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Conclusies, aanbevelingen
voor beleid en onderzoek

Rolf Loeber, Machteld Hoeve, David P. Farrington, James C. Howell, N. Wim Slot
en Peter van der Laan

In dit laatste hoofdstuk verbinden we de uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken met informatie van de US Study Group betreffende de overgang van jeugd- naar
volwassenencriminaliteit (Loeber & Farrington, 2012). In het eerste deel van dit
overzicht concentreren we ons op:
1. criminele carrières, inclusief die van speciale categorieën daders als drugsdealers
en plegers van levensdelicten;
2. verklaringen voor doorgaan en stoppen met crimineel gedrag gedurende de adolescentie en vroege volwassenheid; en
3. kwetsbare groepen. Het tweede deel behandelt de volgende onderwerpen:
1. voorspelling en risico-assessment om het risico op recidivëvàst te stellen in de
overgang van adolescentie naar volwassenheid;
2. wettelijke grenzen tussen adolescentie en volwassenheid en de eventuele
noodzaak die te wijzigen;
3. justitieel beleid en praktijk ten aanzien van adolescenten en jongvolwassenen;
4. preventie en behandeling buiten het justitiële systeem;
5. sekseverschillen;
6. etnische minderheden. Het derde en laatste deel van dit hoofdstuk bevat de
hoofdlijnen, conclusies en beleids- en onderzoeksaanbevelingen.

I. Criminele carrières, verklarende processen en kwetsbare groepen
De eerste vraag gaat over criminele carrières: in welke mate zien jongeren tussen
adolescentie en vroege volwassenheid af van, dan wel gaan zij door met criminali-
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reit? De tweede vraag heeft betrekking op verklaringen voor het stoppen of doorgaan
in die overgangsjaren en voor het beginnen met crimineel gedrag in de vroege volwassenheid. De derde kernvraag luidt: sluit het moment van stoppen en doorgaan
met criminaliteit aan bij de wettelijke meerderjarigheidsgrens (in de meeste landen
18 jaar)? Deze drie vragen zijn, in combinatie met risico-inschatting en vragen rond
wetgeving en interventies, essentieel om vast te stellen of we een periode van 'ontluikende volwassenheid' moeten onderscheiden (Arnett, 2000) waarin toepassing
van wettelijke regelingen, maatregelen en sancties meer op de adolescent dan op de
jongvolwassene gericht zouden moeten zijn.
l.1 Patronen van criminele carrières, de leeftijd-criminaliteitscurve, en doorgaan

of stoppen gedurende de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid
Voor gegevens over criminele carrières tussen adolescentie en vroege volwassenheid
kijken we eerst naar longitudinale gegevens met betrekking tot crimineel gedrag
tussen 15 en 29 jaar (gebaseerd op de hoofdstukken 2 en 5 van dit boek; Piquero
e.a., 2012; Rosenfeld e.a., 2012). De belangrijkste determinanten van een criminele
loopbaan zijn prevalentie en frequentie, volharding en beëindiging, escalatie en specialisatie en type criminele carrière.

