 wordt hij veroordeeld voor mishandeling. Voor een andere mishande-
lingsaanklacht dat jaar wordt hij vrijgesproken.



154

Hoofdstuk 6

155

Meetmoment 3 (2016): gemiddeld 25 jaar

6

4. Hans, ook 25 jaar, die hierboven al is besproken, lijkt minder selectief zijn 
delicten te hebben gekozen dan hij wilde doen geloven. Om uit handen van de 
politie te komen, wilde hij overgaan op de meer onzichtbare delicten. Maar hij 
is zeker niet onzichtbaar geworden. De laatste paar jaren geven van hem het 
volgende beeld: In 2011 is hij veroordeeld voor voetbalvandalisme, in 2012 
voor inbraak, belediging en een verkeersdelict. In 2013 volgde een veroorde-
ling voor mishandeling en wapenbezit, waarvoor hij in hoger beroep een hogere 
straf kreeg dan hij in eerste instantie had gekregen. In 2014 heeft hij een 
motor gestolen en over dat jaar staat er nog een zaak open waarin hij wordt 
aangeklaagd voor wapenbezit. Naast deze feiten staan er ook overtredingen 
geregistreerd, tot en met gedurende 2015 – deze bestaan met name uit rijden 
zonder rijbewijs.

In een publicatie van Weijers (2015) werd gesteld dat de meeste veelplegers als het ware 
uit de criminaliteit groeien; desistance wordt bezien als een ontwikkelingsfenomeen. Ech-
ter, wanneer iemand succes heeft op crimineel gebied, zou de calculatie volgens Weijers 
(2015) kunnen uitvallen naar volharden. Het gaat dus niet zozeer om het nastreven van 
een hedonistische levensstijl (Burnett, 2004), maar om de afweging of desistance niet 
meer kost dan het oplevert (Paternoster & Bushway, 2009). De volhardende jongeren 
zouden dit dus doen, omdat criminaliteit hen meer oplevert dan desistance, vanwege hun 
succes op deze weg. Ze zijn geslaagd in hun ‘vak’. Nu zijn Hans en Jordan twee promi-
nente volharders uit dit onderzoek, maar naar aanleiding van het derde meetmoment kan 
worden gesteld dat zij alles behalve succesvol zijn gebleken. Er kunnen dus vraagtekens 
worden geplaatst bij de stelling dat veelplegers stoppen, tenzij ze slagen. In de perceptie 
van deze jongvolwassenen zelf kan dit natuurlijk anders zijn, wellicht zijn ze zelf tevreden 
met hun gekozen pad en in die zin alsnog geslaagd. 

6.4.3 Specialisme of impulscontrole problematiek?
Geweld
Onder de niet gestopte jongvolwassenen bevinden zich er twee die het label ‘specialisme 
geweld’ hebben gekregen. Deze jongens plegen voornamelijk geweldsdelicten en blijven 
hiervoor met de politie in aanraking komen. Deze strafbladen schetsen geen beeld van 
een berekenende crimineel, maar vooral van jongens die hun impulsen niet kunnen con-
troleren, hun emoties en agressie niet op een constructieve manier hebben geleerd te 
uiten en hun heil zoeken in een oplossing met geweld. Voetbalvandalisme kan daarnaast 
een kwestie van een kick zoeken en groepsdynamiek zijn. Opvallend is dat één van deze 
strafbladen niet alleen eindigt met geweld, maar daar ook mee begint. Dit doet vermoe-
den dat deze agressieproblemen al vanaf het begin van zijn criminele carrière spelen en 
er waarschijnlijk sprake is van verdere problematiek op psychiatrisch- of persoonlijkheids-
vlak. Al met al een agressieve, opvliegende man met een onvermogen dit te kanaliseren.

Box 4: Toelichting bij de personen die met name zijn veroordeeld voor  
geweld

1. Bekende volharder Faissal, 22 jaar, heeft in de periode van 2006 tot 2010 
politiecontacten gehad voor winkeldiefstal, heling, fietsdiefstal en autokraken. 
Van 2011 tot 2015 lijkt hij zich rustig te houden – wat kan worden verklaard 
door het feit dat hij in die periode een proeftijd heeft lopen – in deze jaren 
staan twee verkeersovertredingen geregistreerd (rijden zonder rijbewijs), waar-
voor hij respectievelijk een boete en een week detentie, subsidiair vijftien uur 
werkstraf krijgt. Hierna lijkt hij echter opnieuw te zijn begonnen. In april speelt 
een huiselijk geweld zaak, waarbij zowel partnermishandeling als mogelijk 
mensenhandel worden genoemd. Deze zaak wordt geseponeerd, het meisje 
wilde niks en gaf aan met name bang te zijn voor haar ouders. In overleg met 
zorgspecialisten werd besloten geen aangifte te doen. Hoewel er ook vermo-
gensdelicten op de achtergrond spelen, voert geweld de boventoon. Tot eind 
november 2015 zit hij vast voor een vernieling en er lopen nog verschillende 
zaken voor vernieling en mishandeling. Ook zijn er nog een aantal niet onher-
roepelijke zaken, voor zware mishandeling, verduistering en bedreiging. 

2. Het strafblad van een 26 jarige jongen begon met openlijk geweld in 2003 en 
2004, gevolgd in de jaren 2005 tot 2011 door weerspannigheid, verkeersde-
licten, inbraak, heling, mishandeling en fietsdiefstal. In 2012 vinden er be-
dreiging en mishandeling plaats en in 2014 wordt hij vrijgesproken voor het 
verlaten van een (plaats van) ongeval. In mei 2015 wordt hij aangeklaagd voor 
bedreiging, deze zaak staat nog open. Tot eind december 2015 zit hij vast voor 
geweld tegen de politie, eveneens gepleegd in mei 2015 naast belediging en 
weerspannigheid met letsel tot gevolg. Hoewel zijn proeftijd loopt tot septem-
ber 2017, wordt hij in januari 2016, nog geen maand na vrijlating, weer gepakt 
in bezit van een steekwapen. De zaak is nog niet gesloten, maar een boete is 
geëist. Naast deze zaken heeft hij in de loop der jaren een lijst aan verkeers-
overtredingen opgebouwd, deze zaken zijn inmiddels afgedaan.

Verkeer
De vraag of er sprake is van een specialisme, of veeleer van een probleem in de emo-
tie- en agressieregulatie, de onmacht impulsen te controleren, komt ook naar voren bij 
de jongemannen die ‘gespecialiseerd’ zijn in verkeersdelicten. Dit is waarschijnlijk geen 
bewuste keuze, maar het resultaat van iemand die zich niet wil laten beperken in zijn 
autorijden, ondanks afname van rijbewijs of het niet verzekeren van de auto en die graag 
zo hard rijdt als hij passend vindt. Daarbij is het maar zeer de vraag of deze jongvolwas-
senen verkeersdelicten beschouwen als ernstige feiten. Zoals Hans tijdens het interview 
veronderstelde dat dit geen delicten zijn, zien deze drie personen zichzelf wellicht ook als 
desisters. Wanneer iemand in het verleden is veroordeeld voor inbraak en geweld, wordt 
rijden onder invloed – hoe ernstig de gevolgen ook kunnen zijn – wellicht niet beschouwd 
als een serieus delict. Zwart-wit gesteld: inbraak is ‘slecht’ en valt onder criminaliteit, rij-
den met gevorderd rijbewijs of rijden onder invloed is niet toegestaan, maar niet ‘slecht’. 
Shapland & Bottoms (2011) hebben hier onderzoek naar gedaan en kwamen tot de con-
clusie dat er geen eenduidige vorm van conformiteit bestaat. De jongvolwassen, manne-
lijke veelplegers die zij spraken bleken verschillende ideeën te hebben over wat wel en 
niet ‘delinquent’ is en wanneer een conformistisch leven wordt geleefd. De grenzen die 
de overheid daar via de wet aan stelt, zijn met regelmaat niet in overeenkomst met de 
gedachten van deze jongvolwassenen. Shapland en Bottoms (2011: 264) stellen zelfs de 
vraag of het idee van een volkomen wetsgetrouw bestaan geen droombeeld is wanneer 
iemand een auto bezit. 
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Box 5: Toelichting bij de personen die voornamelijk zijn veroordeeld voor ver-
keersdelicten

1. Een 25 jarige jongeman komt in de periode 2004 tot 2013  in beeld voor ge-
weld, winkeldiefstal, mishandeling, inbraak, belediging en weerspannigheid. 
Vanaf 2008 (het jaar waarin hij achttien wordt) komen daar verkeersdelicten 
en –overtredingen bij. In 2014 wordt hij veroordeeld voor rijden onder invloed, 
rijden zonder geldig rijbewijs en het verlaten van een (plaats van) ongeval. 
Hiervoor krijgt hij een werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor opgelegd, 
met een proefperiode tot de tweede helft van 2017. Toch wordt hij in december 
2015 weer veroordeeld voor rijden onder invloed.

2. Een jongen van 26 is van 2005 tot 2009 vooral veroordeeld voor autokraak, 
heling en brommers stelen. Ook is hij veroordeeld voor het hebben van vals 
geld, vernieling en geweldsdelicten. Daar komt in 2010 tot 2012 inbraak, 
bedrijfsinbraak en inbraak met geweld en vrijheidsberoving bij. In de laatste 
jaren wordt hij niet meer veroordeeld voor deze zwaardere delicten, maar in 
december 2015 wordt hij gepakt voor rijden onder invloed en in januari 2016 
tweemaal voor rijden zonder geldig rijbewijs.

3. Een jongen van 26 werd in 2001 voor het eerst veroordeeld voor openlijk ge-
weld. In de jaren daarna kwamen daar mishandeling, vernieling en geweldsde-
licten bij, gevolgd door belediging, rijden onder invloed, wapenhandel/bezit en 
diefstallen. In 2012 en 2015 wordt hij nog tweemaal veroordeeld voor rijden 
onder invloed. 

Terugblikkend op de gegevens die zijn besproken over de 31 jongvolwassenen die niet zijn 
gestopt, komt een tweeledig beeld naar voren. Enerzijds onderscheiden we de personen 
die onverminderd zijn doorgegaan met hun levensstijl, dit zijn de vijftien generalisten, 
de zes specialisten in vermogensdelicten en de ene jongeman die zich heeft toegelegd 
op drugsdelicten. Het is niet gezegd dat deze personen kunnen worden omschreven als 
‘succesvolle’ criminelen, maar vaststaat dat zij nog regelmatig in beeld zijn voor delicten. 
Bij de specialisten in vermogen en opium richten zich die op een bepaalde soort delicten, 
voor de generalisten kunnen verschillende delicten worden onderscheiden, zoals beledi-
ging, autokraak, straatroof, inbraak, heling, mishandeling, verkeersdelicten, bezit van en 
handel in vuurwapens en hennepteelt en –handel. Tegenover deze groep die regelmatig 
opnieuw wordt veroordeeld voor zowel serieuze misdrijven als overtredingen, staan dege-
nen die zeker niet zijn gestopt, maar waarbij ook niet (meer) kan worden gesproken van 
een criminele carrière: het groepje van negen jongvolwassenen, waarvan er twee vooral 
zijn veroordeeld voor geweld, drie voor verkeersdelicten en vier voor verschillende kleine 
delicten. Zij zijn zeker niet de verharde criminelen die misschien werden verwacht na een 
delinquente levensstijl die inmiddels hun halve leven aanhoudt. Eerder lijkt er sprake van 
personen die moeite hebben hun emoties en agressie op een geaccepteerde wijze te 
reguleren, hun impulsen niet onder controle hebben en zich van de wet en gezag weinig 
aantrekken. Ondanks dat er bij de niet gestopte groep zeker meer specialisme wordt 
gezien dan bij de stoppers, ontstaat geen beeld dat deze groep zonder meer bestaat uit 
berekenende, koele criminelen die naar aanleiding van hun kosten-baten afweging hun 
brood verdienen met criminaliteit. Het resultaat is een allesbehalve homogene groep die 
lijkt te bestaan uit enerzijds de meer berekenende jongvolwassenen die hun criminele 
carrière voortzetten en anderzijds een groep die niet zozeer vóór de criminaliteit lijkt te 
hebben gekozen, alswel niet tégen de criminaliteit. 

6.5 HET PROCES 
Uit de interviews in het vorige hoofdstuk spraken verschillende ambities, toekomstver-
wachtingen, investeringen en wensen om al dan niet te veranderen. Voor specifiek deze 
jongvolwassenen is het interessant te weten hoe het verder is gegaan. De jongens die wa-
ren gestopt, hebben ze het volgehouden? De jongens die overtuigd waren dat ze het toch 
niet vol zouden houden, of die überhaupt geen wens in die richting hadden, plegen ze nog 
steeds delicten… of hebben ze zich bedacht? Terugkijkend op de verwachtingen die aan 
het einde van het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd, kan de conclusie worden getrokken 
dat deze grotendeels waarheid zijn geworden. In deze paragraaf worden de resultaten per 
fase besproken38.

6.5.1 Volharden 
De volharders, die door zowel hun woorden als hun daden lieten blijken geen wens te heb-
ben om te stoppen met criminaliteit zijn, op één na, inderdaad doorgegaan. Deze laatste 
is nu ruim twee jaar gestopt, maar heeft nog wel politiecontact gehad voor rijden zonder 
rijbewijs. Opvallend is wel dat er zich in deze groep geen specialisten richting vermogen 
bevinden. Aan het gedrag van twee van hen lijkt geen patroon, laat staan een plan ten 
grondslag te liggen. Zij vallen onder de ‘kleine criminelen’. Twee jongemannen plegen nog 
serieuze delicten, maar van generalistische aard. De laatste jongeman komt de laatste 
jaren enkel in beeld vanwege geweldsdelicten (mishandeling, vernieling, huiselijk geweld), 
waardoor er sprake lijkt te zijn van een ‘specialisme’ in geweld – de kanttekening hierbij is 
eerder in dit hoofdstuk besproken.

Hans, de volharder uit het vorige hoofdstuk sprak zich tijdens het interview duidelijk uit: 
‘Stoppen? Ja, als ik miljonair ben!’ Hij was enkele jaren geleden niet voornemens om zijn 
criminele bron van inkomsten op te geven en was van plan met ‘de wijze raad’ van zijn va-
der zijn delictpatroon aan te passen naar de meer covert delicten en ‘meer geld verdienen 
op een makkelijkere manier’. 

Inmiddels is Hans 25 jaar en hij heeft woord gehouden, tenminste, als hij nog geen 
miljonair is: hij is nog steeds crimineel actief. Echter, hij lijkt minder gericht bezig te zijn 
om zijn fortuin te vergaren dan hij tijdens het interview van plan was, en het is zeker niet 
gelukt om onder de radar te blijven. Sinds het interview begin 2012 is hij veroordeeld voor 
inbraak, belediging, verkeersdelicten, mishandeling en wapenbezit (waarbij een hoger be-
roep negatief uitpakte en hij een hogere straf kreeg), diefstal van een motor, er loopt nog 
een zaak voor wapenbezit en er staan vele verkeersovertredingen op zijn naam, meren-
deels rijden zonder rijbewijs. Al met al niet de meest verstandige keuzes voor iemand die 
uit handen van de politie wil blijven en op een makkelijker manier meer geld wil verdienen. 

Bovenstaande is afkomstig uit de informatie van justitie. De informatie uit GCOS 
biedt een verhelderend beeld van wat er zoal speelde in Hans’ leven. In december 2013 
gaat Hans bij een hulpverleningsinstelling wonen, tot hij daar terecht kon verbleef hij bij 
zijn ouders, met ambulante hulp. Ook krijgt Hans een Wajong, die hem volgens de hulp-
verlening rust biedt. De hulpverleningsorganisatie doet erg haar best voor hem, ze zorgen 
dat hij toch zijn werkstraf kan doen – al kwam hij niet opdagen en had hij geen identiteits-
bewijs – en ze regelen dagbesteding voor hem. Zo start hij begin 2014 bij een werktraject. 
Even lijkt hij zijn leven om te gooien. Er is nog een kleine smet op het verhaal als Hans 
aangetroffen wordt op een plek met anderen, waar allerlei dingen niet kloppen. Er staat 
een gestolen auto, met valse platen en er wordt een vals adres opgegeven. Maar Hans 
verzekert de hulpverlening dat hij er niks vanaf weet en daar op bezoek was. Van alle be-

38 In box 6 wordt per respondent kort benoemd wat de stand van zaken is tijdens 
 meetmoment 3.
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trokkenen was er niemand die wist hoe dit gekomen was. De hulpverlening gaat hiermee 
akkoord en noteert: ‘Hij wil zijn best doen en houdt zich aan gemaakte afspraken.’ In het 
voorjaar van april 2014 wordt er louter lof genoteerd: het gaat goed bij de instelling waar 
hij verblijft, hij houdt zich aan de afspraken, is niet altijd gemotiveerd maar is voornemens 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook zegt Hans toe een opleiding te zullen gaan volgen, 
maar geeft aan er op dat moment nog niet klaar voor te zijn. Het OM wordt niet ontvanke-
lijk verklaard als ze hem aanklagen voor een gestolen motor diezelfde maand. Een maand 
later doet hij op doordeweekse dagen enkele uren per dag vrijwilligerswerk en geeft hij aan 
de structuur prettig te vinden. Hierna blijft het een poos stil vanuit de hulpverlening, het 
is niet duidelijk of hij nog hulpverlening ontvangt. Er zijn nog wel wat registraties rondom 
delicten. Bezit van een vuurwapen in het voorjaar, nog een motordiefstal aan het einde 
van de zomer, tweemaal gepakt voor rijden zonder rijbewijs eind 2014 en begin 2015. En 
dan slaat het om. 

Begin 2015 wordt Hans aangehouden als hij 90 rijdt waar hij 30 mocht rijden, zonder 
rijbewijs, met een wietlucht en inbrekersspullen in de auto. Hij gaf geen richting aan en gaf 
geen voorrang. De auto is in beslag genomen. Er wordt geprobeerd contact te leggen met 
de hulpverleningsinstantie, maar dit lukt niet. De contactpersoon is onbereikbaar. Het is 
onduidelijk of hij nog vrijwilligerswerk doet. Hij ontvangt nog een Wajong, maar heeft geen 
toezicht en wil niet meewerken. Het jongerenwerk heeft geen toegang tot Hans en ziet 
hem niet op straat. Ook staat er geschreven dat hij hoge schulden heeft vanwege een PGB 
fraude. In een registratie van twee maanden later wordt dit verklaard: Er staat genoteerd 
dat de PGB die Hans ontving ongegrond is verklaard, omdat de cliënten van de instelling 
– die inmiddels een andere naam heeft – waarvan hij hulp ontving niet voldeden aan de 
voorwaarden voor een PGB. Over 2013 en 2014 zijn vorderingen ontstaan, waarvoor naar 
een oplossing wordt gezocht. Er wordt niet genoteerd of Hans ook een bezwaarschrift had 
opgesteld tegen de vorderingen, maar de redenen die zijn gegeven worden ongegrond 
verklaard. Hans moet nog een poosje in detentie voor oude straffen en er komen steeds 
kleine feiten naar voren, maar toch wordt besloten hem in het voorjaar van 2015 van de 
Top X lijst af te halen.

Hierna volgt geen nieuwe informatie meer over de ontwikkeling van Hans. Zou hij op-
recht hebben getracht zijn leven te beteren? Of zou hij de hulpverlening, die steeds zo hard 
voor hem liep – de Wajong, de PGB en een baantje regelde, een goed woordje voor hem 
deed bij zijn taakstraf – hebben ingezet als dekmantel voor zijn eigenlijke bezigheden? 
Tijdens het interview vertelde Hans zich bezig te houden met het handelen in auto’s en 
feit blijft dat hij betrokken was bij een situatie waarin een gestolen auto met valse platen 
werd ontdekt en niemand schuldig pleitte. 

6.5.2 Erkennen  
De fase van erkennen was een vraagstuk. Deze delinquenten spraken de wens uit op ter-
mijn te willen stoppen, maar hadden geen benul hoe en wanneer. Hoeveel tijd zouden zij 
nodig hebben om hun toekomstbeeld om te zetten in realiteit? De feiten zoals ze naar vo-
ren komen vanuit de justitiële documentatie wijzen erop dat het de meesten van hen (vier 
van de vijf) reeds is gelukt, wat betekent dat zij kort na het gesprek tijdens de tweede golf 
dataverzameling moeten zijn gestopt. Van deze vier hebben er twee nog wel een recent 
politiecontact gehad, voor een snelheidsovertreding en belediging respectievelijk. Eén 
van de erkenners is niet gestopt en lijkt zich te hebben toegelegd op vermogensdelicten.

Fouad gaf tijdens het interview aan dat ‘je je eigen wel fijner voelt (als je stopt)’ en dat als 
hij nog eens zoiets zou doen ‘dan moet het het wel waard zijn. Niet voor drie-, vierduizend 
euro, dat is zo weer op.’ Hij erkende dat stoppen gepaard gaat met voordelen, maar hij zag 

ook nog zeker de charme van zijn toenmalige leven en wist nog niet hoe hij de overstap 
zou maken. Het interview was eind september 2012, inmiddels is Fouad 25 jaar en lijkt 
hij die stap toch te hebben gezet. Na het interview heeft hij nog een paar politiecontacten 
gehad en er loopt nog een hoger beroep voor een uitspraak voor winkeldiefstal in maart 
2013. Begin 2014 is hij vrijgesproken voor een andere winkeldiefstal, maar heeft hij een 
boete gekregen voor belediging op diezelfde dag. Het zou kunnen dat Fouad zich tijdens 
een arrestatie voor een winkeldiefstal die hij niet had gepleegd, heeft laten gaan tegen de 
betreffende agent. Hierna wordt Fouad niet meer veroordeeld.

In GCOS staat geregistreerd dat Fouad in de periode van 2006 tot 2008 en in 2011 
een aantal maal in beeld is geweest voor diefstal, inbraak bij bedrijven, heling en rijden 
zonder rijbewijs. Ook staan de winkeldiefstallen uit 2013 en 2014 (vrijspraak voor deze 
laatste) erin. Hierbij staat de notitie dat de winkeldiefstal in 2013 samen met zijn vrien-
din zou zijn gepleegd. Voorts gaat het bergop met Fouad: in voorjaar 2014 heeft hij zijn 
toezicht en werkstraffen goed afgesloten en gaat hij in begeleiding bij een hulpverlenings-
organisatie. Het justitiële kader gaat eraf. In de zomer van 2014 staat genoteerd dat de 
hulpverlening toewerkt naar een voorzichtige uitbreiding van Fouads dagbesteding. Een 
laatste notitie van het OM in juli 2014 meldt: ‘bij een nieuw feit via ZSM dagvaarding en 
rapportage aanvragen, toewerken naar toezicht’. 

Ondanks dat Fouad zelfs nog eenmaal samen met zijn vriendin een winkeldiefstal 
lijkt te hebben gepleegd en zij dus wellicht geen factor vormt die hem van criminaliteit 
weerhoudt, heeft hij het voor elkaar gekregen zijn oude levensstijl de rug toe te keren. Het 
kan niet worden uitgesloten dat Fouad onder de radar doorgaat, maar gezien het hoge 
aantal veroordelingen dat hij eerder jaarlijks had, lijkt dit onwaarschijnlijk.
 
6.5.3 Voorbereiden
Van de voorbereiders was de verwachting dat zij hun poging zouden doorzetten en in-
derdaad zouden stoppen. Zoals reeds aangegeven wordt stoppen met een delinquent 
levenspatroon gezien als een worsteling en is emotionele en praktische steun van het 
netwerk van groot belang. Het slagen van de poging een ander leven op te bouwen is in 
die zin wellicht regelmatig ook afhankelijk van het succes in het vinden van woonruimte 
en een baan of andere dagbesteding en het verkrijgen van een (regulier) inkomen. Voor 
drie van de vier voorbereiders lijken hun pogingen echter geslaagd, voor twee na een ge-
neralistische carrière, voor één na een specialisatie in vermogen. Voor deze laatste moet 
echter worden toegevoegd dat zijn laatste geregistreerde delict is gepleegd in 2009 en 
de vermogensdelicten waar het om gaat bestaan uit winkeldiefstal, inbraak, straatroof 
en diefstal39. Er is dus niet zozeer sprake van een harde kern vermogenscarrière, als wel 
van een jongen die een periode delicten heeft gepleegd en dit met name deed voor het 
geld. Voor de vierde voorbereider ziet het heden er anders uit, hij is niet gestopt en pleegt 
voornamelijk vermogensdelicten, afgewisseld met stevige geweldsincidenten. 

Abas zat in detentie toen hij in februari 2013 vol goede voornemens tijdens het interview 
sprak over zijn toekomst en zijn plannen om daar te komen. ‘Ja, je hoort ze wel praten, van 
dit, van dat. Maar ik denk gewoon eh, gewoon praten om erbij te horen. Anders zat je echt 
niet vast, als je goeie plannen had. Als iemand tegen mij zegt van ‘ik weet een goeie klusje 
voor jou’, zou ik zeggen ‘doe het lekker zelf, als hij zo goed is, die klusje’.’ Abas vertelde 
dat hij lering trok uit de middelbare mannen in detentie, tegen die tijd wilde hij getrouwd 

39 Deze jongen is Mounir. Ook tijdens meetmoment 2 werd hij gezien zijn delicten al gerekend tot 
de stoppers, maar omdat hij lange tijd vast heeft gezeten en tijdens het interview pas net op 
vrije voeten was (en dus niet in staat nieuwe delicten te plegen) en zijn nieuwe leven nog volop 
aan het opbouwen was, is hij wat betreft de stadia tot de voorbereiders gerekend.
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zijn en drie, vier kinderen hebben, zeker niet meer vastzitten. En dat lijkt hem gelukt. Na 
de detentie tijdens welke we hem spraken, voor delicten uit 2012, wordt er nog eenmaal 
een melding gemaakt door justitie. Dit was begin 2016 voor een verkeerszaak waar hij 
een boete van 90 euro voor krijgt, ten tijde van de dataverzameling is deze uitspraak nog 
niet onherroepelijk.

In GCOS is meer achtergrondinformatie te vinden over hoe Abas’ leven verder is 
verlopen. Eind 2012 ziet het er nog somber uit, hij wordt ISD waardig verklaard en zou 
lid zijn van een criminele groep. Hij zou met de auto zijn ingereden op een politieagent40. 
Aandachtspunten volgens GCOS waren alcoholgebruik, huisvesting en inkomen. Er wordt 
een reclasseringstraject geadviseerd voor 2013, al zou hij nergens aan willen meewerken. 
Interventies moesten worden gebaseerd op een RISC die nog moest worden afgenomen.  
Echter, na zijn detentie lijkt het snel vooruit te gaan. 

Tegen de zomer van 2013 verhuist hij naar Friesland. Dit is exact zoals hij vertelde 
tijdens het interview: ‘I: Hoe zou je leven eruit zien als je geen delicten had gepleegd? A: 
Ik denk het zou perfect zijn. Ja, als ik werk had, ik had het perfectste leven. I: En wat voor 
werk zou dat zijn dan? A: Het zou me niet eens uitmaken, als ik maar een inkomen had. 
Als ik m’n moeder ook trots kon maken. Dan had ik een eigen werk en dan zou ik gaan 
sporten. Dan had ik wat te doen, zeg maar. Het is nu gewoon, je werkt niet, je verveelt je 
gewoon, zeg maar. I: Waar zou je dan wonen? A: Ik zou… Ja, waar zou ik wonen? Dat is een 
goeie vraag. Ik denk Friesland. Dat lijkt me toch een echt rustige omgeving, waar je echt 
tot jou zelf komt. Dat lijkt me erg mooi. En niemand kent jou. Ik heb daar acht maanden 
zo gewoond en het was gewoon echt voor mij perfect. Ik leerde allemaal nieuwe mensen 
kennen en voetballen. Ik zat op voetbal daar. Ik deed gewoon mijn ding daar en je begint 
opnieuw. En dat is het belangrijkste, ik denk voor iedereen. Als die slechte dingen heeft 
gedaan in een omgeving, dat je dan uit die omgeving weggaat en dat je op een plaats komt 
waar het rustig is. Waar die nieuwe, nieuwe ik kan zijn. Die hoeft zich niet te bewijzen, wat 
dan ook, noem maar op.’

De registraties in GCOS melden hierna dat hij in maart 2013 een straatroof zou heb-
ben gepleegd, die nergens meer terugkomt in de stukken van justitie en waarvoor hij niet 
is veroordeeld. Hierna wordt gerapporteerd dat er nog een paar nachtelijke aanhoudingen 
zijn geweest, maar geen feiten meer. Gevolgd door het bekende: ‘bij nieuw feit voorgelei-
den en rapportage aanvragen en toewerken naar toezicht’. Abas lijkt zich aan zijn plan te 
hebben gehouden en is zijn ‘nieuwe ik’ geworden om ‘het perfectste leven’ te gaan leiden.
 
6.5.4 Consolideren
De stoppers van drie jaar geleden zijn nog immer alle zes gestopt volgens de justitiële 
informatie. Van hen hebben er drie, de helft, gedurende de laatste drie jaar nog politiecon-
tact gehad. Respectievelijk voor openbare dronkenschap met Oud & Nieuw, een openbare 
orde delict en gevaarlijk rijgedrag zonder slachtoffer. Dit bevestigt het beeld dat, hoe 
overtuigd deze jongvolwassenen ook waren niet meer terug te vallen, karaktertrekken 
incidenteel de overhand hebben. Even lak aan de politie, even kijken hoe hard deze auto 
kan. Spanning en sensatie zoeken, of de oude weerstand tegen regels, komen soms nog 
aan de oppervlakte. Maar over het algemeen zijn deze jongemannen erin geslaagd hun 
leven op te bouwen binnen de kaders van de wet, wat overeen komt met de verwachting.

Ibrahim, de jongeman met de moeilijke start in het leven, die tijdens het interview in febru-
ari 2013 al aangaf ‘hartstikke tevreden’ te zijn met zijn keuze om te stoppen, heeft voet 
bij stuk gehouden. Inmiddels is hij 24 jaar en er is geen enkele melding meer over hem te 
vinden. ‘Ik wist gewoon dat ik ging veranderen’ en dat is hem blijvend gelukt.

40 Abas vertelt hierover tijden het interview en houdt vol dat hij de agent niet heeft gezien.

box 6: Overzicht van de 21
Onderstaand volgt een overzicht per fase van de jongvolwassenen die tijdens de 
tweede golf dataverzameling zijn geïnterviewd. Per respondent wordt aangegeven: 
of hij is gestopt of niet – en zo ja, hoe lang -; 
of er een recent politiecontact is geweest (afwijkend van de criminele carrière); 
welk delictpatroon zichtbaar werd uit de justitiële documentatie.

Volharden
Hans: Niet gestopt, kleine crimineel (box 3, nummer 4) 
Jordan: Niet gestopt, kleine crimineel (box 3, nummer 1)
Bobbie: Niet gestopt, generalist
Nabil: Twee jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 5), generalist
Faissal: Niet gestopt, geweld (box 4, nummer 1)
Mustafa: Niet gestopt, generalist (opvallend weinig geweld op strafblad, alleen een 
keer bedreiging, terwijl hij specifiek tijdens het interview noemt maar geweld te gaan 
gebruiken, omdat de straf dan lager zou uitvallen. Hij lijkt dat in de praktijk niet toe 
te passen.)

Erkennen
Mohammed: Niet gestopt, vermogen
Michael: Drie jaar gestopt, generalist
Abdel: Drie jaar gestopt, recent politiecontact, generalist (box 1, nummer 9)
Fouad: Op vijf dagen na drie jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 11), 
generalist
Marco: Tweeënhalf jaar gestopt, generalist

Voorbereiden
Ryan: Niet gestopt, vermogen
Zakaria: Tweeënhalf jaar gestopt, generalist
Mounir: Drie jaar gestopt, vermogen 
Abas: Drie jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 6), generalist

Consolideren
Ibrahim: Drie jaar gestopt, generalist
Badr: Drie jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 13), geweld
Hamza: Drie jaar gestopt, vermogen
Mike: Drie jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 12), generalist
Dennis: Drie jaar gestopt, generalist
Roel: Drie jaar gestopt, recent politiecontact (box 1, nummer 8), generalist

6.6 CONCLUSIE
Voor dit derde en laatste meetmoment was beoogd van de 79 respondenten nogmaals na 
te gaan of zij nog in contact waren met politie en justitie. Hiervoor zijn de actuele justitiële 
dossiers uit JD Online bestudeerd en geanalyseerd. Daarnaast zijn van de jongvolwassen- 
en die bekend waren bij het Veiligheidshuis Utrecht de gegevens uit het systeem GCOS 
gefilterd, om meer achtergrondgegevens te hebben bij de juridische informatie. Alle 79 
jongvolwassenen konden opnieuw worden gevonden.

Een totaal van 40 jongvolwassenen – inclusief grensgevallen – was meer dan drie 
jaar gestopt, op een gemiddelde leeftijd van 22,4 jaar. Dit is een verdubbeling van het 
aantal drie jaar gestopte personen ten opzichte van het tweede meetmoment (19 perso-
nen). Tijdens het tweede meetmoment bleek dat 28 personen voldeden aan het predicaat 
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‘gestopt’ als een criterium van twee jaar werd aangehouden. Dit leverde een aantal vals 
positieven op, het beeld vertroebelde vanwege het incapacitatie effect. Bij het derde 
meetmoment waren, naast de 40 personen die meer dan drie jaar waren gestopt, een 
verdere zes ruim tweeënhalf jaar gestopt en twee personen meer dan twee jaar, op een 
gemiddelde leeftijd van 22,10 en 23,4 jaar. In totaal is dat een aantal van 48 ‘gestop-
te’ jongvolwassenen, een toename van twintig personen ten opzichte van het tweede 
meetmoment. In vijf gevallen van de ‘twee jaar stoppers’ kan op basis van de juridische 
informatie enige vorm van een incapacitatie effect ook tijdens dit meetmoment niet wor-
den uitgesloten. Van de stoppers van het derde meetmoment waren er 42 gestopt na 
een generalistisch delictpatroon en waren er twee en vier gestopt na respectievelijk een 
specialisatie in geweld en vermogen. Een aanzienlijk aantal, 19 jongvolwassenen, zijn in 
de laatste jaren nog wel in contact geweest met de politie, maar voor een delict dat zoveel 
afweek van hun criminele carrière, dat de verwachting is dat deze carrière wel ten einde 
is. Voor vier personen die aan het criterium van stoppen voldoen (de laatste drie jaar geen 
nieuwe registraties), bestaat op basis van de justitiële gegevens het vermoeden dat zij in 
feite nog niet zijn gestopt. 

De negentien stoppers die gedurende de laatste twee tot drie jaar nog in contact zijn 
gekomen met de politie, voor een delict dat een breuk lijkt te vormen met hun voormalige 
criminele gedrag, lijken met dit incident nog eenmaal de fout in te gaan. Zoals is uitgelegd, 
gaat dit om ‘domme’ en ‘zinloze’ overtredingen, die een zweem van roekeloosheid en im-
pulsiviteit over zich hebben. Nog één keer gewoon doen wat op dat moment goed voelt, 
zonder er eerst over na te denken of het de meest verstandige keuze is. Al met al lijken 
deze personen wel degelijk te hebben gebroken met hun oude levensstijl, maar hebben ze 
nog niet altijd hun gedrag onder controle. Dit ondersteunt de gedachte dat stoppen met 
criminaliteit een worsteling is en dat het afscheid nemen van bepaald gedrag meestal niet 
in één keer lukt. 

Voorts werd duidelijk dat 31 jongvolwassenen nog steeds crimineel actief zijn. Het 
grootste deel van deze 31 personen die hebben volhard in hun criminele carrière, lijken 
hier op basis van de justitiële gegevens niet gericht mee aan de slag te zijn gegaan. 
Van hen zijn er zes die zich hebben toegelegd op – of in elk geval meestal zijn veroor-
deeld voor – vermogensdelicten. Een van de 31 houdt zich voornamelijk bezig met opium. 
Vermogensdelicten en opium zijn soorten criminaliteit waarmee waarschijnlijk inkomsten 
worden beoogd. Van deze soorten criminaliteit kan men zich indenken dat een individu 
dit overdenkt en bewust besluit dit pad te volgen. De overige volharders zijn veroordeeld 
voor geweld (twee), ernstige verkeersdelicten (drie), kleine criminaliteit (vier) of een de-
lictpatroon van generalistische aard (vijftien). Uit deze strafbladen spreekt geen plan, 
de kosten/baten analyse valt hoogstwaarschijnlijk negatief uit en tussen de regels door 
komt een beeld naar voren van impulsiviteit en moeite met het aanpassen aan regels en 
gezag. Aangaande de twee personen die nog zijn veroordeeld voor geweld en de drie die 
de laatste jaren zijn veroordeeld voor verkeersdelicten, kan de vraag worden gesteld of zij 
wel echt zijn doorgegaan met criminaliteit. De daden moeten worden bezien in de context 
en de kans is zeker aanwezig dat deze jongemannen zelf vinden dat ze zijn gestopt (verg. 
Shapland & Bottoms, 2011). 

Over het algemeen komen de resultaten van de 21 jongvolwassenen die zijn geïnter-
viewd, overeen met het stadium waar zij op basis van hun uitspraken bij zijn ingedeeld. 
Het is niet onverwacht dat vijf van de zes volharders inderdaad hebben volhard, noch dat 
alle zes de consoliderende jongeren van toen nog steeds zijn gestopt. Hoopgevend is 
dat van de vijf erkenners en de vier voorbereiders er respectievelijk vier en drie ook zijn 
gestopt en zij dus zeker bezig waren zich emotioneel en/of praktisch voor te bereiden op 
een leven buiten de criminaliteit. 

Wat opvalt is dat de twee respondenten die tijdens de interviews aangaven de na-
delen van criminaliteit in te zien en het stoppen te overwegen, respectievelijk al bezig te 
zijn voorbereidingen te treffen, maar toch zijn doorgegaan zich beiden hebben toegelegd 
op vermogenscriminaliteit. Deze uitspraak moet gezien het kleine aantal van twee per-
sonen met de grootste voorzichtigheid worden gedaan, maar het zou erop kunnen wijzen 
dat wanneer stoppen wordt overwogen, maar er toch wordt gekozen voor criminaliteit, dit 
meer voortkomt uit een bewuste beslissing. Als deze beslissing dan wordt gemaakt in het 
voordeel van criminaliteit, wordt er daarom ingezet op de meest winstgevende vorm van 
criminaliteit.

Tijdens deze golf dataverzameling zijn de 79 jongvolwassenen gemiddeld 25,4 jaar 
oud, een leeftijd die valt in de periode van de jongvolwassenheid (Arnett, 2000; 2007). 
In het jaar 2000 geeft Arnett nog aan dat de jongvolwassenheid rond de leeftijd van 25 
overgaat in volwassenheid, in 2007 stelt hij dat bij naar de ‘late twenties’ en zelfs ‘early 
thirties’. Ook de onderzoeksresultaten die aantonen dat de hersenontwikkeling van de 
frontale cortex en de ontwikkeling van het empathisch vermogen doorontwikkelen tot 
iemands 25ste levensjaar doen vermoeden dat een groter deel van deze 79 jongvolwassen- 
en over twee à drie jaar wel degelijk tot de groep stoppers zullen behoren. De toename 
van het aantal stoppers tussen meetmoment 2 en 3 (over een periode van vier jaar) is 
aanzienlijk: van 28 naar 48 personen. Op dit moment zijn 40 personen meer dan drie jaar 
gestopt en 48 meer dan twee jaar. Van de 31 nog actieve veelplegers kan de vraag worden 
gesteld of de vijf die nog ‘slechts’ werden veroordeeld voor geweld- en verkeersdelicten 
nog daadwerkelijk ‘crimineel’ actief zijn. Eveneens zou het, gezien de hersenontwikkeling, 
niet vreemd zijn als de vier kleine criminelen op basis van een kosten – baten analyse ook 
tot de conclusie komen dat hun gedrag hen weinig tot niks oplevert. Aan de andere kant 
is het negeren van wetten en regels al vele jaren een gewoonte en is criminaliteit binnen 
families geen uitzondering, wat de overstap naar normatief gedrag en een conventioneel 
bestaan voor een deel van deze groep wellicht ook duurzaam complex maakt. Al met al 
zou het beeld er over enkele jaren wederom heel anders uit kunnen zien, maar is er tevens 
een grote kans dat niet alle 79 jongvolwassenen tegen die tijd zijn gestopt.
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7.1 INLEIDING
Aan de hand van de gegevens die gedurende de drie meetmomenten zijn verzameld en ge-
analyseerd, worden in dit hoofdstuk tot slot de onderzoeksvragen beantwoord. Daarnaast 
wordt gekeken wat er terecht is gekomen van de verwachtingen die gedurende het onder-
zoek zijn ontstaan en zullen de noties die naar voren kwamen uit de verkennende studie 
(zie hoofdstuk 2) waar passend opnieuw worden behandeld aan de hand van de nieuwe 
bevindingen. Ook zullen de theorieën en onderzoeksresultaten van andere onderzoeken 
hierin worden meegenomen. In hoeverre zijn de ideeën van Laub en Sampson terug te 
vinden in de verhalen van de Nederlandse jongvolwassenen anno 2011/2012? En de 
emotionele transformaties die Giordano et al. (2007) zagen in desisters, bleken die ook 
uit dit onderzoek? De volgende onderzoeksvragen zullen één voor één worden nagelopen 
en beantwoord; 1) Hoeveel participanten zijn er gestopt per meetmoment, hoeveel niet? 
2) Hoe verloopt het proces van stoppen met criminaliteit (desistance) onder jongvolwas-
sen veelplegers? 3) Welke rol speelt motivatie in dit proces? 4) Welke (andere) positieve 
of negatieve factoren zijn van belang in het proces van stoppen met of juist volharden in 
criminaliteit door jongvolwassen veelplegers?

7.2 ONDERZOEKSVRAAG 1: STOPPERS EN NIET STOPPERS IN AANTALLEN

7.2.1 De cijfers
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag hoeveel participanten er zijn 
gestopt per meetmoment en hoeveel participanten zijn doorgegaan met hun criminele 
levensstijl. 

Het eerste meetmoment is gebaseerd op een random selectie van 81 minderjarige 
veelplegers, van wie de processen-verbaal naar het OM werden gestuurd en die vervol-
gens een parketnummer toegewezen hadden gekregen. De jongeren waren op dit moment 
gemiddeld 16,8 jaar oud. Over de relatief kleine groep minderjarige veelplegers bestonden 
zorgen. Hoe moeten deze hardnekkig delinquente jongeren, die voor veel onrust en scha-
de zorgen, tegemoet worden getreden? En, daaraan voorafgaand, wie zijn het eigenlijk? 
Tijdens het eerste meetmoment waren dus alle 81 minderjarigen in contact met politie 
en justitie. 

Tijdens het tweede meetmoment waren de jongeren inmiddels gemiddeld 21,8 jaar 
oud. Van de oorspronkelijke 81 waren er nog 79 over, vanwege een overlijden en een 
emigratie. Wanneer een criterium van drie jaar geen contact met politie en justitie werd 
aangehouden, kon worden geconcludeerd dat negentien personen (24%) waren gestopt 
met het plegen van delicten – met inclusie van vijf grensgevallen. Als dit criterium werd 
vastgesteld op twee jaar geen contact met politie en justitie, konden een volgende negen 
jongeren – ook hier met inclusie van een grensgeval – dus in totaal 28 jongeren (35,4%) 
tot de stoppersgroep worden gerekend. Dit laatste cijfer moet echter met voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd, daar er bij nadere analyse sprake bleek te zijn van het incapa-
citatie-effect: een jongen leek gestopt, terwijl hij in feite gedurende die jaren in detentie 
zat. Bij alle acht anderen was sprake van een lopende proeftijd of het uit moeten zitten 
van nog (een) korte detentie(s), wat kan hebben geleid tot een keuze zich rustig of onder 
de radar te houden. Ook kan niet genoeg worden benadrukt dat in alle gevallen rekening 
moet worden gehouden met het dark number effect: niet alle delicten komen bij de politie 
en in de officiële registratie terecht. De daling in het totale delictcijfer die zichtbaar was 
in de grafiek van meetmoment 241 zette niet door, zoals te zien was in de grafiek van 

41 Zie figuur 5.1

meetmoment 3. Dit optimistische beeld van een dalend delictcijfer werd naar alle waar-
schijnlijkheid veroorzaakt doordat de data in september werden verzameld, toen het jaar 
nog niet afgesloten was.

Het laatste meetmoment, waarbij nog steeds 79 personen konden worden terugge-
vonden, vond plaats toen de jongvolwassenen gemiddeld 25,4 jaar oud waren. Met ge-
bruik van het drie jaar criterium konden 40 van hen (50,6 %), inclusief drie grensgevallen, 
tot de stoppers worden gerekend42. Wanneer het criterium werd verlaagd naar twee jaar, 
bleken 48 personen (60,8%) gestopt, waaronder nog één grensgeval naast de eerdere 
drie. Dat betekent dat 31 jongvolwassenen de afgelopen twee jaren hun criminele gedrag 
hebben voortgezet. Concreet houdt dit in dat zij nog voor een verscheidenheid aan de-
licten in contact zijn geweest met politie en justitie: mishandeling, huiselijk geweld, ver-
nieling, diefstal, ernstige verkeersdelicten, inbraak, het telen van drugs en handel hierin, 
wapenbezit en –handel, bedreiging met zware mishandeling en doodslag, deelname aan 
een criminele organisatie, zijn een aantal voorbeelden. Voor sommigen is duidelijk dat zij 
met name gewelds- of vermogensdelicten plegen, maar de meesten hebben (nog) een 
generalistisch delictpatroon. Ook werden er vele verkeersovertredingen gepleegd, voor 
sommigen voegden deze overtredingen meerdere bladzijden aan hun strafblad toe43. In 
een volgende paragraaf zal verder op specialisme versus generalisme in worden gegaan 
en zullen de exacte hoeveelheden per groep worden genoemd. Wat ook opvalt is dat, 
hoewel alle jongeren inmiddels volwassen zijn, sommigen ook nog worden veroordeeld 
voor ‘typische jeugddelicten’ zoals autokraken. Hoewel dit delicten zijn waarvan de res-
pondenten aangeven dat ze er hun criminele carrière mee begonnen zijn, is het dus niet 
(voor iedereen) zo dat ze daarmee stoppen als ze ouder worden. Tevens werd duidelijk 
dat er weinig verschillen zijn tussen de groep stoppers en niet stoppers ten aanzien van 
veelvoorkomende problemen. Alleen de factor psychiatrische problematiek werd vaker 
genoteerd voor de niet stoppers dan voor de stoppers. Dit zou een rol kunnen spelen bij 
de mogelijkheid en bereidheid tot stoppen.

7.2.2 Criterium
Wat betreft de bovengenoemde cijfers kan ten eerste de conclusie worden getrokken dat 
een criterium van drie jaar een betrouwbaarder beeld geeft dan een criterium van twee 
jaar geen politie- of justitiecontacten meer hebben gehad. Tijdens  het tweede meetmo-
ment – september 2012 – werd duidelijk dat een criterium van twee jaar vals positieve 
resultaten oplevert, vanwege het incapacitatie-effect dat gold voor een jongere en facto-
ren als een proeftijd die een rol kunnen hebben gespeeld in het criminele patroon van de 
andere acht. Toch gaf het tweede meetmoment reden om met licht optimisme de resul-
taten van het derde meetmoment tegemoet te zien. Bij een criterium van drie jaar waren 
negentien jongeren gestopt, maar een volgende negen leken al twee jaar gestopt. Dat 
maakte de verwachting aannemelijk dat een jaar later het aantal stoppers relatief sterk 
zou zijn toegenomen (toename van 19 naar 28). 

Het derde meetmoment bevestigde het positieve beeld dat was ontstaan naar aan-
leiding van het tweede meetmoment. Het aantal stoppers (bij een gehanteerd criterium 

42 Van vier individuen die volgens het gebruikte criterium (de laatste drie jaar geen nieuwe politie 
of justitie registraties) zijn ingedeeld bij de stoppers wordt, zoals toegelicht in hoofdstuk 6, 
vermoed dat zij zich niet van de criminaliteit hebben afgekeerd.

43 Zo is er een jongere die alleen in de afgelopen vijf jaar (overtredingen worden na vijf jaar van het 
strafblad gewist, dus de overtredingen van voor die tijd waren van het strafblad gewist) 1790 
euro aan boetes heeft betaald, waarbij bovendien geldt dat er nog vier boetes openstaan, 
waarover nog geen rechterlijke uitspraak is gedaan. Voor twee van deze openstaande boetes 
heeft het OM al een boetebedrag bepaald, van in totaal 630 en 340 euro, respectievelijk.
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van drie jaar) bleek eind december 2015 inmiddels op 40 te liggen, een toename van 
21 personen ten opzichte van meetmoment 2. De cijfers voor het criterium van twee 
jaar lieten een vergelijkbare stijging zien. Daarbij was het totale aantal stoppers (drie en 
twee jaar) toegenomen van 28 naar 48. Dit is eveneens een grote toename en bedraagt 
in totaal meer dan de helft van de volledige groep. Ook voor dit meetmoment is gekeken 
naar mogelijke vals positieven. Er bleken er drie te zijn voor het criterium van drie jaar en 
één voor het criterium van twee jaar. Op basis van de strafbladen en informatie van de 
ketenpartners over deze vier personen is twijfel over hun stoppen gegrond. Om consistent 
te blijven is besloten hen toch in te delen bij de stoppers, met een duidelijke kanttekening, 
tijdens het tweede meetmoment zijn (mogelijk) vals positieven eveneens met kantteke-
ning tot de stoppers gerekend. 

7.2.3 Generalisten en specialisten
De verwachting was dat jongeren die langer doorgaan met criminaliteit zich op één of ande-
re wijze specialiseren, om zo de voordelen te maximaliseren en de nadelen te minimalise-
ren. Kortom, een zekere mate van rationele keuze wat betreft doorgaan. Dit was ook een 
ambitie die uit de interviews met de volharders sprak: delicten plegen die veel opbreng- 
en en zoveel mogelijk uit zicht van de politie blijven; slimmer worden, meer geld verdienen 
op een makkelijkere manier. Met name de keuze voor ofwel vermogensdelicten, ofwel 
opiumdelicten is verklaarbaar vanwege de opbrengst, respectievelijk het meer verborgen 
karakter van de delicten en een mogelijk lagere pakkans. Om te onderzoeken of deze 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden, is met een verdiepende analyse gekeken of er sprake 
was van specialisatie onder de 31 jongvolwassenen die doorgingen met hun criminele 
levensstijl. Dit bleek slechts bij een deel het geval: twee participanten zijn voornamelijk 
veroordeeld voor geweldsdelicten; zes voor vermogensdelicten; één voor opiumdelicten en 
drie voor (herhaaldelijke, ernstige) verkeersdelicten. Tegenover deze twaalf ‘specialisten’ 
staan echter vijftien volharders die tot de generalisten konden worden gerekend. 

De vier laatste volharders bleven in contact komen met politie en justitie, maar dit 
was voornamelijk voor ‘kleinere zaken’: te hard rijden, een agent beledigen, de openbare 
orde verstoren, een motor stelen, kortom delictgedrag waar geen patroon in zit en dat 
weinig op lijkt te leveren, behalve een directe behoeftebevrediging door het onmiddellijk 
gevolg geven aan impulsen. Zij werden getypeerd als kleine criminelen. Opmerkelijk is dat 
daartoe ook twee geïnterviewde volharders kunnen worden gerekend (Hans en Jordan) die 
tijdens de gesprekken zo hoog opgaven van de voordelen van hun criminele carrière, het 
grote geld dat ze verdienden en het feit dat ze deze standaard nooit zouden willen inruilen 
tegen een baan van 9 tot 5 onder een baas voor een gemiddeld salaris. Nu kan niet wor-
den uitgesloten dat ze slechts gepakt zijn voor de kleinere delicten en buiten beeld zijn 
gebleven voor de grote slagen die ze wilden slaan, maar het beeld dat uit hun strafblad 
naar voren komt is weinig ‘succesvol’. Hans werd eerder onder meer veroordeeld voor 
mishandeling, inbraak, straatroof  en een gewapende woningoveral, geen kleine delicten 
voor een jongen van 19, 20, 21 jaar. Tijdens het interview gaf hij aan zijn geld te willen 
gaan verdienen met heling en wiethandel, hij wilde pas stoppen als hij tien miljoen had 
verzameld. Van dit plan lijkt weinig terecht gekomen, het laatste delict waarvoor hij is 
veroordeeld is de diefstal van een motor en er staat nog een zaak over wapenbezit open. 
Voor Jordan is het beeld al weinig anders. Hij richtte zijn pijlen eerder op inbraak en vertel-
de in het interview over kluizen met dertig duizend euro erin. De laatste delicten waarvoor 
hij nu is veroordeeld zijn autokraak, straatroof, fietsendiefstal, rijden zonder rijbewijs en 
diefstal. De grote verhalen van de volharders blijken op termijn niet zo imponerend als ze 
wilden doen geloven.

De vier kleine criminelen, die niet alleen een generalistisch delictpatroon lieten zien, 
maar een delictpatroon dat tevens bestond uit delicten die vrijwel niks opleveren en juist 
erg zichtbaar zijn, worden niet gerekend tot de specialisten. Dit betekent dat maar twaalf 
van de 31 niet gestopte personen specialisten zijn. Van die twaalf zijn er nog een verdere 
vijf van wie het specialisme twijfelachtig is, te weten de twee personen die vooral gewelds-
delicten pleegden en de drie verkeersovertreders. Zoals ook in het vorige hoofdstuk is 
besproken, is het de vraag of iemand zich bewust specialiseert in één van deze vormen 
van criminaliteit en of er sprake is van een zekere rationele keuze om door te gaan. Want 
hoewel gewelds- en verkeersdelicten erg schadelijk zijn voor de maatschappij en specifiek 
voor de slachtoffers, levert het de delinquenten zelf weinig tot niks op en zijn deze delicten 
wel degelijk zichtbaar voor de politie. Wat betreft die eerste categorie, verkeersdelicten, 
hoe groot de gevolgen ook kunnen zijn, iemand die ‘alleen’ verkeersdelicten pleegt, is geen 
veelpleger. Een criminele carrière in verkeersdelicten is een vreemd idee. En feitelijk geldt 
ditzelfde voor geweldsdelicten, tenzij wellicht voor voetbalvandalisme, dat wel structureel 
en georganiseerd kan plaatsvinden. Is een veelvoud aan geweldsdelicten doorgaans een 
specialisatie of een emotie- of agressie regulatie probleem? Vermogensdelicten worden 
gepleegd met het oogmerk lucratief te zijn en worden door sommigen zelfs als een vorm 
van werk beschouwd. Hoewel geweld op de korte termijn misschien bevredigend of zelfs 
opluchtend kan werken, lijkt dit geen verdere (materiele) beloning in zich te dragen44. De 
mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat deze jongvolwassen mannen voornamelijk een 
verstoorde emotie- en agressie regulatie hebben en naar geweld grijpen, omdat ze hun 
woede niet op een adequate manier kunnen uiten. Dit alles vraagt om de conclusie dat er 
van specialisatie nog bijna geen sprake is. Wellicht ontwikkelt dit zich meer als jongeren 
ouder zijn en hun hersenontwikkeling is voltooid, wat hen helpt bij impuls- en emotie regu-
latie, plannen en het overzien van lange termijn consequenties (Crone, 2008; Doreleijers 
& Fokkens, 2010: 24; Donker, Bulten, Thornberry & Matsuda, 2015: 114). Hierbij zij ech-
ter opgemerkt dat dit onmogelijk met zekerheid kan worden gezegd. Juist de onzichtbare 
vormen van criminaliteit, de ‘slimmere’, lucratieve delicten, worden misschien niet gezien. 
De kleine criminelen hebben misschien een winstgevende, illegale handel naast de ‘zin-
loze’ delicten waarvoor ze zijn veroordeeld. Het dark number in het algemeen en juist de 
aard van de covert delicten specifiek, maken dat dit voorzichtig moet worden bezien. Hier 
tegenover kan echter wel worden gesteld dat de politie de veelplegers al jaren kent en 
hen goed in de gaten houdt, iets waar sommige jongeren in de interviews ook over klagen. 
Voor deze groep bekende veelplegers is het aantal onopgemerkte delicten dus misschien 
niet te vergelijken met dat van minder frequente daders, puur omdat de politie de focus 
meer op de haar bekende veelplegers zou kunnen leggen. 

7.2.4 Niet volkomen uit beeld
Zoals in het vorige hoofdstuk werd gesteld, zijn niet alle jongvolwassenen die al minimaal 
3 jaar zijn gestopt volledig uit beeld bij de politie. Ze hebben echter wel grote verschillen 
in hun delictpatroon laten zien en ‘are now experiencing near zero offending rates’ (Bush-
way, Brame & Paternoster, 2004: 89). King (2012) vermoedt dat deze overtredingen een 
reactie zijn op de onzekerheid over een gebrek aan controle die een desister kan ervaren 
tijdens het proces van stoppen. Hoewel een individu namelijk zeker keuzes kan maken die 
van invloed zijn op zijn toekomst (agency), zijn er ook altijd structurele en culturele facto-
ren die meespelen en interacteren met deze keuzes (Bottoms, 2014). De keuzes die een 
individu maakt, worden dus gemaakt onder omstandigheden waarover een individu weinig 
of geen controle heeft. Dit kan onzekerheid opleveren bij iemand die zich in het proces 

44 Er zal uit onderzoek naar geweld misschien zijn gebleken dat geweld op enig vlak wel belonend 
is, hier wordt puur materieel gewin bedoeld.
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van desistance bevindt en in reactie op deze onzekerheid kan een desister soms nog een 
overtreding plegen. Dit heeft echter geen consequenties voor de identiteit en sociale rol 
van desister die hij voor zichzelf heeft bedacht (King, 2012).  

Dit onderzoek lijkt echter te wijzen in de richting van de alternatieve verklaring die 
Shapland en Bottoms (2011: 276) geven. Zij stellen over de desisters: ‘what is good is 
judged within the context of that situation, not universally or in terms of its longer-term 
consequences’. Dus overtredingen of delicten waarvan zij niet inzien dat het intrinsiek 
‘verkeerd’ is, of waarvan het denkbaar is dat niet wordt gezien dat het schade kan ople-
veren, kunnen in sommige situaties worden gerechtvaardigd. Dit strookt met de resulta-
ten uit de justitiële documentatie, waarin een stopper nog wel beboet wordt voor rijden 
zonder rijbewijs, of waarbij iemand met Oud & Nieuw wordt beboet voor openbare dron-
kenschap. Dit zijn overtredingen waarvan door de stoppers zou kunnen worden bedacht 
dat daarvan geen schade wordt ondervonden door anderen, waardoor deze overtredingen 
geen afbreuk doen aan de levensstijl van een stopper. Een eenmalige aanklacht voor 
mishandeling past ook nog in deze redenatie: wanneer er een vechtpartij ontstaat, kan 
in die situatie, op dat moment, de keuze worden gemaakt dat vechten (‘jezelf of een 
vriend verdedigen’) de juiste keuze is. Daarin worden de langere termijn consequenties of 
overstijgende, universele waarden niet meegenomen. Een incidenteel politiecontact hoeft 
dus niet te betekenen dat een individu die al enkele jaren is gestopt, weer opnieuw in de 
criminaliteit terecht is gekomen. 

7.2.5 Conclusie onderzoeksvraag 1
Samenvattend kan op de vraag: ‘Hoeveel participanten zijn er gestopt per meetmoment, 
hoeveel niet?’ het volgende worden geantwoord: Tijdens meetmoment 1 zijn alle 81 – dan 
nog minderjarigen, met een gemiddelde leeftijd van zestien jaar – veelplegers. Ten tijde 
van meetmoment 2 – wanneer de jongeren gemiddeld 21,8 jaar oud zijn – is de stand van 
zaken al heel anders. Er zijn negentien jongvolwassenen reeds drie jaar of langer gestopt 
en als het criterium wordt verlaagd naar ‘twee jaar of meer gestopt’ kunnen daar nog eens 
negen bij worden opgeteld, wat uitkomt op een totaal van 28 stoppers (35,4%). Enkele vals 
positieven kunnen hierbij echter niet worden uitgesloten. Tijdens meetmoment 3 – toen 
de jongvolwassenen gemiddeld 25,4 jaar oud waren – bleken er 40 individuen gestopt 
en met een criterium van ‘twee jaar of meer’ werden dat er 48 (60,8%). Ook bij deze golf 
dataverzameling zijn er echter hoogstwaarschijnlijk enkele vals positieven meegerekend. 

Uit de analyse naar aanleiding van de eerste onderzoeksvraag kwam bovendien de 
volgende informatie naar voren. Ten eerste is er weinig sprake van specialisatie door de 
jaren heen, de meeste veelplegers die ook tijdens het laatste meetmoment nog crimineel 
actief zijn, plegen delicten die een generalistisch patroon laten zien. 

Ten tweede geeft het drie jaar criterium een betrouwbaarder beeld van het aantal 
stoppers dan het twee jaar criterium, omdat bij alle negen stoppers volgens het twee jaar 
criterium van meetmoment 2 sprake was van (een vorm van) het incapacitatie effect. 

Ten derde bestonden bij meetmoment 3 twijfels over vier jongvolwassenen die op 
basis van de justitiële informatie ingedeeld moesten worden bij de ‘minimaal drie jaar 
gestopt’ groep. Een criterium van drie jaar zegt dus ook niet alles, daarom blijft het van 
belang om verschillende databronnen te raadplegen. 

Tot slot wil ‘gestopt’ niet altijd zeggen dat er geen politiecontact meer is. Sommige 
jongeren kunnen nog steeds incidenteel een boete krijgen voor een relatief licht delict. Dit 
kan worden verklaard doordat het individu in de situatie zelf beoordeelt wat goed of slecht 
is, niet op basis van wat intrinsiek goed of slecht is. De verwachting is, aansluitend bij 
King (2012), dat dit verder geen consequenties heeft voor de identiteit en sociale rol als 
desister die ze voor zichzelf hebben bedacht.

7.3 ONDERZOEKSVRAAG 2: HET PROCES VAN STOPPEN
De tweede onderzoeksvraag luidde: Hoe verloopt het proces van stoppen met criminali-
teit (desistance) onder jongvolwassen veelplegers? Na een korte samenvatting van wat 
verschillende onderzoekers hierover hebben geschreven naar aanleiding van eigen onder-
zoek of andere bevindingen, wordt dit vervolgens afgezet tegen de resultaten die in dit 
onderzoek zijn verkregen.

7.3.1 Keerpunten
Volgens Laub en Sampson (2003) zijn bindingen met de sociale omgeving, zoals werk, 
een relatie of anderszins, van het grootste belang in het proces van desistance. Mensen 
investeren in conventionele, maatschappelijk geaccepteerde verbindingen en komen op 
een bepaald moment tot de conclusie dat ze hierin zoveel hebben geïnvesteerd dat ze niet 
het risico willen nemen deze ‘ties’ weer kwijt te raken door gedrag dat voor de ander on-
acceptabel is. Op deze wijze vormen die verbindingen een keerpunt en neemt het individu 
in feite onbewust afstand van criminaliteit. Dan volgt een moment van realiseren dat die 
afstand is ontstaan en ligt de prioriteit bij het behouden van de bindingen die zijn opge-
bouwd. Daarom wordt de keuze gemaakt zich verre te blijven houden van criminaliteit. 

In reactie op de kritiek die deze theorie kreeg, onder andere van Mulvey et al. (2004) 
– namelijk dat de eigen wil van de persoon onvoldoende wordt meegenomen in het proces 
– redeneren ze dat ‘even if below the surface of active consciousness, actions to desist 
are in a fundamental sense willed by the offender’ (2005: 38). Kortom, human agency 
speelt wel degelijk een rol, maar op onbewust niveau. Ook hierop zijn weer veel reacties 
gegeven, onder meer van King (2012), die stelt dat een dergelijke ingrijpende keuze en 
commitment hieraan wel degelijk op bewust niveau moeten worden gemaakt en dat pas-
sief handelen onwaarschijnlijk is. Maruna (1999) had eerder al geschreven dat in zijn 
ogen factoren zoals familie of werkgelegenheid een persoon niet kunnen veranderen als 
die persoon dat niet zelf wil. Dit komt overeen met onderzoeksbevindingen van Bottoms 
(2014) en Bottoms & Shapland (2014) waaruit naar voren kwam dat jongvolwassenen 
actief stappen zetten richting desistance, wat een zeer ander beeld geeft dan ‘desistance 
by default’. 

Deze laatste uitspraken van Maruna en Bottoms komen waarschijnlijk het meest in 
de buurt van de resultaten van dit onderzoek. Een aantal respondenten gaf aan dat hun 
familie of vriendin hen zeker had gevraagd te stoppen, maar dat dit het ene oor in en het 
andere weer uit ging. Wanneer ze er niet zelf voor openstaan, helpen deze bindingen met 
conventionele anderen dus niet, maar bestaan die naast een criminele carrière. Respon-
denten die zich verder in het proces van stoppen bevonden of al gestopt waren, vertelden 
hier ook over. Zij gaven aan dat belangrijke anderen hen hadden gevraagd te stoppen en 
in sommige gevallen had deze sociale druk en / of steun ook wel geholpen, maar alsnog 
gaven al deze jongvolwassenen aan dat het stoppen uiteindelijk hun eigen verdienste was. 
Anderen kunnen een persoon dus niet veranderen, als hij dat niet wil. Daarbij is Bottoms’ 
visie dat personen actieve stappen moeten zetten richting desistance en dat dit niet kan 
worden afgedaan als een onbewust proces, erg duidelijk terug te vinden in de verhalen 
over alle overwegingen en moeite die is gedaan om te kunnen stoppen. Het aanpassen 
van het toekomstbeeld, water bij de wijn doen wat betreft inkomen, daaraan gekoppeld 
het opgeven van een bepaalde levensstandaard met doorgaans vakanties, dure spullen, 
uit eten gaan en een eigen huis, zich moeten voegen naar de structuur van een opleiding 
of baas, het niet kunnen volgen van een opleiding naar wens, het afstand nemen van een 
groep vrienden, een nieuw sociaal netwerk op moeten bouwen, het anders indelen van 
(vrije) tijd, verlies van status binnen een bepaalde groep en in de nieuwe situatie vaak 
onderaan de sociale ladder moeten beginnen. Daarbij bleek dat in deze stadia – waarin 
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de jongvolwassenen een andere levensstijl overwegen of aannemen – ze ook voor zichzelf 
erkennen dat ze hun vorige leven dus niet goedkeuren en daarmee onder ogen zien wat 
ze hiermee teweeg hebben gebracht. Al deze veranderingen vragen veel van de voormalig 
veelplegers en zij worden tekortgedaan als dit proces wordt gekenschetst als ‘onbewust’. 

De verschillen in bevindingen kunnen zeker voor een deel worden verklaard door de 
andere manier waarop het onderzoek van Sampson en Laub is uitgevoerd. Zij hebben 
de mannen gesproken nadat zij reeds decennia eerder waren gestopt met hun criminele 
carrière, terwijl de jongvolwassenen in dit onderzoek zijn gesproken op een moment dat 
zij ofwel nog crimineel actief waren, ofwel bezig waren te stoppen (slechts nog mentaal, 
of al praktisch) of al wel enige tijd waren gestopt, maar de verleiding nog (goed) konden 
zien. In het proces wordt de moeite die ervoor moet worden gedaan intensief beleefd. 
Met terugwerkende kracht kunnen factoren zoals een baan, vrouw en gezin, misschien 
een grotere rol worden toebedeeld dan ze in werkelijkheid op het moment zelf hebben 
gespeeld. Daarbij zal de verandering in de maatschappij, met een doorzettende trend in 
de richting van individualisme, ook betekenen dat de effecten in het dagelijks leven van 
een relatie of een baan, betrekkelijker zijn. Het commitment dat er decennia geleden be-
stond ten aanzien van een verkering of een baan, is minder geworden. Relaties wisselen 
elkaar af, trouwen wordt steeds vaker en langer vervangen door samenwonen, werkgevers 
vragen een VOG en bieden geen vaste contracten meer, waardoor het vinden van een 
baan lastiger wordt en mensen sneller weer zonder werk zitten. Deze factoren, het langer 
terugkijken waardoor het beeld misschien is vertekend en de veranderende maatschappij, 
kunnen verklaren waarom de theorie van Sampson en Laub zo sterk afwijkt van de bevin-
dingen in dit onderzoek.

7.3.2 Cognitieve transformatie
Omgevingsfactoren zijn niet zozeer de oorzaak van desistance, maar kunnen wel een 
aanleiding vormen, een ‘hook for change’, stellen Giordano en collega’s (2002; 2007). 
Hiermee sluiten ze de theorie van Sampson en Laub niet uit, maar vullen die aan. De in-
teractie met de omgeving kan dienen als katalysator, wanneer een individu zelf adequaat 
reageert. Niet alleen het ‘hoe’ is dus van belang, maar ook vooral het ‘waarom’ – wat is 
de motivatie om te stoppen? Volgens Giordano, Cernkovich en Rudolph (2002: 1054) is 
het passend om stoppers te zien als architecten van hun eigen desistance.

In dit proces van stoppen onderscheiden Giordano et al. vier vormen van cognitieve 
transformatie (2002: 1000-1002) die na elkaar, maar ook simultaan en elkaar verster-
kend kunnen plaatsvinden. In het kort gaat het ten eerste om een verschuiving in de be-
reidheid om te veranderen. Ten tweede om blootstelling aan een ‘hook’ en een positieve 
reactie daarop van het individu. Reflectie is hierin belangrijk en er moet worden onderkend 
dat deze connectie fundamenteel onverenigbaar is met criminaliteit. Ten derde spreken 
Giordano en collega’s van het vormen van een ‘replacement self’. Deze nieuwe identiteit, 
die zich niet zou inlaten met criminaliteit, kan worden gekozen boven de huidige identi-
teit. De vierde vorm van cognitieve transformatie – eveneens de afronding hiervan – is 
een verandering in hoe een individu aankijkt tegen criminaliteit. Desistance is compleet 
wanneer dergelijke handelingen niet meer als positief, haalbaar of persoonlijk relevant 
worden beschouwd. 

Naast deze cognitieve veranderingen beschrijven Giordano, Schroeder en Cernkovich 
(2007) emotionele veranderingen. Ten eerste, wanneer een individu in de periode van 
jongvolwassenheid de mogelijkheid heeft te experimenteren met andere rollen in een 
breed spectrum aan sociale situaties, kan dit resulteren in een afname van de positie-
ve emoties die eerder waren gekoppeld aan criminaliteit. Ten tweede zal de positieve 
feedback op crimineel gedrag die een jongere ontvangt van zijn sociale omgeving, waar-

schijnlijk minder worden als hij volwassen wordt. De positieve emoties geassocieerd met 
crimineel gedrag zullen daardoor afnemen. Een derde verandering op emotioneel gebied 
is dat een individu beter in staat is zijn emoties op een sociaal geaccepteerde manieren 
te reguleren.

Het uitgangspunt van Giordano et al. (2002): het belang van motivatie in het de-
sistanceproces – kan worden onderschreven vanuit de bevindingen uit dit onderzoek. De 
transformaties die zij daarbij onderscheiden worden deels teruggezien. Wat betreft de 
cognitieve transformatie is het volgende gevonden: de bereidheid om te veranderen is 
naar voren gekomen, deze is vanzelfsprekend nodig om te stoppen. Maar gekeken naar de 
volgende punten lijken sommige vormen in een verhaal wel naar voren te komen, andere 
niet. In het verhaal van stopper Roel bijvoorbeeld zou zijn kind de ‘hook’ kunnen zijn, waar 
hij vervolgens op heeft gereageerd met de ‘replacement self’  van een vaderfiguur in plaats 
van een drukke jongen die er vooral op uit is zijn vrienden te laten lachen en daarin steeds 
net iets te ver gaat. En hoewel hij veel gedragingen waar hij vroeger aan meedeed niet 
meer als positief ervaart en zeker niet meer als haalbaar, is de vierde vorm – een volledig 
andere manier van tegen criminaliteit aankijken – toch niet zichtbaar in Roels verhaal. Een 
bepaalde weemoed en romantische blik op hoe het was, kan hem niet worden ontzegd.

Voor Dennis zou het bolletjes slikken en daarvoor opgepakt worden als ‘hook’ kunnen 
worden beschouwd. De volgende stap, het ‘replacement self’ was echter een stuk minder 
duidelijk, hij wilde ‘het schone pad op gaan’ en vooral niks meer te maken hebben met de 
politie. Hoewel dit een wat mager nieuw zelfbeeld lijkt, heeft het er wel toe geleid dat hij 
criminaliteit hoe dan ook niet meer als optie ziet. Voor Badr en Hamza is er eigenlijk geen 
‘hook’ te ontdekken, zij gaven aan uit zichzelf na te zijn gaan denken, evenals Ibrahim, 
toen hij op de leefgroep zat. Ditzelfde geldt voor Mike, die volgens zijn verhaal van het 
ene op het andere moment besloot te gaan werken. Hoewel delen van de verhalen van de 
stoppers dus wel kunnen worden gelezen als vormen van cognitieve transformatie, lijkt dit 
volledige patroon bij geen van de desisters zichtbaar. 

Wat betreft de emotionele transformatie waren minder veranderingen terug te vinden 
dan het geval was bij de cognitieve transformatie. Ten eerste leken de jongvolwassenen 
niet veel kansen te hebben om te experimenteren met andere rollen in verschillende socia- 
le situaties. Roel werd vader, maar voor de anderen moest het besluit te stoppen eerst 
komen, om daarna kans te maken op andere rollen. Integendeel, veel jongvolwassenen 
gaven aan dat bepaalde rollen voor hen afgesloten zijn (door het niet kunnen krijgen van 
een VOG of door afwijzing op basis van uiterlijk), wat leidt tot frustratie, bijvoorbeeld in 
de verhalen van Mike en Michael. Ten tweede, de afname van positieve feedback op cri-
mineel gedrag naarmate de volwassenheid nadert, is überhaupt niet gevonden. Mensen 
uit het netwerk die tegen criminaliteit waren, zijn dat vanaf het begin geweest en mensen 
die niet tegen criminaliteit waren, uit het criminele netwerk, leken ook niet van houding 
veranderd. De respondenten vertelden niet over anderen die hun gedrag eerst wel tole-
reerden of zelfs aanmoedigden, maar er daarna mee stopten toen ze ouder werden. Het 
laatste punt echter, het beter in staat zijn emoties op een sociaal geaccepteerde manier 
te reguleren, is mogelijk wel gevonden. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat 
geen enkele respondent dit als zodanig heeft benoemd. Andere uitspraken waarmee hier 
misschien op werd gedoeld, zijn wel gedaan: enkelen hebben genoemd volwassener te zijn 
geworden en beter of anders over zaken te zijn gaan nadenken. Ouder worden, serieuzer 
worden, helderder nadenken, mijn verstand gebruiken, zijn de termen waarin gesproken 
wordt. Het beter in staat zijn emoties te reguleren, zou daar – in de beleving van de res-
pondenten – onder kunnen vallen. 

Al met al is de theorie van Giordano et al. op sommige punten teruggevonden, maar 
de beide (complete) transformaties lijken niet bij de stoppers terug te vinden. Vooral de 



174

Hoofdstuk 7

175

Conclusie 

7

‘hooks’ worden maar in een aantal gevallen herkend. De overige jongeren zijn wel veran-
derd, maar hebben geen specifieke gebeurtenis of persoon gehad om ‘aan te haken’. 
Paternoster en Bushway (2009: 1106) geven aan dat hun bevindingen niet overeenkomen 
met de zware sociale focus van Giordano et al. (2002). Volgens hen is intentioneel ver-
anderen meer een cognitief proces dat niet zozeer plaatsvindt in interactie met anderen, 
maar op individueel niveau. De bevindingen uit dit onderzoek neigen eveneens in die meer 
individualistische richting. Hieronder worden eerst de onderzoeksresultaten afgezet tegen 
de theorie van Maruna, vervolgens wordt ingegaan op het gedachtegoed van Paternoster 
en Bushway.

7.3.3 Goedmaken
In zijn boek Making Good (2001) beschrijft Maruna het proces van stoppen met crimina-
liteit als volgt: Delinquenten die stoppen met criminaliteit construeren een zogenaamd 
verlossingsvertoog – het narratief (redemption script), waarin ze zichzelf definiëren als in 
essentie goede mensen, die onder invloed van omstandigheden zijn gedwongen zich tot 
criminaliteit te keren. Echter, met de hulp van anderen is een delinquent in staat dit deel 
van het leven achter zich te laten en kan hij doen wat hij ‘was always meant to do’. Dit 
nieuwe zelf fungeert als een stimulans en activeert het individu om het dankbaar goed 
te maken met de maatschappij, of iets terug te geven aan de maatschappij (2001: 87). 
Deze theorie heeft een psychologisch uitgangspunt, in tegenstelling tot het sociologische 
standpunt dat Sampson en Laub innemen. Ook de invloed die Giordano en collega’s wel 
aan de omgeving toekennen, is volgens Maruna niet waar desistance om draait. Maruna 
vond drie verschillen tussen persisters en desisters in de narratieven die zij over hun leven 
vertelden, hierin komt het goedmaken in punt 3 weer naar voren: 1) desisters stellen kern- 
overtuigingen vast die het ‘ware zelf’ van een persoon bepalen; 2) desisters hebben een 
optimistische perceptie van persoonlijke controle over hun lot; 3) desisters hebben een 
wens om productief te zijn en willen iets teruggeven aan de maatschappij, met name aan 
de volgende generatie (2001: 88). Een verschil tussen de onderzoeksgroep van Maruna 
en de groep in dit onderzoek is de leeftijd. De respondenten van Maruna waren gemiddeld 
30,7 jaar oud (2001: 49), waar de respondenten van dit onderzoek tijdens het interview 
gemiddeld 21,8 jaar oud waren. Die extra negen jaar kan – tevens gezien de periode van 
toenemende hersenontwikkeling rond 25 jaar – wellicht leiden tot extra reflectie en morele 
overtuiging dat iets moet worden gerepareerd.

In hoofdstuk 1 werd de volgende verwachting uitgesproken aangaande het terugvin-
den van Maruna’s theorie in dit onderzoek: Desistance is een immense transformatie, 
laat die voldoende ruimte voor overwegingen richting de bredere samenleving? De vraag 
of bredere, overstijgende motieven om te stoppen (goedmaken, teruggeven aan de maat-
schappij) nog tijdens het proces van desistance ontstaan, is een aandachtspunt in dit 
onderzoek. Zoals Healy (2013) eveneens aankaart, was de verwachting in het huidige on-
derzoek dat verandering op een conventioneel niveau, een band opbouwen met vrienden, 
familie en de maatschappij, zoveel moeite kost dat er nauwelijks tijd en ruimte overblijft 
voor dergelijke nobele overwegingen. Het element van het verlossingsvertoog is eveneens 
een aspect waarvan werd onderzocht in hoeverre het voorkomt onder de participanten 
in deze studie. Formuleren respondenten daadwerkelijk een narratief (redemption script 
/ verlossingsvertoog), waarin ze zichzelf definiëren als in essentie goede mensen, die 
door omstandigheden zijn gedwongen zich tot criminaliteit te keren? Zien respondenten 
zichzelf als een goed mens dat door de omstandigheden in deze positie is gedwongen? 
Deze vragen zijn naast de bevindingen gelegd en worden nu beantwoord, waarbij eerst het 
verlossingsvertoog wordt behandeld, vervolgens het gedeelte dat over ‘goedmaken’ gaat 
en tot slot de drie verschillen die Maruna tussen persisters en desisters vond.

Het verlossingvertoog is op verschillende manieren teruggekomen in de interviews. 
De jongvolwassenen die zich wat verder in het desistanceproces bevonden, de voorbe-
reiders en jongvolwassenen die zich in het stadium consolideren bevonden, leken hun 
verleden voor zichzelf ‘recht te praten’. Enkelen onder hen zeiden dat ze niet zichzelf waren 
toen ze crimineel actief waren, als het ware onder hypnose, of dat ze jong en onverstandig 
waren. Dit komt in de buurt van een verlossingsvertoog. Daarnaast viel op dat sommige 
stoppers niet eerlijk hun jeugdzonden op tafel wilden leggen, maar deze zoveel mogelijk 
bagatelliseerden of soms zelfs ontkenden. Er lijkt soms impliciet te worden aangenomen 
dat een volledige bekentenis nodig is om daarna met een schone lei verder te kunnen of 
het goed te kunnen maken. Ontkennen en bagatelliseren is iets dat past in het verhaal van 
iemand die zijn eigen aandeel niet onder ogen wil zien en eigenlijk nog niet wil stoppen, 
iemand die zijn gedrag en daden neutraliseert. Toch lijkt ontkennen niet altijd een slecht 
teken. De respondenten in dit onderzoek ontkenden uit schaamte. Met name het verhaal 
van Badr is een voorbeeld van een jongere die zich vreselijk schaamt en niet toe durft te 
geven wat hij heeft gedaan. Door de hulpverlening die interventies probeert in te zetten 
wordt geregistreerd dat de hulp thuis niet van de grond komt en dat zijn ouders ook geen 
problemen zien. Misschien is ontkennen een vorm van coping die hij heeft afgekeken van 
zijn ouders, maar als ontkennen van gedrag samengaat met het stoppen van dat gedrag, 
wordt het doel alsnog bereikt. Het is dan ook noodzakelijk om te onderzoeken wat de rol 
van schaamte – wellicht ook cultureel bepaald – is in het ontkennen of bagatelliseren van 
gedrag, want het is niet noodzakelijkerwijs een slecht teken45.    

Het tweede deel van de making good-theorie kwam nergens naar voren. Maruna stelt 
dat ‘met hulp van anderen kan een ex-delinquent het oude leven achter zich laten en doen 
waar hij altijd al voor was bestemd’ (2001: 87). Als het oude leven is achtergelaten en er 
een ‘nieuw zelf’ is kan dit nieuwe zelf fungeren als stimulans om terug te geven aan de 
maatschappij of iets goed te maken. Dit teruggeven aan de maatschappij, of zelfs maar 
de wens om dit op termijn te gaan doen, is door geen van de desisters uitgesproken. Het 
enige aspect van iets goedmaken zou kunnen worden gelezen in het willen verbeteren van 
contact met ouders en familie die ze pijn hebben gedaan met hun gedrag.

Tot slot volgt nu een overzicht van in hoeverre de drie verschillen tussen persisters 
en desisters zijn teruggevonden. Het eerste verschil tussen persisters en desisters, aan-
gaande de kernovertuigingen die het ‘ware zelf’ bepalen, werd alleen op een bepaalde 
manier gevonden bij Roel, wiens ware zelf nu voor een belangrijk deel wordt bepaald 
door het vaderschap. Het tweede verschil werd wel gevonden. Verschillende persisters 
gaven aan onder invloed van de maatschappij keuzes te maken en benadrukten hiertoe 
eigenlijk te worden gedwongen. Ze zagen niet in hoe ze zouden kunnen stoppen. Veel 
persisters externaliseren dus (deels) de oorzaak van hun gedrag. Feitelijk zijn dit neutra-
lisatietechnieken. De maatschappij vormt je en geeft geen andere kansen, waardoor je 
in de criminaliteit wordt gedwongen, zeggen verschillende jongeren. Detentie maakt je 
hard en harteloos, geven Bobbie, Fouad en Mustafa heel helder aan. Maruna’s concept 
doomed to deviance is ook verscheidene malen terug te lezen in de verhalen. Michael zegt 
heel duidelijk dat het misschien in hem zit dat hij zoiets ‘moet blijven doen’. Dit is deels 
‘geen andere kansen hebben’, maar deels ook een persoonlijke kwaliteit: het zit in hém. 
Ook hiervoor geldt: als persisters geen controle ervaren over hun lot, voelen zij zich ook 
niet moreel aansprakelijk voor de maatschappij-breed niet-geaccepteerde keuzes die zij 
maken. Hieruit spreekt weinig optimisme over het kunnen controleren van het eigen lot. 
Daar tegenover hebben de desisters door hun handelen laten zien ondanks tegenslagen 
wel degelijk controle te willen nemen. Hoewel geen van de respondenten dit expliciet heeft 
genoemd, is aannemelijk dat zij die controle wel (tot op zekere hoogte) ervaren. Het derde 

45 Zie ook paragraaf 5.5.3.
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verschil tussen desisters en persisters, de wens om iets terug te willen geven aan de 
maatschappij, werd zoals vastgesteld nergens gevonden. Ten eerste gaven sommigen wel 
aan steun te ondervinden van de hulp van anderen, maar veruit de meesten bleven erbij 
dat ze het uiteindelijk echt zelf hebben gedaan en nog steeds zelf volhouden. In die zin 
is er geen ‘met hulp van anderen zijn gestopt en doen waar hij altijd voor was bestemd’: 
de dankbaarheid die motiveert tot teruggeven ontbreekt daarom wellicht grotendeels. 
Ten tweede heeft geen van de respondenten ook maar iets genoemd dat kon duiden 
op het goedmaken met de maatschappij of dankbaarheid jegens de maatschappij. Het 
tegenovergestelde was eerder het geval: verschillende respondenten (zowel stoppers als 
volharders) deelden de mening dat de maatschappij in hun ogen niet eerlijk is verdeeld. 
Als je niet rijk bent of een goede baan hebt, moet je voor jezelf kiezen. Ondanks deze 
opvattingen over maatschappelijke ongelijkheid, zijn ze niettemin in staat voor zichzelf te 
besluiten dat het beter is te stoppen, omdat hen dat een beter leven oplevert. Dit is dus 
niet zozeer een motief dat is gericht op de maatschappij, als wel een egoïstische moti-
vatie, gebaseerd op eigen belang. Een redenering die perfect past in de rationele keuze 
theorie (Paternoster & Bushway, 2009).

Bovenstaande bevindingen komen overeen met de kritiek die Healy en O’Donnell al 
gaven op Maruna’s theorie. Zij vonden dat desisters die zich aan het begin van hun traject 
van stoppen bevonden, zich niet richtten op hogere doelen als goedmaken, maar zich 
meer bekommerden om ‘normaal worden’ en conventionele rollen voor zichzelf vinden. 
Pas als dat gelukt is, kunnen ze zich met doelen van een andere orde bezig gaan houden 
(Healy & O’Donnell, zoals geciteerd in Healy, 2013: 561). Al bevonden de respondenten 
van Healy zich aan het begin van hun traject naar desistance, dit beeld werd in dit on-
derzoek ook na ruim drie jaar stoppen nog gezien. De enige persoon wiens activiteiten 
zouden kunnen worden bezien als ‘goedmaken’ is Ibrahim. Hij draagt met zijn werk zeker 
bij aan de maatschappij en neemt hier actief aan deel, maar ook hij geeft dat niet de emo-
tionele lading die Maruna hieraan geeft. Ibrahim neemt deel aan de maatschappij, omdat 
dit is wat ‘normale mensen’ doen en ontleent hieraan voldoening, sociale contacten en 
een salaris. Ibrahim neemt, met andere woorden geen deel aan de maatschappij omdat 
hij op deze wijze iets goed kan maken wat hij eerder heeft geschonden. 

7.3.4 Gevreesde zelf
Stoppen met criminaliteit is een kwestie van een rationele keuze, stellen Paternoster en 
Bushway (2009). Sociale relaties en experimenteren met andere rollen zijn belangrijke 
zaken, maar pas nadat een individu zelf heeft besloten te veranderen. Na dit besluit 
volgt een verandering in zelfperceptie (2009: 1106), waarbij het nodig is het oude zelf af 
te werpen (2009: 1107) en een nieuwe identiteit te creëren (King, 2012: 4). ‘Sustained 
desistance most likely requires a fundamental and intentional shift in a person’s sense of 
self’ (2009: 1107). Een persoon kan zijn toekomstige identiteit veranderen naar een ‘pos-
sible self’, wanneer hij tot de conclusie komt dat doorgaan met de huidige levensstijl leidt 
tot een toekomstige ‘feared self’ (2009: 1107). Volgens Paternoster en Bushway worden 
de voor- en nadelen van criminaliteit tegen elkaar afgewogen. Hierbij is een enkel nadeel 
van criminaliteit zeker niet genoeg om ermee te stoppen, maar wanneer alle nadelige ef-
fecten bij elkaar komen, vormt zich een ‘crystallization of discontent’. De ontevredenheid 
met het huidige bestaan kristalliseert zich als het ware uit en afgezet tegen de voordelen 
van een conventionele levensstijl kan dit resulteren in de keuze om te stoppen (2009: 
1124). Dit gebeurt wanneer een delinquent zich realiseert dat volharden op de lange ter-
mijn meer kost dan stoppen, een rationele keuze. Paternoster en Bushway argumenteren 

dat met de beslissing te stoppen zich bij wijze van spreken een wegenkaart ontvouwt voor 
het individu, een strategie of een stappenplan dat hij bewust moet doorlopen om zijn le-
ven te veranderen richting de eerder bedachte ‘possible self’ (2009: 1149).

Deze visie werd in deze studie deels bevestigd, maar ook genuanceerd en bijge-
steld: ten eerste lijken er weinig vastomlijnde beelden te zijn gevormd van een ‘feared –’  
danwel ‘possible self’. Een voorbereidende jongere noemt het voorbeeld van zijn oudere 
medegedetineerden alles behalve aantrekkelijk te vinden. Wanneer hij zo oud is als zijn 
medegedetineerden wil hij zijn zaken op orde hebben. Dit beeld kan worden beschouwd 
als een ‘feared self’, andere specifieke aanwijzingen van een ‘feared self’ werden niet ge-
vonden.  De respondenten bleken wel degelijk een ruw idee te hebben van waar ze zichzelf 
over een x aantal jaar wel of niet willen zien, maar dit was geen triest en afschrikwekkend 
beeld. Tevens wordt genoemd dat de jongemannen hun kinderen later een goed voorbeeld 
willen geven (en dan dus willen zijn gestopt). Een volhardende jongen zegt over twintig jaar 
zijn hypotheek grotendeels te willen hebben afbetaald en een eigen zaak te hebben. Een 
soort schrikbeeld van een mogelijke toekomst indien ze doorgaan op de huidige weg, lijkt 
nergens een factor te zijn geweest in de afweging van stoppen of doorgaan. Misschien 
dat de groep jongvolwassenen hiervoor nog te jong was. De gemiddelde leeftijd tijdens 
de interviews was namelijk 21,8 jaar en het algemene beeld was dat de jongvolwassenen 
dachten nog alle tijd te hebben om hun leven in de juiste richting te sturen.

Al speelde het schrikbeeld van de ‘feared self’ bij deze jonge jongens (nog) vrijwel 
geen rol in de afweging van stoppen of persisteren, de wat ‘egoïstische inslag’ van het ra-
tionele besluit – ‘het kost mij meer om door te gaan dan te stoppen, dus ik kan beter stop-
pen’ – is op een bepaalde manier wel terug te vinden in de verhalen. Hoewel omgedraaid, 
leken de volharders met name de koele, rationele beslissing te nemen dat een levensstijl 
van criminaliteit hen meer zou opbrengen. De erkenners leken daar nog niet over uit, 
maar bij hen was een wat emotioneler aspect (het niet willen verliezen van de band met 
familie) af en toe wel merkbaar. Dit werd eigenlijk steeds sterker tot in de verhalen van de 
stoppers. Hier komen we bij een enigszins vreemde tegenstelling: de stoppers hebben de 
rationele keuze wel gemaakt, maar wat zij vooral meenden te verliezen waren emotionele 
zaken (familie, vriendin, kind). Wanneer de theorie van Paternoster en Bushway zo wordt 
geïnterpreteerd – een rationele keuze gebaseerd op emotionele factoren – dan is deze 
wel een aantal maal naar voren gekomen. Ook waren er een aantal die ‘gewoon’ wilden 
stoppen, omdat ze niet voor zich zagen de rest van hun leven op dezelfde wijze door te 
gaan. Ook dit was een rationeel besluit en het was gebaseerd op een afweging van wat 
meer kost of opbrengt. Deze opbrengst kan dus ook juist worden gezien als het tegendeel 
van een schrikbeeld: eerder als het hebben van een prettig leven, rust, acceptatie van ge-
liefden en het ontbreken van stress en risico’s, wat onder de streep voor hen een grotere 
opbrengst is, dan doorgaan met criminaliteit.  

Ten aanzien van theorieën die de focus leggen op agency heeft King (2012) in het 
algemeen beargumenteerd dat potentiele desisters altijd (tenminste deels) afhankelijk 
zijn van hun omstandigheden, ook al kunnen ze een beeld hebben van hoe ze willen 
veranderen. Zijn onderzoek wees uit dat maatschappelijke structuren en institutionele 
onzekerheid ook een rol in het desistanceproces spelen en die rol ligt buiten de beïn-
vloedingssfeer van de delinquent. King (2012: 15) stelt dat het concept van intentionele 
zelf-verandering ‘should not be interpreted as the individual simply deciding what it is that 
they want to do or who they want to become’. Deze zin van King vat goed samen hoe de 
bevindingen uit dit onderzoek zich verhouden tot de theorie van Paternoster en Bushway. 
Hoewel de jongvolwassenen zelf kunnen besluiten te stoppen, hebben ze hierin wel de-
gelijk rekening te houden met factoren waar ze geen invloed op hebben en hiervan zijn ze 
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zich terdege bewust. Het idee nog alle tijd te hebben om hun leven bij te sturen, lijkt hier 
niet op aan te sluiten. Mogelijk zeggen de  jongvolwassenen dit tegen zichzelf om eventu-
ele spanning die ze voelen over de toekomst te bagatelliseren. 

7.3.5 Agency en de maatschappij
In deze paragraaf worden zowel de invloed van agency en de maatschappelijke invloeden 
besproken, omdat blijkt dat deze zeer nauw met elkaar zijn verbonden.

Wat betreft de invloed van agency op het desistanceproces sluiten de bevindingen 
van dit onderzoek het best aan bij de genuanceerde uitspraken van King (2012), zoals 
hierboven werd genoemd. Enerzijds leggen sommige onderzoeken teveel nadruk op het 
individu, alsof die, door het graag genoeg te willen, de sociale omgeving kan veranderen. 
Anderzijds leggen anderen teveel nadruk op de sociale omgeving, waarin het individu 
zelf minder controle heeft over gebeurtenissen. King (2012: 2) erkent de conclusie van 
LeBel et al. (2008) dat individuen kunnen optreden als ‘agents’ en zo verandering kunnen 
bewerkstelligen, maar geeft daarbij aan dat elk stuk over human agency ook de rol van 
structurele factoren in beschouwing moet nemen. Deze factoren kunnen steunen, maar 
ook een obstakel vormen. Zoals hiervoor aangehaald, King (2012) stelt dat potentiele de-
sisters altijd te maken krijgen met instituten en maatschappelijke structuren en de manier 
waarop zij daarmee omgaan is cruciaal. Wanneer een desister wordt geconfronteerd met 
omstandigheden die onoverkomelijk lijken, kan hij weer terugkeren naar oude routines of 
gewoonten die misschien niet crimineel zijn, maar ook niet bijdragen aan desistance. Een 
voorbeeld hiervan is stoppen met zoeken naar een legale baan, wanneer deze moeilijk 
blijkt te verkrijgen.

Hoe meer een individu zich beweegt en ontwikkelt richting desistance, hoe meer 
ook de morele denkbeelden over wie hij eigenlijk zou willen zijn op de voorgrond komen 
te staan. Farrall, Bottoms en Shapland (2010) bezien dit proces – zoals ook King (2012) 
aangeeft – als een worsteling, deels vanwege de noodzaak om hun levensstijl te veran-
deren, deels vanwege een gebrek aan sociaal kapitaal, maar ook door bredere sociale 
structuren die in de basis niet re-integratief vormgegeven zijn. Farrall et al. verwachten 
dat de structurele invloeden die zij in Engeland registreren een significante invloed kunnen 
hebben op het proces van desistance. Het vinden van werk en huisvesting kan moeizaam 
verlopen en de politiek nodigt niet uit tot verandering. Sociale structuren zouden niet 
alleen belemmerend, maar juist ook faciliterend kunnen werken in het desistanceproces: 
geen beperkingen, maar kansen. Een niet-delinquent leven draagt dus beperkingen met 
zich mee, die moeten worden geaccepteerd. Daarnaast moeten de oude ‘problemen’ be-
wust worden vermeden. Volgens Farrall, Bottoms en Shapland (2010) kan dit proces wel 
als een maturatietheorie worden gepresenteerd, maar dan wel als een theorie van actieve 
maturatie. Een meer opzettelijke, pijnlijke en risicovolle maturatie dan voor niet-delinquen-
ten van dezelfde leeftijd die dit proces niet hoeven te doorlopen – een worsteling. In hoofd-
stuk 1 werden de vragen gesteld of de maatschappij-brede, structurele aspecten van de 
samenleving van invloed zijn op de jongvolwassen (ex-)veelplegers in dit onderzoek en of 
zij zich hiervan bewust zijn. Is deze wetenschap van invloed op hun desistance keuze en 
/ of proces? Farrall et al. (2010: 549) vermoeden dat men zich tegen laat houden omdat 
de obstakels onoverkomelijk lijken. Wordt dit terug gezien?