Wat verandert er in het vóórkomen van delinquentie tussen adolescentie en vroege
volwassenheid?
Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) maakten duidelijk dat crimineel gedrag toeneemt
vanaf de late kinderjaren, een piek vertoont in de tienerjaren (rond 15 tot 19 jaar)
en afneemt onder vroege twintigers. Dit beeld, dat aansluit bij de internationale
literatuur, wordt de leeftijd-criminaliteitscurve genoemd (Farrington, 1986; Piquero
e.a., 2007) die universeel geldig blijkt voor de ons bekende populaties van jongeren.
In de leeftijd-criminaliteitscurve treden echter significante variaties op. Zo ligt de
piek voor geweld op een hogere leeftijd dan die voor vermogensdelicten (hoofdstuk
2; Piquero e.a., 2012) en treedt die voor meisjes eerder op dan voor jongens (hoofdstuk 2; Farrington, 1986; Elliott e.a., 2005). De curve is ook hoger en breder voor
jonge mannen (met name uit etnische minderheden) die opgroeien in de meest
kansarme buurten in vergelijking met hun leeftijdgenoten uit kansrijke buurten
(Fabio e.a., 2011; Elliott e.a., 2004).
Voor een goed begrip van de overgang van adolescentie naar volwassenheid is de
rechterstaart van de leeftijd-criminaliteitscurve van belang. Een hogere en langere
staart wijst op een groep jongeren, die crimineel gedrag niet ontgroeid zijn of er als
jongvolwassene mee begonnen zijn. In Nederland komt crimineel gedrag volgens
de officiële gegevens meer voor in de vroege volwassenheid dan in de adolescentie
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of latere volwassenheid (zie hoofdstukken 2 en 8). De typische leeftijd-criminaliceitscurve is overigens een doorsnede van verschillende groepen en niet zonder
meer geldig voor een individuele persoon. Informatie over doorgaan of stoppen met
criminaliteit kunnen we ontlenen aan longitudinale (follow-up) gegevens. Daaruit
valt ook op te maken of er sprake is van een bij de leeftijd passend dan wel uitgesteld
ontgroeien aan delinquentie.
Als we conclusies willen trekken uit de leeftijd-criminaliteitscurve, moeten we
opletten voor verschillende andere valkuilen. Zo vertoont zelf-gerapporteerde criminaliteit een eerdere piek dan de officieel gerapporteerde (hoofdstuk 2; Piquero
e.a.,2012). Dat kan ermee te maken hebben dat delicten gepleegd door jonge kinderen door de politie niet vastgesteld worden of pas later tot aanhouding leiden,
waardoor ze in officiële bestanden eveneens pas op latere leeftijd opduiken (Piquero
e.a., 2012). Een andere belangrijke methodologische valkuil of beperking is het
feit dat de meeste gepubliceerde leeftijd-criminaliteitscurves opgebouwd zijn uit
verzamelde gegevens van verschillende leeftijdscohorten. Alleen een longitudinale
follow-up met dezelfde deelnemers kan een curve opleveren die onafhankelijk is van
cohort-effecten (zie bijvoorbeeld Loeber e.a., 2008).
De meeste vormen van ernstige criminaliteit - inclusief geweld - vinden plaats in
de periode waarin de leeftijd-criminaliteitscurve omlaag buigt. Omdat het meeste
geweld gericht is op leeftijdgenoten, weke het geen verbazing dat de leeftijdsperiode
van 16 tot 24 ook een hoogrisico-periode is om slachtoffer te worden van geweld
(bijvoorbeeld Kershaw e.a., 2008; Truman & Rand, 2010).
Alle bekende leeftijd-criminaliteitscurves laten zien dat de meerderjarigheidsgrens
van 18 jaar (of zoals in sommige landen 16 of 17 jaar als het gaat om toepassing van
strafrecht voor volwassenen) los staat van de neergaande lijn in die curves: er is geen
sprake van een scherpe verandering (of daling) op precies die leeftijd. Integendeel,
onderzoek geeft juist een gestage groei aan van het aantal actieve daders tussen 12
en 23 jaar (hoofdstuk 2; Piquero e.a., 2012).

Wat is de typische beginleeftijd voor specifieke categorieën delicten?
Het is belangrijk om vast te stellen welke typen van delicten hun entree maken
tijdens de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid. Helaas zijn er in
Nederland nauwelijks gegevens beschikbaar over de start van criminele carrières van
speciale categorieën daders. Bijleveld cum suis (hoofdstuk 5) vonden dat de piekleeftijd voor zedendelinquenten 14 jaar was, wat ook de gemiddelde leeftijd was
waarop die groep daders veroordeeld werd.
Onderzoeksresultaten van de US Study Group (Rosenfeld e.a., 2012) tonen aan
dat in het algemeen de beginleeftijd voor specifieke delicten als bendelidrnaatschap,
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drugsgebruik, dragen van wapens en drugshandel in de adolescentie ligt (13 tot
17 jaar). Zij keken ook naar de trend in gemiddelde leeftijd waarop met verschillende misdrijven werd gestart. Die zag er als volgt uit: eerst bendelidmaatschap op
gemiddeld 15,9 jaar, gevolgd door cannabisgebruik (16,5 jaar), drugshandel (17,0
jaar), dragen van een vuurwapen (17,3 jaar) en gebruik van harddrugs (17,5 jaar).
Dat jongeren meestal in de vroege - eerder dan in de late adolescentie - lid worden
van een jeugdbende wordt ook door ander onderzoek bevestigd. De grote meerderheid van jongeren die lid worden van een bende, doet dat tussen 11 en 15 jaar, terwijl ze tussen 14 en 16 jaar het meest bij een bende betrokken zijn (Howell, 2011).
In contrast daarmee zijn de meeste levensdelicten op zichzelf staande gebeurtenissen
die gepleegd worden tussen 19 en 24 jaar. De vroege volwassenheid is trouwens voor
sommige jongeren - volgens de Pittsburg Youth Study bijvoorbeeld voor een kwart
van de drugsdealers - ook de startperiode voor andere (ernstige) misdrijven.