Ten aanzien van agency is in dit onderzoek vastgesteld het een belangrijke factor 
is. Waar in de theorie van Sampson en Laub alle nadruk werd gelegd op de invloed van 
buitenaf – werk, liefdesrelaties, dienstplicht – en pas na veel kritiek ook meer belang werd 
gehecht aan agency, wordt in dit onderzoek eerder een omgekeerde beweging zichtbaar. 
Ryan twijfelt reeds over zijn levensstijl en geeft aan echt te zullen stoppen wanneer er een 
‘externe’ factor in het spel komt: het krijgen van een kind. Bij nader inzien vermoedt hij 

dat het ook voldoende zou zijn als zijn vriendin zou dreigen de relatie te verbreken. Enkel 
Roel zegt te zijn gestopt vanwege een externe factor, eveneens een kind. De persisteren-
de respondenten die een relatie hebben, laten zich niet weerhouden te volharden door 
deze persoon. Een aantal gestopte personen geeft aan dat een relatie hen heeft gesteund 
tijdens het stoppen, maar het was niet de aanleiding. Zij geven aan zelf gestopt te zijn, ze 
hebben het aan zichzelf te danken dat het gelukt is. Agency is dus essentieel.

Wat Farrall, Bottoms en Shapland (2010) en King (2012) daarnaast noemen is de 
weerstand die individuen kunnen ervaren van maatschappelijk structuren en instituten. 
Dit is genoegzaam zichtbaar in de verhalen van de respondenten. De frustratie die het 
meest wordt genoemd in verband met het niet kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag, is het niet kunnen volgen van de opleiding naar keuze. Daarnaast noemt erkenner 
Michael het feit dat hij geen stage mocht lopen vanwege zijn uiterlijk. Hoewel dit uiterlijk 
niet vanzelfsprekend betekent dat hij delinquent is, geeft een andere respondent wel aan 
dat van zijn uiterlijk af te lezen is wat voor soort leven hij leidt. Dit geeft iets aan over 
het vooroordeel dat bestaat over een bepaalde manier van kleden, tatoeages en andere 
versieringen en non-verbale uitdrukkingsvormen die eerder worden geaccepteerd in be-
paalde subculturen dan in de bredere maatschappij. Ook worden problemen genoemd 
ten aanzien van het verkrijgen van een inkomen. Mustafa kan geen uitkering aanvragen, 
omdat zijn vader dan financieel wordt gekort. Dit maakt dat hij denkt dat zijn wens om te 
stoppen, al gaf hij eerder aan dat echt te willen, weinig kans van slagen heeft. Nog tijdens 
het interview stelt hij – al denkend – zijn beeld bij van ‘ik zou wel willen stoppen’ naar ‘ik 
kan beter iemand in zijn knieën schieten, dan krijg ik een kortere straf’. 

De wetenschap van alle obstakels onderweg lijkt dus wel degelijk invloed te hebben 
op het proces van desistance en in hoeverre de respondenten het wel of niet een serieuze 
kans geven. King’s (2012) observatie dat het de manier van omgaan met deze hinder-
nissen is, die bepaalt of een persoon daadwerkelijk kan stoppen, lijkt dus overeen te 
stemmen met de bevindingen in dit onderzoek. In elk stadium komen voorbeelden voorbij. 
Volharder Mustafa haakt al af voor hij is begonnen, vanwege zijn gebrek aan inkomen. Er-
kenner Michael heeft geprobeerd weer een opleiding te starten en vond een stage, maar 
dat mislukte. Nu twijfelt hij nog, maar is erg teleurgesteld en ontmoedigd en blijft onder-
tussen bijverdienen. Mounir is zeer zeker ook op de hoogte van de belemmeringen in het 
vinden van huisvesting en een baan en heeft in zijn voorbereiding al onderdak geregeld in 
zijn netwerk en werk bij zijn broer, die niet om een VOG vraagt. Stopper Mike is tegen de 
beperkingen aangelopen toen hij, zelfs met hulp van de wijkagent, geen VOG kon krijgen 
en het vraagt wat van hem om elke dag naar een opleiding te gaan die niet zijn voorkeur 
had. De bereidheid en vaardigheid bij elk van de respondenten in alle stadia om water bij 
de wijn te doen, discipline en doorzettingsvermogen aan de dag te leggen, om te kunnen 
gaan met de beperkingen die ze tegenkomen, om de worsteling aan te gaan, bepaalt voor 
een aanzienlijk deel of het proces succesvol zal zijn. 

7.3.6 De ontwikkeling van spijt, schuld en schaamte
De ontwikkeling van het proces van desistance lijkt gelijk op te gaan met de ontwikkeling 
van spijt, schuld en schaamte jegens familie, vriendin en slachtoffers (Van Drie, 2016: 
175). Ondanks dat spijt een wat te groot woord is voor een aantal van hen, geven som-
mige respondenten wel aan zich rot te voelen ten opzichte van de mensen die ze hebben 
benadeeld en schaamte en schuldgevoelens jegens familie worden regelmatig genoemd. 
In het stadium Volharden is dit nog minimaal, van de zes jongvolwassenen geven er twee 
aan zich vroeger jegens hun familie te hebben geschaamd, maar dat dit op termijn niet 
vol te houden is. Eén van hen zegt spijt te voelen jegens de slachtoffers. In het stadium 
Erkennen is dit al anders: van de vijf jongvolwassenen in dit stadium voelen er drie spijt 
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over hun daden naar de slachtoffers, één jongvolwassene voelt spijt jegens zijn familie 
over wat hij hen heeft aangedaan en de laatste is erg ambivalent: ‘Aan de ene kant wel 
en aan de andere kant ook niet. Want ja, het is ook een beetje de maatschappij die je 
zo maakt en hoe mensen met je omgaan.’ In het stadium Voorbereiden zeggen alle vier 
de respondenten spijt te voelen over hun delicten en schamen er zich drie tegenover hun 
familie. In het stadium Consolideren tenslotte, hebben alle zes de respondenten spijt van 
hun daden. Ook spelen schuld en schaamte in hun verhalen een rol. 

Het is goed hier ook kort terug te komen op een punt betreffende spijt dat opviel in 
de verkennende studie. Hieruit bleek namelijk dat respondenten wel spijt hadden van de 
schade die zij hebben berokkend, maar alleen jegens personen. Jegens bedrijven, winkels 
en organisaties, speelde dat niet, omdat ‘ze er wel voor verzekerd zijn’. Ook in dit onder-
zoek kwamen de gevoelens van spijt alleen naar voren jegens de directe slachtoffers. In 
het geval van Hans zelfs alleen jegens de hond die men moest laten inslapen naar aan-
leiding van geweld tijdens een overval. Er wordt niet expliciet genoemd dat bedrijven zijn 
verzekerd voor schade na inbraak, alsof dit hen van gewetensbezwaren zou ontheffen, 
maar een ontbreken van een algemeen schuldgevoel of spijt over alle delicten – met name 
in het stadium Volharden – zegt in zichzelf ook al iets. 

7.3.7 Vroeger versus later stoppen
Een eerste feit dat als een paal boven water staat, is dat desistance ‘makkelijker’ is 
wanneer een jongere vroeger stopt. Hoewel er dan nog steeds belemmeringen zijn, zoals 
besproken in het verhaal van Mike, blijkt toch dat jongeren relatief makkelijk in kunnen 
voegen in een conventionele groei naar volwassenheid. De band met familie wordt aan-
gehaald, ze kunnen instromen op het onderwijs, waar ze nog niet (veel) ouder zijn dan 
klasgenoten, ze zijn minder gewend altijd geld op zak te hebben en ze lijken gemakkelijker 
nieuwe contacten te kunnen maken. Om uitersten tegen elkaar af te zetten: Jordan wil 
zijn hypotheek afbetalen, wil zijn vriendin en zichzelf met voldoende geld op pad kunnen 
sturen, is gewend aan onafhankelijkheid in zijn ‘werk’ en wil als hij op een conventionele 
manier geld zou gaan verdienen eigenlijk een eigen zaak. In elk geval geen baas. En het 
geld voor die zaak moet ook nog worden verdiend. Jordan heeft zijn leven, onafhankelijk-
heid in het vergaren van inkomen en een verantwoordelijkheid jegens zijn hypotheek en 
vriendin al opgebouwd. Aan de andere kant woonden Mike, Hamza en Badr nog thuis. Zij 
hadden veel minder verantwoordelijkheden, minder mensen en instanties die rekenen op 
het geld dat elke maand binnenkomt. Zij gingen een opleiding volgen, namen afstand van 
hun criminele contacten en contanten en bouwden een ander leven op, zoals Hamza zegt: 
‘omgaan met normale mensen die werken, een opleiding volgen, sociale dingen doen’. 
Eerder stoppen levert doorgaans minder problemen op, omdat de situatie minder ingrij-
pend verandert. Er is nog geen routine ontwikkeld in het criminele bestaan. Het criminele 
leven, met alle nadelen maar juist ook vóórdelen van dien, is nog niet volledig ingericht.

7.3.8 Near zero offending rate
Een tweede feit dat opviel rondom het stoppen is dat het niet zonder slag of stoot gaat. 
Van de 40 stoppers hebben er negentien nog een ‘recent’ (gedurende de laatste twee 
tot drie jaar) politiecontact gehad en vaak voor een feit dat in vergelijking met de eerdere 
criminele carrière als relatief onbenullig voor komt. Een boete voor het rijden op een op-
gevoerde brommer, een boete voor belediging en weerspannigheid, verkeerszaken (rijden 
zonder rijbewijs, zonder verzekering), openbare orde boetes, grotendeels overtredingen 
die overlast veroorzaken en zeker tegen de wet zijn, maar geen beeld schetsen van een 
doorgewinterde crimineel. Dit onderstreept de uitspraak die eerder is gedaan, dat stop-
pen een worsteling is. Er is sprake van ‘near zero offending rates’ (Bushway, Brame & 

Paternoster, 2004: 89) niet een volledige afwezigheid van delicten. Ook Shapland en Bot-
toms (2011: 275) beschouwen desistance als een geleidelijk proces: ‘gradually acquiring 
a set of more virtuous dispositions’, niet als iets dat opeens volkomen verandert. Zoals 
King (2012: 15) aangeeft, desistance moet niet worden beschouwd als ‘the individual 
simply deciding what it is that they want to do or who they want to become’. Dit punt staat 
grotendeels los van wat hierboven is besproken over de structurele en maatschappelijke 
beperkingen die een desister tegenkomt. Dit gaat puur om gedragsverandering en het 
leren reguleren van impulsen, emoties en agressie. Niet altijd het eerste wat in je opkomt 
gewoon doen, zonder gezag of de consequenties voor de maatschappij in overweging te 
nemen. Kortom, desistance moet niet worden gesimplificeerd als soepele keuze die vanaf 
dat moment ‘ingaat’. Naast de externe, maatschappelijke beperkingen die een desister 
tegenkomt, heeft hij ook te maken met zichzelf en zijn eigen persoonlijkheid. Een ‘near 
zero offending rate’ is voor een deel wellicht het hoogst haalbare, met uitzicht op ‘zero’ 
in de toekomst.

7.3.9 Conclusie onderzoeksvraag 2
Wanneer de resultaten van dit onderzoek worden afgezet tegen de verschillende crimino-
logische theorieën, blijken sommige theorieën ver van de bevindingen af te liggen, terwijl 
met andere veel overeenkomsten worden gevonden. Wat betreft de keerpunten theorie 
van Sampson en Laub kan worden gesteld dat deze amper tot helemaal niet is terugge-
vonden. De sociale druk is wel ervaren, maar heeft onvoldoende impact als een individu 
niet wil stoppen. De omgeving kan hierin niks bewerkstelligen als een delinquent niet zelf 
die stap wil zetten. Er is dus zeker géén sprake van een onbewust proces. 

Giordano en collega’s benadrukken het belang van de ‘hooks’ in het proces van 
desistance, dat volgens hen plaatsvindt aan de hand van cognitieve en emotionele trans-
formatie. Van deze vier ‘hooks’ kunnen er een paar voor enkele respondenten worden 
geïdentificeerd, maar voor geen van allen is het volledige patroon van cognitieve trans-
formatie zichtbaar geworden. Van de emotionele transformatie is vrijwel niks gevonden. 
De uitzondering bestaat uit de transformatie ‘het beter in staat zijn emoties te reguleren’, 
omdat dit impliciet – in andere bewoordingen – wel door de respondenten werd benoemd. 

Maruna’s concept van een verlossingsvertoog is een aantal malen teruggehoord in 
de interviews. Respondenten geven in andere woorden aan dat zij in essentie geen slech-
te mensen zijn (de delictperiode was als onder hypnose, ze waren jong en onverstandig). 
Maar Maruna’s belanrijkste punt, het goedmaken met de maatschappij, werd nergens ge-
noemd. In overeenstemming met Healy (2013) wordt vermoed dat desisters hun handen 
vol hebben aan het opbouwen van een conventioneel bestaan en zich (nog) niet focussen 
op hogere doelen, zoals het teruggeven aan en goedmaken met de maatschappij.    

De ‘feared self’ en ‘possible self’ van Paternoster en Bushway (2009) zijn eveneens 
concepten die niet zijn teruggevonden in de verhalen van de respondenten. Wel weten zij 
waar ze over een bepaalde tijd in hun leven willen staan, al hebben sommigen hiervan 
een duidelijker beeld dan anderen. Het aspect van de rationele keuze, dat Paternoster en 
Bushway (2009) ook benadrukken, wordt wel gevonden. Bij volharders bestaat het erin 
dat zij hebben gekozen voor criminaliteit omdat dit hen meer oplevert. Erkenners zijn er 
voor zichzelf nog niet uit wat hen beter past, maar zij denken hier over na. Respondenten 
in de stadia van voorbereiden en consolideren hebben besloten dat een conventioneel 
bestaan, los van criminaliteit, hen meer oplevert. Dit kan ook betekenen dat stoppen hen 
meer oplevert op emotioneel vlak, dat zij bijvoorbeeld banden met familie en partner be-
houden door te stoppen. De rationele keuze kan dus ook op emotionele gronden worden 
gemaakt. 



182

Hoofdstuk 7

183

Conclusie 

7

De invloed van agency is essentieel en besluiten op basis hiervan kunnen worden 
ondersteund door externe factoren (zoals een klagende ouder of vriendin), niet andersom: 
externe factoren lijken niet aan te zetten tot desistance, waarna agency een rol gaat spe-
len. Ook de invloed van maatschappelijke structuren en instituten is genoegzaam zicht-
baar. King’s (2012) conclusie dat de manier waarop iemand omgaat met deze feiten be-
paalt of hij daadwerkelijk kan stoppen, komt overeen met de resultaten van dit onderzoek. 

Tot slot is gebleken dat stoppen makkelijker is wanneer de desister jonger is. Er is 
dan minder sprake van een ingesleten routine, minder gewenning aan bezit, veel geld, au-
tonomie en het ontbreken van gezag. De globale regel lijkt te zijn: hoe ouder een desister 
is, hoe meer het stoppen een worsteling betekent. 

7.4 ONDERZOEKSVRAAG 3: DE ROL VAN MOTIVATIE 
‘Charting a path towards greater social inclusion in mainstream society’ is de beschrijving 
die Farrall, Bottoms en Shapland (2010: 547) gaven aan het uitdagende proces van stop-
pen met criminaliteit. Hieruit spreekt de moeite die jongvolwassenen hebben met stoppen 
met criminaliteit. Het complete proces impliceert een immense transformatie. Bottoms 
(2014) stelt dan ook dat een positieve of negatieve houding ten aanzien van desistance 
niet losstaat van externe invloeden. Hoewel de externe invloeden zeker van belang zijn, is 
die positieve of negatieve houding iets waar een potentiele stopper zelf invloed op heeft. 
Giordano et al. (2002: 1054) stellen dat wanneer jongeren leven in een criminele cultuur, 
dit hun kansen beperkt en ‘a high level of individual motivation or ‘up-front’ commitment 
would seem to be required for successful and long-lasting change’. Maruna (2001: 23) 
schrijft: ‘Deciding to desist and actually desist are two very different things.’ Willen stop-
pen is iets anders dan het daadwerkelijk volhouden, vooral in tijden dat het tegenzit. 

Al deze meningen uit verschillende perspectieven, hangen samen met de rol van de 
desister zelf. Agency, de eigen wil en mogelijkheid om eigen beslissingen te nemen en 
door te zetten. Maar ook de lading die het proces heeft, het zien zitten, een positieve 
houding, ervoor gaan ondanks de tegenslagen die ‘charting a path’ met zich mee zal 
brengen. Giordano et al. (2002) noemen de benodigde motivatie en commitment die nodig 
zijn, net als Jacobs en Wright (1999) deden. Maar zij voegden er terecht aan toe dat het 
een nog erg onbekende factor is. Om meer kennis te verkrijgen over dit concept, waarvan 
inmiddels duidelijk is dat menigeen ervan overtuigd is dat het een belangrijke rol speelt, 
is hieraan in dit onderzoek extra aandacht besteed.

Motivatie is eerder specifiek onderzocht, maar vanuit een ander perspectief. Bur-
nett (2004) heeft onderzocht hoe zowel persisters als desisters hun besluit motiveerden. 
Volgens Burnett (2004) kunnen persisters en desisters meerdere motieven aandragen of 
hiertussen wisselen. Voor zowel persisters als desisters vond Burnett (2004: 165-166) 
drie categorieën motieven. Wat betreft de motieven van persisters om te volharden vond 
ze dat de hedonisten genieten van criminaliteit, de gevolgen ervan en de levensstijl die er-
mee gepaard gaat; dat de verdieners criminaliteit als ‘baan’ gebruiken en er een inkomen, 
of materiële winst mee genereren; de overlevers plegen delicten om aan basale behoeften 
of verslavingen te voldoen. De motieven van desisters om te stoppen zijn volgens Burnett 
in te delen in: de vermijders die zijn afgeschrikt van criminaliteit door het risico op detentie 
en de persoonlijke gevolgen; de bekeerden die criminaliteit afkeuren, nu andere normen 
en waarden en een andere levensstijl hebben en de niet-starters die voormalig crimineel 
gedrag als abnormaal gedrag beschouwen en als strijdig met het echte zelf. Hoewel deze 
vorm van motivatie – meer het motiveren van een besluit – niet op het eerste oog samen-

hangt met de motivatie die in dit onderzoek centraal staat, zijn er wel aspecten van haar 
typologie terug te vinden in de verhalen van de respondenten. Dit wordt in de volgende 
paragraaf besproken.

Hoewel het woord ‘motivatie’ zelden of nooit werd genoemd door de respondenten, 
werd wel duidelijk dat de houding waar Bottoms (2014) over spreekt, het commitment 
en de motivatie waar Giordano et al. (2002) over schreven, een rol speelt. Het vereist 
motivatie om de tegenslagen het hoofd te bieden en de worsteling door te zetten, met de 
focus op het doel te stoppen. Om de keuze te maken te stoppen en daar agency voor aan 
te wenden, moet het individu dit wel willen en erin geloven. Dat is waar motivatie volgens 
dit onderzoek om draait. In hoofdstuk 3 werd deze verwachting al uitgesproken: motivatie 
is onmisbaar.

7.4.1 Motivatie tijdens Volharden
Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, zijn er vier stadia onderscheiden op weg naar de-
sistance. Motivatie om te stoppen, of juist het gebrek hieraan, speelt in elk van deze 
stadia een rol en zal (in elk geval deels) bepalen of een individu zijn human agency zal 
aanwenden om verder te komen. In het stadium Volharden is duidelijk nog geen sprake 
van motivatie om te stoppen. Wanneer naar de indeling van Burnett wordt gekeken, wordt 
duidelijk dat het besluit om door te gaan vooral wordt gemotiveerd/onderbouwd met re-
den 2 en 3. Het grootste deel van de Volharders droeg als reden aan dat zij criminaliteit 
beschouwen als manier om geld te verdienen, of om bij te verdienen, naast de (te laag 
betaalde reguliere) baan die sommigen van hen in de toekomst voor zichzelf op het oog 
hebben. Hans geeft aan dat hij geen werk kan krijgen vanwege zijn strafblad, dus als hij 
stopt ‘is er geen geld’. Jordan denkt wel dat hij een baan zou kunnen vinden, maar van 
een regulier salaris ‘daar ga ik niet rond van kunnen komen’, dus er is meer nodig. Een 
enkeling, zoals Mustafa, geeft hierbij ook aan dat het een kwestie van overleven (reden 3) 
is. Hij wil wel stoppen, maar zal zonder geld (een belemmering van maatschappelijk struc-
turele aard) toch worden gedwongen terug te keren naar illegale manieren van verdienen. 
Hierbij is geen sprake van het in stand kunnen houden of financieren van een verslaving, 
maar – in de visie van Mustafa – het kunnen voldoen aan basale behoeften. Nabil, de 
jongen die zich zorgen maakt om zijn schuld bij de zorgverzekering, zegt hetzelfde, bijna 
letterlijk: ‘Zonder inkomen kan ik niet leven.’ Hij ziet criminaliteit dus als verdienen, maar 
niet verdienen om de bloemetjes buiten te zetten. Verdienen om te kunnen leven, overle-
ven. Agency wordt door deze jongemannen dus niet aangewend om te kunnen stoppen, 
maar om door te kunnen gaan (zonder gepakt te worden, op een manier waarop meer geld 
te verdienen is, of gewoon op oude voet).

7.4.2 Motivatie tijdens Erkennen
Wanneer wordt gekeken naar het stadium Erkennen, kan worden gezien dat motivatie 
cruciaal is om de omslag te maken. In dit stadium is veel sprake van ambivalentie, twijfel 
en afwegingen wat haalbaar en wenselijk is. De motivatie om dan door te zetten, kan een 
individu brengen naar het volgende stadium, dat van Voorbereiden. De afwegingen zijn in 
elk verhaal terug te lezen. Mohammed is het zat en zou wel willen stoppen, maar is bang 
dat hij te weinig geld zal hebben. Abdel wil ook stoppen en gaan werken, maar vreest dat 
hij ‘dan ook met geld in de knoop’ gaat komen. Ook Fouad twijfelt over wat de beste keuze 
voor hem is en welke verantwoordelijkheid hij heeft. Marco vindt het moeilijk zijn moeder 
en vrouw te zien huilen en hij wil een voorbeeld zijn voor zijn kind, maar… Hierin komt naar 
voren wat Bottoms (2014) aandraagt: externe factoren zijn van invloed, maar de positieve 
of negatieve houding van een persoon kan het maken of breken. Wanneer Abdel denkt: ‘Ik 
zou wel willen stoppen, maar er zijn teveel leeuwen en beren op de weg’, is de uitkomst 
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anders dan wanneer hij denkt: ‘Ik zou wel willen stoppen, dus ik zal mijn uiterste best 
doen om dat doel te bereiken, al zal het moeilijk worden’. De motivatie van het individu kan 
in deze fase leiden tot een besluit de worsteling wel of niet aan te gaan.

7.4.3 Motivatie tijdens Voorbereiden
In het stadium Voorbereiden is het besluit te willen stoppen genomen, het ‘hoe’ is nu van 
belang. Het voorzien in de basisbehoeften zoals onderdak, inkomen en het vullen van vrije 
tijd, zijn eerste prioriteit. Daarbij moet dit op een manier worden gedaan dat het inkomen 
legaal is en de verleidingen en het verkeerde netwerk worden vermeden. Dit betekent ook 
dat het netwerk waarop wel een beroep kan worden gedaan vaak niet zo groot is, omdat 
het te vermijden deel van het netwerk juist crimineel actief was. Het pro-sociale netwerk 
reikt regelmatig niet (veel) verder dan het gezin en de familie en soms zijn familie en gezin 
ook niet te rekenen onder een pro-sociaal netwerk, gezien het feit dat drie op de vier jong-
eren minstens één crimineel familielid heeft. Om uit de weinige opties qua verblijfplaats, 
werk, vrije tijdsindeling en netwerk te kiezen en zich hiermee tevreden te stellen, is een 
inperking van vrijheid en een sterke motivatie nodig om water bij de wijn te doen. Ryan 
wil om geld te verdienen als hij vrijkomt, bij zijn broer gaan werken. Zakaria woont bij zijn 
broer in, brengt zijn vrije tijd door bij familie en ‘met normale jongens’ en zoekt werk, om 
bij verleiding vandaan te blijven. Zoals ook naar voren kwam uit de verkennende studie: 
ex-veelplegers hebben baat bij concrete steun als ze uit detentie komen. De jongvolwas-
senen in dit onderzoek lijken de steun echter meer in hun eigen netwerk te zoeken, dan 
bij professionals. Waar jongeren in de verkennende studie wezen op het belang van de 
juiste begeleiding van reclasseerders en andere hulpverleners, zijn de jongvolwassenen 
in dit onderzoek helaas weinig positief over hulpverlening. Ook Mounir en Abas leunen op 
respectievelijk een broer en moeder voor onderdak en ook zij zijn kritisch ten aanzien van 
hun vrije tijd en met wie die zal worden doorgebracht. Genoegen nemen met minder geld, 
met te gast zijn in het huis van iemand anders en met beperkingen in het sociale verkeer, 
weerspiegelt ook de maatschappelijke belemmeringen die desisters tegenkomen. Om 
onderdak en een baan te vinden moeten ze haast wel terugvallen op familie, omdat dit erg 
lastig is zonder VOG of genoeg geld om huur en borg te betalen. Een sterke motivatie is 
noodzakelijk om het proces dat ze zijn ingegaan door te zetten. 

7.4.4 Motivatie tijdens Consolideren
In het stadium Consolideren is motivatie van belang om vol te houden. Het delict-vrije 
bestaan wordt al enige tijd in stand gehouden en in de basisbehoeften is voorzien. Voor 
sommigen, zoals Ibrahim, is vrijwel geen motivatie nodig om dit vast te houden. Hij taalt 
niet meer naar zijn oude leven. Ook Dennis heeft het afgesloten en denkt er niet meer 
over na, hij wil ‘het risico niet meer nemen’. Badr en Hamza zeggen er helemaal klaar mee 
te zijn en niet bang te zijn terug te vallen. Ook voor hen klinkt door dat zij daar weinig mo-
tivatie voor nodig hebben, maar het feit dat Hamza druk is een baan te zoeken, in plaats 
van teruggrijpt op een illegale manier van inkomsten vergaren, vergt wel een keuze. Roel 
heeft zeker nog motivatie nodig om niet zijn verstand op nul te zetten en met zijn broeders 
van vroeger los te gaan in de stad. Het gevoel van één voor allen, allen voor één, heeft 
voor hem een zekere magie, waar hij nu zonder moet leven. Hij heeft zijn prioriteiten bij zijn 
vriendin en kind gelegd en heeft een vast inkomen, maar als hij in de kroeg bij zijn oude 
vrienden terug is, moet hij bewust besluiten naar huis te gaan voor het misgaat. Dit vraagt 
elke keer motivatie om bij zijn besluit te blijven.

7.4.5 De voorspelling
Op basis van de interviews met de 21 individuen is een motivatiemodel bedacht en zijn 
alle jongvolwassenen aan de hand van hun uitspraken ingedeeld bij een motivatie stadi-
um. De verwachting was dat zij zich ergens in het proces van desistance bevonden en 
zich van daar uit verder zouden ontwikkelen naar een leven los van criminaliteit. Van de 
consoliderende jongeren was de verwachting dat zij geen nieuwe delicten zouden hebben 
gepleegd. De volharders werden verwacht door te zijn gegaan met hun levensstijl. Van de 
voorbereiders was de verwachting dat het merendeel van hen de criminaliteit inmiddels 
de rug toe zou hebben gekeerd. Onder de erkenners zou dit aantal misschien lager liggen, 
maar de verwachting was wel dat tenminste een aantal van hen stappen in de conven-
tionele richting zouden hebben gezet. Of de voorspelling die op basis van de interviews 
was gedaan uit zou komen was het meest spannende deel van het analyseren van de 
data van meetmoment 3. De voorspelling bleek redelijk accuraat. Van de zes volharders 
bleek er één toch al twee jaar gestopt, de rest was nog steeds crimineel actief. Onder de 
erkenners was het beeld zeer positief: slechts één was doorgegaan met criminaliteit, één 
bleek ruim twee jaar gestopt en de laatste drie waren reeds drie jaar gestopt. De voor-
bereidende jongeren voldeden bijna allemaal aan de verwachting. Eén van hen was het 
toch niet gelukt door te zetten, hij bleek zich op vermogenscriminaliteit te hebben gericht. 
De overige drie waren wel gestopt, twee van hen drie jaar, de laatste ruim twee jaar. De 
jongvolwassenen die hun desistance aan het consolideren waren tijdens het interview, 
bleken dit allen te hebben volgehouden. Al met al is de voorspelling van meetmoment 2 
dus grotendeels correct gebleken tijdens meetmoment 3.

7.4.6 Conclusie onderzoeksvraag 3
Veel auteurs stellen dat desistance een samenspel is van externe factoren en de houding, 
het commitment van een delinquent. Omdat het proces niet gemakkelijk is – niet in het 
minst vanwege de externe invloeden – is motivatie cruciaal voor succes in het proces van 
desistance. In het stadium Volharden is er nog geen motivatie voor desistance, maar het 
speelt vanaf het stadium Erkennen een belangrijke rol van de eerste overweging om ‘mis-
schien, ooit…’ tot een balans die doorslaat in de richting van desistance. In het stadium 
Voorbereiden gaat het om actief zoeken naar oplossingen voor praktische zaken zoals 
onderdak, inkomen en vrije tijdsbesteding en ook om genoegen te nemen met minder: 
minder vrijheid, geld, een opleiding van tweede of derde keus. In het stadium Consolide-
ren tenslotte, is motivatie van belang om de nieuwe levensstijl vol te houden, ook als er 
al jaren geen delict meer is gepleegd. Per persoon zal wisselen hoeveel motivatie nodig 
is, afhankelijk van hoeveel moeite het kost te stoppen, hoe de omgeving bij kan dragen, 
hoe lang iemand al delicten pleegt en hoeveel ermee verdiend werd, hoe erg hij het leven 
achteraf mist en zo zijn er nog ettelijke redenen te bedenken. Ook hierbij zijn Ibrahim en 
Roel duidelijke uitersten: Ibrahim die relatief kort delicten pleegde, een kort en helder 
besluit nam en zich daar aan hield, hulp inschakelde en kreeg en vlot een ander bestaan 
opbouwde, doorliep een ‘makkelijker’ proces dan Roel, voor wie zijn delinquente periode 
langer duurde en die het nog wel eens mist. 

7.5 ONDERZOEKSVRAAG 4: POSITIEVE EN NEGATIEVE FACTOREN
Een voordeel van kwalitatief onderzoek is dat helder zicht ontstaat op de individuele ver-
halen van de respondenten. In dit geval geldt dat met name voor de 21 jongvolwassenen 
die zijn geïnterviewd. Van 29 personen is naast de justitiële en achtergrond informatie van 
de ketenpartners ook meer bekend door de gegevens uit GCOS, wat meer licht werpt op 
hun recente omstandigheden. Vanwege deze veelheid aan details over losse individuen is 
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duidelijk dat de factoren die een rol spelen voor elke persoon verschillen. Een gebeurtenis 
die voor één jongere van groot belang is geweest in zijn desistanceproces, kan voor een 
ander niet hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een speciaal gesprek met een familielid) 
of niet belangrijk zijn geweest. Dit maakt het onmogelijk om alle factoren, zowel positief 
als negatief, te bespreken. Toch is een gemene deler zichtbaar in de verhalen. Onder-
staand zal een aantal van deze factoren worden aangehaald en hun rol worden toegelicht. 

7.5.1 Familie 
De invloed van familie is niet eenduidig. In hoofdstuk 5 is al besproken dat er van familie 
een negatieve invloed kan uitgaan en er zelfs een intergenerationele overdracht van cri-
mineel gedrag kan plaatsvinden. Bij 75% van de jongeren van de totale groep bleek een 
ander gezinslid ook contacten met politie en justitie te hebben. Bij 33% van de jongeren 
was de vader op een bepaald moment in contact geweest met politie en justitie en bij 
16,6% van de jongeren gold dit ook voor de moeder – in het geval van de moeders ging 
het doorgaans om overtredingen of lichte delicten. Van 40% van de jongeren waren één 
of meer broers of zussen bekend bij politie en justitie. In 20% gevallen waren meerdere 
familieleden  bekend bij politie en justitie. Dat van deze delinquente familie een negatieve 
invloed uitgaat, kwam naar voren uit de cijfers en verhalen. Intergenerationele overdracht 
van criminaliteit is moeilijk tegen te gaan. Wat betreft de cijfers bleek dat van de twintig 
jongeren die tijdens het eerste meetmoment de meeste geregistreerde delicten op hun 
naam hadden staan, zeventien jongeren één of meerdere familieleden met politie en justi-
tiecontacten hadden. Van de drie resterende jongeren was niet bekend of zij familieleden 
met een criminele achtergrond hadden. Ook uit de interviews bleek dat familie van invloed 
was, in elk geval op hoe een respondent naar zijn eigen criminele verleden keek. Hans 
gaf aan dat de reactie van zijn ouders op zijn eerste politiecontact lacherig was en dat 
zij niet onder de indruk waren van het feit dat hij een vuurwerkovertreding had gepleegd 
terwijl de woonkamer vol stond met illegaal vuurwerk. Terugkijkend gaf Hans aan zich niet 
te hoeven schamen voor zijn delicten omdat er ‘grotere overvallers bij hem in de familie 
zitten’. In het geval van Michael ligt het nog anders. Zijn moeder heeft het financieel zwaar 
en Michael betaalt met crimineel verkregen geld soms rekeningen voor haar. Zijn moeder 
vraagt hem nu niet meer of hij wil stoppen met criminaliteit. Michael is overgestapt naar 
het telen en verkopen van wiet. Nog steeds illegaal, maar zijn moeder vindt dit minder erg 
dan de delicten die hij daarvoor pleegde. 

Familie kan naast een negatieve invloed ook een positieve invloed hebben op het 
desistanceproces. Deze invloed laat zich volgens de interviews op verschillende manie-
ren gelden. Ten eerste is er de praktische ondersteuning bij het stoppen, zo vertellen de 
voorbereiders over familieleden die hen helpen onderdak en dagbesteding te verkrijgen. 
Ten tweede kan familie hen helpen door middel van emotionele steun in het proces. 
Dit gebeurt op verschillende manieren: een moeder die vertelt dat ze zich zoveel zorgen 
maakt doet een beroep op het geweten van de jongere, die voor haar wil nadenken over 
stoppen. Hoewel geen enkele jongere aangeeft te stoppen vanwege spijt of schuldgevoel 
jegens zijn ouders, geven de meesten aan dit wel degelijk te ervaren en dit kan een besluit 
te stoppen bekrachtigen. Een andere vorm van steun kan zijn dat een broer die zijn eigen 
ervaringen deelt de jongere stimuleert de juiste keuzes te maken. De eerste optie doet 
een emotioneel beroep op de jongere, de tweede optie doet een rationeel beroep op hem, 
maar beide kunnen effectief zijn en meehelpen in het desistance proces.

De rol van familie is ook per stadium bestudeerd voor alle jongeren die hebben mee-
gewerkt aan een interview. Hoewel hierover zeker geen causale uitspraken kunnen worden 
gedaan, zijn er wel opvallende bevindingen. Respondenten uit alle vier de stadia vertellen 
dat hun ouders hen op het hart hebben gedrukt om ofwel te stoppen met delicten plegen, 

ofwel uit handen van de politie te blijven. In de stadia Volharden en Erkennen lijken de 
respondenten deze adviezen naast zich neer te leggen. Tips om andere delicten te plegen 
worden nog wel in overweging genomen, maar stoppen zeker niet. Er wordt geklaagd over 
ouders die ‘preken’ en verteld dat die preken het ene oor in en het andere weer uit gaan. 

Een volgende opvallende bevinding is dat sommige respondenten aangeven dat hun 
familieleden met hen in gesprek zijn gebleven tot ze besloten te stoppen en hen daarna 
wilden helpen om dit voor elkaar te krijgen en vol te houden. In de verhalen van de volhar-
ders echter, komt naar voren dat ouders het beroep op hun zoons om te stoppen regel-
matig niet hebben volgehouden. Zo vertelt Bobbie dat hij in het begin wel straf kreeg als 
hij wat had gedaan, maar later niet meer, omdat het niet meer hielp. Hij voegt eraan toe 
dat zijn moeder klein van stuk is en hij zelf groter werd en een grotere mond kreeg en op 
een gegeven moment ‘over zijn moeder heen liep’. Het valt niet uit te sluiten dat ouders 
soms uit angst voor hun zoons het onderwerp niet meer durven aan te snijden. Een andere 
reden is dat moeders bang lijken te zijn hun zoons kwijt te raken met hun ‘gezeur’ en daar-
om de confrontatie mijden. Sommigen negeren of ontkennen het criminele gedrag, dit kan 
een copingmechanisme zijn om ermee om te kunnen gaan. Een laatste reden dat ouders 
het opgeven hun zoons te bewegen tot stoppen zou kunnen zijn dat zij zich realiseren dat 
de jongemannen deze pleidooien enkel zien als ‘gezeur’ en ‘preken’ en daar inmiddels zelf 
ook moe van zijn. Het is duidelijk dat de jongens niet willen weten welke zorgen en welk 
verdriet zij hun ouders aandoen. Klaar met de ruzies en confrontaties geven de ouders het 
op en stoppen met vragen en smeken of ze willen stoppen.

In het geval van de jongeren die zich in de stadia Voorbereiden of Consolideren 
bevinden, lijken de ouders een meer positieve rol te hebben gespeeld. Ten eerste was 
de houding van deze ouders volkomen anders: geen van allen was zelf crimineel actief, 
geen van allen profiteerde van het illegale inkomen van hun zoon en geen van allen sloot 
zijn ogen voor het gedrag van hun zoon. Deze ouders lijken beter opgewassen tegen hun 
zoon en in het algemeen, tegen de verleiding van criminaliteit. Ten tweede zijn in bijna alle 
gezinnen (op de ouders van Badr en Ibrahim na) de ouders doorgegaan op hun zoons in 
te praten en hen te overtuigen dat stoppen de betere keuze is. Hoewel ook deze jongens 
geen prijs stelden op het preken – dat herinneren ze zich nog maar al te goed – hebben 
deze ouders dit toch doorgezet. Blijkbaar kan deze kritiek toch worden geleverd wanneer 
er sprake is van een goede band tussen ouders en zoon en de ouders hiervoor voldoende 
pedagogische kwaliteiten hebben. Dit is opmerkelijk, aangezien dezelfde ouders eerder 
niet in staat zijn gebleken te voorkomen dat hun zoon zich ging inlaten met criminaliteit. In 
het geval van Badr en Ibrahim ligt het anders. Ibrahim had altijd al slecht contact met zijn 
ouders en zij leken zich weinig van hem aan te trekken. Badr geeft aan dat zijn ouders hem 
niet meer gingen controleren nadat bleek dat hij een delict had gepleegd. Ze vertrouwden 
er volgens hem op dat hij zich zou houden aan de opvoeding die zij hem hadden gegeven: 
‘niet stelen’. 

Een punt dat naar voren kwam uit de verkennende studie (notie uit hoofdstuk 2) was 
dat een aantal respondenten noemde dat zij minder in de problemen zouden zijn geraakt 
als ze eerder waren geconfronteerd met consequenties, als ouders meer toezicht hadden 
gehouden of ze strenger hadden gestraft. Dit lijkt te worden herkend door de jongvolwas-
senen in dit onderzoek. Twee expliciete voorbeelden zijn van Bobbie, die ‘over zijn moeder 
heenliep’ en Roel, die zijn moeder steeds om zijn vingers wist te winden. Meer impliciete 
voorbeelden zijn van de jongens die vertelden dat hun ouders het na een aantal jaar 
opgaven en hen geen strobreed meer in de weg legden, moe van de ruzies. Geen van de 
respondenten heeft overigens concreet benoemd dat zij minder diep in de criminaliteit 
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terecht zouden zijn gekomen als deze consequenties er wel waren geweest. Hierin zagen 
zij ook hun eigen aandeel: ‘preken’ gingen het ene oor in en het andere weer uit en con-
sequenties werden genegeerd.

Naast de pogingen die ouders al dan niet doen om hun zoons uit de criminaliteit, of 
uit handen van de politie te houden, doen zoons op hun beurt ook hun best richting hun 
ouders. Dit heeft echter meer te maken met het goed houden van contact en dit richt zich 
vooral op de moeders. De jongeren vertellen hun moeder af en toe iets van hun activitei-
ten en overwegingen, lang niet alles, maar voldoende om hun moeder het gevoel te geven 
dat zij in vertrouwen wordt genomen. Dit lijkt instrumenteel te worden ingezet wanneer er 
van stoppen met criminaliteit nog geen sprake is. Voor zover een beeld van de moeders 
kan worden verkregen uit de interviews, lijken zij graag vast te houden aan het idee dat ze 
een vertrouwensrelatie – of in elk geval contact – hebben met hun zoon en dat ze via die 
weg wellicht nog een positieve invloed kunnen uitoefenen. Dit vastgehouden contact, op 
minder dan oprechte basis, heeft wanneer een jongeman later alsnog besluit te stoppen 
echter wel een positief effect: ze zijn nog niet uit beeld bij hun moeder/ouders. En deze 
kunnen hen in het stopproces helpen op verscheidene manieren, zowel praktisch als 
emotioneel (Weijers & Van Drie, 2014: 184). Tevens kan een jongere zich realiseren wat 
hij zijn moeder of ouders al die jaren heeft aangedaan, wanneer de empathie zich verder 
heeft ontwikkeld. Dit kan een extra steun zijn in het besluit te stoppen of dit vol te houden. 

Al met al kan met betrekking tot de ‘factor’ familie worden gesteld dat zij een grote 
rol speelt in het desistanceproces. In sommige gevallen is dit negatief, in sommige geval-
len positief. Hoe dan ook, ouders kunnen een aandeel hebben in het desistanceproces 
van hun zoon, zowel op praktische als op emotionele wijze. Met name moeders lijken 
hierin belangrijk te zijn voor de jongvolwassenen, zij worden veruit het meest genoemd als 
invloed die mee wordt genomen in de overweging wel of niet te stoppen. Tot slot nog een 
voorbeeld: voorbereider Abas vertelt over de bezoeken van zijn moeder als hij in detentie 
zit: ‘Ik weet als ik haar hier zie en als ze weggaat, dat ik me weer helemaal verrot zal voe-
len. Als je denkt: mijn moeder heeft zo’n goeie vertrouwen in mij en dan… dan ga je echt 
kapot vanbinnen.’ 

7.5.2 Relatie
Van de 21 jongvolwassenen die deel hebben genomen aan het interview hebben er veer-
tien een relatie ten tijde van het interview, het merendeel hiervan is serieus en duurt al 
enkele jaren. De zeven respondenten die geen relatie hebben zeggen over het algemeen 
dat ze nog geen zin hebben in ‘hoofdpijn’. Faissal vindt zichzelf te jong en wil niet ‘dat zijn 
hart nu al breekt’. Zakaria heeft recentelijk een relatie van enkele jaren verbroken. Van de 
veertien respondenten die een relatie hebben, zijn er twee getrouwd: Marco sinds vier jaar 
en Mounir enkele maanden. Drie respondenten hebben een kind: Marco, Roel en Bobbie. 

Wanneer de rol die partners spelen in het desistanceproces wordt onderzocht, valt 
op dat alle vriendinnen de criminele activiteiten van hun vriend afkeuren. Waar sommige 
ouders het nog door de vingers zien, ontkennen, of er zelfs van mee profiteren, zijn de 
vriendinnen zeer uitgesproken. Vrijwel allen zijn op de hoogte van de illegale handel en 
wandel van hun vriend (behalve de vriendin van Dennis, waar hij pas enkele maanden een 
relatie mee heeft, ruim nadat hij is gestopt. En de vrouw van Mounir, die in Marokko woont 
en waarmee niet wordt gesproken over Mounirs delinquente verleden). En alle jongeman-
nen vertellen dat hun partner hen heeft gevraagd te stoppen. Toch zetten twee volharders 
hun vriendin ook in als reden dat ze nog niet kunnen stoppen. Zo geeft Jordan aan dat 
ze dan wel vraagt of hij wil stoppen, maar dat zijn delicten er ook voor zorgen dat ze een 
mooi huis hebben en dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over of de koelkast wel vol 
is. Bobbie zegt dat hij voor zijn vriendin en kind moet zorgen, dus dat hij niet zomaar kan 

stoppen. Zijn vriendin werkt ook wel, maar dat geld houdt ze zelf om leuke dingen van te 
doen. Daarbij vindt Bobbie ergens ook wel dat ze had kunnen weten hoe hij aan zijn geld 
komt: van zijn uitstraling is af te lezen wat voor soort jongen hij is. Ze had al een indruk. 
Waarmee hij lijkt te zeggen dat ze niet moet klagen, omdat ze geen relatie met hem had 
moeten beginnen als ze dat niet zag zitten. 

De drie volharders die een relatie hebben willen niet stoppen met hun activiteiten 
voor hun vriendin. Twee van hen geven zoals gezegd aan dat hun vriendin mee profiteert 
en de laatste, Hans, vertelt dat hij zich rustiger houdt voor haar. Zo hoopt hij minder vast 
te komen zitten en niet bij haar weg te hoeven zijn, maar helemaal stoppen gaat hem te 
ver. De drie overige volharders, Nabil, Faissal en Mustafa, hebben geen relatie.

Alle vijf erkenners hebben een relatie. In deze groep lopen de meningen uiteen wat 
de beste manier is om om te gaan met vriendinnen die willen dat ze stoppen. Moham-
med geeft aan dat zijn vriendin hem wel heeft gevraagd te stoppen, maar dat zij zelf ook 
profiteert en hij maakt er verder geen woorden aan vuil. Fouad zegt ook dat zijn vriendin 
wel genoot van het geld, maar erkent tegelijkertijd dat ze het moeilijk vindt om steeds in 
onzekerheid te zitten of het wel goed gaat. Michael heeft al jaren een relatie en vertelt zijn 
vriendin erg te hebben gemist tijdens zijn laatste straf, dat heeft hem doen besluiten het 
rustiger aan te doen, zodat hij niet meer bij haar weg hoeft te zijn. Abdel wil nu nog geen 
toezeggingen doen aan zijn vriendin, maar denkt zich op termijn wel door haar te laten 
beïnvloeden en te stoppen. Eerder heeft hij zijn gedrag ook wel aangepast voor haar, geeft 
hij toe. Marco tot slot, vertelt dat zijn vrouw, kind en moeder de belangrijkste reden voor 
hem zijn om op den duur te willen stoppen. Zijn vrouw en moeder huilen om hem, daar 
voelt hij zich rot over. Daarnaast wil hij een voorbeeldfunctie hebben voor zijn kind en dat 
lukt niet als hij vastzit. 

Van de voorbereiders hebben er twee een relatie. Abas heeft geen relatie en Zakaria 
heeft zijn relatie recent verbroken. Ryan vertelt dat zijn vriendin een slim meisje is en dat 
zij niet wil dat hij delicten pleegt, ze stimuleert hem om de juiste keuzes te maken en niet 
met zijn oude vrienden om te gaan. Ryan weet zeker dat hij zou stoppen als ze een baby 
zouden krijgen, maar als zijn vriendin zou dreigen hem te verlaten, is dat voor hem ook 
voldoende reden. Mounir is enkele maanden voor het interview getrouwd met een meisje 
uit Marokko, dat nog daar woont. Zij weet niks van zijn verleden en dat zal ook niet veran-
deren, het is voor Mounir erg schaamtevol.

De respondenten die hun desistance aan het consolideren zijn, hebben ook voor het 
merendeel een relatie. Ibrahim en Hamza zijn vrijgezel. Dennis heeft sinds enkele maan-
den een relatie, ruim na zijn stoppen. Hij heeft haar (nog) niks verteld. Roel heeft al jaren 
een vriendin en sinds een drie jaar een kind. Rond de geboorte is hij gaan samenwonen 
met zijn vriendin. Volgens Roel heeft de geboorte van zijn zoon hem laten inzien waar zijn 
grenzen liggen en helpt het hem om doorlopend prioriteiten te stellen. Als hij bij zijn oude 
vrienden is, toch op tijd weer weg te gaan. Badr heeft sinds twee jaar een relatie. Hij is al 
langer gestopt dan hij met zijn vriendin is, dus zij heeft geen invloed gehad op zijn besluit 
om te stoppen. Voor Mike geldt hetzelfde, hij heeft sinds twee jaar een relatie en was dus 
al gestopt voor hij deze relatie kreeg. Desalniettemin vertelt Mike dat zijn vriendin hem 
stimuleert om de juiste dingen te doen. 

Al zijn de relaties maar in een paar regels beschreven, toch is duidelijk dat met name 
relaties die langer duren, wel degelijk invloed kunnen hebben. Net als bij de relatie met 
ouders, lijken de jongeren niet te stoppen vanwege hun vriendin, maar de vriendinnen en 
hun bezwaren zetten wel aan tot nadenken over hun leven. Soms wordt er besloten andere 
delicten te plegen om minder vast te zitten, soms wordt besloten te stoppen wanneer er 
een kindje zou komen. Over het algemeen lijken de jongeren die verder in het stopproces 
zijn, hun vriendin en relatie serieuzer te nemen. Tegelijk kunnen daar geen conclusies 
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aan worden verbonden, omdat deze jongeren hun leven in het algemeen serieuzer lij-
ken te nemen (onder meer dagbesteding, de mening en het gevoel van hun ouders, hun 
toekomstplannen) (Weijers & van Drie, 2014: 186). Deze bevinding neigt naar de vraag 
die Lyngstad en Skardhamaer (2010: 236) opwerpen (zie hoofdstuk 1): lokt een relatie 
desistance uit, of kan het ook andersom zijn? Wat is de kip en wat het ei? Worden jonge-
ren volwassener, stoppen met criminaliteit en investeren daarna serieuzer in hun relatie? 
Hoewel een relatie voor de respondenten met een vriendin dus niet de reden is om te 
stoppen, kan een relatie met een meisje dat zich wel aan de wet houdt een positieve rol 
spelen in het ontwikkelen van motivatie voor desistance en het vasthouden hiervan als 
het pad is ingeslagen.

7.5.3 Dagbesteding
De invloed van dagbesteding op desistance lijkt enkel in positieve vorm voor te komen 
en wel op twee manieren: de aanwezigheid van een opleiding, stage, bijbaan of iets van 
dien aard helpt om criminaliteit uit de weg te gaan en het helpt vanzelfsprekend ook om 
de kansen op de arbeidsmarkt en een reguliere baan te vergroten. Dit maakt dat jongeren 
niet (helemaal) onderaan de ladder hoeven te starten als ze besluiten te stoppen. Anders-
om geven de respondenten ook aan dat het gebrek aan een dagbesteding kan leiden tot 
delinquentie. Abas vertelt hoe hij niet naar school ging en mensen die hem beloofden te 
helpen een opleiding te kunnen volgen, deze belofte niet konden houden. Hij geeft ook 
aan dat als hij werk had gehad, hij zich niet met ‘domme dingen’ bezig zou hebben ge-
houden. Ook vertellen enkele voorbereiders en stoppers dat ze zich realiseren genoegen 
te moeten nemen met minder als de illegale inkomsten wegvallen en dat ze zich moeten 
voegen naar de eisen van een baas, maar dit is niet onoverkomelijk. 

Tegenover de jongeren die water bij de wijn willen doen, staan natuurlijk volharders 
en twijfelende erkenners die weten dat ze op een reguliere manier geld kunnen verdienen, 
maar hier niet mee kunnen leven. Erkenner Abdel twijfelde over in hoeverre het reëel zou 
zijn, want ‘uiteindelijk is er altijd meer geld nodig’. Volharder Jordan denkt niet dat hij in 
staat is terug te gaan naar zijn baan als loodgieter en daarvan rond te komen. Twee aspec-
ten spelen dus mee in de afweging van het genoegen nemen met een baan: de tijdvulling 
zelf en het inkomen. Wat betreft de tijdvulling geven een paar jongens aan zich eroverheen 
te moeten zetten dat een ander de lakens uitdeelt en zij zich daarnaar moeten voegen, 
maar dit lijkt niet onoverkomelijk. Wat betreft het inkomen, zien met name de volharders 
en erkenners leeuwen en beren op de weg. Hierbij geven bijvoorbeeld Jordan en Abdel aan 
dat het ook niet alleen gaat om de levensbehoeften die ze nu hebben, maar ook de stan-
daard waar je aan gewend raakt. Filosoferend werd er gesproken over bepaalde bedragen 
en of die genoeg zouden zijn om van rond te komen naast een regulier loon. Maar beiden 
geven aan dat als ze veel zouden verdienen (de bedragen variëren van een paar ton tot 
twintig miljoen), ze zouden wennen aan dat geld en naar die standaard zouden gaan leven. 
En nog los daarvan, zegt Jordan, als je van twintig miljoen de eerste zeven hebt uitgege-
ven en je weet dat er ergens nog vijf liggen, dan ga je die toch halen. 

De invloed van dagbesteding lijkt dus afhankelijk van de motivatie en wil om water bij 
de wijn te doen op latere leeftijd, maar eerder – in de tienerjaren – lijkt dagbesteding meer 
te kunnen betekenen. Jongens zoals Abas vertellen dat ze deels ook in de problemen zijn 
gekomen door tijd op straat door te brengen op momenten dat ze eigenlijk op school had-
den moeten zitten. Vrijwel geen van de respondenten heeft een succesvol verhaal betref-
fende school en het krijgen van bijbaantjes of stages is doorgaans – zelfs met oprechte 
moeite – niet gelukt. Onder de volharders heeft alleen Jordan een MBO opleiding afge-
maakt, de meesten hebben op een ZMOK school gezeten en die meestal niet af gemaakt. 
Hoewel de stoppers het niet veel verder hebben geschopt, zijn er wel subtiele verschillen 

zichtbaar. Van hen vertelt alleen Dennis praktijkonderwijs te hebben gevolgd. De anderen 
vertellen over school, maar de excessen van spijbelen, ZMOK scholen en schoolwisse-
lingen zijn beduidend minder46. Omdat deze jongens wel hun middelbare school diploma 
hebben gehaald, kunnen ze over het algemeen gemakkelijker inschuiven op een MBO. 
Dit neemt niet weg dat de jongens met een laag IQ (zoals Dennis) en de jongens die een 
opleiding willen doen waar een VOG voor nodig is (zoals Mike) alsnog hun wensen moeten 
aanpassen aan hun mogelijkheden. Toch is dit iets waar zij minder afwijzend tegenover 
staan dan de volharders, waardoor de perspectieven positiever ogen.

7.5.4 Buurt, buurtgenoten en vrienden
Een laatste factor die van invloed is op het desistance proces is de fysieke leefomgeving. 
Net zoals bij de factor dagbesteding kan de buurt van invloed zijn op het beginnen met 
delicten plegen. Voorbereider Abas vertelt dat de jongens uit de buurt hem kwamen halen 
om naar buiten te gaan, waar het van kwaad naar erger ging. Volharder Fouads verhaal is 
weinig anders: hij was buiten met vrienden en na een paar jaar voetballen was het tijd voor 
iets anders. Toen werd het scooters stelen en daarmee rondjes rijden, daarna winkeldief-
stal en inbraken. Volharder Jordan vertelt beeldend over de wijk waar hij woonde en de 
jongens die daar op straat hingen. Jongens waar hij zich aan op trok, vanwege hun mooie 
schoenen en het feit dat ze zomaar dure cola konden kopen. Ook Mike, een stopper, ziet 
in dat hij mee ging doen met jongeren uit de buurt die politiecontacten hadden en ziet 
zijn jongere broertje dezelfde kant op gaan. Onnodig te zeggen dus, dat de buurt en de 
onderlinge dynamiek tussen de jongens die er wonen, een rol kan spelen in het beginnen 
met delicten plegen. 

De rol van de buurt kan ook in positieve zin worden ingezet in het proces van stoppen 
met criminaliteit. Juist omdat de verleiding in sommige gevallen zo is verbonden aan een 
bepaalde fysieke plek en de mensen die zich met name daar ophouden, kan het praktisch 
gezien relatief makkelijk zijn om die plek en de mensen daar te vermijden. Het breken 
met oude vrienden is daarom ook een belangrijk thema, te meer omdat het met name 
emotioneel gezien moeilijk is om het contact op te geven. Onder de stoppers komt wel 
heel duidelijk naar voren dat zij dit nodig vonden. Badr heeft al op jonge leeftijd de banden 
doorgesneden en Dennis, Hamza en Ibrahim zijn verhuisd. Mike ziet de jongens van toen 
nog wel eens, gaat soms nog even met ze zitten, maar dat is het. Roel heeft nog wel echt 
contact met zijn vrienden van toen. Toch is hij er ook heel bewust mee bezig verstandige 
keuzes te maken in het contact. Hij geeft aan moe te zijn van het gedoe dat er altijd bij 
komt kijken en wil liever worden herinnerd om zijn manieren dan het gebrek hieraan. Hij 
gaat een biertje drinken en weg voor er iemand agressief wordt. De dure weekenden laat 
hij inmiddels ook schieten, omdat zijn prioriteiten thuis liggen. De voorbereiders realise-
ren zich eveneens dat vrienden uit hun criminele periode een slechte invloed vormen. 
Ryan probeert zijn oude wijk en die vrienden te vermijden, Abas en Mounir zien hun oude 
vrienden nog wel eens op straat, maar hebben er geen contact meer mee. Zakaria lijkt 
de beleefde uitweg te kiezen, hij heeft ‘nog wel contact, maar niet echt dat ik er nog  
mee omga’. 

Verandering van buurt en vermijden van de negatieve contacten daar zouden een 
steun kunnen zijn in desistance. Het vermijden van criminele vrienden, ook als die niet in 
dezelfde buurt wonen, is eveneens een belangrijke factor. Wanneer dit niet lukt, lijkt het 
herdefiniëren van de vriendschapsband noodzakelijk. 

46 Het resultaat dat er minder problematiek in de schoolgang speelde was wel zichtbaar voor de 
zes consoliderende jongvolwassenen die hebben deelgenomen aan een interview, maar tijdens 
meetmoment 3 was er op dit gebied geen verschil zichtbaar tussen de groep stoppers en de 
groep niet stoppers, zie paragraaf 6.2.2. 
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7.5.5 Conclusie onderzoeksvraag 4
Per individu spelen verschillende factoren in verschillende gradaties mee in het proces 
van desistance, maar vier factoren worden vaker herkend als zijnde van belang. Ten eer-
ste de familie, waarvan de invloed zowel positief als negatief kan zijn. Gezien het grote 
aantal jongeren, drie op de vier, dat criminele familieleden heeft, is het bijzonder dat nog 
zoveel jongeren midden twintig de criminaliteit de rug toe hebben gekeerd. Familie die 
criminele activiteiten onderneemt kan helpen om eigen gedrag goed te praten en familie 
die strategische oogjes toeknijpt, soms zelfs profiteert, is eveneens geen stimulans om te 
stoppen. Aan de andere kant kunnen familieleden ook juist het proces steunen, wanneer 
ze ‘blijven zeuren’ en wanneer ze een jongere op praktisch en emotioneel vlak ondersteu-
nen een conventioneel leven op te bouwen.

Een vriendin kan ook een positieve invloed hebben. Sommige jongeren laten deze 
invloed van zich af glijden en anderen zetten een vriendin ook in als reden om door te 
blijven gaan (‘zij profiteert er ook van’). Maar er zijn ook jongeren die aangeven zich rustig 
te houden voor hun vriendin, of die niet vast willen komen te zitten en bij haar vandaan zijn 
en daarom hun daden heroverwegen. Verder zijn er jongeren die denken op termijn toe te 
zullen geven aan hun vriendin, of te zullen stoppen als hun vriendin dreigt de relatie te ver-
breken of wanneer er een kind onderweg is. In het geval van Roel, die al gestopt is, helpt 
de gedachte aan zijn vriendin en kind hem om steeds de juiste keuzes te blijven maken.

Dagbesteding kan helpen door bij criminele situaties en crimineel netwerk uit de 
buurt te blijven en om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (en daardoor een regulier 
inkomen aantrekkelijker te maken, omdat het waarschijnlijk hoger uitvalt dan wanneer ze 
onderaan moeten beginnen). Ook kan het ontbreken van dagbesteding ertoe leiden dat 
jongeren sneller betrokken raken bij delicten en delinquente vrienden of buurtgenoten. In 
het ‘genoegen nemen met’ een baan zijn zowel de praktische tijdvulling zelf – wat houdt 
het werk in en wat komt erbij kijken – als (de hoogte van) het salaris van belang.

De fysieke omgeving van de buurt, de buurtgenoten en vrienden kunnen een rol 
spelen in de introductie met criminaliteit. Het weg blijven uit die omgeving is dus ook een 
logische stap als jongeren willen stoppen, om mensen, situaties en herinneringen uit de 
weg te gaan. Het contact verbreken met oude buurtgenoten en vrienden is vaak emotio- 
neel een moeilijker besluit, maar wel van groot belang om het stoppen vol te houden.

Al deze zaken zijn van belang voor een individu dat probeert om het roer van zijn leven 
om te gooien. Het is een moeilijk proces dat op de meeste levensterreinen een worsteling 
betekent, dus alle steun die beschikbaar is, is wenselijk.

7.6 EINDCONCLUSIE: DESISTANCE IS EEN WORSTELING
Dit onderzoek geeft inzicht in de worsteling die desistance is, voor jongvolwassenen (emer-
ging adults) die veelplegers zijn (geweest). Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
zijn vier motivatie stadia geformuleerd, die stappen op weg naar desistance vormen: Vol-
harden, Erkennen, Voorbereiden en Consolideren. Het succes van desistance is afhanke-
lijk van het feit of iemand daadwerkelijk gemotiveerd is, niet alleen om het stoppen zelf in 
gang te zetten, maar ook om het te kunnen volhouden als een individu later nog obstakels 
tegenkomt. Naar aanleiding van de analyse van de interviews, zijn 21 jongvolwassenen 
ingedeeld bij de vier stadia. Toen de gegevens van deze groep (voormalig) veelplegers vier 
jaar later opnieuw zijn bekeken, bleek dat deze inschatting grotendeels juist was.

Verschillende praktische en emotionele factoren zijn van invloed op een besluit om 
wel of niet te stoppen met een criminele levensstijl, zoals familie, een partner, de buurt 
en het hebben van dagbesteding. Meerdere jongeren geven aan dat ze ouder worden 
en merken dat ze ‘op een andere manier gaan denken’. Ze nemen meer verantwoorde-

lijkheid, zien de gevolgen van hun daden en ontwikkelen empathie jegens hun familie 
en de slachtoffers en besluiten op basis daarvan niet op deze manier verder te willen 
gaan. Dit zou gezien de leeftijd goed samenhang kunnen hebben met de zich voltooiende 
hersenontwikkeling. In dit proces blijkt ook een plek voor calculatie weggelegd. In alle 
fasen lijken de personen voor zichzelf een berekening te maken wat voor hen het beste 
uitpakt. In het stadium Volharden heeft een criminele levensstijl te voorkeur, in het stadi-
um Erkennen wordt een afweging gemaakt, maar is er nog niet besloten. In het stadium 
Voorbereiden is er een besluit genomen en wordt deze nieuwe levensstijl geconcretiseerd 
en in het stadium Consolideren moet het worden volgehouden. Het element ‘calculeren’ 
heeft een prominente plek in de theorie van Paternoster en Bushway, die zoals gezegd een 
contrast beschrijven tussen een ‘possible self’ en een ‘feared self’ voor de toekomst. In 
dit onderzoek is geen ‘feared self’ gevonden: jongvolwassenen zagen geen angstaanja-
gende, trieste toekomst voor zichzelf, die hen ertoe dwong te stoppen. De afweging die zij 
maakten leek op een nuchterder niveau plaats te vinden: wat komt voor mij het beste uit? 
Hierin werd gezien dat de rationele afweging ook op basis van emotionele gronden kan 
worden gemaakt, zoals het niet willen verliezen van het contact met familie of partner, of 
een goede invulling willen geven aan een (nieuwe) rol als vader. De rationele keuze wordt 
dus niet enkel gemaakt op basis van financieel gewin.

Hoewel de emotionele banden met partner, familie en in sommige gevallen een kind, 
op het eerste gezicht misschien lijken op de theorie van Sampson en Laub, is dit al-
lerminst het geval. Sampson en Laub zagen dat voormalig delinquenten zoveel hadden 
geïnvesteerd in hun sociale omgeving dat zij niet het risico wilden lopen dit weer kwijt 
te raken en daarom zijn zij vrijwel onbewust gestopt. Ten eerste is het proces voor deze 
groep zeker niet onbewust verlopen, zij hebben hier heel bewust moeite voor moeten 
doen. Ten tweede is er nog geen sprake van een grote investering in de sociale omgeving. 
De meeste respondenten vertelden dat hun ouders belangrijk waren, maar in die relatie 
is niet veel geïnvesteerd, veeleer realiseren ze zich op een bepaald punt dat die relatie 
hen veel waard is en zij er juist meer in willen investeren. In het geval van een vriendin is 
er soms wel geïnvesteerd en willen de jongvolwassenen deze relatie niet kwijtraken, maar 
ook hiervoor geldt: dit gebeurt niet op een onbewust niveau. Dit zal te maken hebben met 
de levensfase waarin de desister zich bevindt. Veel jongeren beginnen met het plegen van 
delicten om erbij te horen, of voor de kick of het geld. Door te tijd heen verandert dit in 
routine. Wanneer deze routine pas stopt als een individu in de 30 is, zal er vaker sprake 
zijn van een langdurige relatie, ouderschap en wellicht duurzame dagbesteding. In dit ka-
der zal de theorie van Sampson en Laub misschien vaker van toepassing zijn. Het belang 
van dit onderzoek ligt in de specifiek bestudeerde levensfase van de jongvolwassenheid. 
Wanneer een jongere 16 jaar is, is het gezin ook niet voldoende belangrijk voor hem om 
te stoppen met delicten plegen. Dit is conform inzichten in de ontwikkelingspsychologie, 
waarin wordt gesteld dat jongeren rond deze leeftijd afstand nemen van hun ouders. Het 
inzicht dat het gezin van belang is, groeit wanneer een jongere ouder wordt. Ook dit komt 
overeen met de ontwikkelingspsychologie, waarin wordt gesteld dat wanneer jongeren 
ouder worden ze weer toenadering tot hun ouders zoeken. Kortom, in desistance onder 
jongvolwassenen spelen calculatie en motivatie een rol, wanneer ze ouder worden zal de 
theorie van Sampson en Laub naar verwachting vaker zichtbaar zijn. Interessant zou dan 
ook zijn om deze groep, met name de niet stoppers, over een jaar of 5 tot 7 nogmaals in 
de justitiële systemen op te zoeken, om te zien welk deel er dan is gestopt en of de groe-
pen indeling nogmaals lijkt te worden bevestigd.  

Uit dit onderzoek werd duidelijk dat hoe ouder veelplegers zijn, hoe moeilijker het 
wordt om een levensstijl aan te passen. Integratie op school en op de arbeidsmarkt ver-
loopt soepeler wanneer de veelplegers jonger zijn. Dit levert een nieuw ritme op en andere 
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sociale contacten. Tevens is het doorgaans minder moeilijk een VOG te krijgen wanneer 
de laatste delicten langer geleden hebben plaatsgevonden. Dit kan het verschil betekenen 
tussen wel of geen stage of baan. Ook werd vastgesteld dat desistance niet altijd bete-
kent dat er geen politiecontact meer is. Een incidentele overtreding of een verkeersdelict 
lijkt niet uitgesloten, maar het gaat te ver om daarom niet te spreken van desistance, 
omdat de levensstijl wel grotendeels is veranderd. Tevens is de verwachting uitgesproken 
dat een aantal ‘wetsovertredingen’ door deze groep niet wordt beschouwd als een delict, 
hierbij kan worden gedacht aan verkeersovertredingen, belediging of een vechtpartij (mis-
handeling). Er kunnen zich mazen in de morele redenatie bevinden waar deze delicten 
doorheen glippen. Van verkeersovertredingen hebben anderen geen last, een vechtpartij 
is uitgelokt of in elk geval hebben beide partijen schuld. 

Hoewel jongvolwassen delinquenten wanneer het erop aankomt vaak mensen om 
zich heen hebben die hen van harte steunen in een besluit te stoppen, blijft staan dat zij 
ook in moeten leveren op hun financiële middelen, vrijheid en onafhankelijkheid. De con-
sequenties van een besluit hun levensstijl om te gooien zijn dermate ingrijpend en vergen 
dermate veel van een jongvolwassene, dat het proces van desistance niet anders kan 
worden omschreven dan als een worsteling.  
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VRAGENLIJST VERKENNENDE STUDIE

A. Algemene informatie
1. Wat is je naam (blijft anoniem)
2. Hoe oud ben je?
3. Etnische afkomst: 

a. Wat is het geboorte land van je moeder
b. Wat is het geboorte land van je vader?
c. Waar ben je zelf geboren?

4. Opvoeding
a.  Kwaliteit van de opvoeding. Hoe zag je opvoeding eruit? Was er verschil 

tussen de manieren van opvoeden van je ouders, of was dat hetzelfde? Soort 
discipline: werd er gestraft en hoe zagen die straffen eruit? Was er sprake 
van warmte of juist kilheid? Verwennen, zo ja, met materiele goederen of 
immateriële goederen? Werd er wel eens een ‘nee’ gegeven, of kreeg kind 
altijd zijn zin?

b. Kwantiteit: waren je ouders vaak thuis? Toezicht en controle?
c. Problematiek ouders: depressie, delinquentie, taalproblemen, immigratie 

problemen.
5. Woonsituatie

a. Waar woonde je toen je werd geboren? Kenmerken huis: groot/ klein, eigen 
kamer, goed onderhouden.

b. Zijn hierin veranderingen opgetreden toen je ouder werd? (verhuizen, meer 
mensen op huis mee te delen, opgeknapt, verloederd, etc.

c. Hoe ziet je woonsituatie er nu uit?
6. Buurt

a. Kun je beschrijven in wat voor buurt je bent geboren? (kenmerken wijk: 
dichtbevolkt, multiculturele wijk, weel politie, veel delinquentie)

b. Zijn hier veranderingen in opgetreden (verhuisd naar andere wijk, wat waren 
de kenmerken van de nieuwe wijk, etc)

c. Kun je beschrijven in wat voor buurt je nu woont?
7. School

a.  Hoe is het verloop van school?  
1. school aspiratie/ motivatie? 
2. spijbelen? 
3. problemen? 
4 Vroegtijdig gestopt? 
5. Begeleiding vanuit school 
6. Niveaubepaling basisonderwijs, middelbaar onderwijs (ZMOK, VMBO, 
HAVO, VWO, praktijkonderwijs etc)

b. Is er een vervolgopleiding gedaan? Zo ja, wat voor vervolgopleiding?
c. Is er ooit een intelligentie test afgenomen, weet je wat de resultaten waren?

8. Werk
a. Heeft persoon werk (bijbaan, of werk dat nu fulltime o.i.d wordt uitgevoerd)? 

Hoe lang doe je dat al? 
b. Heeft hij/zij hiervoor baantjes gehad? (Goed opletten of er een gat zit tussen 

stoppen met school en beginnen met werken) Van wanneer tot wanneer heb 
je dat precies gedaan (liefst met jaartallen)? Hoeveel uur per week was dat 
ongeveer? 

9. Gezinssamenstelling
a. Toen je werd geboren, met hoeveel familieleden waren jullie toen thuis? 

(ouders, zussen en broers)
b. Zijn hier veranderingen in op getreden? Zo ja: wanneer, hoe kwam dat, wat 

waren gevolgen hiervan voor jou en voor het gezin?
c. Hoe was de relatie met je zus, broer? Vertonen zij ook crimineel gedrag? 

Wat vonden ze ervan dat jij dat deed?
d. Hoe ziet de samenstelling van je familie (gezin) er op dit moment uit? (woon 

je nog thuis, op je zelf, heb je kinderen)
10. Persoonlijke problemen: stoornissen, zelfbeeld, relatieproblemen
11. Hulpverleningsgeschiedenis

a. Heb jij of je gezin hulp gehad? Welke hulp was dit?
b. Kun je deze hulp beschrijven? (wanneer, waarom, voor wie, hoe lang, door 

wie)
c. Wat vond je van de hulp? (doorvragen wat er goed/ fout was, wat gevoel 

erbij was, etc)
d. Heeft het geholpen, heb je wat geleerd? Zo ja, wat dan, waarom werkte dit 

voor jou wel of niet, wat had anders moeten zijn?

B. Delictgeschiedenis
12. Ontstaan

a. Op welke leeftijd heb je je eerste delict gepleegd? Wat was dat voor delict? 
Hoe ging dat precies? Deed je dat alleen of samen. Was er een aanleiding of 
gebeurde het gewoon? Was het gepland? Was er groepsdruk?

b. Hoe ging het bij de volgende keer? Gebeurde dat al snel erna; onder 
dezelfde omstandigheden?

c. Hoeveel delicten heb je gepleegd?
d. Wat voor soort delicten? (geweld, diefstal, drugs, verkoop van illegaal 

verkregen goederen, etc)
e. Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met de politie? Hoe oud was 

je toen? Hoe ging dat precies? Wat vond je ervan? Hoe waren de reacties 
thuis? En van je vrienden?

f. Wat kreeg je voor straf? Hoe ervoer dat? Vond je die straf terecht? Maakte 
het indruk? Had je spijt van wat je had gedaan?

g. Kun je iets zeggen waarom je deze dingen deed? Was het de kick, geld, 
meedoen met vrienden, verveling op straat, haat naar anderen, niet te 
beheersen agressie, vond je het ‘stoer’, kreeg je er positie/ status mee?

h. Heb je voorafgaande aan of ten tijde van de delicten alcohol en/ of drugs 
(softdrugs/ harddrugs) gebruikt? Kun je aangeven wat de rol hiervan was bij 
de delicten? Wat was eventueel de rol van drugs of drank na het plegen van 
het delict? (bijvoorbeeld schuldgevoel wegdrinken/ blowen?). Wat was de 
frequentie, aard en omstandigheden van drugsgebruik?

i. Had je in die tijd een vriend(in) en zo ja, wat voor rol speelde die relatie 
in je leven? Heb je het idee dat je relatie invloed had op je gedrag? (Bv 
bevorderen of remmen?) Wist je partner ervan af dat je delicten pleegde en 
zo ja, wat vond hij/zij daarvan? Was het bespreekbaar? Hoe stond hij/zij 
tegenover criminaliteit? (Wat vond hij/zij ervan?) Pleegde hij/zij misschien 
ook delicten? 
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13. Vrienden
a. ik wil graag iets meer weten over je vrienden. Weten je vrienden dat je 

delicten pleegde? Heb je vrienden die daar niet van op de hoogte zijn?
b. Wat vonden je vrienden er van dat je delicten pleegde?
c.  Heb je delicten samen met vrienden gepleegd, of alleen (of: welke samen, 

welke alleen)
d.  Kun je iets zeggen over de invloed van vrienden op het plegen van delicten
e.  Heb je ook vrienden die delicten plegen niet goedkeuren? 
f.  (eventueel nog vragen naar wat ouders, familie ervan wisten, hoe die 

daarmee omgingen)
g.  Gebruik(t)en die vrienden drugs of alcohol?

C. Stoppen
1. Wanneer begon je serieus na te denken over stoppen met delicten?
2. Hoe ging dat? Waren er bepaalde gebeurtenissen die daarbij een grote rol speelden 

of was er iemand die daar een grote rol bij speelde? Ging het over de toekomst of 
meer willen stoppen met de huidige situatie vraagt

3. Hoe ging het verder? Lukte dat ook meteen? Waardoor niet; wat maakte het 
moeilijk? Waar woonde je toen? Was er iemand/waren er mensen met wie je in 
die periode veel contact had? Van wie kreeg je steun? Wat was de rol van vader, 
moeder, broertje of zusje daarin? 

4. Kun je zeggen dat je op een gegeven moment echt een plan had om te stoppen?
5. Wanneer dat je het gevoel dat het je echt ging lukken om te stoppen?
6. Heb je sindsdien een goede dagbesteding gevonden of je tijd op een andere manier 

ingevuld? Had je sindsdien het gevoel dat je meer te verliezen had? 
7. Heb je sindsdien nog geregeld contact gehad met je oude delinquente vrienden? 

Hoe stonden zij tegenover het feit dat jij ophield met criminaliteit? Hoe ervoer  
je dat?

8. Kom je nog wel eens in de verleiding om dergelijke dingen te doen?
9. Heb je nog wel eens heimwee naar die vroegere periode?
10. Wat zijn de dingen die jou daar nu van afhouden?
11. Aan welke personen heb je het uiteindelijk te danken dat je bent gestopt? 
11.  Wat is denk je de rol van alcohol en drugs geweest bij het stoppen van het 

plegen van delicten? (gebruikt hij het nu nog steeds, of is hij gestopt? Of zijn er 
veranderingen opgetreden in gebruik?)

12. Had je ten tijde van het stoppen een relatie? Zo ja, was dat dezelfde als toen 
je delicten pleegde of een andere relatie? Hoe stond hij/zij toen tegenover 
criminaliteit? Heb je het idee dat die vriend(in) een rol speelde in het stoppen? 
Bijvoorbeeld: bevorderen of remmen. Pleegde hij/zij ook (nog) delicten? Hebben 
jullie over het plegen van delicten en stoppen gepraat? Heb je het idee dat je 
vriend(in) een rol heeft gespeeld in jouw stopproces?

13. In de tijd dat je delicten pleegde, had je toen werk/school? Wist je baas/school van 
de delicten? Hoe reageerden ze hierop? Had je, in de tijd dat je stopte, een (sterke) 
band met je collega’s/baas of met je studiegenoten/leraren? Wat betekent werk/
school voor je (word je er bijvoorbeeld zelfverzekerder door, betekent het financieel 
veel, krijg je er het idee door dat je leven nut heeft)? Voelde je jezelf in de tijd rond 
het stoppen verantwoordelijk voor je werk? Had je het idee dat je werk zorgde voor 
sociale controle? Denk je dat het werken een rol heeft gespeeld in het stoppen?

VRAGENLIJSTEN BIJ HET ONDERZOEK (VOOR PERSISTERS EN DESISTERS)

LIJST VOOR DESISTERS:

Vragenlijst desistance onderzoek 
Tijdlijn (verhuizingen, belangrijke gebeurtenissen)

A. Algemene informatie
1. Wat is je naam (blijft anoniem)
2. Hoe oud ben je?
3. Etnische afkomst:

a. Wat is het geboorteland van je moeder?
b. Wat is het geboorteland van je vader?
c. Waar ben je zelf geboren?

Werk/Opleiding
1. Wat voor school/opleiding heb je gedaan? Heb je dit afgerond?
2. Heb je op dit moment werk (bijbaan, of werk dat nu fulltime o.i.d wordt uitgevoerd)?

a. Zo ja, hoe lang doe je dat al?
b. En hoe ben je aan dit werk gekomen (door hulp van ouders, familie?)
c. Kan je rondkomen van dit werk? 
d. Word je financieel gesteund door je ouder(s)/schoonouder(s) of anderen?

3. Heb je hiervoor baantjes gehad? (Goed opletten of er een gat zit tussen stoppen 
met school en beginnen met werken of dat de baantjes waren op een moment dat 
hij/zij ook naar school ging (bijbaan)) – tijdlijn.

a. Zo ja, wat voor baantjes heb je gedaan?
b. Van wanneer tot wanneer heb je dat precies gedaan (liefst met jaartallen)?
c. Hoeveel uur per week was dat ongeveer?

Gezinssamenstelling
1. Toen je werd geboren, met hoeveel personen woonden jullie toen in één huis? 

(ouders, zussen en broertjes, opa, oma)
2. Zijn hier veranderingen in op getreden? Zo ja: wanneer, hoe kwam dat, wat waren 

gevolgen hiervan voor jou en voor het gezin?
3. Hoe ziet de samenstelling van je familie (gezin) er op dit moment uit? (woon je nog 

thuis, op jezelf, heb je kinderen)
4. Heb je op dit moment een relatie? 

Opvoeding
1. Kwaliteit van de opvoeding. Kun je iets vertellen over de manier waarop je bent  

opgevoed?
a. Was er verschil tussen de manieren van opvoeden van je ouders, of was dat 

hetzelfde?
b. Soort discipline: werd er gestraft en hoe zagen die straffen eruit? Was er 

sprake van warmte of juist kilheid?
c. Kreeg je veel spullen, wanneer je erom vroeg? Was er veel aandacht voor je? 

(Verwend? Verhouding tot broertjes/zusjes?)
2. Kwantiteit: waren je ouders vaak thuis? Toezicht en controle? 
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3. Hebben je ouders problemen gehad, psychisch of praktisch (geldtekort,  
huisvesting etc.)?

a. Welke invloed had dat op jou? 
4. Hoe was de relatie met je ouders?
5. Heeft je gezin ooit contact gehad met hulpverleningsinstanties?

Over dit punt zullen we straks nog wat meer vragen stellen, maar we gaan nu eerst door 
met een paar vragen over de delicten die je pleegde.

B. Delictgeschiedenis
Ontstaan
1. Op welke leeftijd heb je voor het eerst een delict gepleegd/ overtreding begaan?  

a. Wat was dat voor delict? 
b. Hoe ging dat precies? Deed je dat alleen of samen?
c. Was er een aanleiding of gebeurde het gewoon? i.e. was het gepland?
d. Hoe voelde je je nadat je het delict had gepleegd?
e. Hoe ging het bij de volgende keer? Gebeurde dat al snel erna; onder 

dezelfde omstandigheden (gepland/ongepland)?
2. Hoeveel delicten heb je in totaal gepleegd?
3. Wat voor soort delicten? (geweld, diefstal, drugs, verkoop van illegaal verkregen 

goederen, etc.)
4. Veranderde het gevoel dat je kreeg nadat je delicten had gepleegd?
5. Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met de politie? 

a. Hoe oud was je toen?
b. Hoe ging dat precies?
c. Wat vond je ervan?
d. Had je daarvoor al dingen gedaan waarvoor je opgepakt had kunnen 

worden?
e. Hoe vaak ben je met de politie in aanraking gekomen? 

6. Hoe waren de reacties van je familie? En van je vrienden? En van je partner? 
a. Wat deden die reacties met je? 

7. Heb je straf gekregen? (meerdere keren)? 
a. Wat voor straf kreeg je?
b. Hoe ervoer je dat?
c. Vond je die straf terecht?
d. Maakte het indruk?
e. Welke sancties heb je precies opgelegd gekregen?

8. Heb je spijt van wat je hebt gedaan?
a. Waarom had je wel of geen spijt (zelf in problemen gewerkt, of spijt voor het 

slachtoffer)?
b. Voel je je schuldig over wat je hebt gedaan?
c. Waarover precies en naar wie? Hoe merk je dit?
d. Schaam jij je voor wat je hebt gedaan ten opzichte van je familie? (Schuld vs 

schaamte)
e. Hoe uit zich dat en heb je dat naar hen uitgesproken?

9. Kun je zeggen waarom je deze dingen deed? Was het de kick, geld, meedoen met 
vrienden, verveling, haat naar anderen, niet te beheersen agressie, vond je het 
‘stoer’, kreeg je er positie/status mee?

10. Was er sprake van druk (bijv door vrienden of omdat je geld nodig had?) 

11. Heb je voorafgaande aan of ten tijde van de delicten alcohol en/ of drugs 
(softdrugs/ harddrugs) gebruikt? 

Partner
12. Had je in die tijd een vriend(in) en zo ja, wat voor rol speelde die relatie in je leven?
13. Brachten jullie veel tijd samen door? Woonden jullie samen/ apart/ kind of huis 

samen?
14. Heb je het idee dat je gedrag mede werd bepaald door de mening van je partner? 

(Algemeen/delictgedrag)
15. Wist je partner er vanaf dat je delicten pleegde en zo ja, wat vond hij/zij daar van? 

Zo nee, waarom  niet? (waarom koos je ervoor het niet te vertellen?)
16. Hoe stond hij/zij tegenover criminaliteit? (wat vond hij/zij er van?)
17. Pleegde hij/zij ook delicten? Was het bespreekbaar?
18. Wat vond hij/zij van jouw vrienden?
19. Weet je huidige partner van je delictgeschiedenis? Waarom wel/ waarom niet? Hoe 

reageerde ze/ hij erop, hoe denk je dat ze/ hij erop zal reageren?
20. Wonen jullie samen of apart?
21. Als je denkt aan je toekomst, hoort zij/ hij er dan bij?

Familie
22. Had je in die tijd contact met je familie en zo ja, wat voor rol speelde je familie in je 

leven?
23. Liet jij je gedrag (deels) bepalen door de mening van je ouders hierover? (Luisterde 

je?) 
24. Controleerden je ouders wat jij deed buitenshuis? Zo ja, wat vond je daarvan? 
25. Wisten je ouders er van af dat je delicten pleegde en zo ja, wat vonden zij daar van? 

Hoe stonden zij tegenover criminaliteit? Was het bespreekbaar?
26. Wisten je ouders van alles wat je deed, of wisten ze alleen dat er ‘iets’ speelde?
27. Hebben andere familieleden (ouders/broers/zussen) ook delicten gepleegd? Politie 

contacten gehad? 
a. Hebben zij ook straf daarvoor gekregen? 
b. Hoe lang/waar/wanneer? 
c. Wat vind je ervan dat familieleden ook delicten hebben gepleegd? 
d. Wat waren de gevolgen daarvan voor jullie gezin? 

28. Heb je eventueel samen met je vader/moeder delicten gepleegd?
29. Weten je ouders van je delictgeschiedenis? Waarom wel/ waarom niet? Bij wel: 

Wanneer zijn ze daar achter gekomen? (Heb je het zelf verteld of zijn ze er door 
omstandigheden achter gekomen)? 

30. Hoe reageerden ze erop, hoe denk je dat ze erop zullen reageren?
31. Hoe was je relatie met je ouders toen je delicten pleegde?

Vrienden
32. Heb je nog steeds dezelfde vrienden als in die periode? Zo nee, hoe is dat 

veranderd?
33. Met wie heb je op dit moment het meest contact? (oude vrienden/nieuwe vrienden/

familie)
34. Wat vonden je ouders van je oude vrienden?
35. Weten je huidige vrienden dat je delicten hebt gepleegd?
36. Zijn dit dezelfde vrienden als ‘vroeger’?
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37. Heb je vrienden die daar niet van op de hoogte waren/zijn? Zo ja, waren dat toen je 
delicten pleegde ook al je vrienden?

38. Wat vonden je toenmalige vrienden er van dat je delicten pleegde? (apart uitvragen 
voor delinquente / prosociale vrienden!)

39. Heb je delicten samen met anderen gepleegd, of alleen (of: welke samen, welke 
alleen)? 

40. Bij plegen met anderen: waren dat vrienden of ‘collega’s’?
40.  Was er sprake van druk vanuit vrienden om delicten (mee-) te plegen?

a. Hebben ze je wel eens aangemoedigd?
b. Wat zou er gebeurd zijn als je niet meedeed met de delicten? (kwijtraken 

vrienden / uit de groep gezet / verlies status?)
c. Heb je ooit gedacht dat je niet wilde meedoen? Wat maakte dat je het 

uiteindelijk wel deed?

C. Stoppen
1. Ben je nu helemaal gestopt met delicten plegen?
2. Wanneer dacht je er voor het eerst aan dat je wilde stoppen met delicten plegen?

a. Hoe oud was je toen?
b. Wat zorgde ervoor dat je erover na ging denken?
c. Begon je hier gelijk serieus over na te denken, of was dat pas later?
d. Is het toen ook direct gelukt? (terugval?)
e. Wat maakt dat die eerste gedachten aan stoppen niet serieus (genoeg) 

waren?
f. Wat was je motivatie/beweegreden om te stoppen? (voor persoon/

toekomst?)
g. Had je het gevoel dat je meer te verliezen had dan eerst (vriendin, vrienden, 

werk, opleiding, familie)?
3. Kun je zeggen dat je op een gegeven moment echt een plan had om te stoppen? Zo 

ja, hoe zag dat plan eruit? 
4. Heb je meer dan één poging gedaan? (bij meerdere stoppogingen: voor alle 

pogingen ondernomen stappen uitvragen)
5. Waardoor lukte het niet (eerdere pogingen), wat maakte het moeilijk? 

Familie/vrienden (doorvragen!) 
6. Was er iemand/waren er mensen met wie je in de periode van stoppen veel contact 

had, van wie je steun kreeg?
7. Wat was de rol van je vader, moeder, broertje of zusje bij de stoppogingen? 
8. Hebben je ouders je emotioneel gesteund toen je vrij kwam/stopte?
9. Hebben je ouders je achteraf geholpen, bijvoorbeeld met financiën, het vinden van 

werk/opleiding/huis? 
10. Is de relatie met je ouders veranderd toen je wilde stoppen ten opzichte van toen je 

nog wel delicten pleegde? 
11. Heb je nog contact (gehad) met je oude delinquente vrienden? 
12. Bij geen contact: hoe is het verbreken van het contact verlopen? 
13. Wel contact: hoe vaak nog en is de relatie veranderd? 
14. Op wat voor manier is de relatie veranderd? 
15. Hebben ze jou geholpen/belemmerd bij het stoppen? 
16. Hoe stonden je oude vrienden tegenover het feit dat jij ophield met criminaliteit?
17. Heb je nu vrienden die geen delicten plegen/hebben gepleegd?
18. Hoe lang ken je ze al? Hoe heb je ze leren kennen? 

19. Weten zij van jouw verleden? Wat vinden ze daarvan?
20. Hebben ze je gesteund bij het stoppen? Op welke manier?  

Partner
1. Had je ten tijde van het pogen te stoppen een relatie? 

a. Zo ja, was dat dezelfde als toen je delicten pleegde of een andere? 
b. Hoe stond hij/zij tegenover criminaliteit en het stopproces?
c. Heb je het idee dat je vriend(in) een rol heeft gespeeld in het stoppen? 
d. Pleegde hij/zij ook (nog) delicten?
e. Hebben jullie over het plegen van delicten en het stoppen gepraat?
f. Heb je nu ook een relatie? Welke rol speelt die relatie in jouw leven?
g. Zijn waren de vrienden van jouw vriend(in) ook jouw vrienden (geworden)?
h. Mag/mocht je van je vriend(in) je oude vrienden nog zien?

Werk 
1. In de tijd dat je delicten pleegde, had je toen werk/school?

a. Wist je baas/school van de delicten?
b. Hoe reageerden ze hier op?
c. Had je, in de tijd dat je stopte, een sterkte band met je collega’s/baas of 

met je studiegenoten leraren?
d. Wat betekent werk/school voor je? (Word je er bijvoorbeeld zelfverzekerder 

van, betekent het financieel veel, heb je het idee dat je leven nu meer zin 
heeft)?

e. Voelde jij je in de tijd rond het stoppen verantwoordelijk voor je werk?
f. Had je het idee dat je werk zorgde voor sociale contacten (door onder 

andere aan -nieuwe- regels ging houden)? 
g. Denk je dat het werken een rol heeft gespeeld bij het stoppen?

Overig
1. Wanneer er hulpverlening is geweest, wat heb je daarvan geleerd? Vind je dat het 

heeft geholpen? (Doorvragen naar details)
2. Heb je het idee dat het je heeft geholpen bij het stoppen en helpt het met het 

gestopt blijven? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom werkte (sommige delen 
van) de hulp/interventie voor jou wel of niet? Wat had er anders moeten zijn? 

3. Kijk je anders tegen jezelf aan nu je gestopt bent (volwassener, saaier, 
verstandiger)? Wat is er anders dan toen je nog delicten pleegde? 

4. Kom je nog wel eens in de verleiding om dergelijke dingen te doen? Wat is er nodig 
om jou weer te verleiden tot het plegen van delicten (bv. heel veel geld)? 

5. Wat zijn de dingen die jou daar nu vanaf houden? 
6. Hoe vul je je tijd nu op, nu je bent gestopt (opleiding/werk/vrienden)? 
7. Wat maakt dat andere dingen (werk, relatie) belangrijker zijn geworden dan met je 

oude vrienden omgaan? 
8. Aan welke personen heb je uiteindelijk te danken dat je bent gestopt? (ikzelf? 

Doorvragen human agency.) 
9. Wanneer andere persoon belangrijk is: Welke rol heb je zelf gespeeld in het 

stoppen?
10. Zijn er nog dingen die je graag wilt vertellen maar waar we het niet over hebben 

gehad? 
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LIJST VOOR PERSISTERS:

Deel A en B zijn gelijk aan de lijst voor desisters, deel C wijkt af.

C. Niet gestopt
1. Heb je er ooit over gedacht om te stoppen met delicten plegen?
2. Zijn er mensen die druk uitoefenen in die richting: familie/ vrienden/ vriendin?
3. wat zou jou doen stoppen?
4. Heb je nog contact (gehad) met je oude delinquente vrienden? 
5. Is je delictgedrag veranderd door de jaren heen?
6. Zijn er nog dingen die je graag wilt vertellen maar waar we het niet over hebben 

gehad? 
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VOLHARDEN

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Hans 21 Nederlandse Geweld en vermogen

Jordan 22
Australische/
Nederlandse

Vermogen, geweld en verkeer

Bobbie 21 Nederlandse Geweld en vermogen

Nabil 21
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen, soms met geweld

Faissal 18
Marokkaanse/
Nederlandse

Begon met vermogen, daarna meer 
geweld

Mustafa 23
Marokkaanse/
Nederlandse

Geweld en opium

Hans
Hans, de jongeman van 21 jaar oud, die werd geïntroduceerd als voorbeeld van de jong-
eren wiens familie ook regelmatig de wet overtreedt, blijkt – wanneer hij deelneemt aan 
het interview – nog steeds crimineel actief. Het begin van het gesprek geeft direct een 
duidelijk beeld van zijn leven. We stellen een tijdslijn op om verschillende gebeurtenissen 
te kunnen plaatsen en komen tot de conclusie dat er een gat zit tussen zijn 17e, toen hij 
na een jaar stopte met zijn beroepsopleiding, en het moment van het interview, vier jaar 
later. Hans geeft aan in de tussenliggende periode wel wat bijbaantjes te hebben gehad, 
‘maar de meeste tijd heb ik vastgezeten.’ Zijn vader omschrijft hij als een ‘rustige man, 
en vroeger had hij ook zijn streken.’ Zijn moeder ‘is de rustigste van allemaal, daar heb je 
nooit last van.’ Zijn vader deed wel eens wat, maar bij hen thuis merkten ze daar weinig 
van. Vader en zoon hebben nog wel tegelijkertijd vastgezeten voor een vechtpartij, toen 
Hans 16 jaar was. 

Hans herinnert zich zijn eerste delict nog wel, hij was 13 of 14 en was buiten bezig 
met illegaal vuurwerk. De politie nam hem mee naar het bureau en in zijn herinnering 
moest hij een dagje blijven. Zijn ouders moesten hem op komen halen, anders mocht hij 
niet naar huis. Dat vond hij ‘klote, want dan komen je ouders en daar ben je het bangst 
voor natuurlijk.’ Maar zijn ouders reageerden helemaal niet boos, ze moesten lachen dat 
hij met een doosje strijkers was opgepakt, want thuis stond de hele huiskamer vol met 
vuurwerk. Hij kreeg wel straf, want zijn ouders hadden hem gezegd dat hij niet voor tien uur 
vuurwerk af mocht steken en hij stond al om half zes buiten. Na deze eerste kennismaking 
met de politie heeft Hans nog veel vaker politiecontact gehad. Het vechten (met een por-
tier bij een kroeg) was niet voor de kick, ‘dat kwam omdat m’n vader werd aangevallen en 
als dat nu gebeurt zou ik hetzelfde doen’. Een overval pleegde hij omdat hij geld nodig had. 
En voor rijden zonder rijbewijs, ‘maar dat is geen delict toch?’ Hans merkt op dat de politie 
hem altijd lastig valt, ook als hij niks doet. Hij is inmiddels een bekende. Toch schaamt 
hij zich niet. ‘Nee, er zitten grotere overvallers bij mij in de familie, dus ik hoef me eigen 
nergens voor te schamen, gelukkig.’ Hans denkt wel dat criminaliteit bij de familiecultuur 
hoort, ‘er zijn mensen aardig rijk van geworden in mijn familie, zeg maar.’