In hoeverre varieert de delictfrequentie (van actieve daders) van adolescentie naar
vroege volwassenheid?
Piquero e.a. (2012) stelden vast dat de jaarlijkse delictfrequentie hoger ligt voor
niet-gewelddadige dan voor gewelddadige misdrijven. De delictfrequentie kent gewoonlijk een piek rond 17 tot 19 jaar en blijft na verloop van tijd alleen stabiel bij
een kleine groep daders (dat komt omdat de meeste criminele carrières niet langer
dan 5 tot 10 jaar duren). Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) vonden echter dat de
gemiddelde delictfrequentie gedurende langere tijd stabiel bleef, zoals ook Blumenstein en anderen (1986) rapporteerden.

In hoeverre varieert groepscriminaliteit van adolescentie naar vroege volwassenheid?
Criminologen hebben er terecht op gewezen dat veel criminaliteit in de jeugdjaren
gepleegd wordt samen met anderen (Reiss & Farrington, 1991). Tegelijk is duidelijk
dat daarin veranderingen optreden, met name in de overgangsjaren van adolescentie naar volwassenheid. Uit literatuuronderzoek (Piquero e.a., 2012) blijkt dat er
voor die levensperiode weinig empirische studies voor handen zijn en nog minder
gebaseerd op zelf-gerapporteerde criminaliteit. Gebruik makend van officiële gegevens van de Cambridge Study in Delinquent Development in South London, stelden
Piquero en collega's (2007) vast dat de leeftijd-groepscriminaliteistcurve, net als de
leeftijd-criminaliteitscurve een piek heeft in de late tienerjaren. De onderzoeksresultaten laten ook zien dat de frequentie van groepsdelicten afnam met de leeftijd,
vooral omdat individuele daders veranderden en minder geneigd werden om met
anderen een delict te begaan. Iets meer dan de helft van alle misdrijven gepleegd
door hardnekkige daders (die mannen die op hun 40e ieder minimaal tien delicten
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op hun naam hadden staan) werd alleen begaan. Groepsdelicten zijn dus karakteristiek voor de adolescentie tot vroege volwassenheid, maar nemen daarna vervolgens
af en veranderen in alleen gepleegde delicten.

In welke mate wordt er met criminaliteit begonnen tussen 18 en 29jaar?
Afgaande op officiële gegevens constateren Blokland en Palmen (zie hoofdstuk 2)
dat een groot deel van de daders pas als volwassene met crimineel gedrag begint
(65 procent van alle daders uit hun 1984-cohort). Piquero en collega's (2012) komen op basis van een review van verschillende onderzoeken tot 40 à 50 procent van
alle officieel geregistreerde daders. Schattingen lopen echter nogal uiteen en er zijn
aanwijzingen dat een criminele start als volwassene meer voorkomt onder jonge
vrouwen dan jonge mannen.
Killias en anderen (hoofdstuk 11) benadrukken dat uit sommige Europese longitudinale onderzoeken blijkt dat een deel van de volwassen starters doorgaat met het
plegen van delicten tot na hun 30e. Het precieze aantal van die late starters hing
echter samen met de manier van meten (bijvoorbeeld zelfrapportage versus officiele gegevens). Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) melden dat bijna de helft van de
jongvolwassenen in hun onderzoek daders geen strafblad had, wat overeenkomt met
het percentage dat Blumstein cum suis (1986) noemen. Zara en Farrington (201 O)
vonden dat in de dadergroep tot 50 jaar 23 procent voor het eerst veroordeeld was
in of na het 2le levensjaar.
Wat weten we van de continuïteit in delictgedrag van de kinderjaren tot de
volwassenheid?
Er is wel veel geschreven over daders die hun hele leven doorgaan met het plegen
van delicten (Moffitt, 1993), maar longitudinale gegevens daarover zijn nauwelijks
beschikbaar. Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) concluderen dat ongeveer een derde
van de officieel geregistreerde jeugdige criminelen ook als volwassene aangehouden
wordt. Volgens LeBlanc en Fréchette (1989) zal 30 tot 60 procent van de adolescenten die door de politie aangehouden of door de rechter veroordeeld zijn, als volwassene verder gaan op het criminele pad. Een onderzoek onder 1.354 adolescenten die
in de V.S. in Philadelphia en Phoenix wegens ernstige misdrijven voor de rechter
waren gebracht, wees uit dat ze later in het algemeen (beduidend) minder participeren in antisociale activiteiten (Mulvey e.a., 201 O).
Er bestaan grote individuele verschillen in de waarschijnlijkheid dat jonge daders als
volwassene volharden in hun crimineel gedrag. Dat gebeurt in het algemeen meer
onder jongeren die voor hun 12e met criminaliteit beginnen dan onder jongeren die
daarmee op een latere leeftijd beginnen (Loeber & Farrington, 2001). Onder dege-