Hans geeft aan dat hij zichzelf nu redt en kijkt ons veelbetekenend aan: hij redt zich 
volgens zijn eigen boekje. Hij probeert de politie te omzeilen en heeft geleerd van de ding-
en die hij heeft gedaan. ‘Ik pleeg geen overvallen meer, maar dingetjes doorverkopen… 
dat soort dingen. […] Heling, doorverkoop, auto’s, drugs, dat soort dingen. […] Ik verdien 
meer geld op een makkelijkere manier, dus.’ Hans heeft geen mensen die voor hem 
werken, alleen contactpersonen en al zijn vrienden zitten in dezelfde handel. Zijn ouders 

weten van de dingen die hij nu doet en vinden het ‘beter als overvallen plegen. En ze weten 
toch wel dat ik doorga, dus m’n vader zei: ga dan beter in de wiethandel in plaats van in 
andere dingen.’ Dat advies heeft hij gevolgd. Ook zijn vrienden moedigen aan dat hij beter 
zijn best doet. Nu vecht hij niet meer zoveel, maar hij verdient wel meer geld, dat vinden 
ze beter. 

Over stoppen heeft hij het volgende te zeggen: ‘Zonder stoppen is er geen geld en 
ja, ik krijg moeilijk werk nu bij een baas, omdat ik al vier jaar heb gezeten… en voor hele 
erge delicten heb gezeten, dus ander werk gaat heel erg moeilijk worden voor mij.’ Hans 
denkt dat zijn vrienden het hem niet kwalijk zouden nemen als hij zou stoppen, al zouden 
er een paar geen werk meer hebben. Als zijn vriendin, die helemaal niet met criminaliteit 
bezig is, zou willen dat hij stopt, ‘dan hebben we toch een probleem, denk ik.’ Hans denkt 
dat het meisje dat ook weet en het hem daarom niet vraagt. ‘Ik weet ook niet waarom ze 
het zou willen vragen. Ze heeft wel eens gezegd van je moet rustiger aan gaan doen, of 
wat dan ook, en dan deed ik dat ook eventjes en dan was ze ook wel eens blij.’ Wel of niet 
stoppen, Hans heeft ‘als het ware geen keus.’ Zijn motief is geld en als hij de Lotto zou 
winnen, dan zou hij ermee stoppen. Maar hoeveel geld is er dan nodig? Zou tienduizend 
genoeg zijn? ‘Nee, daar schiet ik weinig mee op, met tienduizend euro. […] Tien miljoen, 
dan stop ik wel ja.’ Op basis van zijn redenering en uitspraken wordt Hans ingedeeld bij de 
volharders. Een volgende respondent die zich volgens de criteria bevindt in dit stadium is 
Jordan, die nu zal worden besproken. 

Jordan
Jordan, 22 jaar en in detentie als hij deelneemt aan het gesprek, is naar voren gekomen 
als voorbeeld van de weinige steun en structuur die jongeren soms van huis mee krijgen. 
Hij is geboren in Australië, waar zijn vader nog steeds woont. Zijn moeder, die met de 
kinderen naar Nederland is gekomen toen Jordan 3 jaar was, is overleden toen hij 7 jaar 
was en sindsdien wonen hij en zijn jongere tweelingzusjes bij zijn tante, die hen erg vrij 
laat. Hoewel er vanuit de Raad voor de Kinderbescherming zorgen bestaan en zorg aange-
raden wordt, ziet tante de ernst van de problemen niet in en krijgt de hulpverlening geen 
voet aan de grond. Jordans vader is niet op de hoogte gesteld van de problemen van zijn 
zoon. Jordan zelf vindt dat hij geen hulp nodig heeft en maakt gebruik van de ruimte die 
zijn tante hem biedt. 

Tijdens het interview komt naar voren dat Jordan zijn MBO heeft afgemaakt, hij is 
loodgieter. Dit succes in schoolverloop is uitzonderlijk binnen de groep. Hij heeft ook 
een periode als loodgieter gewerkt en kon daar naar eigen zeggen goed van rondkomen. 
Toen hij jonger was heeft hij ook meerdere bijbaantjes gehad. Jordan wijkt daarin wat af 
van de gemiddelde jongere; hij lijkt minder impulsief en intelligenter. Hij kan zich aanpas-
sen en onder een baas werken. Dat hij meer sociale vaardigheden heeft dan sommige 
andere respondenten, merken we ook tijdens het interview. Hij geeft een hand, maakt 
oogcontact, is vriendelijk en benieuwd wat we willen weten. Jordan heeft ook gevoel voor 
humor en kan zich goed verwoorden. Ondanks deze vaardigheden, waarmee hij ook op 
de arbeidsmarkt goed terecht zou kunnen, heeft hij ervoor gekozen delicten te plegen en 
te blijven plegen. Jordan vertelt dat hij toen hij jong was op straat in contact is gekomen 
met oudere jongens die hem opnamen en hem dingen gaven. Kleine dingen, zoals eten 
en drinken, maar dat maakte, in combinatie met de nieuwste schoenen die ze droegen, 
wel dat hij tegen hen opkeek en bij hen wilde horen. Zo is hij langzaam maar zeker met 
hen mee gaan doen, van kleine klusjes, tot het echte werk. En inmiddels heeft Jordan een 
indrukwekkende reeks delicten op zijn strafblad staan, voornamelijk inbraak. Zijn tante is 
het er niet mee eens, maar tussen de regels door geeft Jordan te kennen dat zij zich ook 
niet altijd helemaal aan de wet houdt.
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‘Weet je wat het is? Als ik als loodgieter aan de slag ga en ik krijg 1600 in de maand, 
daar ga ik niet van rond kunnen komen. En niet zozeer omdat ik houd van dure kleren 
ofzo hoor, want dat ben ik helemaal niet. Maar het leven is gewoon duur in deze tijd.’ 
Jordan heeft met zijn vriendin een huis gekocht en voelt hierin ook verantwoordelijkheid 
naar haar. Feitelijk is hij ook best trots op wat hij haar kan bieden. ‘Ik wil helemaal niet 
opscheppen ofzo, maar ik denk dat we voor een stelletje van 22, 23, wij een mooi huis 
hebben. En dat ze zich niet zorgen hoeft te maken of ze vanavond wel eten in de koelkast 
heb en ja, weet ik veel, ik weet niet hoe ik het moet zeggen maar, we hebben het goed.’ 
Jordan geeft aan verantwoordelijkheid voor haar te voelen en voor haar te willen zorgen, 
maar gebruikt dit ook om haar het zwijgen op te leggen. Zij is het namelijk helemaal niet 
eens met zijn manier van geld in het laatje brengen. Jordan ziet daar de redelijkheid wel 
van in: ‘Ja, m’n vriendin die heeft het natuurlijk liever niet. Eh, dit is geen leven. We zijn 
dan wel zeven jaar samen, maar van die zeven zijn we ruim twee en een half jaar inmiddels 
al, gescheiden geweest. En dat is natuurlijk niet wat zij wil.’ Maar hij zorgt voor haar en 
door zijn zaakjes is zij ook verzorgd, dus eigenlijk vindt hij dat ze geen recht van spreken 
heeft. ‘Daar profiteert zij ook van. Weliswaar onbewust, misschien. Of als ze alles precies, 
helemaal zou weten, tot in details, dan ken ik m’n vriendin en zou ze ook een stap terug 
nemen, zeg maar. Maar ja, ja, is moeilijk, is moeilijk, is lastig.’ 

Hoe ziet hij de toekomst dan voor zich? ‘Ja, als er een bedrag is, dat ik bereikt heb, 
dan ben ik wel bereid te stoppen. […] Nou, heel realistisch hoor, ik bedoel eh, als ik 
mogelijk m’n vermogen nog es, ja… nou gooi je me wel in het diepe hoor. Nou, als ik m’n 
schoonouders m’n hypotheek kan afbetalen en ik kan een cafetaria openen, dan heb ik 
geen reden meer om… inkomsten te genereren. […] Als ik dan mag praten over een ter-
mijn van 20 jaar dan hoop ik dat ik niet meer dan 20, 25 duizend euro nog open heb staan 
bij de hypotheek en dat ik hopelijk een eigen cafetaria heb. […] Nou, hopelijk dan een iets 
ander huis, nog. Nou, niet zozeer beter hoor, want ik heb een goed huisje, maar we wonen 
nu midden in de stad en over 20 jaar verwacht ik toch wel wat kinderen te hebben en ja, 
en dan wil ik niet meer in de stad wonen.’ Jordan geeft aan graag een eigen cafetaria te 
willen openen, om op die manier wat geld te verdienen, maar vooral als tijdverdrijf, hij wil 
er niet afhankelijk van zijn. 

Naast deze gedachten over de toekomst, waarin hij financieel goed zit en geen extra 
geld meer hoeft te verdienen en toch voor zijn gezin kan zorgen, ziet hij de moeilijkheid 
van zijn levensstijl wel in. Hij is gewend geraakt aan geld en weet van zichzelf dat hij daar 
maar moeilijk weer afstand van kan doen. ‘En daarom denk ik, en dan spreek ik niet alleen 
voor mij, maar voor iedereen in deze PI die zit voor een vermogensdelict: als jij weet dat 
je ’s nachts via het dak een huis in kan gaan zonder dat het alarm af gaat en je hebt het 
al tien keer gedaan, dus die hele spanning daar heb je geen last meer van, en je neemt 
de kluis rustig mee uit het dak en de volgende dag maak je hem open en je haalt dertig 
duizend euro eruit… Dan is het heel moeilijk om terug te gaan naar negen tot vijf, voor 
1100 in de maand. Dat is echt heel moeilijk, ik weet zelf niet eens of ik het zou kunnen. 
Ik zou het graag willen, zoals ik net zei, maar echt waar, ik heb het diepste respect voor 
iedereen die eh… Kijk, om als voorbeeld te geven, kijk maar naar Holleeder, die eh, die 
werd al verdacht van het witwassen van 17 miljoen en nog zit ie, laat ie zich in met crimi-
nele dingen. Als ik tien miljoen heb, als ik vijf miljoen heb, twee miljoen… Dan hoor je me 
echt niet meer! Kijk, dat denk ik nu. Maar dan, geld gaat op. Ja, als je een miljoen hebt, 
dan raak je gewend aan leven naar dat standaard en als je een ton hebt, dan zit je aan 
dat standaard. En daarom denk ik dat het heel moeilijk is, zelfs als je 17 miljoen hebt, 
kan je niet stoppen met die criminaliteit. Omdat je dan in 1: in dat wereldje zit waar je 
toch niet uitkomt en 2: ja, je bent gewoon gewend aan geld. Ik zou toch wel, ik denk dat ik 
dat ook wel zou kunnen, serieus, als ik vijfhonderd duizend euro heb, dan laat ik me niet 

meer in met criminele dingen, want dan kan ik doen wat ik wil doen en dan werk ik niet 
voor m’n hypotheek, maar om m’n leuke dingen voor te doen, zeg maar. (I: En dan hoef 
je niet steeds over je schouder te kijken.) Juist. En ik weet dat het moeilijk is en daarom 
het diepste respect, dat meen ik echt, voor iedereen die dat wel kan en die er echt mee 
gestopt is zeg maar, maar in de praktijk zijn dat er heel weinig. Want je hoort regelmatig op 
het nieuws dat er eentje is gepakt met vijf miljoen, of met zoveel kilo drugs, of weet ik veel 
wat. En als je dat hebt, dan heb je het gemaakt in mijn ogen. Maar ja, wat is gemaakt? (I: 
Dat is voor iedereen anders.) Ja, daarom! Maar daarom denk ik dat ook niemand ermee 
kan stoppen, zeg maar. Al krijg je vandaag 20 miljoen, ja, dan hou je je een jaar rustig, 
maar als je er nog maar 13 hebt, dan heb je weliswaar een leuk huis…  Maar ja, als je 
dan een aanbod krijgt, of je weet dat er daar nog vijf (miljoen) liggen, ja, dan ga je. […] Als 
je eraan gewend bent, kom je er in mijn ogen niet meer uit.’ Jordan ziet duidelijk grotere 
voordelen in volharden, dan in stoppen. De voordelen die stoppen in zou houden, zoals 
een tevreden vriendin, wegen niet op tegen de nadelen van het geldgebrek dat volgens 
Jordan onvermijdelijk zou zijn. Dit maakt Jordan een echte volharder. 

Bobbie
De psychiatrische problemen van Bobbie, 21 jaar oud tijdens het interview, zijn eerder 
toegelicht. Met zijn IQ van 94, ADHD, ODD, lage zelfbeeld en vele liegen, lage frustra-
tietolerantie, agressie regulatie problemen, weinig zelfreflectie en gebrek aan schuld of 
schaamte, ondanks dat hij de gevolgen voor zijn slachtoffers kent, is het vanzelfsprekend 
dat er al lange tijd zorgen om hem zijn. Zijn eerste delict pleegde hij op 10 jarige leeftijd, 2 
jaar nadat Jeugdzorg betrokken raakte. Inmiddels is Bobbie ook gaan blowen. Zijn moeder 
kan hem moeilijk structuur bieden en laat hem erg vrij, zijn vader woont in het buitenland. 
De opvoeding is altijd moeizaam geweest, al sinds de kleuterschool zijn er problemen met 
hem. Bobbie laat zich ook moeilijk beïnvloeden door hulpverleners. Deze psychiatrische 
bagage en moeder die er geen handen en voeten aan kan geven, zijn de achtergrond voor 
de nieuwe situatie waarin Bobbie vader is geworden en nu ook erg volwassen is voor  
zijn leeftijd.

Terugkijkend ziet hij goed in dat zijn moeder hem niet aan kon. ‘Mijn moeder heeft 
altijd het beste met mij gewoon voor gehad. Maar ja, ik heb nooit een vader gehad. […] 
Vanaf een jaartje of 11, 12 begon het een beetje te botsen. Enne, ik ging altijd met oudere 
jongens om dus eh, op een gegeven moment, ja, kreeg m’n moeder, ja, had m’n moeder 
me niet meer in toom… In de hand. Dus ja, dat werd van kwaad tot erger uiteindelijk. (I: 
En werd je gestraft door je moeder? Gaf ze je straf?) Ja tuurlijk, in het begin wel. Maar 
uiteindelijk helpt het niet meer.’ Bobbie vertelt dat hij niet verwend is, maar het ‘gewoon 
goed’ had thuis. Zijn broertje en zusje werden hetzelfde behandeld, maar hij was naar ei-
gen zeggen ‘koppiger en dat pakte verkeerd uit op een gegeven moment. Ik heb een eigen 
wil.’ Hij kan goed beschrijven waar het mis ging: ‘Wat ik al eerder zei, mijn moeder heeft 
het beste met mij voor gehad. En dit heeft ze nooit zo gewild. Maar ik kan het heel goed 
van mijn moeder begrijpen dat eh, kijk ik zie het zelf nu ook met mijn kleine snap je? Dat 
wat je ook probeert, het niet lukt. Mijn moeder is 1.55 of 1.60 (lang), ik werd groter eh ja, 
ik heb een grote mond, ik liep ook gewoon over mijn moeder heen, snap je?’

Na zijn eerste delicten was zijn moeder erg boos en daar voelde hij zich rot over, 
maar na een poosje verdween de schaamte. Wel bleef hij zich vervelend voelen jegens zijn 
moeder, die toch al het buitenbeentje van de familie was. Hij herinnert zich nog hoe het zo 
gekomen is: ‘Ja, hoe het begon, met de politie in aanmerking en alles… Was niet zozeer 
voor geld of echt voor een doel. Het was echt gewoon uit stommigheid. En, en daarna 
waren er ook wat incidenten plaatsgevonden, dat was ook nog gewoon… stommigheid 
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om het zo maar te zeggen. Maar pas later op leeftijd begon het ergens voor te zijn. Weet 
je, wat je zegt, voor geld of voor een doel of iets waar je, ja… Iets waar je wat aan hebt 
uiteindelijk, laat ik het zo zeggen.’

Bobbie heeft in zijn jeugd veel jeugdinrichtingen van binnen gezien voor detenties en 
behandelingen. Hij heeft een sterke mening over zijn verblijf in Glen Mills. Het gesprek 
gaat over het feit dat Bobbie’s delictgedrag veranderd is en hij vertelt: ‘Tuurlijk, kijk, je 
wordt er ook slimmer van. Het is niet iets eh… Ik ben door Glen Mills, vooral door Glen 
Mills, het heeft mij zo’n andere kijk op het leven gegeven. Dat is gewoon, ik ben een, het 
klinkt misschien raar, maar het was een psychologisch spelletje. Daar ja, ja. Alles eh, het 
werkt zo tegen jou. Van: je kan maar beter meewerken met alles, want als je maar niet 
meewerkt met iets, dan gaat het tegen jou werken. Dus zo was die routine programma 
van daar. Dat heeft mij zo’n, wat ik al zeg, andere kijk op het leven gegeven. Gedrag leren 
kennen van mensen, dingen observeren, houdingen van mensen… Dat is gewoon een 
heel mooi programma. (…) Ja, wat moet ik erover vertellen? Ja, ik kwam binnen en die 
mevrouw zei van: ‘je komt in een andere wereld terecht’. En ik kwam binnen en ik kwam 
echt in een andere wereld terecht. Ik kwam vanuit de jeugdgevangenis en dat was echt 
een beetje, ja, is niet lui lekker leven, maar ja, is gewoon wel een beetje, gewoon eh, is 
niet echt een dagbesteding. (…) En eh ja, ja ik kwam binnen en ja zo, ik moest in een 
positie staan en ik moest iedereen met ‘u’ aanspreken. En ‘pardon’ en ik moest op de 
grond zitten, want je komt binnen en je hebt niks. Je bent niemand en je mag ook helemaal 
niks. Je moet onderaan de ladder beginnen. Dus eh, ik begon op de grond en uiteindelijk 
verdien je dan een stoel en een bank. En je komt binnen en je gaat als laatst naar bed en 
het vroegst sta je op en hoe verder je in het programma bent hoe later jij, of hoe eerder je 
mag gaan slapen en of je uit mag slapen. Alles is gewoon zo en eh ja, privileges dat men-
sen wel televisie mochten kijken en mochten sporten en jij dan langs de kant stond of dat 
jij omgedraaid bent en zulke dingen allemaal. Dus het was, het was wel heel zwaar in het 
begin allemaal. Maar op een gegeven moment begon ik mee te werken aan alles. En als je 
gewoon meewerkt aan alles en geduld hebt, dan waren er ook meer positieve dingen aan 
Glen Mills uiteindelijk. Je mocht op verlof en meer bezoek en meer bellen en zulke dingen.’ 

Gevraagd of zijn twee jaar Glen Mills hem hebben veranderd, zegt hij: ‘Ja, ja tuurlijk. 
Ik zeg altijd van: op Glen Mills heb ik gehuild, heb ik geschreeuwd, eh gegild, ik heb daar 
alles wel meegemaakt. Eh ja, wat het mij echt heeft geleerd is eh: je bent alleen. Dat 
heeft Glen Mills ze ook heel goed geleerd. Ze zeiden van: ‘je hebt geen vrienden hier, je 
bent alleen gekomen hier op een dag en je gaat alleen weg. Je gaat met niemand anders 
mee.’ Dat is een ding dat ik sowieso goed heb geleerd. Want, want tot de dag van van-
daag wat ik allemaal heb gedaan of heb bereikt dat heb ik allemaal, heb ik alleen gedaan. 
Zonder begeleiding, zonder hulpverleningsinstanties of wat dan ook. Dat is wel een ding 
wat gewoon goed is bijgebleven. En voor de rest ja, het is gewoon een hele andere kijk op 
het leven eigenlijk. Het is gewoon een spelletje, een grote eh… Het programma was ook 
geschreven door een gedragsdeskundige, iemand die in het ziekenhuis werkt, en ook zo’n 
hooggeleerde was, en nog zo’n hooggeleerde. (I: Ja, het is ook op het leger gebaseerd?) 
Ja, ja, ook dat ja. (I: Ja, discipline.) Ja en geschreeuw in je gezicht en je oren en alles, ja. (I: 
Maar word je daar op een gegeven moment niet gewoon heel hard van? Dat je denkt van: 
‘je schreeuwt nou wel tegen me, maar het doet me niks’?) Ja, dat ook. Op een gegeven 
moment word je een beetje harteloos, ook gewoon naar andere mensen toe. Want wie 
zegt dat andere mensen wel goed hun best deden om naar huis toe te werken? Maar eh 
ja, als we iets gedaan hadden dan denk je niet meer na van: ‘diegene wil ook naar huis. Er 
zijn ook mensen die van diegene houden ook’. Je ging ook gewoon fel naar andere mensen 
toe reageren omdat het ook altijd bij jou zo is gebeurd. Dus ja, het was gewoon een grote 
spelletje op een gegeven moment.’ 

Bobbie voegt nog toe dat hij zijn ervaringen niet kon delen met zijn bezoek. ‘Nou, op 
Glen Mills was het zo: als jij bezoek had daar dan zat er iemand naast jou bij het bezoek. (I: 
Dus dan mocht het ook niet?) Dus eh je, nee, ja je kon inhoudelijk over het programma pra-
ten, of globaal bedoel ik. Niet inhoudelijk. Dus je kon globaal een beetje dingen vertellen, 
maar je kon nooit echt specifiek dingen vertellen bij bezoek. Dat was pas later toen ik op 
verlof ging, na 10 maanden ongeveer, 12, 15 maanden. Toen pas kon ik een beetje praten 
met mijn moeder over hoe het echt in het programma ging. Maar dan sta je al heel anders 
in het programma als je al 15 maanden, 12 maanden daar bent. Ja, dan ben je helemaal 
gebrainwashed. Ja, dat is echt zo.’ Hij vertelt dat hij bij Teylingereind alles kon doen. ‘Is 
gewoon een jeugdgevangenis. Daar zou je… wat wil je zeggen? Wat wil je roepen? Wat wil 
je doen? Je zou alles kunnen roepen, zeggen, spreken. Al ga je ondersteboven staan… In 
Glen Mills kon dat niet. Als jij eh, als je al ging staan dan was je al, gelijk al die mensen die 
je… Er was zo’n druk die daar heerste, dat was zo gigantisch. Dat kan niemand, niemand 
kan dat begrijpen, wat voor een kracht en wat voor eh, druk daar achter stond. Dat was 
gigantisch. En dat heeft ook een hele impact op mijn leven ook gemaakt. Als ik erover 
spreek, ik kan er uren over praten, over dat.’

Ondanks de problemen in zijn jeugd en zijn verblijf in jeugdinrichtingen, heeft hij een 
VMBO diploma gehaald en een MBO diploma op niveau 1 of 2. Nu volgt hij een MBO oplei-
ding op niveau 4. Bobbie vertelt dat hij op zichzelf woont, ‘en ik eh, leef gewoon van stu-
diefinanciering, gewoon eh, op papier.’ Financieel wordt hij niet gesteund door zijn moeder 
of vader en hij geeft aan studiefinanciering geen vetpot te vinden. Daarbij komt dat hij niet 
alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf draagt, hij woont samen met zijn vriendin met 
wie hij zes jaar een relatie heeft. Samen hebben ze een kind, een dochter van bijna 4 jaar 
oud. Het was even schrikken, maar het gaat erg goed. Zijn vriendin staat niet achter zijn 
delinquente activiteiten. ‘Ik heb gewoon een hele normale vriendin, snap je, ze stimuleert 
mij niet om te gaan stelen of dingen te gaan doen.’ Integendeel, ze probeert hem tegen te 
houden. Dat heeft hem in zoverre beïnvloed dat hij een ‘andere werkwijze’ heeft geadop-
teerd. Volgens Bobbie was het voor zijn vriendin omschakelen toen hij vertelde over zijn 
verleden. Aan de andere kant had ze het ook wel kunnen weten: ‘Kijk, tuurlijk eh, kun je al 
een klein beetje van me aflezen wat voor een jongen ik ben. Je hebt al een indruk van me, 
uiterlijk of uitstraling. Zo was het met haar ook een beetje gewoon.’ 

Wat betreft de toekomst, heeft Bobbie een vrij helder beeld. Hij wil na zijn MBO op-
leiding nog een HBO opleiding doen en nog een tweede kind voor hij 30 jaar wordt. Wat 
betreft stoppen, daar wil hij pas over na gaan denken als hij zijn HBO heeft gehaald. ‘Kijk, 
ik heb het gewoon goed snap je, geen problemen. Ik hoef niet om te kijken. En ik weet 
van eh, hoe ik nu leef en wat ik nu doe. Dat ik dat goed zou kunnen combineren met mijn 
studie of met hetgene wat ik ga doen. Dus uiteindelijk als ik dan iets heb, dat ik dan zeg: 
ik stop ermee, snap je? Ik ga me gewoon volledig daarop focussen, dat is wat ik wil uit-
eindelijk.’ Als hem concreet wordt gevraagd of een diploma hetgeen is dat hem zal laten 
stoppen, krabbelt Bobbie iets terug en zegt: ‘Nou, als ik eh, honderd duizend euro contant 
heb dan stop ik. Het hoeft ook niet zozeer een grote klapper. Ik heb geduld, snap je? Ik 
hoef niet gelijk in een keer eh, het kan ook pas zijn dat je er na een paar jaar bij komt. 
Maar dan stop ik gelijk. Ik zeg eerlijk, of mijn diploma, HBO diploma, of eh, zo’n bedrag.’ 
En even later doet hij nog meer water bij de wijn. Hij zegt toch eigenlijk niet te weten of 
het zo is dat hij zou stoppen als hij nu een ton had. ‘Kijk, voor mij is het belangrijk, kijk ik 
ben een man, of in ieder geval ik ben een jongen. En eh, ik heb een vriendin en een kleine 
en voor mij is het gewoon zo belangrijk voor mij dat ik altijd garant sta, snap je? Vooral 
voor mijn dochter maar ook voor mijn vriendin. En kijk, ik, net wat ik ook al zeg, ik betaal 
de huur, ik betaal de rekeningen alles enzo, dat hoort gewoon bij mij, snap je? En dat is 
gewoon, en voor haarzelf, eh, daar werkt ze… Kijk daar moet je ook gewoon een beetje 
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zelf voor gaan werken en zelf doet ze ook een beetje voor om een eigen inkomen, om voor 
haarzelf spulletjes of eh, dingetjes te kopen voor haarzelf. En af en toe schiet ik daarbij 
in en koop ik voor haar, maar dat moet ze zelf doen, snap je? Kijk ik kan niet, ik ben niet 
rijk, ik ben geen miljonair en ik kan niet voor jou en eh, alle rekeningen betalen voor mezelf 
en mijn rekeningen betalen voor die kleine. Dan moet ik een inkomen van minimaal 2500 
euro hebben in de maand.’ Deze monoloog van haastig geformuleerde zinnen lijkt te sug-
gereren dat dit een onderwerp is waar Bobbie over na heeft gedacht, iets wat belangrijk 
voor hem is en iets is wat dichtbij hem als persoon staat. Hij wil graag de royale man zijn 
die zorgt voor zijn vriendin en kind, zodat zij zich alleen druk hoeft te maken om de extra 
spulletjes die ze zou willen kopen. Hij voelt zich erg verantwoordelijk voor zijn gezin. En 
aan het zorgen voor worden ook eisen gesteld: ‘Ik hou ook van merkkleding, mijn dochter 
houdt ook van merkkleding, mijn vriendin wil er ook leuk uitzien. Ja, wil er ook leuk uitzien. 
Die wil ook dagelijks geld op zak hebben, snap je?’ Maar als hij ooit gaat stoppen, ‘dat zou 
dan zijn voor mijn kleine.’ De manier waarop Bobbie vertelt over zijn rol van vriend en vader 
en het geld dat hij daarvoor nodig heeft, geeft aan waar zijn prioriteiten liggen. Hij wil wel 
voor hen stoppen, maar zwaarwegender is dat ze het goed hebben en in Bobbie’s ogen 
is dit afhankelijk van het geld dat hij verdient. Tevens heeft Bobbie de bezwaren van zijn 
vriendin voor zichzelf weggeredeneerd: ze had aan hem kunnen zien wat voor soort jongen 
hij is, dus als ze er echt op tegen was, had ze geen relatie met hem moeten beginnen. Ook 
voor deze volharder wegen de voordelen van stoppen niet op tegen de nadelen.  

Nabil
Nabil, 21, kwam naar voren als voorbeeld van de jongeren die niet de enigen in het ge-
zin zijn die delicten plegen. Nabil heeft zes broers en zussen en een vader die vaak in 
Marokko is. Nabils ouders hebben moeite hem goed te begeleiden, hij is zwakbegaafd, 
beïnvloedbaar en heeft een gebrekkige gewetensontwikkeling en zijn ouders kunnen daar 
niet goed mee omgaan. Er was weinig zicht op Nabils activiteiten buiten de deur. Ook op 
school loopt het niet goed en Nabil gaat na groep 4 naar het speciaal onderwijs, waar 
het ook niet goed gaat en hij veel spijbelt. Wanneer Nabil op 11 jarige leeftijd 2 delicten 
pleegt, zijn een oudere broer en zus al bekend bij de politie en ook zijn vader heeft 18 
maanden vastgezeten. De hulpverlening weet op een gegeven moment niet meer of hij 
überhaupt naar school gaat en is ook steeds te laat met de ingezette hulp. Er worden 
meerdere pogingen gedaan, maar regelmatig is Nabil alweer opgepakt voor het volgende 
delict voordat ze van start kunnen gaan.

Tijdens het interview, dat plaatsvindt terwijl Nabil in detentie zit, vertelt hij dat zijn 
oudere broer vroeger ook vastgezeten heeft, ‘maar hij woont nu allang samen met zijn 
vriendin en is weer rustig’. Volgens Nabil heeft hij wel meerdere delicten gepleegd, vooral 
vermogensdelicten. Nabil vindt dat hij een normale opvoeding heeft gehad, hij kreeg ‘niet 
echt straf’, maar een preek en de boodschap dat zijn ouders boos waren. ‘Nee, geen 
huisarrest, daar bereik je toch niks mee.’ Nabil zelf heeft ook alleen vermogensdelicten 
gepleegd, hij geeft aan dat het hem om het geld gaat. In zijn herinnering is hij wat later be-
gonnen dan uit de justitiële gegevens blijkt: pas toen hij 15 was denkt hij zijn eerste delict 
te hebben gepleegd. Hij herinnert zich wel te zijn aangehouden toen hij 14 was, maar zegt 
dat hij toen niks had gedaan. Nabil weet wel dat zijn ouders erg boos op hem waren: ‘De 
eerste keer waren mijn ouders echt woedend. Ik kreeg toen een tijd lang allemaal preek-
verhalen, van ja, dit kan echt niet. Maar verder niet echt straf of iets dergelijks. Nee, wat 
heeft dat voor zin? Alsof ze je dan tegen kunnen houden. Als ik buiten met mijn vrienden 
iets wil doen, voetballen ofzo, wie gaat je dan tegenhouden?’ Terugkijkend denkt Nabil wel 

wat aan zijn uithuisplaatsing gehad te hebben, ‘ik heb geleerd hoe ik beter om kan gaan 
met anderen’. Toch was het niet een oplossing voor zijn gedrag: ‘Dan kom je vrij en zijn er 
toch weer problemen.’

Nabils familie speelt een grote rol in zijn leven. Af en toe heeft hij een vriendin, maar 
dat is kort en vluchtig en niet zo diepgaand dat hij vertelt over zijn delicten, hij gedraagt 
zich als ‘de lieve jongen’. Zijn laatste relatie ging uit toen hij vast kwam te zitten, dat was 
een schok voor het meisje. Ook vrienden zegt hij niet te hebben, ‘ik noem het ook niet 
echt vrienden. Je hebt gewoon mensen die je op straat ziet en met sommigen ga je dan 
wat vaker om.’ Hij doet veel dingen alleen, inclusief delicten plegen. Nabil heeft momen-
teel goed contact met zijn familie. Ze komen op bezoek in detentie, zijn jongere broertje 
komt elke week langs. Zijn jongere zusje echter niet, die weet niet dat hij in detentie zit en 
volgens Nabil is het beter zo. Nabil vertelt meermaals dat het met zijn familie zo goed gaat 
en dat iedereen alles op de rit heeft, hij is de enige voor wie dat niet geldt. ‘Familie is alles 
voor mij, dat komt echt op de eerste plaats en gelukkig gaat het met iedereen goed, werk 
enzo. Ik ben de enige die andere dingen doet. Dat is ook de reden dat ik alles stiekem 
doe. Ik wil thuis ook geen zorgen geven. Ze controleren mij ook niet meer, eigenlijk ook niet 
echt gedaan, er was vertrouwen.’ Nabil ziet ook wat de hulpverlening al registreerde, ze 
hadden weinig zicht op wat hij deed buiten de deur, maar interpreteert het als een kwestie 
van vertrouwen. Hij probeert zijn jongere broertje op het juiste pad te houden: ‘Ik zit hem 
heel erg op zijn huid, zodat het niet dezelfde kant op gaat als bij mij.’ Hij vertelt zich wel te 
schamen jegens zijn familie, maar praat daar in dezelfde zin alweer overheen: ‘Ik schaam 
me nu ook nog wel, maar wat ik doe heeft wel een duidelijke reden. Ik heb toch geld nodig 
om rond te komen.’ Nabil is de uitzondering op de regel die zegt wel spijt te voelen naar 
de slachtoffers en zich ook schuldig te voelen. 

Over stoppen is Nabil helder: ‘Een reden voor mij om te stoppen zou zijn als ik inko-
men heb om rekeningen te betalen zoals AGIS. Zonder inkomen kan ik niet leven. Je vader 
kan niet altijd blijven betalen. Mijn vader geeft me al geen geld meer sinds ik 18 ben, dan 
moest ik zelf werk gaan zoeken om geld te krijgen. Hij heeft nooit gezegd: doe dat maar 
via inbraken, maar ik moest wel zelf mijn geld verdienen. Ik had een keer een schuld bij 
AGIS van 500 euro en dan voel je je wel zwak. Kijk, ik heb geen opleiding afgemaakt en 
ook geen werk, wat moet ik dan? Dan is er gewoon niks anders voor mij. Als ik in de toe-
komst een goede baan zou hebben, dan heb ik dagbesteding en inkomen en dan hoef ik 
niet meer delicten te plegen. Het maakt me niet zoveel uit wat voor baan, ik wil gewoon 
een baan. Het liefst zou ik graag met auto’s werken. Ik ben ook gewoon eerlijk dat ik dat 
nodig heb om geen delicten meer te plegen, want als ik dat niet heb dan moet ik toch 
wat. Financieel gezien kan ik wel leven van de inbraken, maar soms heb je ook niks. De 
inbraken pakken wel steeds hoger op. Je wilt steeds meer en met ervaring wordt het ook 
makkelijker.’ Hij koppelt zijn delicten aan hele praktische zaken, zoals een schuld bij zijn 
zorgverzekering. Daarbij vergeet hij dat hij al inbraken pleegde voor hij 18 was en zijn vader 
nog voor hem betaalde. Nabil denkt dat er voor hem niks anders is weggelegd, want een 
baan kan hij niet krijgen en geld is nodig. Daarbij laat hij aan het einde ook wat dieper 
inzicht zien: hij wil meer geld en hij is goed geworden in inbraken plegen. 

Faissal
Faissal, ‘18, word binnenkort 19’, komt naar voren als voorbeeld van de jongeren met een 
verstandelijke beperking. Naast de IQ meting waar een score van 63 uit kwam, is er ook 
een persoonlijkheidsonderzoek gedaan door een school voor speciaal onderwijs. Er werd 
geconstateerd dat Faissal ODD heeft, een slechte gewetensfunctie en een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling. Ook blijkt tijdens het interview dat hij als kind 
van 1,5 jaar van twee hoog van het balkon gevallen is. Hij heeft opvallende littekens op 
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zijn hoofd en mogelijk is er sprake van blijvend letsel. Al met al een jongen die een stevige 
opvoeder nodig heeft, maar helaas kunnen zijn ouders hem niet goed genoeg begeleiden. 
Zijn beide ouders waren het grootste deel van zijn jeugd thuis. Vader was ontslagen na 
ruzie met zijn baas en moeder had suikerziekte en moeite daarmee om te gaan. Faissal 
vertelt dat straf doorgaans bestond uit ‘klappen’, maar dat hielp niet. Uit wanhoop hebben 
ze hem naar een internaat in Marokko gestuurd, maar ook dit mocht niet baten. Faissals 
5 oudere broers en zussen lijken weinig tot geen problemen te hebben gehad, al geeft 
Faissal later aan dat zijn oudere broer wel vast heeft gezeten voor mishandeling en dat 
één van zijn zussen ook wel eens in contact is geweest met de politie. Faissal zelf herkent 
het wel: ‘Het was heel druk thuis, ik was heel druk. Ik was een hele lastige jongen, echt 
een lastige jongen. Nog nooit zo’n lastige jongen hebben ze gehad. Dus ik ben de lastigste 
thuis, dus ik krijg alle problemen thuis. Kreeg ik mijn zin niet, dan deed ik gekke dingen. 
Ja, ik was echt eigenwijs. (I: En kreeg je wel eens straf van je ouders?) Ja, als ik straf 
kreeg ging ik weglopen. En dan was ik gewoon zo een week weg. (I: Ja? Echt waar, liep je 
vaak weg?) Ja, dan was ik gewoon een week weg, of twee maanden weg.’ Hij heeft ook 
een verklaring voor zijn gedrag: ‘Ja, we hadden veel. Ja, verwend, ja. Daardoor ben ik juist 
zo erg geworden, denk ik eigenlijk. Ik ben heel erg verwend ja. En dan opeens word je niet 
meer verwend, heb je een broertje. En dan wordt die verwend en dan word ik niet meer 
verwend. En ja dan, op dat moment denkte ik heel anders en dan, eh ja, gaat er heel veel 
mis. (…) Ik heb een keertje gezien op ‘Doctor Phil’, daar was een meisje van 17 jaar en 
die kreeg opeens een broertje en zusjes en dat meisje was helemaal ontspoord gewoon.’ 

De hulpverlening registreert dat Faissal vanaf zijn negende jaar omging met oudere, 
delinquente jongens en zelf delicten begint te plegen voor het geld. Voor hij 12 jaar werd, 
had hij 5 processen-verbaal, waarvan 3 toen hij 9 jaar was. Zijn jeugd is een aaneenscha-
keling van wisselende (ZMOK) scholen en jeugdinrichtingen. ‘We waren echt heel erg hoor, 
gewoon al die jongetjes van uit mijn buurt. Ja, we waren heel erg, kattenkwaad altijd. (…) 
Ik kwam laat thuis, ik kwam laat thuis als jonge jongen. Kijk, die grote jongens wilden laat 
buiten blijven, dan wilden wij ook laat buiten blijven. En dan bleven we gewoon buiten. Ja, 
ik ging niet luisteren.’ Faissal herinnert zich zijn delicten nog. Tijdens het interview lijkt 
hij sommige zaken te overdrijven, maar het is niet duidelijk of hij zich hiervan bewust is. 
‘Ik begon gelijk met grote dingen pakken, ik begin gelijk met geld pakken. (I: Waar deed 
je dat?) Dat was op school, op de basisschool. Was bij mijn gymleraar, ik haalde gewoon 
elke dag 600 euro uit zijn portemonnee. Ja, pakte ik gewoon. Ja echt, ik wist niet wat 
ik met dat geld moest. Was zo’n stapel! Elke dag bijna, elke week pakte ik gewoon zo’n 
stapel van hem. Tot hij mij een keer ging lokken. Had hij een stapel neergelegd in de wc. 
Ging ik het pakken en ging hij daarna kijken en lag het er niet meer. Maar ik was nog 
veels te jong, hij ging geen aangifte doen.’ Faissal is ervan overtuigd dat hij het deed voor 
het geld, niet voor de kick. ‘Ja, op het moment dat je pakt heb je die spannende gevoel, 
adrenaline gevoel. Maar op zo’n jonge leeftijd heb je niet echt zo’n gevoel. Heb je wel echt 
zo’n kriebelig gevoel, maar niet adrenaline gevoel. Want twee jaar geleden had ik ook wel 
misschien iets gedaan en dat was wel adrenaline gevoel. Toen vond ik het gewoon leuk 
dat er in was (in een huis, inbraak, DvD). Echt die gevoel, om te beginnen is het allemaal 
eng, maar op het moment dat je binnen bent, in het huis, dan is die gevoel echt lekker. 
Adrenaline gevoel, maar dan leuk adrenaline gevoel. (I: Ok, maar deed je het nou echt 
daarvoor, of deed je het voor het geld?) Voor het geld natuurlijk.’ Wat betreft de delicten 
weet Faissal niet meer hoeveel het er zijn geweest. Hij denkt honderden. En het geld dat 
hij ermee verdiende, bleek niet zo leuk als hij dacht: ‘Het is niet leuk hoor, dat geld. Niet 
lekker, dat geld. Nee, al heb je 30.000 euro van dat geld, dat is zo weg. (…) Het is vies 
geld, het is vies geld. Geld waar je voor hebt gewerkt, daar ga je rustig mee doen. Waar-
van je weet is gestolen, gooi je in de lucht. Ga je gek doen, geloof mij.’ Faissal geeft een 

voorbeeld van een nachtclub waar Marokkaanse feesten worden gehouden, waar 350 
euro moet worden betaald voor een tafel. Daar wordt alleen gedronken, niet gegeten. ‘En 
dan wil je een fles halen, is 250 euro voor een fles – is echt wel duur – die gaat op daar. 
Neem je een paar Marokkaanse meisjes mee en dan zit je daar de hele nacht. En dan 
nog hotel pakken, suite room, 250 euro en dan ga je, dan drie, vier dagen lang doe je 
dat.’ Deze specifieke clubs zijn in een aantal steden te vinden, volgens Faissal. ‘Is niet 
heel, komt niet zoveel voor. Het is ook heel duur als je daar komt, er komen alleen maar 
drugsmensen, zeg maar.’

Opvallend is dat Faissal een aantal hele duidelijke meningen heeft en die vrijelijk 
deelt: ‘Ik haat Utrecht, geen leuke stad. Ik mag die jongens daar niet, ik mag hun echt 
niet. (I: Nee? Je hebt geen vrienden en vriendinnen in Utrecht?) Ik mag hun niet. Vriendin-
nen wel gehad, maar vrienden… ik mag hun daar niet, die jongens. Rare jongens, beetje 
homo-achtige jongens daar. Homo Marokkanen. Ja echt, geloof mij, veel homo’s daar he? 
Vergis je niet, die Marokkaanse jongens zijn allemaal homo’s. Ik heb een homo vriend 
in Amsterdam die in Rotterdam woonde. Die zegt tegen mij: Utrecht, helemaal vol met 
Marokkaanse jongens die homo zijn. En hijzelf is geen Marokkaan he? Half Libanees, half 
Braziliaans. Alleen maar Marokkaanse homo’s. Dat wist ik niet, dat wist ik niet… (I: Nee, 
ik wist dat ook niet.) Dan weet je het nu.’

Faissal schaamt zich naar zijn familie toe en heeft er spijt van dat hij ook van hen 
veel heeft gestolen. Het is niet duidelijk of dit waarheid is, hoe vaak het gezin dingen zou 
laten stelen voor ze hun spullen zouden beschermen tegen Faissal. Zijn broer, die volgens 
Faissal vrouwen slaat, heeft geprobeerd hem op het juiste pad te krijgen, maar deed dit 
op een weinig zachtzinnige manier. Volgens Faissal werd hij door zijn broer vastgebonden 
en mishandeld ‘als ik niet luisterde of niet naar school wou.’ Faissal zegt dat hij het geld 
‘vies’ vindt, inziet dat hij een lastig kind was en spijt heeft over het stelen van zijn familie 
en lijkt nu op weg zijn leven te beteren. Sinds enkele weken heeft hij een opleiding via het 
UWV, waardoor hij opgeleid wordt om op de vaart te gaan werken. ‘Is een aparte opleiding 
voor jongeren met een eh, ja, met een verleden, ja.’ Maar dit is schijn: ‘Ik steel sowieso 
niet meer, dat is gewoon kruimeldief zijn. Dat is gewoon geen geld meer. Ik doe gewoon 
af en toe nog wel iets ja. Ja tuurlijk, van die 500 euro kan ik niet leven, van die uitkering 
(…) Tuurlijk, geld moet je wel kunnen sparen. (I: Ondanks dat het misschien vies geld is 
zoals je dat noemt, toch?) Ja, maar uiteindelijk heb je toch wel als je ouder wordt vrouwtje 
en dan wil je lekker eigen huisje kopen. Dan moet je toch wel back-up hebben. Geloof 
mij, heel veel mensen hebben zwart geld achter liggen hoor. Tuurlijk, voor later. Heel veel 
mensen! Nederlanders, alles. Elke cultuur, echt, vooral in Amersfoort.’  

Mustafa
Het is misschien niet verwonderlijk dat ook Mustafa, 23 jaar en de laatste volharder, een 
voorbeeld was van de jongeren uit wiens gezinnen wel meer mensen politiecontacten heb-
ben gehad. Hij is één van de twaalf kinderen uit een gezin waarin beide ouders geen werk 
hebben en er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen vader en moeder. Naast Mustafa 
zijn er nog vier kinderen met politiecontacten in het gezin. Er worden vraagtekens gezet bij 
de pedagogische vaardigheden van vader en men denkt dat ouders geen enkel zicht heb-
ben op wat Mustafa buiten de deur doet en met wie hij omgaat. Dit is des te risicovoller, 
omdat Mustafa bijna buiten leeft. Mustafa’s eerst officiële delict pleegt hij als hij 15 is. 
Tegen die tijd is zijn gedrag zeer problematisch, hij houdt zich niet aan afspraken, liegt, 
maakt zich uit de voeten bij politie, werkt niet mee en ontkent zijn delicten.

Ten tijde van het interview, in de achtertuin van het huis waar moeder woont, wonen 
de ouders van Mustafa niet meer bij elkaar, hij verblijft wisselend bij de één en de ander. 
Mustafa heeft na het VMBO geen onderwijs meer gehad en leeft van een uitkering. Hij 
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herinnert zich van vroeger dat hij een goede opvoeding heeft gehad: ‘gewoon om 8 uur 
naar bed en om 8 uur naar school, niks geks aan.’ Daarnaast weet hij nog dat er weinig 
geld was, omdat een uitkering het enige inkomen was, maar Mustafa zegt dat hij niet 
veel hoefde, dus was het geen probleem. Wat betreft zijn delicten, hij weet niet meer hoe-
veel hij er gepleegd heeft. Hij weet nog wel hoe zijn ouders reageerden: ‘Ja, dat was wel 
schrikken voor mijn ouders. De eerste keer waren ze ook boos, maar ze hadden het al wel 
eerder meegemaakt met mijn oudere broers. Echt straf heb ik niet gekregen. Dat heeft 
ook geen zin, ik ben moeilijk met straf, daar trek ik me niks van aan.’ Mustafa laat ook wel 
wat zelfinzicht zien over hoe hij zich gedroeg en ontschuldigt zijn ouders hier indirect mee: 
‘Ik was ook niet thuis te handhaven. Kijk, (wijst op een smal raam aan de achterkant van 
het huis) ik sloop altijd door dat kleine raampje naar buiten ’s nachts en dan kwam ik ’s 
ochtends vroeg weer thuis. Gewoon, zo over de schutting bij de buren. Niemand die wist 
wat ik uitspookte. Nou ja, misschien wisten mijn ouders er wel iets van, maar ik hoorde 
er in ieder geval nooit iets over.’ Mustafa weet niet meer hoe het voelde om zijn eerste 
delict te plegen. Ondanks dat hij zei niet veel nodig te hebben toen hij jonger was, geeft 
hij wel aan zijn eerste delict (op 15 jaar) te hebben gepleegd omdat hij geld nodig had: ‘Ik 
moest sowieso geld verdienen, dus deed ik dat gewoon.’ Schaamte voelt hij niet, schuld 
‘ook niet echt, hoogstens richting mijn ouders. Voor hun vind ik het wel vervelend wat er 
allemaal gebeurd is.’ Ondanks dat Mustafa vrijelijk toegeeft dat een paar van zijn oudere 
broers ook wel delicten hebben gepleegd en vast hebben gezeten, is hij verder bescher-
mend over de reputatie van zijn familie. Hij benadrukt dat zijn broers veel minder ernstige 
dingen hebben gedaan dan hij en met hen gaat het nu allemaal goed. Zijn ouders zijn nooit 
met politie of justitie in aanraking gekomen: ‘Wat denk je? We zijn geen familie Flodder!’

Mustafa is erg verbitterd over zijn detenties, met name de Inrichting voor Stelselma-
tige Daders (ISD) waar hij gezeten heeft, maar hij lijkt er op een bepaalde manier wel trots 
op te zijn dat ze hem in zijn ogen bij andere afdelingen niet ‘aan konden’. ‘Weet je wat het 
is, in detentie wisten ze ook niet zo goed wat ze met me aan moesten. Eerst werd ik naar 
die instelling gestuurd, daarna weer terug van HvB en daarna weer naar een instelling en 
dan weer naar HvB. Ze konden mij ook gewoon niet goed aan. En in die instelling, je, daar 
hadden ze volgens mij nog nooit een Marokkaan gezien. (…) Maar die wisten echt niet wat 
ze met mij aan moesten. (I: Met wie ging je dan om?) Ach, overal is wel een Marokkaan, 
daar ging ik dan wel mee om.’ Vervolgens komt hij op zijn periode in de ISD: ‘Weet je, die 
ISD he, dat is een grote leugen. Allemaal junks. Ik was daar de enige die niet gebruikt. 
Je wordt gewoon twee jaar van straat gehaald en als je dan terug komt, dan wil je alles 
inhalen wat je hebt gemist in die twee jaar. Bij de rechtbank zeggen ze dat je bij ISD drie 
fasen doorloopt: binnen, in een instelling en buiten, maar dat is helemaal niet zo. Ik ken 
mensen die gewoon twee jaar binnen zaten. Bij mij is het nog best snel gegaan, ze wilden 
me daar niet denk ik. Het zijn allemaal viespeuken daar, ook de bewakers, allemaal. Bij 
de rechtbank krijg je dan te horen hoe vaak je toetsing hebt, dan kan je de rechter ver-
tellen hoe het gaat enzo. Maar als die toetsing eraan komt, dan komt er opeens iemand 
langs om met je te praten, die moeten dan een plan maken voor de rechter. Dan pas zie 
je iemand. (…) Zelfs je voorarrest gaat er niet af zoals bij een normale straf, dus dan zit 
je gewoon 28 maanden.’

In eerste instantie zegt Mustafa te willen stoppen: ‘Uiteindelijk heb ik zelf besloten 
niks meer te doen. Voorlopig gaat dat goed, maar ik zie weinig andere mogelijkheden dan 
weer delicten te gaan plegen. Ik ga namelijk niet bedelen om een uitkering. Ik hoop na-
tuurlijk niet dat het weer fout gaat, maar ik schat de kans op 99%.’ Mustafa geeft aan dat 
zijn omgeving hem wel stimuleert te stoppen. Hij spreekt zichzelf hierbij ook tegen in zijn 
standpunt over een uitkering: ‘Er is zeker wel druk vanuit m’n omgeving om te stoppen. 
Vooral m’n vader. Weet je ook wat het is, er is nu geen inkomen. Ik heb wel een kamer bij 

m’n vader, maar die wil daar ook geld voor. Dat heb ik nu gewoon niet. Ik heb ook tegen 
m’n vader gezegd dat hij even geduld moet hebben. Dat hij mij de tijd moet geven om wat 
dingen te regelen, geld enzo. Ik ken genoeg mensen die 18 worden en die dan hun kamer 
niet meer kunnen betalen, die worden dan zo eruit gezet door hun ouders. Daarom heb 
ik mijn vader gevraagd om geduld te hebben. Want eerst he, toen ik een uitkering aan 
moest vragen, toen kon het eerst niet, omdat ik niet ingeschreven stond. Dus toen stond 
ik ingeschreven bij m’n vader. Maar weet je wat ze toen wilden doen? Het geld van de AOW 
van m’n vader afhalen en dan aan mij geven. Dat is toch geen uitkering? Dat is stelen van 
m’n vader. Maar toen vertelden ze dat omdat het kabinet was gevallen, ja toch? Ja, omdat 
dat was gevallen, dat het toen wel kon. Dus toen heb ik wel een uitkering aangevraagd en 
m’n vader krijgt nog gewoon hetzelfde.’ 

Mustafa zegt rust en tijd voor zichzelf nodig te hebben om zijn leven op orde te krij-
gen, maar ook geen idee te hebben waar hij moet beginnen. Hij lijkt hierbij ook niet om 
hulp te vragen, behalve of zijn vader geduld wil hebben met het vragen om huur voor zijn 
kamer. Tijdens het gesprek loopt de frustratie op en al denkend windt hij zich meer en 
meer op over hoe zijn leven is verlopen en hoe zijn toekomt eruitziet. Hij heeft er zeker wel 
over nagedacht te stoppen, ‘natuurlijk heb ik die gedachte wel eens gehad. Als er iemand 
is die morgen 350.000 euro op m’n bankrekening stort dan hebben jullie van mij geen last 
meer hoor. Weet je wat het is, werk kan ik niet krijgen, want ik heb een strafblad weet je 
wel. Ik heb dan wel ICT gedaan (op het VMBO) maar daar heb je helemaal niets aan. (…) 
Ja, geld is voor mij wel echt de belangrijkste reden. Weet je, 500.000 is misschien wel 
beter, als je het toch vraagt. (I: Hoe zie je jezelf over vijf jaar?) Die mensen hebben mijn 
leven verpest. Ik kan helemaal niets. Niemand wil dat ik daar kon werken. En weet je, ze 
zetten me nog steeds voor schut. Ik ben nu 7 maanden uit de ISD, niemand heeft iets 
voor me gedaan, maar ik word wel nog steeds gevolgd. Zoals hier op de *, dan word ik 
aangehouden en dan halen ze m’n hele auto overhoop. Krijg ik zaklantaarns in m’n gezicht 
enzo. En dan vinden ze niets. En dan heb ik weer een bekeuring voor belediging ofzo. 
Vind je het gek? En dan krijg je natuurlijk het verhaal van de buren dat je crimineel bent, 
dat is ook niet gek dat ze dat zeggen.’ Mustafa zoekt zijn uitvlucht voor de boosheid over 
hoe zijn leven er nu uit ziet in het beschuldigen van anderen en dan met name politie en 
justitie. Dat de buren zeggen dat hij crimineel is, komt niet door zijn delicten en detenties, 
maar doordat de politie hem aanhoudt en zijn auto doorzoekt. Deze frustratie leidt tot 
agressieve gedachten: ‘Binnenkort sla ik echt een keer een agent.’ En zijn ervaringen met 
justitie in combinatie met nadenken over de toekomst resulteren in een berekenende, 
gewetenloze uitspraak die haaks staat op wat voor soort voornemens om te gaan stoppen 
dan ook: ‘Justitie heeft mij wel laten zien dat ik nu zwaardere delicten ga plegen. Voor een 
diefstal krijg je ISD, maar voor een gewapende overval krijg je een normale straf. Bij ISD 
gaat je voorarrest er niet af, dus dan zit je sowieso 24 maanden en dan komt je voorarrest 
daar nog bij. Als je een gewapende overval pleegt dan krijg je een gewone straf en dan 
gaat daar nog wat af, dus dan zit je bijvoorbeeld 14 maanden en dan ben je klaar. Dan 
schiet ik wel iemand in z’n knieschijven, dat scheelt mij weer een paar maanden. Ja, dan 
liever een overval op een juwelier ofzo. Daar hebben ze echt voor gezorgd hoor, dat ik er 
zo over ben gaan denken.’ 
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ERKENNEN

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Mohammed 21
Marokkaanse/ 
Nederlandse

Geweld en vermogen

Michael 22 Nederlandse Vermogen en verkeer

Abdel 21
Marokkaanse/ 
Nederlandse

Geweld, vermogen en opium

Fouad 20
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen en geweld

Marco 21 Roma Geweld en vermogen

Mohammed
Mohammed, 21 jaar, is geïntroduceerd als voorbeeld van de psychiatrische klachten die 
jongeren veelal hebben. De Raad voor de Kinderbescherming ziet in Mohammed een 
agressieve jongen zonder schuldbesef, hij denkt niet na en handelt impulsief. Een per-
soonlijkheidsonderzoek concludeert dat hij niet heeft geleerd zijn agressie en frustratie te 
kanaliseren, vanwege het zwakke gezinssysteem waarin hij opgegroeid is. Er is een groot 
leeftijdsverschil tussen zijn ouders en zijn moeder heeft ook psychiatrische klachten. Er 
wordt geen zicht op hem gehouden, Mohammed kon zijn eigen gang gaan en grenzen op-
zoeken zonder te worden gecorrigeerd. Ook door andere hulpverlenende instanties wordt 
gezien dat Mohammed geen schuldbesef heeft, manipuleert en de gevolgen van zijn da-
den niet kan overzien. Zijn agressieve gedrag lijkt toe te nemen. Hoewel hij een normale 
intelligentie heeft, is hij van HAVO/VWO afgezakt naar VMBO niveau op speciaal onderwijs 
vanwege zijn gedrag. Mohammed is gaan blowen en pleegde zijn eerste geregistreerde 
delict toen hij 14 jaar was. Ondanks de vele hulpverlening, die niet aansloeg, deels van-
wege onvoldoende samenwerking met ouders, is er uiteindelijk besloten tot een PIJ en is 
Mohammed in een jeugdinrichting geplaatst. Mohammed zelf geeft aan dat hij de hulpver-
lening ook niet zag zitten: ‘Ik heb daar echt een hekel aan. Je hebt er helemaal niets aan. 
Ja, misschien als je het zelf wil. Dan zal het wel helpen. Maar ik wilde dat niet, zeker niet 
de reclassering. Dan moet je daar verplicht komen. Ik heb daar gewoon niets aan.’

Als hij deelneemt aan het interview zit Mohammed weer vast. Zijn plaatsing met de 
PIJ heeft op een maand na 3 jaar geduurd. Hierna woonde hij 2 jaar bij zijn ouders en ten 
tijde van het interview zit hij alweer enkele maanden binnen. Mohammed zelf denkt dat 
hij eerder is begonnen dan de 14 jaar die geregistreerd staat. ‘Ik denk dat ik nog 11 was, 
ik zat nog op de basisschool.’ Het ging om een vechtpartij. Mohammed legt uit hoe hij in 
de criminaliteit terecht is gekomen: ‘We probeerden wat te verdienen. Het was normaal, 
gebeurde overal. Ik zag het iedereen doen, in Zuilen, waar ik woonde. Dat was in 2004, 
2005, zoiets. Bijna iedereen die ik kende deed het. Daar schrok ik niet van, omdat het 
normaal was. De eerste keer was wel spannend. Het is heel vaak goed gegaan en we 
verdienden eraan.’ Mohammed pleegde de delicten met vrienden, soms 3, 4 keer in de 
week, geeft hij aan. En de soorten delicten werden steeds groter. ‘Je wordt ouder, de 
delicten worden groter. Je neemt meer risico, het wordt gewelddadiger.’ Hij vertelt dat het 
niet voor de spanning is, maar voor het geld. Ook al geeft hij aan de criminaliteit wel zat te 
worden, ‘ik ga toch voor een bepaald bedrag. Ik wil wel graag stoppen, want ik ben het wel 
zat. De achtervolgingen enzo, weet je wel? Als je 21, 22, 23 jaar bent, wil ik dingen toch 
voor elkaar hebben. Maar ik wil wel op een bepaald bedrag zitten voor ik ga stoppen. Een 
klapper, of meerdere klappers maken. School of werk is voor sommigen gewoon niet weg-
gelegd. Uiteindelijk zal ik toch wel doorgaan…’ In deze discussie, die Mohammed vooral 

met zichzelf voert, is de afweging te herkennen van het wel of niet stoppen. Ergens wil hij 
stoppen, want hij is het zat. Ook heeft hij een beeld van dat hij in de komende 2 jaar zijn 
schaapjes op het droge moet hebben. Aan de andere kant kan hij zich niet indenken hoe 
hij zijn leven dan vorm moet geven en denkt hij dat hij uiteindelijk niet zal kunnen stoppen. 
‘Ik weet dat het fout is, maar weet je, wij leven een beetje in de omgekeerde wereld: goed 
is fout en fout is goed. Niet met alles, maar waar het op geld verdienen aan komt. De 
spanning blijft wel, maar ik doe het nu echt voor het geld, niet meer voor de spanning.’ 

Hij heeft erover nagedacht en bewust besloten geen geweldsdelicten meer te plegen. 
Het is hem om het geld te doen en voor geweld krijg je veel hogere straffen. ‘Ik kan opeens 
stoppen, een baan zoeken. (Denkt even na.) Maar dan wil ik er wel naast blijven verdienen. 
Ik wil kunnen genieten, heb meer geld nodig. Een baan van 9 tot 5 is leuk, dat ben ik ook 
wel van plan, maar wat kan je met 1800 euro per maand? De helft gaat al naar de huur en 
dan houd je niks over! We gaan ongeveer 4 keer per week op pad, maar niet alles lukt.’ Zijn 
rationele afweging komt later weer naar voren. Mohammed geeft aan dat je, als je gepakt 
wordt voor geweld en delicten met een vuurwapen, 4 jaar binnen zit. ‘Daar heb ik geen zin 
in. Overvallers lopen dat risico voor 60.000 euro, maar dat kan ik ook met minder risico. 
Ik zou geen overval plegen voor 60.000 euro. Voor hetzelfde geld kan je ook drie maanden 
zitten.’ Gevraagd met wat voor soort delicten hij zoveel geld kan verdienen, twijfelt hij. ‘Ja, 
ik vind het een beetje eng om dat te zeggen. Ik heb soms het gevoel… (Kijkt om zich heen 
in de spreekkamer) (I: Dat we afgeluisterd worden?) Ja. En ik moet nog voorkomen. Ik weet 
wat ze me ten laste gaan leggen en waarschijnlijk is het rapport ook al wel klaar, maar 
toch…’ (I: Ok, stel dat een vriend van jou zoveel geld zou willen verdienen met zo weinig 
risico, wat zou die vriend dan moeten doen? Moeten we denken aan bedrijfsinbraken?) Ja, 
professionele bedrijfsinbraak. Supermarkten. Alarm uitschakelen en de kluis leeghalen. 
Ik zou dat nooit doen, natuurlijk.’ Gevraagd naar het bedrag dat hij zou willen verzamelen 
geeft hij aan: ‘Ja, toch wel 4 of 5 ton en dan kan ik investeren. Misschien een eigen zaak. 
Dan zou ik niet doorgaan met stelen. Misschien drugs ernaast. De straffen voor wiet zijn 
dramatisch laag in Nederland.’ Tegen het einde van het interview vertelt Mohammed ooit 
wel te willen stoppen, maar ‘het is ook een verslaving’. En direct spreekt hij zichzelf ook 
weer tegen, want de vrienden die zeggen dat hij beter kan stoppen, diskwalificeert hij 
meteen: ‘Maar die vrienden die dat zeggen, die noem ik mislukte crimineeltjes. Die zijn 
niet geslaagd, vind ik.’

Als het interview bijna klaar is, begint Mohammed opeens uit zichzelf een monoloog: 
‘Maar 8 van de 10 Marokkanen is crimineel bezig. Zeggen ze dat je ze niet over een kam 
mag scheren, maar het is wel zo. (I: En die andere twee, van de tien?) Lacht: ‘Ja, die andere 
twee. Die werken misschien wel. Dat vind ik ook wel goed. Maar weet je, die jongens zien 
gewoon niet anders in hun omgeving. Ze zien op tegen de jongens die het maken. Sommi-
gen slagen, sommigen niet. Het is geen opvoedingsprobleem, dat is echt bullshit. Ik ben 
ervan overtuigd, als ik in Dokkum opgegroeid was, dan was ik niet crimineel geworden. 
Hier wel. Wat de media zegt over opvoeding, dat is gewoon niet waar. Die jongens willen 
later topcrimineel worden. (I: Net zoals anderen piloot willen worden?) Ja. (I: En wil jij dat 
ook?) Ja. Topcrimineel worden, dat is het doel. Geld is macht, dus dat komt er allemaal bij 
kijken. Ik hoef niet perse in de top, als het alleen maar goed is zo, qua geld.’ (…) (I: Heb 
je geen moeite met het stigma over Marokkanen?) Ja, dat stigma is moeilijk voor mensen 
die het goed doen en hun ouders. Mij kan het weinig schelen. Maar je ziet het toch? Alle 
jongens in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Gouda… Jongens zijn ook harder geworden, 
gewelddadiger ook. Er lopen steeds jongere jongens met vuurwapens. Ik ken jongens van 
15 met een vuurwapen. In hun gedachten hoort het erbij. We waren hard, maar dom, toen 
ik jong was. Nu zijn ze hard en slim. Hetzelfde probleem zie je ook in België, Frankrijk, in 
Italië. Maar in Marokko niet. Allemaal tweede en derde generatie. Toch apart?
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Maar het gaat wel veranderen. Mijn kinderen worden niet crimineel, daar ga ik alles 
aan doen! Het is mijn generatie en de generatie na mij. (Hij bedoelt hiermee de jongens 
die nu in de criminaliteit terechtkomen, niet zozeer een echte generatie. Mohammed zelf 
is overigens geen ‘tweede generatie’, zijn ouders zijn beide in Marokko geboren.) Mijn 
generatie en de generatie na mij, onze kinderen worden veel minder crimineel. Wij zijn nog 
veel opgegroeid met de straatmentaliteit. De vierde generatie niet meer. Ouders hebben 
wel de goede opvoeding gegeven, maar hebben geen controle. Vaders spreken ook geen 
Nederlands. Wij hebben het nu wel. We hebben wel controle, een opleiding, spreken de 
taal. Ik zou veel meer in het leven van mijn kinderen zijn, er in… hoe zeg je dat? (I: Be-
trokken?) Ja, betrokken! Ik zou ook naar hun school gaan enzo, naar ouderavonden. Mijn 
ouders deden dat niet. En ze bleven ook maar in mijn onschuld geloven. Ik kon ze wel veel 
wijsmaken. Bij mij lukt dat niet, ik weet hoe het gaat, dan moeten ze (zijn kinderen) wel 
heel goed zijn.’

Michael
Michael, 22 jaar, kwam in hoofdstuk 4 naar voren bij de paragraaf over de opvoeding van 
de jongeren. Michaels vader is Turks, zijn moeder Nederlandse. Zijn moeder was minder-
jarig toen hij werd geboren en zijn ouders gingen uit elkaar toen Michael twee of drie jaar 
oud was. Hij herinnert zich niets meer van die periode. Toen Michael drie jaar was, is zijn 
moeder begonnen hulp te vragen bij zijn opvoeding. Ze kan haar zoon niet meer aan, van-
wege zijn driftbuien en hyperactiviteit. Hij kreeg toen hij 7 jaar was de diagnose ADHD en 
korte tijd later werd een vermoeden van ODD daaraan toegevoegd. Michaels moeder krijgt 
een nieuwe vriend, die een periode bij hen in woont. ‘Aardige man.’ Samen krijgen ze een 
zoon, nu 8 jaar, en twee dochters, nu 6 en 3 jaar. Deze relatie is inmiddels ook voorbij. 
Michaels moeder doet haar best haar zoon goed te ondersteunen, zo zijn er verschillende 
vormen van ambulante hulp ingezet, maar het lukt haar niet met zijn gedrag om te gaan. 
Hij krijgt medicatie voor zijn ADHD, maar neemt deze zelden. Wanneer hij ouder wordt gaat 
hij blowen als zelfmedicatie. Betrokken instanties omschrijven hem als impulsief, onna-
denkend en agressief. School loopt niet goed, leerplicht is betrokken en in zijn vrije tijd 
hangt Michael wat rond. Zijn eerste geregistreerde delict pleegt hij als hij 13 is. 

Tijdens het interview geeft Michael aan ondanks zijn problemen op school wel een 
diploma VMBO theoretische leerweg op zak te hebben. Sinds hij op zijn 16e zijn diploma 
haalde, heeft hij 3 jaar vastgezeten en verder af en toe gewerkt in de bouw. Dat zijn moe-
der vroeger haar best voor hem heeft gedaan ziet Michael heel goed: ‘De aller eerste keer 
dat ik ben opgepakt, heb ik een keer kauwgom gestolen uit een winkel. Heeft m’n moeder 
me weer terug gebracht naar de winkel. Ik weet het nog precies. (I: Om je excuses aan te 
bieden?) Ja, ik moest… Kwam ik naar huis toe, had allemaal kauwgom bij me enzo. Had 
ik net uit de Boni, toen was ik echt nog een snotneus, heel klein, en toen moest ik terug 
naar de winkel en dat was nog het ergste. Moest ik mee, ging m’n moeder de baas van 
de winkel erbij halen. Toen moest ik het teruggeven. Dat was niet zo leuk.’ Na dit incident 
is hij vrij snel overgegaan naar voetbalvandalisme, geeft Michael aan. Michael heeft geen 
spijt van zijn delicten, maar zou niet terug willen naar hoe het was. Aan de ene kant zegt 
hij: ‘de gevangenissen in Nederland zijn net hotels.’ Aan de andere kant: ‘je wilt niets lie-
ver dan buiten zijn.’ En dat geldt voor Michael misschien meer dan voor andere jongens. 
Een aantal geven aan nog niet (serieus) bezig te zijn met relaties, maar Michael heeft al 4 
jaar een vriendin. En zijn laatste straf ‘is wel een klote straf geweest, heb ik het wel best 
zwaar, ook omdat ik met m’n vriendin enzo…’. 

Nu probeert hij het rustig aan te doen, want zijn vriendin heeft gezegd bij hem weg 
te zullen gaan als hij weer vast komt te zitten. ‘Ja (zucht) ik denk niet dat ze het zal doen, 
weg zal gaan, maar ze probeert het wel duidelijk te maken. Ja, voor haar is het ook niet 

leuk natuurlijk. Zij is tien maanden, of ja, tien en een halve maand is ze elke week… Zat 
ik in Zutphen, zat ik, op bezoek. Moest ze vier uur lang met de trein, voor een uurtje be-
zoek. Deed ze gewoon elke week. Kwam ze gewoon met de trein, uurtje bezoek, ging ze 
weer terug.’ Zijn vriendin doet een opleiding en haar familie is volgens Michael ‘een ander 
slag mensen dan mijn familie. Allemaal wat netter, die zijn dat allemaal niet gewend.’ Ze 
hebben de informatie over Michaels delicten jegens haar familie ook selectief gegeven, 
wel het voetbalgeweld, niet de inbraken, terwijl ook Michael weet dat hij een lang strafblad 
heeft dat voornamelijk uit inbraak bestaat. 

‘Ik pleeg geen delicten, ik doe andere dingen, maar geen delicten. Niet waar ik een 
gevangenisstraf, heel hoog, door zou kunnen krijgen. In de wiet. Wiet telen, wiet verko-
pen.’ Helemaal stoppen ziet Michael niet zitten. ‘Ja, ik heb een eigen huis wat ik moet 
betalen. Ik moet m’n verzekering betalen, ik zorg voor m’n moeder en de kinderen. Want 
m’n moeder is alleen, zonder man, met drie kleine kinderen. Die maakt schoon een paar 
uurtjes per dag, dus verdient ook niet heel veel.’ Wat zijn moeder en de rest van zijn net-
werk ervan vinden dat hij dit doet? ‘Beter dan dat andere in ieder geval.’ Toch wil Michael 
niet zeggen dat het een vooruitgang is ten opzichte van eerder. ‘Een soort, nee, dat ook 
niet, want ik ben wel een hele goeie weg vooruitgegaan sinds ik vrij ben gekomen… Maar 
misschien zit het gewoon in me dat ik toch zoiets moet blijven doen, wat eigenlijk niet 
mag.’ Hierin klinkt hetzelfde door als wat Mohammed zegt: uiteindelijk zullen ze toch wel 
door blijven gaan en ze leggen zich erbij neer. Maruna (2001) noemt dit: ‘doomed to devi-
ance’, het gevoel gedoemd te zijn tot een leven als crimineel. Toch blijft zijn vriendin van 
hem vragen te stoppen en Michael denkt dat als hij genoeg geld heeft, hij het wel kan. 
Even laat Michael een andere kant van zichzelf zien en deelt zijn droom met ons. ‘Mijn 
doel is een eigen cafe, of iets, een hotel, pension te gaan nemen. En ik en m’n vriendin 
willen dat samen gaan doen, in Zwitserland.’ Ze werken elke zomer en winter in een pen-
sion, Michael in de keuken, zij in de bediening. Hij vertelt enthousiast verder wanneer hij 
bevestigend antwoord krijgt op de vraag of wij Zwitserland ook kennen. Michael ziet het 
helemaal voor zich: een nieuw leven opbouwen met zijn vriendin, in een ander land.

Michael heeft stappen ondernomen om zijn droom om te zetten in realiteit, maar er 
kwam iets tussen. Zijn vriendin heeft ‘de papieren ervoor’ en hij wilde de koksopleiding 
gaan doen. ‘Ben ik aangenomen. Moest ik, zou ik bij een keten in Bilthoven gaan werken 
in de keuken. Alles geregeld, een maand lang mee bezig geweest. Kom ik daar om m’n 
spullen op te halen, komt er zo’n domme baas vandaan. Ziet ie m’n tatoeage (Michael 
heeft een grote, opvallende tatoeage op een zichtbare plek): Ja, dit soort mensen willen, 
gaan we niet aannemen! Tegen de man die me had aangenomen. Dit soort mensen willen 
we niet in ons bedrijf. Ik werd gewoon eruit gezet, diezelfde dag. Terwijl ik daarvoor was ge-
weest om m’n spullen op te halen! Eindelijk sinds zo lange tijd weer naar school gaan, toch 
wat wil maken, ervan. (…) Ik zou eigenlijk maandag gaan beginnen met school. Toen dacht 
ik van: Fok it allemaal. Ik kan niet binnen een weekend een stage weer gaan zoeken.’

Abdel
Abdel, die enkele weken na het interview 22 wordt, werd eerder genoemd tussen de jong-
eren die een verstoorde schoolgang hebben. Bij Abdel is er zelfs sprake van geen enkele 
dagbesteding, geen school en geen bijbaantje. Naast zijn gebrek aan scholing heeft Abdel 
meer problemen, hij komt uit een groot gezin. Zijn ouders hebben huwelijksproblemen, 
waar Abdel moeite mee heeft, en zijn pedagogisch niet machtig genoeg Abdel op te voe-
den. Hoewel de andere kinderen geen politiecontacten lijken te hebben, wordt Abdel ge-
zien als een boze en agressieve jongen. De Raad voor de Kinderbescherming wijt dit aan 
de problemen thuis. Vader wil een tweede vrouw, maar moeder en Abdel zijn het hier niet 
mee eens. Ook wat betreft de opvoeding zijn ouders het niet eens. Vader wil de kinderen 
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corrigeren, moeder steunt hem hier niet in. De vraag is dan ook wat vader verstaat onder 
corrigeren, want de politie meldt dat hij de kinderen mishandelt. Abdel pleegt zijn eerste 
geregistreerde delicten wanneer hij 15 is en er wordt veel hulpverlening ingezet, maar het 
lijkt niet te helpen.

Tijdens het interview zit Abdel in detentie en vertelt dat zijn ouders vijf jaar geleden 
zijn gescheiden. Als hij vrijkomt gaat hij naar zijn moeder, zijn vader ziet hij weinig meer. Als 
ze elkaar tegenkomen op straat, maken ze even een praatje, maar daar houdt het contact 
mee op. Op zijn opvoeding kijkt Abdel positief terug, maar ziet ook wel waar het mis ging: 
‘Maar als ik heel eerlijk ben, mijn ouders zijn ook wat ouder en begrijpen ook niet alles. 
Ik heb daar wel een beetje misbruik van gemaakt op sommige momenten. Mijn moeder 
was altijd heel betrokken en bezorgd en wilde altijd weten waar ik heen ging enzo, toen ik 
nog jong was. Mijn vader bemoeide zich wat minder met mij. Maar dat het met mij mis is 
gegaan ligt zeker niet aan de opvoeding, kijk maar naar mijn broers en zussen. Vroeger als 
ik niet luisterde kreeg ik nog wel eens een paar tikjes van mijn vader, maar ja, als je ouder 
wordt heeft dat niet zoveel zin meer. Dus vanaf mijn zestiende gaf mijn vader de moed een 
beetje op. (…) Ook moest ik altijd om een bepaalde tijd thuis zijn, maar daar hield ik me 
niet zo vaak aan. Mijn vader werd dan vaak boos, maar die controle wordt vanzelf minder 
als je ouder wordt. Ik kocht ook een scooter op mijn zestiende en kon toen eigenlijk overal 
heen gaan waar ik wilde.’

Ondanks de problemen met zijn dagbesteding, geeft Abdel aan wel een VMBO di-
ploma te hebben gehaald. Daarna begon hij soms met dingen, maar deed ook vaak niks. 
‘Eigenlijk heb ik tussen mijn achttiende en nu helemaal geen werk meer gehad. Geld om te 
leven verdiende ik op een andere manier.’ Hij begon toen hij 14 of 15 was: ‘We waren heel 
vervelend. Liepen door de wijk en haalden telefoontjes en laptops uit auto’s.’ Daarna ging 
het door naar inbraak. Abdel vertelt dat hij de enige in het gezin is met politiecontacten, 
‘iedereen werkt of studeert’. Ook de vriendin waar hij al twee jaar een relatie mee heeft, 
studeert en is op zijn gedrag tegen. ‘Ja, ze vindt het wel kut dat ik hier zit en ze wist ook 
wel waar ik mee bezig was. Nee, ze keurde het zeker niet goed. Weet je, ze is geen dom 
meisje. Ze zag ook wel dat ik niet naar school ging en geen werk had, maar wel een mooie 
auto en geld voor kleren. (…) Ze heeft wel een paar keer gezegd van ik wil dat je stopt. 
Soms kon ze mijn gedrag wel bepalen, maar als ze zegt dat ik moet stoppen met vrienden, 
of met criminaliteit… ja, dat gaat niet zo snel.’ 

Ook Abdel heeft eieren voor zijn geld gekozen en is overgestapt op drugs. ‘Vanaf 
mijn achttiende ben ik met drugs bezig. Ik versnij het, dan mix ik het en dan doe ik het in 
zakjes. Ja, ik weet dat het fout is, maar weet je, ook jongens van dertien en veertien doen 
het. (…) Het begon met diefstallen toen ik jong was. Dat was een beetje mijn wekelijkse 
zakgeld. Maar op een gegeven moment vond ik het dat risico niet meer waard voor een 
paar honderd euro. Dealen is veiliger, je ziet dat niet. Je pikt klanten op en dan ga je een 
rondje rijden en dan zet je ze weer af. Je kan gewoon snel geld verdienen en veel geld 
verdienen. Dealen deed ik vooral in Utrecht, maar toen kwam ik erachter dat je in Maas-
tricht veel meer kan verdienen, het ging echt om kilo’s.’ Met een deal in het zuiden is het 
misgegaan en Abdel is op agenten ingereden, al zegt hij te zijn uitgeweken. Hij denkt dat 
de drugs niet bewezen kunnen worden en dat de poging bedreiging niet lang zal zijn, dus 
hoopt binnenkort weer op vrije voeten te staan.

Abdel is nog met zichzelf in conclaaf over de voor- en nadelen van criminaliteit. Hij 
heeft wel nagedacht over stoppen. Vooral het vastzitten heeft hem daartoe gestimuleerd. 
Aan de andere kant geeft hij aan niet zoveel moeite te hebben met vastzitten, dus dat is 
ook geen stimulans op zich. ‘Eigenlijk zou ik niet zo goed weten hoe ik dat nu moet doen. 
Kijk, ik heb ook familie die leven van een uitkering, maar dat is niks voor mij. Ik moet wel 
een beetje goed rond kunnen komen. En omdat ik geen werk heb, kom je al snel weer uit 

in de criminaliteit. Als ik vrijkom zou ik wel graag een vaste baan willen. (…) Maar ik denk 
dat ik dan ook met geld in de knoop ga komen. Ik zou dan weer naar school moeten en 
dan kan ik natuurlijk niet werken en geld verdienen.’ Abdel blijft twijfelen. ‘Mijn moeder 
zou wel heel blij zijn als ik dat deed. Er is denk ik niet een gebeurtenis die mij zou doen 
stoppen. Kijk, ik zit nu vast, maar dat maakt ook niet zo heel veel indruk op me. Een grote 
financiële klapper maakt denk ik ook geen verschil. Al verdien je in één keer 4 ton ofzo, 
dan gaan je uitgaven ook weer omhoog. Dan wil je bijvoorbeeld weer een grotere en mooie-
re auto. Dus er zal altijd meer geld nodig zijn. Een goede baan zou wel een verschil maken 
denk ik.  (…) Ja, ik hou wel van mooie dingen, ik ga niet voor het minimumloon werken. 
Van 1200 euro in de maand kan een mens niet leven. Maar als ik gewoon 1500 à 2000 
euro in de maand verdien is het genoeg voor mij, daar kan ik prima van leven.’ Ook Abdel 
denkt dat de meeste jongeren stoppen als ze 22, 23 jaar zijn. ‘Dan ben je toch wat ouder 
en meer volwassen en kan je beter over de gevolgen nadenken. Als je jong bent doe je 
het gewoon.’ Toch geldt dat niet voor hemzelf, hij is bijna 22, maar weet nog niet hoe hij 
het aan moet pakken. Hij is er wel vrij zeker van dat hij over 10 jaar alles achter zich heeft 
gelaten. Waarom denkt hij dat? ‘Ik weet zeker dat ik uiteindelijk wel zal stoppen, omdat 
ik het puur voor het geld doe. Het is niet zo dat ik er een kick van krijg ofzo, die mensen 
gaan er vaak langer mee door.’

Fouad
Fouad, 21 jaar als hij deelneemt aan het interview, kwam in hoofdstuk 4 naar voren als 
voorbeeld van de jongeren met een lager IQ. Hij heeft een IQ van 70. Zijn eerste delict 
pleegt hij als hij 9 jaar is. Fouad is geschorst van het speciaal onderwijs en hangt veel 
buiten rond met oudere jongens. Er wordt vaak melding gemaakt bij de politie over over-
last waar hij bij betrokken zou zijn. Er is moeilijk toegang te krijgen tot het gezin, ze zijn erg 
gesloten, houden elkaar de hand boven het hoofd en bagatelliseren het gedrag van Fouad. 
Hij krijgt weinig grenzen opgelegd, vader houdt zich afzijdig in de opvoeding en zijn moeder 
wil graag een vriendschappelijke relatie. Ouders werken niet mee met de hulpverlening, 
de grote variatie aan hulp die is ingezet, komt niet van de grond. De verschillende hulpver-
leners hebben wel hun zorgen om Fouad uitgesproken: naast zijn zwakbegaafdheid wordt 
er gesproken van een gedragsstoornis, een zwakke egofunctie, een lacunaire gewetens-
functie, beïnvloedbaarheid en agressie. Hij legt de schuld bij anderen, liegt aantoonbaar 
en is opstandig. Hij heeft geen positief beeld over zichzelf of het leven. Hij heeft zijn zus 
mishandeld en schijnt vermogensdelicten te plegen om boetes te kunnen betalen. Als hij 
wordt verhoord moet hij huilen en hij heeft meermaals geprobeerd zichzelf van het leven 
te beroven.  

Fouad geeft aan dat het mis ging met hem toen zijn jongere zusje werd geboren, 
hij was toen 10 jaar. Zijn moeder had minder tijd voor hem, alle aandacht ging naar zijn 
zusje en daarom zocht hij zijn toevlucht buiten. ‘Mijn moeder controleerde mij wel, maar 
ja, wat kan ze doen? Ze kon mij niet binnen houden.’ Verder vertelt Fouad dat zijn ouders 
nu uit elkaar zijn en dat hij vooral nog goed contact heeft met zijn moeder. Toen hij zijn 
eerste delict had gepleegd was zijn moeder boos. Ze moest hem komen halen van het 
politiebureau. ‘Toen was ze weer een half jaartje heel streng voor me en toen werd het 
weer soepeler en toen ging het weer meer de slechte kant op.’ Toen Fouad 9 was is hij 
met andere jongens op een bouwterrein gaan spelen en daar werden ze gepakt, maar dat 
verschoof al gauw naar horloges stelen bij de Bijenkorf en scooters en brommers stelen 
en daar rondjes op rijden en vervolgens inbreken. Zijn moeder zag wel dat hij met dure 
kleding en spullen thuis kwam. ‘Mijn moeder vroeg dat wel, maar aan de ene kant wist ze 
dat ook wel. Ze wist ook van als ze het mij zou gaan verbieden dat het misschien dan nog 
erger zou worden. Enne, ze zei altijd tegen mij: je moet het zelf weten en als je vast komt te 
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zitten, dan kom ik je niet opzoeken. Dus eh, dat was wat ze altijd zei, maar ze kwam altijd 
wel hoor.’ Fouad vertelt hoe verslavend het inbreken is, ‘want ja, een deur kan je zo open 
maken’. Het was snel, veel geld verdienen en de verleiding was erg groot voor hem. Hij 
vertelt dat het geld ook snel weer op is: ‘Hoe makkelijker je eraan komt, hoe makkelijker 
het ook weggaat. Als je er hard voor gewerkt hebt, ben je er wel wat zuiniger op dan als 
het gewoon in één keer naar je toe komt waaien.’

Hij vertelt dat hij er wel spijt van heeft, maar rekent het zichzelf ook niet helemaal 
aan. Fouad meent dat het milieu waarin hij is opgegroeid een grote rol heeft gespeeld. Er 
was niks in de buurt voor de jongens en na twee jaar voetballen wilden ze wat anders, zo 
is het gelopen. Hij werd daarbij ook wel aangespoord door oudere jongens. ‘Die oudere 
jongens die denken natuurlijk, ja, wij waren wat jonger. Wij gingen wat makkelijker mee na-
tuurlijk, die denken van: ‘ja, als wij op de uitkijk gaan staan en hun gaan naar binnen, dan 
hebben hun de meeste risico en wij verdienen evenveel. Dus ja, zo ging dat wel een beetje 
in het begin ja. En op een gegeven moment dan neem je dat over, dat wat die oudere jong-
ens bij jou deden en dat ga je weer bij andere jongens doen en zo gaat dat steeds door.’

Vervolgens werd Fouad gevraagd waar hij dan spijt van had, ten opzichte van de 
slachtoffers? ‘Ja, maar ja, je hoort zeg maar die inbreker die was pas zeg maar doodge-
gaan afgelopen week, doordat die man thuiskwam. En dat is wel het risico van het vak, 
maar daarom heb je ook inbrekers die gewoon met een pistool naar binnen komen enne, 
dat komt mede doordat mensen ook hun aanvallen. Dan denkt die inbreker van ja, ik 
moet m’n eigen ook kunnen beschermen.’ Al geeft Fouad dus aan spijt te hebben, als hij 
erover nadenkt, vindt hij dat het niet aan hem ligt en lijkt de spijt weer te verdwijnen. Hij 
had zelf ook altijd een wapen bij zich als hij ging inbreken, maar dat heeft hij ‘gelukkig  
nooit’ gebruikt. 

Als hem wordt gevraagd of hij zich schuldig voelt, zegt Fouad: ‘Aan de ene kant wel 
en aan de andere kant ook niet. Want ja, het is ook een beetje de maatschappij die je zo 
maakt en hoe mensen met je omgaan.’ Maar wat bedoelt hij als hij het heeft over de ma-
nier waarop de maatschappij met hem omgaat? ‘Ja, zeg maar agenten enzo bijvoorbeeld. 
Je wordt wel eens een keertje aangehouden voor bijvoorbeeld je hebt een inbraak gedaan 
en dan heb je ook een agent zeg maar, die als hij jou aanhoudt je ook een paar tikken 
geeft zeg maar en dat hij je even in elkaar ramt voordat hij jou naar het politiebureau 
brengt. Dat heb ik vaker meegemaakt, ook met de wijkagent. Want wij reden heel vaak op 
motors en brommers en dan kon hij ons niet te pakken krijgen en dus als hij je de volgende 
keer pakte dan had je er eentje zitten zeg maar. Als je op de grond zou liggen of even niet 
mee zou werken zeg maar. En zo ging dat gewoon en ik heb dat ook een keertje gehad: 
voor mijn deur werd ik aangehouden. Toen hadden we gedronken en die agent die komt in 
burgerkleding zeg maar. Hij wilde mij pakken en ik schrik ervan en ik draai mij om en hij 
pakt mij weer en hij zegt: ‘politie, stil blijven staan’. Dus ze springen met z’n drieën op mij 
en toen heb ik dus anderhalve maand cel gekregen omdat ik niet meewerkte en omdat 
die agenten alle vier hadden verklaard dat ik hem in zijn gezicht had geslagen. Terwijl ik 
hem met geen vinger heb aangeraakt, omdat ik gewoon ben aangehouden en het gewoon 
een wijkagent is en hij kan je voor andere dingetjes niet pakken, dan maar gewoon op die 
manier. En zo gaat dat zeg maar dan.’ 

Het gaat Fouad dus vooral om de autoriteiten als hij spreekt over de maatschappij 
en hoe ze met hem omgaan. ‘Ja, hoe die ambtenaren en die agenten en ook reclassering 
ook vaak. Die beloven ook heel veel dingen en meestal komt het niet echt van de grond. 
En op een gegeven moment dan heb je ook maling aan hun. Dan hoop je maar dat je bij 
een agent inbreekt om het zo maar te zeggen. Dan eh, om hem terug te pakken. En dat 

is ook wel eens gebeurd hoor. Dat jongens expres die agenten gingen volgen om te kijken 
waar ze woonden en eh, dat hun het slachtoffer zijn in een keer. Dus dat eh, dat gebeurde 
ook wel eens.’
Van de verschillende detenties die Fouad heeft gehad, is hij nog wel vol. ‘Ja, ik heb eh, 
toen ik in Vught zat een paar keer een opstootje gehad en toen was er zeg maar zo’n ME 
team gekomen en die hadden… Ik wou niet meer uit m’n cel zeg maar. Ik wou niet mee-
doen met de activiteiten, maar dat werd dus verplicht en als ik niet mee wilde werken dan 
moest ik naar de isolatiecel. En ik wou ook niet naar de isolatiecel zeg maar, want ik wou 
gewoon op m’n kamer blijven, op m’n cel. En ja, toen hadden ze zo’n heel team ingehuurd 
en die timmeren je dan in elkaar om het maar zo te zeggen en dan mag je veertien dagen 
in de isolatiecel zitten en dan heb je gewoon helemaal niets zeg maar. En dan op een 
gegeven moment word je, ja, na veertien dagen, je bent het wel zat en je weet ook niet 
meer welke dag het is en hoe laat het precies is, dus je raakt er helemaal van in de war. 
Dus op een gegeven moment heb je ook geen gevoel meer voor andere mensen. Omdat 
ze je zo hard maken, zeg maar. Dat jij denkt van: ‘die man die sluit wel elke keer mijn deur 
op en die gaat vrolijk naar zijn gezinnetje thuis en dan maakt het mij ook niet uit dat er 
bij hem wordt ingebroken of niet. Dus zo werkt dat dan een beetje. Je gaat mensen meer 
behandelen als een hond, net als ze dat met jou doen in jouw ogen op dat moment. Dus 
als je dan weer vrij komt, dan eh… Ja, dan kom je er alleen maar harder uit en dan worden 
de delicten die je pleegt ook steeds zwaarder, want ja, je hebt gewoon steeds meer maling 
eraan. Je denkt van die mensen, ik wil niet uit m’n cel en er is nog niet eens bewezen of 
ik schuldig ben of niet47 en ze timmeren me in elkaar. Ja, dan sla ik buiten ook iemand in 
elkaar. Zo gaat dat een beetje.’ Fouad vertelt dat zijn eigen delicten ook zwaarder werden. 
Eerst brak hij in als mensen niet thuis waren, later ook wel als de mensen wel thuis wa-
ren. Dat deed hij bewust: ‘Dat zijn gewoon geplande acties geweest, zeg maar.’ Hij dacht 
niet aan de slachtoffers: ‘Op dat moment heb je daar ook geen gedachte mee, wat die 
mensen voelen of eh, dat eh, dat eh… zit gewoon niet meer in je, dat je die liefde hebt 
voor mensen.’

Fouads vriendin heeft gevraagd of hij wil stoppen en gedreigd het uit te maken, maar 
‘uiteindelijk is het niet zover gekomen’. Daarbij denkt hij dat ze er eigenlijk ook wel blij 
van wordt om veel cadeautjes te krijgen en altijd geld te hebben. Hij zegt ook wel te willen 
stoppen, want hij wil zijn vriendin niet meer in de steek laten en daarbij, ‘het is allemaal 
zwart geld dus je kan er nooit wat mee doen. Dus je maakt het alleen maar op aan kleding 
en dingen enzo.’ Hij vindt het wel lastig, maar realiseert zich dat hij met minder rond moet 
komen en probeert zijn delicten af te bouwen. Ook neemt hij afstand van zijn vrienden. 
Toch blijken dit nog vooral mooie voornemens, want in de dagen na het interview pleegt 
Fouad een hele serie delicten volgens de justitiële documentatie. Aan de ene kant kan hij 
een keuze om te stoppen goed beredeneren, aan de andere kant is hij ook een meester 
in het wegredeneren van zijn eigen schuld en aandeel. 

Marco
Marco, 21 jaar ten tijde van het interview, is eveneens aan bod geweest bij de paragraaf 
over een laag IQ. Marco heeft veel problemen, evenals zijn broertjes en zusjes uit het 
Roma gezin. Zijn ouders worden beschreven als pedagogisch onmachtig en kunnen niet 
lezen of schrijven. Marco zelf viel uit op verschillende scholen, ook voor speciaal onderwijs 
en heeft al een aantal keer in detentie gezeten. In de buurt stelt hij zich agressief op en 

47 Fouad zelf wist op dit moment overigens wel dat hij schuldig was, aan een veelvoud van het 
aantal delicten waar hij voor werd aangeklaagd. De rest kon niet met bewijs aan hem worden 
gekoppeld. Maar het gaat hem om het principe, zij weten nog niet dat hij schuldig is, dus mogen 
ze hem niet zo behandelen.
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men vindt dat hij de buurt terroriseert. Hij heeft dan ook weinig vrienden en men ziet dat 
hij sociale contacten ‘koopt’. Marco spijbelt, drinkt soms veel alcohol en staat geïsoleerd 
in het leven. De hulpverleners die het gezin kennen beschrijven hem als wantrouwend, 
negatief, besluiteloos en instabiel. Hij voelt zich machteloos en richt zich op directe be-
hoeftebevrediging. Hij wijt de toestand waarin zijn leven zich bevindt dan ook aan anderen, 
evenals zijn moeder, die de hulpverlening de schuld geeft. Zij stelt onder meer dat Marco’s 
grote angst voor honden is ontstaan, omdat de hulpverlening hem gek heeft gemaakt. 
Marco’s IQ is bepaald op 56 en dit zal mede de reden zijn van het feit dat hij een grote 
achterstand in zijn persoonlijkheidsontwikkeling laat zien. 

Al aan het begin van het interview komt het beeld dat in zijn dossier is geschetst 
naar voren. Marco begrijpt regelmatig vragen niet en vaak moeten zinnen opnieuw worden 
geformuleerd. Hij zit gedetineerd tijdens het gesprek en de informatie die hij heeft gedeeld 
is samengevoegd en uitgeschreven. De quotes die uitgeschreven staan geven zijn mening 
weer, maar zijn niet letterlijk zijn zinnen, hoewel is geprobeerd zoveel mogelijk bij zijn ma-
nier van zich uitdrukken aan te sluiten. Marco is erg achterdochtig en vraagt meermaals 
wat er met zijn informatie wordt gedaan en of het echt niet terecht komt bij de zitting die 
hij binnenkort heeft. Hij is erg wantrouwend en vertelt dat dit komt doordat mensen altijd 
vooroordelen hebben over hem en zijn familie. Marco heeft zes oudere broers en zussen 
en is zelf de helft van een tweeling. Hij vertelt dat iedereen inmiddels getrouwd is. ‘Ja, ik 
ben ook getrouwd. Ik was 17 toen ik trouwde en nu woont mijn vrouw ook bij mijn ouders. 
Dat is heel normaal in onze cultuur, je bent gewoon altijd samen. Ik woon door het jaar 
heen bij mijn ouders, maar heb ook een eigen woonwagen in België. In de zomer trekken 
we dan vaak rond, dat deed ik vroeger al met mijn ouders. Dat hoort bij onze cultuur, weet 
je.’ Marco heeft een dochter van 3 jaar. 

Over zijn opvoeding vertelt hij dat zijn vader een stuk strenger was dan zijn moeder, 
zijn moeder hield soms ook dingen die haar kinderen hadden gedaan achter voor haar 
man. Straf kregen ze nooit. ‘Weet u wat het is mevrouw, in onze cultuur gebeurt dat niet. 
Ik heb nog nooit straf gekregen, mijn dochtertje ook niet. In de zigeunercultuur is het 
heel normaal dat je alles altijd krijgt.’ Marco kende het begrip zakgeld niet, waar hij zijn 
klasgenoten op school over hoorde, als hij iets wilde, kreeg hij het gewoon. Het gezin 
heeft altijd veel hulpverlening gezien: ‘Reclassering zat bijna bij alle familieleden erop en 
ook een voogd. Ik zelf had ook een voogd en mijn dochtertje heeft ook een voogd. Ja en 
verder, reclassering, justitie, politie, maar dat had je wel verwacht denk ik. Ja, van mijn 
dochtertje dat begrijp ik niet hoor, alleen omdat ik met de politie in contact kom en vast 
zit heeft zij een voogd.’

Marco was thuis dus niet de enige die reclassering en politiecontacten had. Hoewel 
zijn vader boos is dat hij nu in detentie zit, geeft Marco aan dat hij zelf ook wel eens vast-
gezeten heeft. Marco zegt dat het uit verweer was, dus dat zijn vader niet schuldig is. ‘Dat 
doet iedereen toch, als je wordt aangevallen. Ja, mijn vader ook. Dus toen heeft hij met 
een mes iemand in zijn gezicht gesneden.’ Marco was toen 15 en zat zelf vast, dus heeft 
er verder weinig van meekregen. Gevraagd naar zijn eigen eerste delict vertelt hij op 13 
jarige leeftijd te zijn veroordeeld voor een diefstal in vereniging, die hij zegt niet gepleegd 
te hebben. Hij heeft er drie maanden voor gezeten en ‘moest alleen maar huilen’. Sinds 
zijn eerste detentie van 3 maanden heeft Marco nog 4,5 jaar in detentie gezeten, herin-
nert hij zich. Op de vraag hoeveel delicten Marco heeft gepleegd zegt hij lachend: ‘Hoeveel 
delicten ik in totaal heb gepleegd? Of hoeveel waarvoor ik ben veroordeeld? Weet u wat 
het is? Niemand zal eerlijk antwoord geven op die vraag.’ Waar hij wel antwoord op wil 
geven is zijn doel, dat is geld verdienen. Misschien dat het vroeger spannend was, toen 
hij met een groep was en erbij wilde horen. ‘Als iemand dan wat pakte deed jij het ook.’ 

Marco is erg gefrustreerd over de discriminatie die hij jegens zijn familie ervaart: ‘Ik 
heb een zwarte naam, mijn familie is bekend en iedereen veroordeelt mij om mijn verleden 
en familie.’ Hoewel zijn vader boos op hem is omdat hij in detentie zit, denkt Marco dat 
het maar goed is dat hij niet langskomt, hij kan namelijk erg boos worden. Niet op Marco, 
maar: ‘als hij hoort hoe ze mij behandelen, dan gaat hij hier ruzie maken’. Marco heeft 
spijt naar zijn familie en zijn vrouw toe. ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn dochtertje en 
dat ben ik nu niet. En ik moet er voor mijn vrouw zijn maar dat ben ik niet. Ik heb ook wel 
spijt naar de slachtoffers, ik zou ook niet willen dat ze van mij stelen. Dus daarom heb ik 
wel spijt, ja. (…) Ik laat mijn ouders niet mijn leven bepalen, maar als mijn vader serieus 
zou zeggen dat ik moet stoppen of anders zijn zoon niet meer ben, dan zou ik daar wel 
naar luisteren.’ 

Hij denkt er ook wel over na om te stoppen. Hij vindt het ongezond, Marco geeft aan 
dat zijn tante vast heeft gezeten en daar kanker van heeft gekregen. De laatste zes we-
ken mocht ze naar huis om te worden behandeld, maar ze is overleden. ‘Als ik zo doorga 
dan zit ik mijn hele leven vast. Dat wil ik gewoon niet meer, niet voor mijzelf en niet voor 
mijn vrouw en kind.’ Zijn vrouw vindt het moeilijk dat hij deze dingen doet en huilt volgens 
Marco vaak na het bezoek. ‘Ze vindt dat ik mijn leven weggooi en ik bezorg haar stress 
en ziekte.’ Marco vindt het erg, maar diskwalificeert het ook weer: ‘Ze begrijpt het ook 
niet, haar ouders zijn rijk dus daarvoor hoef ik niet criminele dingen te doen. Maar ik ben 
volwassen en ik vind dat ik daarom voor mijn gezin moet zorgen.’ Marco wil wel stoppen: 
‘Ik ben er helemaal klaar mee. Ik bereik hier niets mee en vergooi mijn leven. Mijn vrouw 
huilt veel, mijn moeder huilt veel en ik mis mijn dochtertje. Ik zie haar maar een keer per 
week, zo kan ik geen voorbeeld voor haar zijn. Mijn ouders en mijn familie zeggen ook vaak 
dat ik ermee op moet houden.’ Hij heeft al een plan gemaakt. Marco wil naar Antwerpen 
verhuizen, werken voor zijn broer en een leven van rust, reinheid en regelmaat opbouwen. 
Zijn biertjes wil hij thuis drinken: ‘Tijdens het uitgaan krijg je alleen maar problemen. Je 
kan glas kapot maken en iemand in zijn nek steken. Iedereen loopt tegenwoordig met een 
mes op zak, het is niet meer zoals het was. Dus wat denk je dat ik nog in het uitgaansle-
ven moet? Ik heb een vrouw, dus ik hoef ook geen andere meisjes te zoeken. Ik ben nu 
gewoon ouders en wijzer, dus ik vind dat ik verantwoordelijkheid moet nemen.’ 

VOORBEREIDEN

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Ryan 23 Surinaamse/ 
Nederlandse

Geweld, vermogen, opium en verkeer

Zakaria 22 Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen, geweld en verkeer

Mounir 23 Marokkaanse/ 
Nederlandse

Vermogen

Abas 21 Irakese/ 
Nederlandse

Vermogen en geweld

Ryan
Ryan, pas 23 geworden in detentie, werd genoemd tussen de jongeren met een criminele 
familie. Zijn vader en broers hebben ook politiecontacten en leven in de overtuiging dat 
de politie het op hen gemunt heeft op racistische gronden. Hoewel er voor Ryan geen 
diagnosen of IQ bekend zijn, is het duidelijk dat het niet goed met hem gaat. Van school 
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spijbelt hij en thuis bepaalt hij zelf de regels. In zijn vrije tijd hangt hij wat rond. Hij ziet 
het probleem van zijn gedrag niet, handelt zonder na te denken en impulsief, is gericht 
op behoeftebevrediging, de kick en gewin. Hiervoor neemt hij geen verantwoordelijkheid 
en ook zijn ouders zien zijn verantwoordelijkheid hierin niet. Misschien vanuit dat oogpunt 
zien zij zich ook niet genoodzaakt mee te werken aan hulpverlening en alle interventies 
lopen stuk. Wanneer Ryan 14 is, pleegt hij zijn eerste delict, een diefstal. Wanneer er een 
ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, wordt besloten dat het beter is als Ryan een 
periode bij familie in Suriname gaat verblijven. De motivatie hiervan is met name uit han-
den van de hulpverlening blijven en volgens betrokken hulpverleners geeft Ryan zelf ook 
aan dat dit de enige manier is om uit handen van de politie te blijven: verhuizen en alles 
omgooien. In zoverre succesvol, dat de OTS wordt opgeheven.  

Tijdens het interview, dat plaatsvindt in een Huis van Bewaring, vertelt Ryan dat 
hij nooit een diploma heeft gehaald en zijn meeste baantjes is verloren doordat hij vast 
kwam te zitten. Na een periode in een jeugdinrichting toen hij 17 was, is hij naar Suriname 
vertrokken en teruggekomen toen hij 18 was. Ryan herinnert zich van zijn opvoeding dat 
hij erg verwend werd en dat zijn familie erg hecht was. Zijn vader was strenger dan zijn 
moeder, ‘straf heb ik wel gekregen maar niet heel erg’. Zijn ouders waren vaak thuis en 
hielden volgens Ryan veel toezicht op hem. Zijn eerste delict herinnert Ryan zich anders 
dan geregistreerd staat, geen inbraak toen hij 14 was, maar een winkeldiefstal toen hij 
12 of 13 was. Hij moest met de politie mee en strafregels schrijven. ‘Het volgende delict 
was eigenlijk pas een hele tijd daarna. Ik ging in Zuilen wonen met mijn ouders en toen 
ging het wel verkeerd. De delict was een diefstal. Dat deed ik met vrienden, ik deed altijd 
alles met vrienden. Die diefstal was niet gepland. Weet je hoe dat gaat? Dan loop je op 
straat en dan verveel je je en dan doe je dat maar.’ Ryan probeert de jongens waar hij 
toen mee omging nu te vermijden, om niet weer in de problemen te komen. Hij zegt maar 
een korte periode delicten te hebben gepleegd, van zijn 15e tot zijn 17e. Toch kan hij goed 
uitleggen waarom het weer misging toen hij terug kwam uit Suriname: ‘Weet je wat het is? 
Ik werkte bij een koeriersdienst, maar wat ik daarmee verdiende was gewoon niet genoeg. 
Ik had schulden en moest veel betalen. Ik wilde ook niet steeds bij mijn ouders aanklop-
pen, dat voelde ook niet goed. Ik had veel stress om waar ik nu weer geld vandaan kon 
halen want ik kon er gewoon niet van rondkomen. Daarom ben ik weer gaan stelen toen 
ik terugkwam.’ Toch was de reden niet enkel en alleen geld: ‘Het blijft natuurlijk altijd de 
kick. Het is ook spannend, ook al word je niet gepakt. (…) Wat ik belangrijker vond (geld of 
de kick)? Wel echt de kick, ja, we deden het uit verveling, dan is het spannend om zoiets 
te doen. Maar natuurlijk ook wel voor het geld.’

Ryan weet nog dat zijn ouders erg boos waren toen hij de eerste keer werd aangehou-
den en ook nu nog drukken ze hem op het hart dat hij uit de bajes moet blijven. Hoewel 
Ryan zegt spijt te hebben jegens zijn ouders en de slachtoffers en het zich aantrekt wat 
het met zijn familie doet, zit hij weer in detentie. Ryan geeft aan dat zijn familie hem altijd 
blijft steunen en hij vertelt ze alles wat hij doet en waarvan hij verdacht wordt. Hij heeft 
ook sinds twee jaar een vriendin. Ook zij steunt hem, maar stimuleert hem ‘om een ande-
re weg te kiezen’. Ryan probeert Zuilen te vermijden om bij zijn oude vrienden uit de buurt 
te blijven, want hij wil graag stoppen. Druk om te stoppen voelt hij vooral van zijn ouders, 
maar ook zelf heeft hij er goed over nagedacht. ‘Voordat ik nu vast kwam te zitten was ik 
vastbesloten om de goede dingen te doen en niet meer vast te komen. Daarom is het zo 
vervelend dat ik nu vast zit zonder dat ik iets heb gedaan. (…) Ik heb hier ook de tijd gehad 
om er goed over na te denken en dan zie ik hoeveel jaren je eigenlijk al bent kwijtgeraakt. 
Dat is gewoon heel erg zonde. Ik verwacht dat ik volgende week vrijdag vrijkom, want mijn 

advocaat denkt dat ook. Hij denkt dat als ik straf krijg dat maximaal de periode is die ik 
nu al hier in het Huis van Bewaring zit, dus dan kom ik snel vrij en kan ik dus hopelijk bij 
mijn broer gaan werken.’ 

Ryan probeert zijn leven al goed in te delen als hij vrijkomt om zichzelf te beschermen 
tegen verleiding. De baan bij zijn broer is daar onderdeel van. Hij hoopt erg dat dit door 
kan gaan, want hij is bang dat hij met zijn strafblad ergens anders niet wordt aangenomen. 
Ook weet Ryan van zichzelf wat echt doorslaggevend zou zijn om te stoppen: ‘Als ik een 
kind krijg, 100% zeker! Dat heb ik ook tegen mijn vriendin gezegd, als we een kindje krijgen 
kun je geen domme dingen meer doen. Als het aan mij ligt verhuizen we dan een heel end 
weg van alle mensen die ik hier ken en gaan we een rustig leven leiden. (…) Het liefst wil 
ik gewoon – hoe noem je dat? – ja, huisje, boompje, beestje.’

Zakaria
Zakaria, 22 jaar ten tijde van het interview, is de jongste uit een gezin met 9 kinderen. 
Zijn ouders zouden geen grip op hem hebben en ook een oudere broer van Zakaria heeft 
twee (geregistreerde) delicten gepleegd. Hoewel het gezin wordt omschreven als streng 
religieus, leeft Zakaria niet volgens de Islam. De hulpverlening beschrijft hem als emo-
tieloos, een spanningzoeker en vooral op zoek naar mooie spullen. In hoofdstuk 4 werd 
hij genoemd vanwege zijn problemen op school. Officieel volgt hij speciaal onderwijs, 
maar hij spijbelt vaak. Hij is gaan blowen en zijn eerste geregistreerde delict pleegt hij als 
hij 14 jaar is. Vervolgens wordt er een OTS uitgesproken en wordt hij opgenomen in een 
jeugdinrichting. Zakaria zelf vindt dat hij een moeilijke familie had: ‘mijn ouders waren 
streng, mijn vader, mijn moeder niet.’ Hij vertelt naar buiten te zijn gegaan en ‘verkeerde 
vrienden’ te hebben gekregen, met wie hij ‘verkeerde dingen’ deed. Van zijn 16e tot zijn 
18e zat hij in Glen Mills, ‘daar heb ik mijn VMBO wel gehaald en MBO ICT ging ik verder 
(dit heeft hij overigens nooit afgemaakt). En toen ben ik vrijgekomen en had ik een eigen 
kamer. En toen ging het een beetje zo (geeft aan dat het slechter ging), want ik moest 
wennen natuurlijk. Ik zat in een hele andere systeem daarbinnen.’

Zakaria zegt: ‘Ik ben de jongste. (…) De jongste en de stoutste zeggen ze. (…) Ik 
was vroeger een verwend jongetje, ik wou alles en deed niks. (…) Mijn broers werden nog 
strenger opgevoed. Zij zijn ook allemaal goed terecht gekomen, misschien heeft het wel 
geholpen. Maar bij mij niet en mijn vader wordt ook langzamer oud. Die heeft ook van nou 
laat maar zitten. Als je niet wil luisteren. Maar ik geef ook niet, ik geef mezelf de schuld, 
niet mijn vader of mijn moeder.’ Zakaria denkt dat zijn vader nu 67 is en zijn moeder 60. 
Toen hij jonger was kreeg hij wel straf. Dan mocht hij twee dagen niet naar buiten ‘en af en 
toe kreeg ik de zweepslag’. Maar het werkte niet, vertelt hij. ‘Nee, het begon toen bij mij 
juist met fout gaan. Want als ik iets deed, dan had ik er spijt van dat ik dat had gedaan. 
Maar dan denk ik: als ik naar huis ga, dan moet ik nog langs mijn vader heen voordat ik 
weer in mijn bed kan liggen, begrijp je? De eerste keer, tweede keer ging het goed. Maar 
de derde keer, vierde keer, daarna durfde ik het bijna niet meer. Toen ging ik ook, was ik 
op bepaalde tijden thuis. Dan wist ik: mijn vader is dan niet thuis, begrijp je? (I: Je was 
echt bang voor je vader?) Ja, dat was het. Eh ja, wat moet ik zeggen? Ik wist bepaalde 
tijden dat mijn vader niet thuis was en dan ging ik langs om mijn moeder te zien. Eh, wat 
was het ook alweer, die tijd? Dat was echt zeker een jaartje zo doorgegaan. Ik had maan-
denlang mijn vader niet gezien. Dan ging ik stiekem naar huis, door de brievenbus kijken 
of mijn vader er niet was.’ Zijn moeder was ook niet blij met zijn gedrag, ‘maar zij kan niks 
zeggen. Mijn vader was een beetje de baas, mijn moeder kon weinig zeggen.’

Terugkijkend op zijn zelfbenoemde ‘gekke jeugd’ kan Zakaria zich nog herinneren 
waarom hij delicten pleegde: ‘Ik had niks te verliezen. Dat was het punt bij mij vroeger. Ik 
had helemaal niks te verliezen, mijn ouders, school ging niet goed, alles ging gewoon ver-
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keerd. Dat was het, daarom deed ik het. (…) Ja, ik dacht van: ik heb helemaal niks meer. 
Ik kan niet naar huis. Ik kan thuis niet slapen anders krijg ik weer klappen, dus eh, ging 
ik de verkeerde kant op. (…) Ik gebruikte dat als een reden voor mezelf.’ Volgens Zakaria 
waren de delicten dagelijkse routine voor hem, hij weet niet meer hoeveel hij er gepleegd 
heeft. Gevraagd of het getal dichter bij de 40 of de 100 ligt, kiest hij toch voor 40. Hij legt 
uit hoe hij gewend raakte aan de spanning: ‘Ik was nog jong, je hersens zijn nog nieuw. En 
als je iets mee bezig bent vroeger dan wordt het normaal. Dat is met alles zo. Als je 13 
of 12 jaar bent en je gaat voetballen, op een gegeven moment vind je voetbal heel leuk. 
De eerste keer is spannend en daarna wordt het gewoon heel leuk. Dat is ook met dat.’ 
Maar dan wordt geld hebben gewoon: ‘Financieel had ik het nodig en als je het eenmaal 
geproefd hebt en het makkelijk is, dan ga je het vaker doen. En vooral als je uit een moei-
lijke familie komt dan zoek je de makkelijke dingen op.’ Zakaria ging zijn huis steeds meer 
mijden. Hij vertelt dat hij werd gezocht en er twee invallen bij zijn familie zijn gedaan, maar 
hij er niet was. De afweging dat hij ‘klappen’ zou krijgen van zijn vader, maakte dat hij 
wegbleef. ‘Een nacht werd twee nachten en van twee nachten werd drie nachten. En toen 
dacht ik: ik ga helemaal niet meer terug.’ Zakaria heeft in die tijd buiten en bij vrienden 
geslapen. Op een gegeven moment had hij een vriend in hetzelfde schuitje. Daar was hij 
blij mee, dan was hij niet alleen.

Zakaria heeft een vriendin gehad die niet leuk vond wat hij deed, maar daar luisterde 
hij niet naar: ‘Ze zei van straks word je gepakt en dan zie ik je niet meer en dit en dat. Ja, 
ik weet niet, ik was vroeger gewoon zo koppig. Ik eh, het deed me niks wat mensen tegen 
mij zeiden. Ik was altijd mijn eigen gangetje.’ Dat hij nu toch heeft besloten te stoppen, 
is het resultaat van zijn eigen denkproces. ‘Hmmm ja, was gewoon dat ik ouder werd. Ik 
werd ouder, meer levenservaring had ik toen. Je krijgt meer kennis als je ouder wordt. 
Ga je gewoon helder nadenken over wat je wilt en dat je fout zat vroeger.’ Zakaria vertelt 
dat zijn familie ook belangrijker voor hem werd. Zijn oude vriendengroep was al uit elkaar 
gevallen toen hij vrij kwam, af en toe ziet hij de jongen nog wel eens met wie hij op straat 
sliep. ‘Maar als ik hem zie ben ik blij, van he, alles goed? Toch wel iets meegemaakt 
vroeger met hem, toch wel een band gehad.’ Hij woont nu bij zijn broer, die hem financieel 
ook wel eens geholpen heeft. Zijn ouders hebben dit nooit gedaan, al is de band met zijn 
vader wel verbeterd. ‘Mijn vader, omdat hij ook al wat ouder is en ik ben echt van hem 
gaan houden. En ik dacht van nee, het is echt mijn vader.’ Zakaria kijkt nu anders naar 
zichzelf dan vroeger, hij is volwassener geworden en er is veel veranderd: ‘Alles, ja bijna 
alles, mentaal en geestelijk, bijna alles.’ Als hij weer verkeerde jongens tegenkomt zou 
het weer mis kunnen gaan, denkt Zakaria, maar daarom let hij er ook op zijn tijd goed in 
te vullen. ‘Bij mijn familie thuis. En met normale jongens, af en toe even bij een huisje 
binnen. En steeds werk zoeken op internet.’ Gevraagd aan wie hij het te danken heeft dat 
hij is gestopt, zegt Zakaria: ‘Mezelf.’

Mounir
Mounir, 23 jaar als hij deelneemt aan het interview, heeft tot hij 7 jaar was bij zijn moeder 
en oom in Marokko gewoond, waar hij geen onderwijs volgde. Zijn ouders zijn gescheiden 
en als Mounir 7 is wordt hij naar Nederland gebracht om bij zijn vader, stiefmoeder en 6 
halfbroertjes en –zusjes te wonen. Mounir vertelt dat hij zijn vader op dat moment niet 
kende en dat zijn vader ook vaak van huis was, waardoor hij vooral in het chaotische gezin 
van zijn stiefmoeder en 6 broertjes en zusjes was. Mounir vertelt dat het tussen hem en 
zijn stiefmoeder niet goed liep en er ‘geen moeite mee had’ uit huis te worden geplaatst. 
Het was anders en wennen, ‘maar het was toch wel beter dan thuis.’ Zijn moeder is vanuit 
Marokko niet betrokken bij de opvoeding, al hebben ze af en toe wel contact. 

De verschillende hulpverleners die over de vloer komen zien dat het niet goed gaat 
met Mounir vanaf dat hij een jaar of 10 is. Vanwege zijn gedrag moet hij naar speciaal 
onderwijs, thuis voelt hij zich achtergesteld, gaat zijn eigen gang en heeft weinig tot geen 
contact met zijn stiefmoeder. Naar aanleiding van een persoonlijkheidsonderzoek wordt 
de diagnose ODD gesteld en er wordt gezien dat hij antisociaal gedrag vertoont, een lage 
frustratietolerantie heeft en een gebrekkige gewetensfunctie. Met de hulpverlening werkt 
Mounir niet mee, hij liegt, neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en laat geen 
berouw zien. Tegen de tijd dat hij delicten pleegt, woont hij inmiddels bij een oom elders in 
de stad. ‘En vanaf toen is het helemaal… Toen ging ik ook niet meer naar school. Beetje 
aan het ontsporen. En toen werd ik aangehouden.’ Na zijn eerste delict, als hij 13 jaar is, 
wordt hij 2 jaar gesloten en besloten geplaatst, zoals hij zelf aangeeft vond hij dit niet erg. 
Mounir herinnert zich dat die eerste periode uit huis 3 jaar duurde. Hij zegt erover: ‘Daar 
had ik helemaal niet zoveel moeite mee hoor. Ja, thuis was het niet goed, op straat was 
het niet echt… Ik kwam meer tot rust daar dus.’ Nadat hij weer vrijkomt gaat hij direct 
weer verder (om weer uit huis te kunnen worden geplaatst?). Er wordt voorgesteld hem 
een Sociale Vaardigheidstraining te geven om hem weerbaarder te maken, maar Mounir 
gaat door.

Mounir vertelt dat hij voor 7 delicten is veroordeeld, maar er in werkelijkheid meer 
heeft gepleegd. Dit deed hij omdat hij geld nodig had. ‘Nee, niks van een kick. Ik moest 
gewoon geld hebben he?’ Mounir voelde geen druk vanuit de jongeren met wie hij optrok, 
‘de situatie dwingt jou dus… meer dan dat de mensen jou dwingen.’ De situatie is inmid-
dels veranderd, Mounir woont bij zijn broer en werkt ook voor hem. Recent is hij getrouwd. 
Zijn vrouw woont in Marokko en hij denkt erover om daar ook naar terug te gaan. Mounir 
zegt dat er over zijn verleden niet wordt gesproken, het is voorbij nu. Hij heeft besloten 
niks meer te doen, uit zichzelf, ‘niet door de straf ofzo’. Hij heeft ook wel spijt richting 
de slachtoffers van zijn daden. Of hij zich schuldig voelt is een andere vraag: ‘Nee, nee, 
want ja… Het is ook niet maar zoiets dat ik op… het is eigenlijk meer een situatie waar 
ik zelf wel verantwoordelijk voor ben, maar … maar grote deel komt ook door de situatie 
waarin ik zat. Dus ik geef zeker niet mezelf volledig de schuld. (…) Ja, gewoon, je komt op 
7 jaar daar naartoe. Mensen die onbekend zijn eigenlijk, stiefmoeder die elke dag ruzie 
mee had, die mij niet goed lag. Ja, mijn vader die nergens van op de hoogte was, die was 
altijd aan het werk.’ 

Zijn broer is een belangrijke persoon in zijn leven, hij heeft ongeveer hetzelfde mee-
gemaakt als Mounir, maar is niet de straat op gegaan en heeft ook geen strafblad. Hij 
neemt nu zijn jongere broertje een beetje onder zijn vleugels en helpt hem een ander leven 
op te bouwen. Mounir komt nu rond met minder, maar vindt dat niet erg. En zijn religie 
en gesprekken met de imam steunen hem ook in zijn besluit: ‘Ik denk dat mijn geloof het 
ook niet echt toestaat.’ In zijn vrije tijd gaat Mounir nu ‘met vrienden zitten of naar de 
moskee, of thuis gewoon’. Hij geeft aan wat meer rust in zijn leven te hebben, al denkt 
hij er nog niet helemaal te zijn. Hij mompelt dat hij nog wel een eigen huis zou willen. 
Maar op de vraag of hij nog wel eens in de verleiding komt om terug te gaan zegt hij vol  
overtuiging: ‘Nee.’ 

Abas
Abas, bijna 22 wanneer hij met ons in gesprek gaat, heeft een moeilijke jeugd achter de 
rug. Met het gezin uit Irak gevlucht toen hij 4 jaar oud was, groeide hij op met ouders die 
getraumatiseerd zijn door de oorlog en uiteindelijk – na jaren van huiselijk geweld – ge-
scheiden zijn. Abas herinnert zich dat hij 14 of 15 jaar oud was toen zijn ouders gingen 
scheiden en zegt het niet erg te hebben gevonden. Zijn vader was erg streng en de kinde-
ren mochten niet buiten spelen, toen hij het huis uit was en enkele straten verderop ging 
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wonen, mocht hij wel naar buiten. De hulpverlening ziet wel problemen: moeder overziet 
het niet meer, heeft een slechte gezondheid en stelt geen regels voor Abas, zijn 4 oudere 
broers, oudere zus en jonger zusje. Abas zelf heeft, net als zijn ouders, te kampen met 
psychische bagage; hij is gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis, een 
dystyme stoornis, een lacunaire gewetensontwikkeling, een negatief zelfbeeld en hij over-
schat zichzelf. Dit kan samenhangen met zijn IQ van 72. Waarschijnlijk (deels) vanwege 
deze problemen gaat het hem moeizaam af op school, hij heeft een aantal wisselingen 
gemaakt en scholen sloten niet altijd op elkaar aan, waardoor hij ook thuis heeft gezeten. 
Na een middelbare ZMOK school vertelt Abas naar een ROC te zijn gegaan en een oplei-
ding op niveau 2 te zijn gestart, om zijn startkwalificatie te halen. ‘Ik ben niet echt slim, 
maar ik doe wel mijn best!’ Toch stopte hij na een paar maanden, want ‘het was gewoon 
een buurthuis daar, niet echt een… Als je ging, ging je niet om te leren. Meer voor het 
gezelschap.’ 

Een basisschool trok aan de bel toen Abas 9 jaar oud was, maar ondanks het feit 
dat er een Raadsonderzoek volgde, werd er geen maatregel opgelegd. Ook de politie geeft 
dat jaar aan dat er problemen zijn, maar de rechter ziet onvoldoende reden voor een OTS. 
Deze wordt als hij 12 jaar is alsnog opgelegd, Abas heeft dan al delicten gepleegd en ook 
zijn jongere broertje is bekend. Het gezin staat negatief bekend in de buurt en het loopt zo-
ver op dat er gedreigd wordt met uitzetting als er nog een melding binnenkomt. Alles wordt 
uit de kast getrokken om het gezin te helpen en een uithuisplaatsing te voorkomen, maar 
– naar eigen zeggen op advies van de advocaat – het gezin weigert mee te werken. Van-
wege de parentificatie die gezien wordt bij de kinderen, wordt getwijfeld aan de wijsheid 
van het besluit niet uit huis te plaatsen en uiteindelijk blijkt het een onhoudbare situatie. 
Abas wordt als hij 16 is naar aanleiding van een crisis in een gesloten inrichting geplaatst.  

Abas vertelt veel te hebben gesolliciteerd toen hij jonger was, ‘heb zelfs schoon-
maakwerk geprobeerd, ik heb alles geprobeerd, maar ik werd nooit aangenomen.’ Het 
frustreert hem dat hij nooit financieel heeft kunnen bijdragen, al redden ze het wel thuis. 
Er was eten en drinken en meer had hij niet nodig. Hij zegt veel respect te hebben voor zijn 
moeder, die vroeger vrijwel altijd thuis was. Hij omschrijft haar als ‘perfect. De perfecte 
vrouw, eigenlijk.’ Abas is de enige van de kinderen die nog af en toe contact heeft met 
zijn vader. Sinds zijn uithuisplaatsing heeft Abas verscheidene keren in detentie gezeten. 
Hij herinnert zich het persoonlijkheidsonderzoek ook nog, maar kan zich niet in de uitslag 
vinden. ‘Alleen in mijn jeugd kan ik me nog wel herinneren dat ik nachtmerries had enzo, 
daarom zeiden ze dat, posttraumatische stressstoornis. (…) Ik had gewoon nachtmerries, 
volgens mij heeft iedere mens wel eens nachtmerries. Een psycholoog moet toch wel zijn 
werk doen, denk ik, daarom zei hij dat.’ Volgens Abas heeft hij later nog een persoonlijk-
heidsonderzoek (PO) gehad en kwam daaruit dat hij niks had. 

Tussen de detenties door wilde Abas graag werken, maar hij kwam er niet tussen. 
Hij vertelt: ‘Ja, ik ging vaak solliciteren bij schoonmaakwerk. Maar dan zeiden ze tegen 
mij altijd dat ik niet… ‘Heb je eerder gewerkt? Heb je dat gedaan?’ En dan zei ik altijd: 
nee, ik heb nooit gewerkt, dit is de eerste keer. En dan werd ik nooit aangenomen. ‘Je 
hoort wat van ons.’ Maar ik heb nooit meer wat van hen gehoord.’ Dit zette hem aan tot 
nadenken, hij werd ouder maar kon geen baan krijgen. ‘Wat moet je dan doen? Dan word 
je gedwongen, eigenlijk om iets te ondernemen… Maar ja, wat?’ Toch had Abas zijn eerste 
diefstal al gepleegd toen hij veel jonger was, dus de andere optie waar hij heen gedwong- 
en werd, was hem al bekend. Zijn ervaringen met de hulpverleners stemden hem niet 
positief; volgens Abas hebben ze hem nooit geholpen. ‘Ik vraag aan hun of ze mij kunnen 
helpen met school. Elke keer, komt ze alleen maar voor gesprek en eh, meer dan dat was 
het eigenlijk niet. Misschien dat hun hun uren volmaakten, maar alleen maar volmaken 
met praten. Meer was het niet.’ Volgens Abas komt het vooral door de buurt waarin hij 

opgroeide dat hij de verkeerde kant op ging. ‘Het komt eigenlijk door die jeugd, waar je in 
belandt. Ik kwam ook uit een leuke wijk, Kanaleneiland. Vroeger stond die helemaal niet 
bekend als een mooie wijk enzo, alleen maar criminelen dit, criminelen dat. Daar kwam 
ik toch tussen. Ik kwam ook met die jongens, ik werd nooit aangenomen bij werk, ik zit 
ook niet meer op school. En dan belandt je automatisch in die cirkel, zeg maar. (…) Je 
bent met een groepje jongens. Je denkt: we gaan dit doen, we gaan dat doen en dan wil 
je erbij horen, wil je niet ‘nee’ zeggen. Dus ik begrijp het wel, maar het gaat eigenlijk ook 
niet alleen maar om erbij te horen. Het is gewoon wat jij zelf wil, want je kan ook gewoon 
‘nee’ zeggen. Er is niemand die tegen jou zegt ‘je moet het doen’, dat is gewoon onzin. 
Als iemand ‘nee’ zegt, dan hoeft ‘ie het ook niet te doen. Dan word ik niet een mietje 
genoemd ofzo, dat bestaat niet.’ 

Abas weet niet meer goed hoe hij zich voelde na die eerste delicten. ‘Aan de ene kant 
goed. Aan de andere kant denk je: waar ben ik mee bezig? Twee gevoelens eigenlijk. Aan 
de ene kant denk je: ik hoor er nu bij, heb je eigen groepje, je bent met vrienden. Ik heb het 
goed gedaan, denk je. Maar, als je thuis bent, zit je ook te denken van: waar ben ik mee 
bezig? Maar je hebt eigenlijk geen keus. Morgen word je weer opgehaald door dezelfde 
vrienden, komen ze aanbellen, kom je naar buiten? Kom je buiten spelen? Ga je weer iets 
doen. En zo gaat het eigenlijk, het gaat heel snel.’ Hoewel Abas zich minder schuldig ging 
voelen naarmate hij er langer mee bezig was, wennen deed het nooit. Toch legt Abas de 
schuld buiten zichzelf: ‘Als je wordt geholpen, dan word je geholpen! Dan krijg je werk. Als 
je wordt aangenomen, dan denk je, ik ga me niet meer bezighouden met die domme ding- 
en, daar komt alleen maar politie bij kijken. Wat dan ook… Maar ja, dat is nooit gebeurd. 
(…) De tijd, als je terug gaat in de tijd, was het echt een slechte wijk daar. Het was ook al-
tijd in het nieuws, dit dat. En als je jong bent denk je: woooow, onze wijk in het nieuws! Het 
was allemaal eigenlijk dom als je eraan terug denkt. (…) Je kan het meeste deel zeggen 
het komt door die mensen die daar wonen, het komt ook door mijzelf natuurlijk. Ik heb er 
ook voor gekozen, maar ik had geen andere keus, eigenlijk.’

Al zit Abas nog vast, hij is nu van plan zijn leven om te gooien wanneer hij vrij komt. 
Niet vanwege een vriendin: ‘Ik heb een vriendin gehad, maar het is voor mij meer stress 
dan eh, een vriendin. (…) Ik heb liever dat je nog kan genieten van jouw leven, dat je nog 
jong bent, dan dat je… Het is alleen maar stress.’ Zijn moeder speelt er wel een grote rol 
in. Dat zij verdriet heeft over wat hij doet zit hem erg dwars. Hij kan veel mensen bellen, 
heeft veel nummers, maar hij belt altijd zijn moeder. En hij wil dat zij zich niet hoeft te 
schamen naar haar vriendinnen als ze over hem vertelt. ‘Wat gaat jouw moeder zeggen? 
Mijn zoon zit vast? Dat is toch, je wil haar niet teleurstellen.’ Abas heeft dit al een poosje 
bedacht en houdt zich er in detentie ook aan. Hij vertelt ons uit volle overtuiging: ‘Ja, je 
hoorde ze denk ik wel praten, van ‘dit dat’. Maar ik denk dat gewoon eh, gewoon praten 
om erbij te horen. Anders zat je echt niet vast, als je goeie plannen had. Van ‘ik doe dit, ik 
doe dat’. Dat doe je niet gewoon, dat doe je buiten. Als iemand tegen mij zegt van: ‘yo, ik 
weet een goeie klusje voor jou’, zou ik zeggen: ‘doe het gewoon lekker zelf, als ‘ie goed is, 
die klusje’. Daar trap ik nooit in, in die eh… dingen die nergens op slaan eigenlijk.’ 

Dat Abas zo is gaan denken komt doordat: ‘Je wordt volwassener, je wordt een man. 
Je gaat denken, ja, als een echte jongen. Niet meer als een klein kind denken. Die hersen- 
en van jou ontwikkelen zich ook en dan denk je toch: waar ben ik mee bezig? Moet toch 
anders! Kan niet zo, want als je het slimmer aanpakt, je wil toch wat bereiken in je leven. 
Je wil toch wat spaarcenten aan de kant hebben, want je wordt toch ouder.’ Hij geeft aan 
dat hij zich isoleert van de mensen met wie hij eerst omging. Hij groet hen nog wel, maar 
gaat nu met andere mensen of alleen wat leuks doen. Hij gaat weer bij zijn moeder wonen 
en een zwager kan werk voor hem regelen. In hoeverre dit zeker is, is echter de vraag, 
enkele zinnen eerder vraagt hij zich nog af: ‘Ik weet niet of ik naar school kan, maar ik heb 
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nog altijd een plan in mijn hoofd dat ik ga werken. Ik wil iets, toch, doen! Maar ja, wat ga ik 
doen? Het is nog steeds…’ Maar voor Abas staat als een paal boven water: ‘Jouw familie 
is het belangrijkste, die heb je nodig. (…) Niet de jongens in de wijk die in leuke auto’s 
rijden enzo. Dan denk je: Wat heb je een leuke auto enzo, je bent niet gelukkig.’

CONSOLIDEREN

Naam Leeftijd Nationaliteit Type delicten

Roel 23 Nederlandse Geweld en openbare orde

Mike 20
Chinese/ 
Nederlandse

Geweld en openbare orde

Dennis 23
Frans Guineaan/
Nederlandse

Vermogen en opium

Hamza 21
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen

Badr 20
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen en/met geweld

Ibrahim 21
Marokkaanse/
Nederlandse

Vermogen

Roel
Roel, 23 jaar ten tijde van het interview, kwam eerder naar voren vanwege zijn psychiatri-
sche klachten. Roel heeft ADHD en hoewel dat ‘maar’ één stoornis is naast de verschillen-
de stoornissen van sommige andere jongeren, het is wel een oorzaak dat hij in contact is 
gekomen met de politie. ‘Ze gingen met me naar De Waag, jeugdpsychiaters weet je. Maar 
die zeiden allemaal van: ‘die jongen is kerngezond’. Ik zat gewoon met hun te lullen weet 
je, ik was ook twaalf, dertien jaar. En dan zei ik gewoon, had ik hele vrolijke verhalen. Maar 
ze konden geen gekke dingen ontdekken. Hooguit ADHD en een beetje gek, maar niks bij-
zonder.’ Over het algemeen gaat het goed in Roels leven. Hij komt uit een warm gezin en 
doet het redelijk op school. Hoewel hij geen VMBO diploma heeft, heeft hij als één van de 
weinigen (het eerste deel van) een ROC opleiding afgerond. Hij heeft een papier in handen 
waarmee hij aan het werk kan. Af en toe vliegt hij uit de bocht en kunnen zijn ouders hem 
niet aan. Wanneer Roel met hulpverlening terugkijkt op zijn acties, ziet hij zelf ook in dat 
het dom was en schaamt zich ervoor. Hij weet hoe het komt: hij is beïnvloedbaar en gaat 
graag mee in wat zijn vrienden leuk vinden, hij is de clown. Maar deze zelfreflectie gebruikt 
hij als excuus, wat niet leidt tot gedragsverandering. Als Roel 14 is pleegt hij zijn eerste 
geregistreerde delict, een vernieling. Als hij ouder wordt gaat hij ook drinken en gebruikt 
hij drugs, naast zijn medicatie, een gevaarlijke combinatie. 

Als Roel meedoet aan het interview ziet zijn leven er inmiddels heel anders uit dan 
toen hij nog vooral met zijn vrienden optrok. Hij heeft werk dat hij al bijna twee jaar vol-
houdt. ‘Daarvoor had ik altijd twee weken en dan ging het allemaal niet en drie weken wel. 
Maar nu, motivatie zeg maar, weet je wel? Nu, ik heb een eigen bus en eigen klanten en 
eigen… dus je betekent dan wat in het bedrijf, zeg maar. Maar als je vroeger, als je jong 
was… en zeker bij een groot bedrijf, als je geen diploma hebt, dan was het af en toe een 
beetje vegen. (...) Kan je niet doen, sta je beetje te vegen tussen de Marokkanen. Daar 
heb ik ook geen zin in weet je. Dus ja, vandaar.’ De reden dat het zo is veranderd noemt 
hij direct aan het begin van het gesprek: zijn zoontje. Drie jaar geleden werd hij geboren 
en toen is hij ook gaan samenwonen met zijn vriendin. ‘Ja vanaf die tijd gaat het gewoon 

een stuk beter met mij. En eh, alles op een laag pitje. Ik ben nog steeds wel gewoon, nou 
ja, af en toe. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon, ik hou van een feestje, leuke dingen 
doen. Ik ga niet de hele dag op de bank zitten, zo ben ik niet. Maar d’r zijn wel grenzen. Die 
kom je op een gegeven moment gewoon tegen op de een of andere manier. Dan zie je ze 
gewoon liggen. (…) Ja, dat is wel een beetje de redding geweest zeg maar. Op de een of 
andere manier heeft dat (de geboorte van zijn zoon) mij geraakt.’ Hij wil het allemaal niet 
te officieel maken, echt gestopt is hem te definitief, al komt het er in de praktijk op neer. 
‘Ik ben niet echt gestopt ofzo. Ja, ik doe wel niks, maar ik bedoel, het is gewoon een soort 
automatisch gaat het, weet je wel? Net als zo’n beetje een moedergevoel, zeg maar. Kijk 
automatisch denk ik nu wel een soort van: ja, als ik niet oplet ben ik de sjaak weet je. En 
vroeger had ik dat niet, dan gebeurde het gewoon.’

De ouders van Roel reageerden erg verschillend op zijn gedrag, wat voor Roel toen hij 
jong was een ambivalente boodschap moet zijn geweest. Zijn moeder was meegaand, zijn 
(stief)vader probeerde hem bij te sturen. ‘Mijn moeder was gewoon heel makkelijk weet 
je. Die zei gewoon tegen mij: ‘is goed jochie, doe maar’, met dingen doen. En mijn vader 
die gaf me geld, die zei: ‘hier, koop maar’. Terwijl mijn vader die heeft echt een hekel aan 
drugs, aan stelen en dat soort dingen. Daar was ‘ie echt fel tegen! En mijn moeder die 
zou bij wijze van spreken, die zou daar niet over malen. Die zit bij wijze van spreken ook 
zo in mekaar. Die zou niet eens, als ik zou zeggen gratis aan een fiets komen dan zou zij, 
zij is net zo impulsief als mij zeg maar, zou ze zeggen: ja tuurlijk! Vijftig euro, hoppakee! 
Mijn vader die zou gelijk, net een agent, die zou gelijk zeggen: ‘nee, dat kan niet, dat hoort 
niet!’ Dat is het ja.’ En dat was al vanaf dat Roel nog een klein jongetje was. Hij vertelt over 
hoe hij buiten fietste met vriendjes en dat hij was gewaarschuwd op te passen voor de 
auto van de buurman die geparkeerd stond. ‘Buiten schade gemaakt aan auto, niet eens 
expres, ja, misschien ook wel expres. Gewoon te ruig gedaan met vriendjes, te dicht bij de 
auto. Ouders vijftig keer gewaarschuwd en dan toch doen. Ja, en dan komt de buurman 
aan de deur: ‘eh ja, hij gooit zijn fiets zo tegen de auto aan’. Ja en dat vond mijn moeder 
toen niet zo leuk. Terwijl mijn vader, die werd dan echt kwaad zeg maar, daar was je dan 
echt onder de indruk van.’

Toen Roel in de pubertijd raakte ging het niet meer om fietsen tegen de auto van de 
buurman laten vallen, met zijn vrienden ging het van kwaad tot erger. ‘Nee, ’t is gewoon, 
je bent met een groep weet je. En dan is het gewoon onder jongeren, dan gaan ze gewoon 
stoer doen tegenover elkaar. Dat is het gewoon echt. De ene doet nog gekker dan de an-
der, dat is het gewoon. Op een gegeven moment heb je gewoon door dat dat het niet is, 
maar als je jong bent zie je dat niet. Dan heb je gewoon een plaat voor je kop en dan doe 
je gewoon dingen.’ Roel kijkt er ook niet alleen maar negatief op terug, die periode heeft 
voor hem nog steeds charme: ‘We waren echt een groep! We waren broeders, iedereen 
hielp elkaar enzo. Dat gaf wel een kick eraan. Onaantastbaar, niemand die ken je wat 
doen zeg maar.’ Nu herkent hij de situaties waarin het misgaat en gaat hij op tijd weg. 
Hij ziet zijn oude vrienden nog wel, maar hij laat het bewust verwateren. ‘Het is meer dat 
ik op mezelf effe hier in ga, daar uit ga en hun effe ontmoet. Paar pilsjes achterover en 
wanneer er gekke dingen gaan gebeuren dan ga ik weer naar huis, weet je.’ Roel geeft aan 
dat het hem nooit om een criminele carrière te doen is geweest: ‘Ik was niet, zeg maar, 
een oriënterende crimineel ofzo. Ik dacht niet van… Ja, ik ken ook jongens die hebben dat 
wel, zeg maar. Ik dacht niet van: ‘Ik ga mijn geld ermee verdienen’. Ik kom ook niet uit zo’n 
gezin. Dat is wel hetgeen wat het verschil een beetje bij mij maakt.’ En de delicten die hij 
pleegde, kwamen hem ook niet erg duur te staan. Roel is er zelf verbaasd over. ‘Ik keek 
altijd die rechter aan met mijn lieve oogjes en mijn vader was er altijd bij en dan zei ik: ‘Ik 
heb werk, spijt.’ Taakstraffie. Ik zelf, dat snap ik echt niet dat dat in Nederland kan. Dat 
is… hun sporen echt niet.’



240

Bijlage 2

241

Uitwerking interviews meetmoment 2

Hoewel Roel de manier waarop hij de rechter kon bewegen tot lagere straffen niet 
vindt kunnen, ziet hij zijn eigen delicten, of de manier waarop zijn moeder enthousiast kon 
reageren op een al te goedkope fiets, niet als ‘criminaliteit’. En net als Jordan haalt hij ook 
Holleeder naar voren om zijn punt te maken. ‘Dat is gewoon, dat is in een bepaalde situa-
tie. Maar echt criminaliteit, kijk, eh criminaliteit dat trekt natuurlijk iedereen in zekere zin 
wel, als je bijvoorbeeld op tv kijkt. Er worden niet voor niets heel veel films en series over 
gemaakt. Maar dat is een ander soort criminaliteit. Kijk, mensen als Willem Holleeder, kijk 
hoe daarmee om wordt gegaan op het moment, eh, dat is natuurlijk ook alleen eh, dat is 
niet alleen omdat ‘ie zo’n grote neus heb zeg maar. Dat is ook om wat hij heeft gedaan, 
mensen vinden dat interessant. Mensen willen van hem weten hoe dat zover is gekomen. 
En dat vind ik ook wel interessant. En ik weet zeker dat mijn vader (die Roel altijd van 
delicten af wilde houden, DvD) daar ook naar zou kijken. Dus in die zin, interessant. Op 
die manier. Maar die hebben absoluut niks met… he? En ikzelf eigenlijk ook niet hoor. Ik 
moet wel zeggen, vind ik het wel… Kijk, ik zou bijvoorbeeld nooit iemand, ik hou niet van 
mensen pijn doen en onrecht, zeg maar. Snap je? Ik zou, weet je wel, wat je op televisie 
ziet, van die jongens die een ouwe vrouw omlaag trekken en in d’r gezicht schoppen, die 
gasten moet je gewoon gelijk hun kop eraf hakken, snap je? Dat ken gewoon echt niet. 
Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld in de Rabobank klimmen en met een touw naar 
beneden en dan honderdduizend euro meenemen, ja geniaal! Ja, ik denk dat als ik daar-
mee opgepakt zou worden dat mijn baas zou zeggen: ‘Vette gast ouwe!’ Maar als eh, vrou-
wen lastig vallen of eh, omaatjes gaan beroven dan ben je niet voor deze maatschappij 
geschikt, snap je? Dat kan gewoon niet. En dat is wel een ding wat me ouders altijd heel 
erg duidelijk hebben gemaakt. Ja, dat je respect voor mensen moet hebben, weet je. Dat 
was altijd duidelijk gewoon.’

Al ziet Roel de romantische kant van het één voor allen, allen voor één nog zeker, hij 
heeft zich mentaal wel gedistantieerd van het gedrag. Hij kan zich er nu niet meer mee 
identificeren. ‘Bij andere mensen zie je gewoon: we spreken wat af, we gaan wat doen 
gezellig en gaan uit. Komen ook weer heel thuis. Wij komen altijd thuis met kleerscheuren, 
help politie, halve bus kort geslagen. Da’s altijd, op een gegeven moment kan dat niet 
meer. Dan verlang je naar mensen die gewoon normaal doen. Met wie je gewoon ergens 
naartoe gaat, dat je gewoon in een restaurant zit en dat ze niet op een gegeven moment 
zeggen: ‘jongens als jullie zo praten, dan hoef je niet eens te betalen, ga gewoon alsje-
blieft weg’. Weet je, dat kan gewoon niet. Ik wil gewoon in een restaurant komen en dat ze 
zeggen: ‘jonge, volgende keer’. Dat ze onthouden wie ik ben omdat ik zo netjes ben weet 
je. Dat ken toch niet elke keer?’ Roel maakt voor zichzelf nu de juiste keuzes en houdt dit 
al jaren vol, maar geeft eerlijk toe dat als er een grote verleiding langs zou komen, hij nog 
een keer na zou denken. Zijn moraal is nu wel zijn leidraad geworden: ‘Kijk, als iemand 
tegen mij zegt: je moet eh, je moet mijn vriendin ophalen in Eindhoven, maar je moet er 
wel zonder licht naartoe rijden, dan krijg je van mij een ton. Dan ga ik gelijk rijden! Snap je? 
Dan doe ik ook iets wat niet mag… Dan rijd ik zonder licht, dus dat ligt er natuurlijk aan. 
Kijk, als iemand tegen mij zegt: je moet iemand omleggen voor eh, maakt niet uit, een 
miljoen. Dan doe ik het niet.’ Roel is geen heilige geworden, maar wel een stuk burgerlijker 
en eigenlijk bevalt hem dat prima. 

Mike
Mike is 20 als hij ons te woord staat in een kamer van het politiebureau van de wijk waar 
hij woont. In hoofdstuk 4 kwam hij aan bod als voorbeeld van de jongeren die niet goed 
mee kunnen komen in het onderwijs. School gaf, toen Mike jonger was, volgens de ke-
tenpartners aan dat Mike klem zat met zichzelf. Hij heeft een jaar onderwijs gemist en is 
daarna toch weer ingestroomd op een ZMOK school. Op cognitief gebied sluit dat aan op 

Mike’s vaardigheden, maar zijn gedrag is nog steeds moeizaam te handhaven. Thuis leeft 
Mike volgens betrokken hulpverleners niet onder ideale omstandigheden. Zijn Chinese 
ouders spreken weinig Nederlands en werken erg hard in hun eigen snackbar. Er woont 
een man bij hen in huis op een kamer. Binnen het gezin wordt te weinig gecommuniceerd 
en de hulpverlening heeft de indruk dat moeder zich er niet van bewust is dat Mike naar 
speciaal onderwijs gaat. Moeder ziet wel dat Mike snel gefrustreerd is. Ook ketenpartners 
zien dat het niet goed met hem gaat, tijdens de verschillende interventies die voor hem 
worden ingezet. Men denkt dat Mike’s gewetensontwikkeling achterloopt, vreest voor een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling en Mike zou zwakbegaafd zijn, al is er 
geen IQ bekend. Ook wordt vermeld dat Mike op emotioneel vlak onderontwikkeld is – hij 
kan niet aangeven wanneer hij blij of gelukkig is - en veel liegt. Hij lijkt onvoldoende grip 
op zijn leven te hebben en zich ontheemd te voelen, waardoor hij niks te verliezen heeft. 
Toch schat men in dat Mike niet zelf het initiatief neemt tot het verstorende gedrag in 
groepsverband, waar hij sinds hij 13 is voor gepakt wordt. Hij lijkt zijdelings betrokken en 
het zou hem vooral overkomen. Mike gaat dan ook om met een zorgelijke vriendengroep. 
In het kader van dit onderzoek wordt dit ook gezien, er worden tenminste twee andere 
namen van de 81 veelplegers genoemd. Deze twee andere jongens zijn niet geïnterviewd, 
maar uit de justitiële documentatie bleek dat één van hen ten tijde van het interview nog 
crimineel actief was en de ander in elk geval het jaar ervoor nog opgepakt was.

Mike vertelt dat hij de eerste drie jaar van zijn leven door Nederlandse mensen is 
opgevoed omdat zijn ouders geen tijd hadden. Daarna hebben zijn opa en oma de opvoe-
ding op zich genomen. Opa is inmiddels overleden en oma is terug naar China. Volgens 
Mike woont hij alweer een tijdje bij zijn ouders, sinds hij op de basisschool zat (hij weet 
niet meer welk jaar). Mike weet niet meer of er aandacht voor hem was vroeger: ‘Ik was 
toen nog klein he? Dan besef je het misschien niet.’ Zelf zocht hij zijn ouders niet op en 
als hij iets deed wat niet mocht, waren daar geen consequenties aan verbonden. ‘Ik was 
vrij weinig thuis, best veel buiten.’ Hij mocht het allemaal zelf bepalen. Zijn jongere broer-
tje nu ook: ‘Volgens mijn gevoel gaat ‘ie nu wel een beetje de slechte kant op. Maar nu 
houdt hij zich wel rustig.’ Hoewel zijn ouders emotioneel weinig betrokken waren, gaven ze 
Mike alles waar hij om vroeg. Een reden voor Mike om nooit te gaan stelen: ‘Nee, ik heb 
nooit diefstal gepleegd, want ik kreeg alles van mijn ouders, dus ik hoefde nooit diefstal 
te plegen.’ Eigenlijk is Mike niet zo’n zware jongen, hij heeft een aantal vernielingen ge-
pleegd, maar vooral bedreiging. Uit de hand gelopen woordenwisselingen van een groepje 
vrienden tegen een beveiliger, maar vaak genoeg om op de lijst van veelplegers terecht 
te komen. In contact is Mike ook een hele andere jongen dan de zelfverzekerde, soms 
wat macho types die we ook spreken. Mike is een relatief kleine jongen die pas tegen 
het einde van het gesprek oogcontact durft te maken, nerveus aan zijn mouwen plukt en 
wat voorovergebogen zit tijdens het gesprek. Eigenlijk is hij vooral verlegen en lijkt jaren 
jonger dan hij is.

Zelf ziet Mike ook dat hij zich liet meeslepen door zijn vrienden. ‘Ja kijk, ik ben op-
gegroeid in een achterstandswijk, in Zuilen. En ik kwam op een basisschool terecht en 
het was heel multicultureel en de meeste jongeren waren gewoon buitenlands. Ik ben in 
een wijk opgegroeid met alle verschillende jongeren en ze waren niet bepaald lief. Kijk, 
in het begin ging ik wel, toen ging het heel goed. Ik heb 4 jaar nog gevoetbald, toen ging 
ik om met jongeren… Eentje is nu tandarts, allemaal in ieder geval hoog gestudeerd. En 
uiteindelijk ben ik ermee gekapt, toen ging ik niet meer naar voetbal en op de middelbare 
school had ik andere vrienden en die hadden ook wel eens politiecontacten gehad… en 
uiteindelijk ben ik zelf mee gaan doen.’ Mike ziet zijn broertje nu dezelfde kant op gaan en 
probeert hem bij te sturen. ‘Ja, ik probeer mijn broertje wel te motiveren, maar uiteindelijk 
is het toch zijn leven. Hij heeft een tijdje VWO gedaan en kijk, dit is ook een soort van 
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voorbeeld. Hij heeft volgens mij 2 jaar lang VWO gedaan en uiteindelijk is hij gezakt naar 
HAVO en daarna weer doorgezakt naar VMBO. Toen is ‘ie van school gekickt en nu zit ‘ie 
op een school met speciale dingen… Ja, kijk, dat is ook een voorbeeld. Waarom? In die 
tijd was hij nog klein en ging hij om met andere jongens, Nederlandse jongens, gewoon 
normaal. En uiteindelijk komen er dan toch andere jongens. En het is heel duidelijk, als je 
met die jongeren omgaat… (…) Ik heb altijd een lager niveau gehad, dus ik weet niet. Ik 
zou dat nooit kunnen. Maar voor hem is het anders, hij haalt wel die niveau.’ 

Om zijn delinquente leven te vermijden zocht en vond hij een bijbaan in de horeca en 
werkte daar rond de 60 uur per week. Dit besluit, feitelijk het besluit om zijn leven bij te 
sturen, lijkt uit zijn verhaal minder belangrijk voor Mike dan het daarop volgende besluit 
om weer naar school te gaan. Toen hij nog geen 18 was bedacht Mike dat het klaar moest 
zijn. ‘Ja, ik zag het opeens voor me. Ik dacht: hard werken in de horeca en ik dacht dit 
heeft geen nut. Ik heb iets nodig. Later, je gaat niet zomaar aangenomen worden als je 
geen diploma hebt en tegenwoordig als je naar een uitzendbureau gaat vragen ze al een 
VOG.’ Hij vertelt gemotiveerd te zijn voor school en discipline te hebben en zijn doelen te 
willen halen. ‘Ik ben een ander persoon geworden, zo ken je dat wel stellen.’ Hierin is het 
verlossingsvertoog van Maruna (2001) zichtbaar, Mike zegt in essentie een goed mens te 
zijn. De persoon die hij nu is, zat er eigenlijk altijd onder. Voor hij naar school ging, had hij 
al bedacht dat hij een baantje moest zoeken om geld te verdienen en van de straat te blij-
ven. Mike heeft het werkethos van zijn ouders en werkte weken van rond de 60 uur in een 
restaurant. Het moment dat hij bedacht dat het voorbij moest zijn, was voor hem niet eens 
zozeer dat hij blijvend wilde stoppen met delicten plegen, maar vooral dat hij iets van zijn 
leven wilde gaan maken. Voor hij in het restaurant ging werken ‘zat ik ook meestal buiten 
te hangen. Niks doen. Ik zie geen leven voor me als ik elke dag hetzelfde doe of aan een 
uitkering zit ofzo. Dat is niks voor mij. Ik ga niet voor mijn centen op de bank zitten thuis.’

De keuze om weer naar school te gaan en zijn leven te veranderen zette hij serieus 
in. ‘Ik doe echt helemaal niks meer. Ik ben nu echt serieus bezig en ik probeer ook gewoon 
op tijd naar school te gaan en in ieder geval een diploma te halen. Maar je doet daar ook 
bijna niks. En verder probeer ik gewoon de toekomst in te kijken en een opleiding te zoe-
ken die bij mij past.’ Mike heeft geleerd over de lange termijn na te denken en zijn keuzes 
daarop af te stemmen. Maar direct bleek dat er al deuren voor hem gesloten zijn. ‘Ik wil 
een opleiding gaan doen tot beveiliging in Amsterdam en ik was al aangenomen voor die 
school. Maar ik wist van mezelf dat ik niet door die screening zou komen, dus toen ben 
ik maar niet meer gegaan.’ Toch legde hij zich daar niet zomaar bij neer: ‘Er was een poli-
tieagent hier, want ik was geweigerd met VOG ook, maar het is wel een tijd geleden dat ik 
die delicten heb gepleegd! Dus ik dacht: misschien is het proberen waard, omdat ze maar 
4 jaar terug kijken. En hij heeft een zienswijze opgesteld, een garantiebrief van de politie 
opgestuurd, van deze jongen is veranderd en heeft zich aangepast. (…) En uiteindelijk heb-
ben ze die zienswijze ook geweigerd. Ja, en ik wou nog een bezwaarschrift tekenen omdat 
ik hoorde dat het wel helpt in de meeste gevallen. En dat wil ik nog graag doen. Kijk nu zit 
ik op school in Nieuwegein voor de opleiding tot automonteur, maar ik ga wel met tegenzin. 
Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Het was niet mijn eerste keus maar mijn tweede keus. 
En ik zie eigenlijk nog wel een opening voor de beveiliging en ik wil het ook echt heel graag. 
Ik heb ook voorlichting gehad op school in Amsterdam op school en dat trok me gewoon 
aan. Ja… de feiten die ik heb gepleegd zijn ook niet echt… Ik heb zelf nooit diefstallen of 
geweld ofzo. Als ik dat had gedaan dan zou ik me nog voor kunnen stellen dat je daar niet 
als beveiliger gaat staan. Maar vroeger was je gewoon heel makkelijk beïnvloedbaar, je 
gaat gewoon met anderen mee. En nu wil ik zelfstandigheid, kun je voor jezelf nadenken. 
Wat slecht is en wat niet slecht is.’ 

Waar Mike tijdens het hele interview zo kort mogelijk antwoordt, barst hij over dit the-
ma los in een monoloog waaruit blijkt hoe hoog het hem zit. Hij heeft zijn best gedaan om 
zich los te maken, is in een restaurant gaan werken, besluit alsnog naar school te gaan, 
weet zelfs de politie te overtuigen van zijn verandering en dan wordt hij geweigerd voor de 
opleiding die hij het meest zag zitten. Voor zijn gevoel vreselijk onrechtvaardig, want zo erg 
waren zijn delicten nou ook weer niet, in vergelijking met wat hij om zich heen hoort en ziet. 
En ‘ze kijken 4 jaar terug’, Mike is ongeveer 3 jaar gestopt, een lange periode voor iemand 
van zijn leeftijd. Hier is een verschil in agency te zien tussen erkenner Michael en Mike. 
Waar Michael zijn droom opgaf omdat hij werd geweigerd, heeft Mike besloten zijn schou-
ders er alsnog onder te zetten. Al is het met tegenzin, hij gaat wel, want hij is vastbesloten 
er iets van te gaan maken. Dan maar als automonteur, maar hij gaat een diploma halen en 
door met zijn leven. Wie weet, kan hij later alsnog de opleiding tot beveiliger doen.  

Dennis
Dennis is 23 jaar als hij met ons in gesprek gaat. Hij is van Frans-Guyaans / Surinaamse 
afkomst, Dennis zelf is in Frans Guyana geboren, net als zijn moeder. Dennis’ vader heeft 
nooit bij het gezin ingewoond, moeder was alleen met Dennis, een oudere broer en zus en 
twee jongere broertjes en een zusje. Toen Dennis ongeveer een jaar was is moeder met de 
kinderen naar Nederland gegaan, vader is daar gebleven. Cultureel is het gezin dichtbij het 
land van herkomst gebleven, zo is moeder naar het buitenland geweest voor een rituele 
genezing en ziet ze geesten. De thuissituatie wordt door hulpverlening omschreven als 
‘bizar’. Toen Dennis een peuter was heeft moeder in detentie gezeten en ook later is ze 
in contact geweest met justitie voor drugssmokkel. De hulpverlening noemt al dat moeder 
naar het buitenland is verhuisd en weinig betrokken meer is bij Dennis. In de herinnering 
van Dennis is dat nog maar 2 jaar geleden. Alleen hij en zijn oudere zus wonen nog in 
Nederland, de rest van het gezin woont in België. Dennis heeft volgens zijn dossier geen 
vaste woon- of verblijfplaats, Dennis zelf ziet dat anders: ‘Ik woonde bij mijn tante.’ Ook 
wordt gezien dat Dennis niet zelfstandig kan functioneren. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met het feit dat zijn IQ is vastgesteld op 57. Wat betreft Dennis’ onderwijs is bekend dat 
hij speciaal onderwijs volgde en veel spijbelde. Volgens Dennis heeft hij middelbaar prak-
tijkonderwijs gevolgd en daarna heeft hij in een internaat gezeten. Nu blijkt dat Dennis zijn 
herinnering dat zijn moeder pas 2 jaar geleden is vertrokken niet klopt. Hij heeft 1,5 à 2 
jaar in het internaat gezeten en was ongeveer 16 toen hij daar uit kwam. Daarna is hij bij 
zijn tante gaan wonen en toen hij 17 was is hij nog een jaar naar Suriname gegaan. Toen 
hij terugkwam is hij weer bij zijn tante gaan wonen en sinds een ruim jaar woont hij bij de 
begeleid wonen instelling waar we hem interviewen. 

Dennis is 2 keer opgenomen met een psychose. Eenmaal toen hij rond de 17 jaar 
oud was en eenmaal toen hij 22 was. Momenteel zit hij in de ziektewet. Volgens de 
hulpverlening is Dennis delicten gaan plegen omdat hij geld nodig had en hoewel Dennis 
aangeeft dat verveling een rol speelde, bevestigt hij de financiële reden ook: ‘Ja, gewoon, 
als ik iets niet had dan wou ik het gewoon ook hebben. Bijvoorbeeld, ja, dan had ik iets 
genomen en dan dacht ik: ja ik verkoop het en dan heb ik morgen weer geld. Dan kan ik 
het kopen met het geld dat ik heb verdiend. Ik moet iets hebben. (…) Maar later dacht ik 
wel van: nee, dat is eigenlijk niet goed. Om dingen te stelen enzo.’ 

Zijn heftigste delict pleegde Dennis bij terugkomst uit Suriname, hij had bolletjes 
geslikt en werd eruit gepikt. Dat was niet de reden dat hij naar Suriname ging. ‘Nee, nee, 
ik was een jaar daar gebleven. Heb ik in Suriname gewoond en toen dacht ik: ja, ik ga 
weer naar Nederland en als ik in Nederland ben moet ik weer helemaal opnieuw beginnen 
en ik heb geen geld. Dus ik dacht, ik ga wel iets doen ofzo. (…) Ja, mensen bieden het 
je ook aan, ja, want ze weten dat je van Nederland komt en dan vragen ze: wil je niet dat 
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gaan doen enzo.’ Dennis dacht toen dat het wel handig uitkwam, maar had er daarna al 
snel spijt van. Hij heeft 6 maanden vastgezeten. Hij vertelt hoe het ging op Schiphol: ‘Ik 
was aangekomen en toen werd ik bij de balie, was er iets van mijn paspoort ofzo, want 
m’n paspoort was ook een keertje in de wasmachine gedraaid. Dus eh, ja, toen wouden 
ze even met mij praten, hadden ze me uit die rij gepakt en gingen we even praten. En 
hadden ze mij meegenomen. Zeiden ze: neem je spullen maar mee en ze dachten dat ik 
iemand anders was als verdachte. Ik had een bekend gezichtje voor hun. Toen vroegen 
ze mij gewoon vragen enzo. Eerst zeiden ze of ik mijn tong open wilde doen, deed ik mijn 
tong open. (Mond open doen en tong laten zien, DvD.) En toen gingen ze even controleren 
enzo. En gingen ze fouilleren enzo en daarna vroegen ze of ik iets had gedaan en toen zei 
ik eerst nee, en toen begon te praten.’

Dennis vertelt dat hij wel meer mensen kent die iets met drugs hebben gedaan en 
ook zijn broer en neefjes hebben wel politiecontacten gehad. Toch heeft hij tegen zijn 
moeder wel gezegd dat het hem spijt, ‘Toen zei ze: ok’ en was zijn vader, met wie hij af en 
toe nog contact heeft, boos dat hij het had gedaan, ‘hij had mij ook gewaarschuwd dat 
ik zulke dingen niet moest doen’. Dennis heeft nu het meeste contact met zijn familie en 
hij heeft een relatie. Ook heeft hij contact met de andere bewoners in het project waar hij 
verblijft. Met oude vrienden heeft hij geen contact meer (‘ze brachten mij soms ook op het 
slechte pad’) en hij zegt: ‘Ik hoef eigenlijk geen vrienden, ik heb geen vrienden nodig. Nee, 
alleen ben ik goed zo.’ Nadat hij de bolletjes had geslikt besloot Dennis te stoppen en dat 
is hem in één keer gelukt. Hij vertelt waarom: ‘Ik dacht wel: ik word steeds ouder enzo. 
Ja, dat ook en ik dacht: ja, ik heb lang vastgezeten en ik wil niet meer in aanraking komen 
met de politie, ook voor diefstallen enzo. Maakt niet uit, ik wil gewoon het schone pad, het 
rechte pad op gaan.’ Zijn familie heeft hem hierin gesteund, zowel met geld als door hem 
te vertellen dat hij de juiste beslissing nam. Al kreeg hij een ton als hij ging inbreken, ‘nee, 
dat zou ik niet meer doen. (…) Nee, ik ga dat risico niet meer nemen.’ 

Dennis’ ambities voor de toekomst zijn bescheiden. Hij weet dat hij beperkt is. Wan-
neer hem wordt gevraagd aan zichzelf te denken over een paar jaar en wat hij dan het 
liefste zou doen, een droombaan? ‘Zo! Eh, nee, ik heb niet dingen die ik echt goed kan.’ 
Maar als hij toch moet kiezen, zou hij het liefst in de horeca gaan werken. 

Hamza
Hamza, 21 jaar oud als hij deelneemt aan het interview, is opgegroeid in een gezin met 
vijf kinderen, van wie hij de jongste was. Opvallend is dat de hulpverlening een heel ander 
beeld schetst van het gezinsleven dan Hamza zelf vertelt. Volgens de hulpverlening zijn 
vader, die 20 jaar ouder is dan moeder, en moeder niet meer bij elkaar. Moeder zou pe-
dagogisch onmachtig zijn en Hamza vaak aan zijn lot overlaten en Hamza zou daarom bij 
zijn vader zijn gaan wonen, omdat die hem beter in de gaten houdt. Tijdens het gesprek 
vertelt Hamza echter dat zijn ouders altijd bij elkaar zijn gebleven en wat betreft de opvoe-
ding op één lijn zaten. Volgens Hamza hadden zijn ouders weinig problemen. Ze werkten 
niet, dus waren veel thuis. Hamza vertelt dat zijn vader al een poosje met pensioen is, hij 
is 75 jaar. Hamza’s broers en zussen lijken geen politiecontacten te hebben. Hamza zelf 
bevestigt dit en zegt dat het met hen altijd goed ging: ‘Ik ben het enige zwarte schaap 
van de familie.’ Hoe komt het dat hij de enige was in het gezin die delicten pleegde? ‘Tsja, 
mijn broers zijn slim geweest. Als ik dat geweten had van tevoren dan had ik die vrienden 
ook niet gehad. Het is echt mijn omgeving geweest die mij heeft meegetrokken daarin.’

Hamza ging naar het VMBO en had toen hij jong was vaak een bijbaantje. De reden 
dat hij delicten ging plegen toen hij ongeveer 13 jaar oud was, werd volgens de RvdK 
toegeschreven aan het feit dat Hamza populair wilde zijn. Hij zou zich eenzaam voelen en 

geen adequaat zelfbeeld hebben. Hij heeft een beperkt cognitief vermogen – er is geen IQ 
bekend – en is volgzaam, negeert sociale gedragsnormen en is boos en onwillig jegens de 
politie. Men vermoedt dat Hamza een stoere houding aanneemt uit onzekerheid, wat hem 
in de problemen brengt. Hamza zelf kijkt er niet veel anders op terug: ‘Ik ging eigenlijk met 
de oudere jongens mee. Ik zag die jongens met veel geld en dat was allemaal wel stoer, 
dat wilde ik ook. De eerste keer dat ik een delict pleegde was wel spannend. Daarna deed 
ik het ook nog wel voor de kick.’ Hoewel Hamza’s familie erg boos was, herinnert hij zich 
dat hij wel status kreeg als hij door de politie werd aangehouden, al vindt hij het achteraf 
stom. ‘Het was echt stoer doen, dat was wel de reden dat die dingen gebeurden. Er was 
ook sprake van een bepaalde druk. In de groep werden dan plannen gemaakt. Als je dan 
zegt dat je niet mee wil doen, dan is, zeker in een groep met Marokkaanse jongens, dan 
word je wel uitgemaakt voor een mietje. In het Marokkaans komt dat nog wat harder aan.’

Uit de manier waarop Hamza zich verwoordt blijkt dat hij zich schaamt voor wat hij 
heeft gedaan. Hij vertelt dat hij niet zichzelf was toen, waarmee hij afstand neemt van zijn 
vroegere ‘ik’. Hierin is het ‘verlossingsvertoog’ van Maruna (2001) terug te zien: Hamza 
zegt dat hij in essentie een goed mens is, de Hamza die delicten pleegde is er niet meer, 
hij is nu een betrouwbare persoon. Hamza zegt gestopt te zijn toen hij 17,5 jaar was. ‘Toen 
dacht ik: nu moet het afgelopen zijn. Er moet een eind aan komen. (…) Geleidelijk begon 
ik te beseffen dat ik fout zat.’ Ondanks dat zijn ouders al die jaren zijn gedrag afkeurden, 
was de eerste reden voor deze draai volgens Hamza zijn geloof. ‘De Islam. Ik kwam ermee 
in aanraking en het bood mij een toevlucht. Ik begon gewoon te lezen en er staat ook 
in dat je bijvoorbeeld niet moet stelen en ongeacht welke religie je hebt, je elkaar met 
respect moet behandelen.’ Hamza heeft het contact met zijn vrienden verbroken en een 
nieuw sociaal netwerk opgebouwd. Ook realiseerde hij zich dat hij het vertrouwen van zijn 
familie moest herstellen: ‘In het begin was er veel wantrouwen. Dat begrijp ik ook wel, mijn 
ouders hebben het zwaar gehad.’ Hoewel Hamza de Islam aanwijst als de primaire reden 
dat hij wilde stoppen, hebben zijn ouders in tweede instantie toch ook een rol gespeeld. 
‘Die zeiden ook op een gegeven moment dat als ik ermee door zou gaan ik op mezelf 
was aangewezen. Dan zouden ze me niet meer kennen. En ik wilde ouders en m’n broers 
toch echt bij me hebben. Dus toen dacht ik: nu is het klaar, ik neem afstand van de foute 
vrienden, ik wil werken en wat van mijn leven maken. Ik verlies anders de mensen om me 
heen.’ Hamza had hiervoor een soort plan: ‘Beetje bij beetje een sociaal leven beginnen. 
Omgaan met normale mensen die werken, een opleiding volgen, sociale dingen doen. Ik 
ging om met goede vrienden en van de foute heb ik afstand genomen.’

Dit proces ging Hamza goed af. Hij vertelt over een moment dat hij merkte dat het de 
goede kant op ging. Zijn ouders gingen op vakantie naar Marokko en vroegen hem op het 
huis te passen: ‘Het gaf mij een goed gevoel dat zij er nu zo over dachten en dat ik wat 
vertrouwen terug heb.’ Ook heeft hij een MBO opleiding afgerond en zoekt nu een baan in 
die sector. Al zegt hij dat het wel echt zijn beslissing was, Hamza vindt ook dat zijn ouders 
en de Islam hem hebben geholpen. Hij is vrij helder over eventuele verleiding om terug te 
vallen: ‘Nee, ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik schaam me ervoor. Daarom werk ik ook 
hieraan (interview) mee. Ik heb ook echt berouw getoond. Nu ga ik op vrijdag, nou ja, niet 
altijd, naar de moskee en vast ik ook. (…) Ik heb gewoon afgesloten. Ik heb het afgesloten, 
ik voel me goed, ik heb karakter gevormd en dat had ik toen bijvoorbeeld niet. Toen liet ik 
mijn karakter vormen door anderen. Keuzes maken in het leven is het allerbelangrijkste 
en dat blijft ook zo.’ 

Badr
Badr, 20 jaar als hij deelneemt aan het interview, werd eerder genoemd vanwege de pro-
blemen die hij had om op school mee te komen, maar dat is niet zijn enige probleem. Op 
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alle levensterreinen lijkt het hem tegen te zitten. Thuis is het altijd onrustig. Zijn ouders, 
beide geboren in Marokko – vader spreekt geen Nederlands – zijn al 20 jaar getrouwd, 
maar hebben aangegeven al vanaf dag één ruzie te hebben. De kinderen zijn getuige van 
deze ruzies en de politie moet er met regelmaat aan te pas komen. Los van hun relatie-
problemen hebben zijn ouders ook moeite met de opvoeding van hun kinderen. Ze worden 
gezien als pedagogisch onmachtig en ontkennen dat Badr problemen heeft. Hoewel hij 
gediagnosticeerd is met ADHD, geloven zijn ouders dit niet, wat Badr de ruimte geeft zijn 
medicatie niet te nemen. Badr is impulsief, heeft concentratieproblemen en laat agressie 
zien. Hij laat weinig tot geen emotie zien en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn 
gedrag. Dit is wellicht niet verwonderlijk, in aanmerking nemende dat ook zijn ouders geen 
problemen zien. Badr lijkt onder invloed van zijn vrienden te staan, een groepje dat elkaar 
de schuld geeft van het probleemgedrag. Hij is zich wel bewust van de gevolgen van zijn 
gedrag en zegt delicten te plegen met het oog op financieel gewin. Zijn eerste geregistreer-
de delict pleegde Badr toen hij 13 jaar was. Hoewel wordt geprobeerd hulp in te zetten, 
komt het thuis niet van de grond en een pedagogische inbedding om nieuwe delicten te 
voorkomen ontbreekt. Badrs ouders hebben geen contact met school, terwijl het hem 
daar – zoals gezegd – ook moeite kost mee te komen. Op het VMBO heeft hij Leerweg 
Ondersteuning (LWOO), om toch zijn diploma te kunnen halen.

De inzet van LWOO heeft succes gehad, Badr vertelt tijdens het interview dat hij een 
VMBO diploma gehaald heeft en inmiddels op het MBO zit. Dit jaar doet hij examen op 
niveau 3 en volgend jaar wil hij examen niveau 4 doen, al met al een verrassend goede 
uitkomst. En waar het hem geen moeite kost te vertellen wat hij heeft bereikt, te laten 
zien dat hij zijn best doet en te vertellen over zijn goede opvoeding, distantieert hij zich 
vanaf het eerste moment van zijn delicten. ‘Nee, ik heb eigenlijk maar een keer eh, ja, 
met politie. Dat was toen ik 16 was, 15. Toen ben ik aanraking gekomen met politie. Toen 
ben ik met verkeerde jongens omgegaan. Maar eigenlijk was ik meer medeplichtig dan dat 
ik zelf wat had gedaan. En sindsdien eh, ja, dat was eigenlijk een eenmalig delict. (I: Ok. 
En daarvoor had je eigenlijk nooit iets gedaan wat niet mocht?) Nee, nee. Nou ja, katten-
kwaad. Maar dat is heel normaal voor een jonge jongen. Niet iets wat strafbaar is.’ Badr 
struikelt over zijn woorden om maar zo goed mogelijk duidelijk te maken dat dit allemaal 
niks met hem te maken heeft: het gebeurde gewoon, hij schrok er zelf ook van, het ging 
allemaal zo snel, ze trokken de telefoon uit zijn handen en renden weg, hij wist niet dat zijn 
vrienden dat wel vaker deden, hij voelde zich er rot over, had het nog nooit meegemaakt, 
was nog jong, hij nam geen deel aan de vechtpartij die erna ontstond, vond het heel ver-
velend en dacht dat er wel problemen van zouden komen, hij had niks gedaan, het staat 
in zijn verklaring, heeft geprobeerd ze uit elkaar te halen, maar dat lukte niet en dat was 
de enige keer dat hij met de politie in contact is geweest. Kortom: Badr schaamt zich de 
ogen uit zijn hoofd en ontkent, ontkent, ontkent, als we hem maar geloven. Dit is niet wie 
hij is, het waren de omstandigheden. Weer is het verlossingsvertoog van Maruna (2001) 
terug te zien. Feitelijk moet hij vaker politiecontacten hebben gehad, anders was hij niet 
op de veelplegerlijst terecht gekomen.

Ook Badr is niet onbekend met de gevolgen die politiecontacten kunnen hebben voor 
opleiding en toekomst. Een paar maanden geleden werden ze met de auto aangehouden. 
‘Toen zagen ze ons aan voor de verkeerden. Toen hebben we een nachtje in de cel ge-
zeten. Ja en de volgende dag hadden ze ons vrijgelaten. Maar sindsdien ben ik ook mijn 
stageplek kwijt, omdat ik niet op kwam dagen. (…) Ja, want dan (als je in de cel zit, DvD) 
kan je niet bellen van: ‘he, ik kom niet’.’ Op dit moment heeft hij dus geen stage, die hij 
wel nodig heeft omdat hij anders geen examen mag doen dit jaar. School helpt hem er niet 
bij een nieuwe stage te vinden: ‘Ze laten je gewoon aan je lot over, je moet het zelf doen. 
Je moet zelfstandig zijn, natuurlijk.’ Bij zijn vorige stage heeft hij niet durven vertellen wat 

er gebeurd was, wat de reden was dat hij niet op kwam dagen zonder te bellen. ‘Nee, dat 
durfde ik niet. Dan denken ze ook van… Nee, ik heb bewust gekozen dat ik ziek was en 
dat ik niet telefoonnummer kon vinden en op school heb ik hetzelfde gezegd. (I: Was je 
misschien ook bang dat ze je verhaal niet geloofden?) Ja, dan denken ze: hij zal het wel 
gedaan hebben.’

Het is niet meer voorgekomen dat die vrienden dingen deden waar hij bij betrokken 
raakte, aldus Badr. ‘Met die jongens, ben ik niet meer omgegaan, toen nadat ik vast had 
gezeten toen ik 15 was. Ik heb wel, of later gehoord dat hun nog wel eens vaker in aanmer-
king zijn gekomen met politie, maar toen had ik al lang afstand genomen van die jongens.’ 
Zijn ouders reageerden geschrokken op het delict, hadden het niet verwacht. Ze geloofden 
volgens Badr wel dat hij er niks mee te maken had, maar vonden het onverstandig dat hij 
met zulke jongens om ging en er op dat moment bij was. Toch gingen ze hem niet meer 
controleren dan eerder: ‘Ze vertrouwen mij wel en ze weten dat ik niet echt zo ben. Zo zijn 
we opgevoed en ik ben opgevoed met niet stelen eh, blijf van iemand anders’ spullen af 
wat niet van jou is.’ 

Badr zegt direct na dat ene incident afstand te hebben genomen, van de ene op de 
andere dag: ‘Ik ben er eigenlijk nooit op teruggekomen, geweest is geweest. En eentje 
woont achter mij, die kom ik wel eens tegen. Het is ‘hallo’ en meer niet. (…) Ja, het was 
gewoon klaar. Ik mocht ook niet meer met ze omgaan van m’n ouders, maar ik begreep 
dat ook. Ik wilde het zelf ook niet.’ Badr heeft een vriendin met wie hij erg serieus is en 
zij houdt ook niet van criminaliteit. Zijn geloof speelt ook een belangrijke rol in zijn leven. 
‘Dat is altijd zo geweest, we zijn altijd goedgelovig geweest.’ Hij gaat ook naar de moskee. 
Desgevraagd denkt hij dat zijn geloof er wel iets mee te maken heeft dat hij zich niet meer 
met criminele dingen bezighoudt, ‘maar het is ook gewoon mijn persoonlijkheid’. 

Ibrahim
Ibrahim is 21 als we hem spreken en kwam in hoofdstuk 4 naar voren als schrijnend voor-
beeld van de problemen die veel jongeren kennen in hun thuissituatie. Zijn ouders, beide 
geboren in Marokko, scheidden toen Ibrahim 3 jaar was. Hij blijft bij zijn moeder wonen, 
die hem mishandelt. Wanneer ze een nieuwe man ontmoet, mishandelt die hem ook. Zijn 
moeder en stiefvader krijgen 2 kinderen. Ibrahim wordt verwaarloosd en voelt zich niet 
thuis en gaat de straat op. Al snel gaat hij niet meer naar het VMBO en wordt hij op spe- 
ciaal onderwijs geplaatst. Betrokken hulpverleners zien een jongen die een vrij zwart-
wit wereldbeeld heeft en vermoeden een autisme spectrum stoornis. Als hij 14 is gaat 
Ibrahim bij zijn vader wonen, na een geëscaleerd conflict bij zijn moeder. Zijn vader biedt 
hem geen veel betere omgeving, ook hij verwaarloost en mishandelt zijn zoon. Zijn medi-
catie voor ADHD slikt Ibrahim niet, want vader beschouwt ze als drugs. Ibrahim voelt zich 
eenzaam en vaak onveilig, hij heeft geen affectieve band met zijn ouders. Vader woont 
overigens zelf in huis bij een vriend van hem. Hij heeft er geen eigen kamer, maar slaapt 
op de bank, registreren de ketenpartners. Het is niet duidelijk waar Ibrahim slaapt. In het 
huishouden van de vriend van vader wordt veel gedronken en er komen veel verschillende 
vrouwen over de vloer. Ibrahim wordt aan zijn lot overgelaten. In zijn dossier staat dat Ibra-
him ‘zich een slachtofferrol aanmeet’, in dit geval is dat misschien te verdedigen. Naast 
dit verhaal speelt er nog meer in de familie, een oom heeft een moord gepleegd. 

Ibrahim zelf is loyaal en zegt dat het thuis goed ging: ‘Ik heb een goede band met 
mijn ouders, ik had alleen problemen op school. Ik ging vaak niet naar school.’ Hij heeft 
zich wel herpakt. Inmiddels heeft Ibrahim MBO niveau 1 afgerond en hij is momenteel be-
zig met niveau 2. Hulpverlening herinnert hij zich nog wel, die kreeg hij toen hij in aanraking 
was gekomen met de politie. ‘Toen kreeg ik reclassering. Hij kwam niet vaak bij mij thuis, 
meestal ging ik naar hem toe.’ Zou het voor Ibrahim anders zijn gelopen als de reclas-
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seerder vaker naar zijn huis was gekomen en doordrongen was van de situatie waarin hij 
opgroeide? Ibrahim kan nog goed terughalen hoe hij in contact kwam met de politie, het 
begon met ruitjes intikken van auto’s. ‘Na een hele serie autokraken pakten we een lokau-
to en werden we allemaal gepakt. Ik was 14, ik stond er alleen maar bij. Voor de kick. Bij 
mij draaide alles om de kick, voor het geld hoefde ik het niet te doen en dat interesseerde 
me ook niks. Het leek spannend. Ik had geen idee hoe de auto’s werden uitgekozen. Het 
was echt meelopen met de grote jongens.’ Ibrahim vertelt dat hij direct 3 weken moest 
zitten, maar dat niet erg vond: ‘Ik dacht: laat mij maar lekker daar. Ik had niet het gevoel 
dat ik vastzat, ik vond het wel fijn, je had een duidelijke structuur en wist precies wat je 
moest doen.’ Hierin klinkt het verhaal van voorbereider Mounir door, thuis is het slecht en 
dan is detentie zo erg nog niet. Rust, reinheid, regelmaat, structuur en voorspelbaarheid, 
geen mishandeling, ze mogen er zijn. Ook Ibrahim verkiest detentie boven ‘thuis’. 

Ibrahim heeft alleen delicten gepleegd toen hij 14 en 15 jaar oud was. ‘Daarna was 
het over. Ik was een echte puber, dacht nergens over na.’ Ook deze zin is in wezen een 
verlossingsvertoog: Ibrahim is een goed mens, maar omdat hij ‘een echte puber’ was die 
nergens over nadacht, pleegde hij delicten. De mens die hij eigenlijk is, die nu weer de bo-
ventoon voert, zou dat nooit doen, is wat hij eigenlijk wil overbrengen. ‘Toen had ik voor de 
rest mijn leventje wel op orde, toen was ik niet meer zo’n onnadenkende puber die maar 
meeliep met de grote jongens.’ Hoe dat zo kwam? Na zijn detenties is hij op een leefgroep 
geplaatst en woonde hij niet meer thuis. ‘Ik woonde op de leefgroep en dan ga je toch 
nadenken over het leven. ‘He, waar ben je nou mee bezig? Dit leven wil ik helemaal niet!’ 
Toen had ik besloten dat ik mijn naam zou verschonen en dat ik zou gaan werken.’ Weer 
een teken van schaamte en het verlossingsvertoog van Maruna (2001), Ibrahim gaat zijn 
naam zuiveren en wil er niks meer mee te maken hebben. ‘Gewoon goed nadenken. Som-
mige mensen worden eerder volwassen dan anderen. Ik werd vroeger volwassen. Ik ging 
mijn naam zuiveren door te werken en naar school te gaan. Ik ben niet echt iemand van 
de school, maar tegenwoordig heb je overal een opleiding voor nodig.’ Ook in het verhaal 
van Ibrahim is de discipline terug te lezen die Mike hierboven liet zien. School is niks voor 
hem, maar wat moet, dat moet.

Van alle stoppers is Ibrahim misschien wel degene die zijn nieuwe levensstijl het 
meest heeft geconsolideerd. Hij is vrij jong gestopt en heeft zijn leven volledig opnieuw 
ingedeeld. Hij heeft een aantal bijbaantjes gehad en haalde daar veel voldoening uit. ‘Als 
hier iemand op tafel z’n telefoon zou laten liggen dan zou ik hem niet voor mezelf houden. 
Ik denk altijd aan de consequenties. Weet je, het is nu bijna 8 jaar geleden (dit is iets te 
optimistisch berekend door Ibrahim, DvD) en ik wil het niet verpesten. Kijk ik krijg ook de 
werkpas mee van de zorginstelling waar ik werk en ik heb echt geen verleiding om daar 
geld van te stelen. Ik zou nooit meer terugvallen, dat weet ik zeker.’ De verantwoorde-
lijkheid die en het vertrouwen dat hij krijgt in die werkpas bevestigt hem in zijn nieuwe, 
betrouwbare identiteit. Al is dit werk niet de primaire reden dat hij is gestopt, hierin weer-
klinkt de keerpunten theorie van Sampson en Laub (2003). De nieuwe verbindingen die hij 
heeft gemaakt met de maatschappij, hebben de oude, criminele verbindingen vervangen. 
‘Ik ben daarom ook hartstikke tevreden met mijn keuze om te stoppen, anders had het 
anders kunnen aflopen. Ik wist gewoon dat ik wou veranderen. (…) Mijn denkwijze was 
heel anders toen. Ik werd gelukkig snel volwassen en dacht: dit klopt niet wat ik doe. Spijt 
kwam ook naar boven; ik doe ze pijn. Als hier nu iemand bij mij dingen kwam stelen dan 
zou ik dat ook niet leuk vinden.’
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voor onmogelijk hadden versleten. Zowel naar Isabeth als Moray gaat mijn grote dank uit! 
Verder bedank ik Martha Padmos van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de 
financiering van een deelonderzoek en de betrokkenheid vanuit het Ministerie. Ook dank 
aan het College van Procureurs Generaal voor de toestemming de jongeren te benaderen 
en natuurlijk aan alle jongeren en jongvolwassenen zelf, die in de verkennende studie en 
in dit onderzoek hun verhaal met ons hebben willen delen. 

Voorts mijn dank aan het Willem Pompe Instituut en specifiek prof. dr. Dina Siegel 
voor het adopteren van mij en mijn project, hoewel ik eigenlijk niet in een hokje te pas-
sen was. Bedankt dat ik ergens kon aansluiten, van gedachten kon wisselen en sparren 
op momenten van Grote Onoverzichtelijkheid, maar ook op momenten van bescheiden 
victorie. Aansluiting bij anderen die een vergelijkbaar traject volgen was inspirerend en 
de interesse in mijn vorderingen stimulerend. Wieneke Matthijsse mag ook zeker niet on-
genoemd blijven. Bedankt voor het meedenken in en toesturen van allerlei zaken rondom 
regels, opmaak en andere formele aangelegenheden! 

Het eerste deel van dit onderzoek zou er nooit zijn geweest zonder drs. Marjolein 
Kampijon en mr. Kristien Hepping, veel dank voor jullie grondige, gedetailleerde werk en 
vooral ook voor de uitstekende verslaglegging hiervan. Het enorme bestand heb ik nog 
jarenlang bestudeerd. Dank ook aan Joost Huijer en Lise Prop, mede-onderzoekers tijdens 
de tweede golf dataverzameling en coauteurs van het rapport, voor de goede tijden van 
samen onderzoek doen. Samen, regelmatig ook met Kristien, hebben we ons kranig door 
wisselende tijden heengeslagen. Gedeeld leed en gedeelde frustraties, maar ook gedeeld 
enthousiasme en gedeelde borrels met jullie waren zonder uitzondering een stimulans 
om stug door te ploeteren. Ik stel voor dat we zeker nog een keer gaan onderzoeken of er 
inmiddels duidelijkheid is over de maat van het witte wijnglas bij een zeker etablissement 
aan het Janskerkhof.

A big, big thanks to John Murtagh for finding and sending me all the scientific articles 
I very much wanted to read, but wasn’t able to get through my online library. Many a call 
for help was answered (within half an hour) by an email-with-attachments. I recommend a 
librarian friend to everyone. Highly appreciated!

Mijn proefschrift was nooit geworden wat hij is zonder hulp van Sanneke, Petra, Bas, 
Marloes en Susanne. San, het plezier dat ik met jou twee masterscripties lang heb gehad 
in het filosoferen, puzzelen en analyseren is denk ik grotendeels de reden geweest dat 
ik onderzoek doen – en dan met name dit onderzoek – zo fantastisch ben gaan vinden. 
Dank ook voor al het meedenken en –lezen tijdens verschillende vervolgstappen. Petra 
en Bas, dank jullie wel voor al het meelezen, absoluut onbetaalbaar. Naar Bas, Marloes 
en Susanne gaat ook mijn dank uit voor alle dagen dat we laptop aan laptop zaten aan 
keukentafels, op studentenkamers, in ‘volwassen huizen’, of in de UB (die regelmatig 
verder uitgestorven was) om verschillende onderzoeken en projecten tot een goed ein-
de te brengen. Met jullie gezelschap werden de dagen veel leuker; het is beter samen 
koffie drinken en typen, dan alleen! Immense dank aan Susanne voor alle hulp rondom 
grafiekjes en lay-out, het meedenken over methodologische en analyse vraagstukken en 
hier en daar het mailen van een artikel waar ik zelf niet bij kon. Menig onderzoekscrisis 

is bezworen met thee en een goed gesprek met jouw nuchtere, rationele kijk op de zaak. 
Zonder jou en je scherpe, wetenschappelijke, digitale brein was ik nergens. Zonder jou 
ben ik überhaupt nergens… 

Kan ik het toch niet laten om Bas en Susan ook nog even te bedanken dat jullie mo-
gelijk nog gefrustreerder waren dan ik als iemand me weer eens had gevraagd wanneer ik 
nou ga ‘afstuderen’. Dat deed me eigenlijk wel heel erg goed. Als mijn rotsen in de bran-
ding voor al zoveel jaren ben ik gezegend jullie straks als paranymfen naast me te hebben.

Dank lieve familie dat jullie me altijd hebben gestimuleerd om te doen wat ik leuk 
vind – en soms ook om daar even mee te stoppen en buiten te komen zitten. Vooral dank 
aan mama, dat je meeging naar het congres in Praag, waar we samen het moment van 
glorie konden delen. Dank voor de ettelijke proefpresentaties die je hebt aangehoord en 
de vele, vele pagina’s die je hebt nagespeurd op fouten. Jij grote bron van trots, ik hoop 
dat ik net zo’n goede moeder word.

Ido, ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Als ik een email wil versturen stelt mijn 
account al jaren jouw emailadres als eerste optie voor. Desistance van onderzoek wordt 
een stopproces opzich. Ongelofelijk bedankt voor je bevlogenheid (mijn interesse voor 
jeugdcriminaliteit is ontstaan tijdens mijn eerste hoorcollege van jou, dat je met zoveel 
plezier gaf), inspiratie, betrokkenheid, mentorschap en soms haast bescherming. Ik her-
inner me verscheidene gesprekken door de jaren heen waarin ik respectievelijk meer 
rust moest nemen, geen extra activiteiten op me mocht nemen (ik spreek nog altijd geen 
Russisch), eerst goed uit moest zieken, niet van mezelf moest verwachten dat ik Rome 
in één dag kon bouwen, goed rekening moest houden met de effecten van, iets anders 
niet moest onderschatten... Ik heb vele verhalen gehoord van mensen die hun promotor 
wel kunnen schieten, maar ik ben toevallig op de hoogte van een informele Ido Weijers 
fanclub van studiegenootjes. Verschil moet er wezen. Zonder jouw passie voor dit werk-
veld was ik nooit aan dit project begonnen, laat staan dat ik het zou hebben afgemaakt, 
het was tenslotte niet alleen mijn vrije tijd waarin dit werk is verricht, ook die van jou om 
het te begeleiden! Als er een superlatief van ongelofelijk bedankt zou bestaan, zou ik het  
hier invoegen. 

Lieve Lourens Jan, mijn man en mijn maatje, dank je dat je altijd naast me staat. 
Soms met thee en een dekentje, soms met de opdracht om te stoppen met werken, soms 
om te luisteren of te relativeren, soms om te delen in een eureka moment (waarvan ik 
vrij zeker weet dat ik er te snel en onsamenhangend verslag van doe om er ook maar iets 
van te begrijpen, maar je doet uitstekend alsof), maar altijd met een rotsvast vertrouwen 
in mij. You make me a better person and the world a better place. Allebei vreselijk afge-
zaagd, maar wie jou kennen weten dat het waar is. Ik ben er trots op dat wij bij elkaar 
horen. 
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