357

Jonge crim inelen die volwassen worden

nen die ermee doorgaan, vonden Donker en anderen (2003) vooral een hoog stabiel
niveau van openlijk antisociaal gedraag. Uit onderzoek van Stoutharner-Loeber en
collega's (201 O) komen erg lage percentages (3 tot 4 procent) naar voren van jongens
die (matig tot ernstig) crimineel gedrag voortzetten van de late kinderjaren of van de
vroege adolescentie (13 tot 15 jaar) naar de vroege volwassenheid. Zij konden dus
maar een klein aantal jonge mannen als 'levenslange' daders karakteriseren.
Niet alle soorten misdrijven worden even lang voortgezet. Van der Laan en anderen
(hoofdstuk 8) concluderen in hun review van Nederlands onderzoek, net als eerder
Le Blanc en Fréchette (1989), dat drugshandel het misdrijf is waarmee gemiddeld
het langst wordt doorgegaan. Met lichtere vergrijpen zoals vandalisme, winkel- en
autodiefstal stoppen jongeren meestal voor hun 18e. Rosenfeld cum suis (2012)
tonen aan dat de kans op doorgaan tot in de vroege volwassenheid het grootst is
voor drugshandel en wapenbezit, terwijl bendelidmaatschap van kortere duur is.
Cannabisgebruik wordt van de drugsdelicten het langst voortgezet - twee tot vier
keer zo lang als forse diefstal en geweld.
De auteurs van hoofdstuk 5 van dit boek (Bijleveld e.a.) stelden, wat zedendelinquenten betreft, vast dat jongeren die zich vergrijpen aan kinderen dat minder en
minder frequent doen dan zij die leeftijdgenoten misbruiken. Zedendelinquenten
blijken ook veel andere delicten te plegen volgens het patroon van de leeftijd-criminaliteitscurve met een piek op 15 jaar. Rosenfeld en anderen (2012) constateren
dat Amerikaanse daders van kindermisbruik daarmee op latere leeftijd beginnen dan
misbruikers van leeftijdgenoten of van volwassenen, maar er langer mee doorgaan
tijdens de volwassenheid.
Op basis van het aantal vonnissen mogen we aannemen dat de waarschijnlijkheid
van recidive afneemt in de periode van tienerjaren tot jaren als twintiger (Prime
e.a., 2001; Farrington e.a., 2006; Piquero e.a., 2007). Maar betekent dat ook dat
de gemiddelde resterende lengte van een criminele carrière of het gemiddelde aantal
resterende delicten in dezelfde mate afneemt? Kazemian en Farrington (2006) beantwoorden die vragen in de Cambridge Study op basis van officieel geregistreerde
vonnissen bevestigend. De gemiddelde resterende criminele carrièrelengte daalde
van 8,8 jaar voor 18-jarige daders naar 6, 1 jaar voor 25-jarige daders, en het gemiddelde aantal resterende delicten daalden van 5,4 op 18-jarige leeftijd naar 3,8 op
25-jarige leeftijd.

Wat is er bekend over de (de-)escalatie van de ernst van misdrijven gepleegd in deze
leeftijdsperiode?
In het algemeen toont onderzoek aan dat ernstige misdrijven toenemen in de late
adolescentie en vroege volwassenheid. Dat sluit aan bij het feit dat in de overgang

358

12

Conclusies, aan bevelingen voor beleid en onderzoek

van adolescentie naar volwassenheid de ernst van de misdrijven en het aantal misdrijven met dodelijk afloop toenemen (bijvoorbeeld Farrington, 2003; Le Blanc &
Fréchette, 1989; Loeber & Farrington, 19980. Tot de ernstige delicten rekenen we
geweld, levensdelicten, drugshandel en het dragen van (vuur)wapens (Loeber &
Farrington, 2011).
In hoeverre deze vormen van ernstige criminaliteit voorkomen in de vroege volwassenheid verschilt sterk tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Jongeren die in de
late adolescentie en vroege volwassenheid een proces van stoppen met crimineel
gedrag doormaken, vertonen meestal ook een afname in ernst van hun daden. Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) vonden in hun onderzoek dat ongeveer 15 procent
van de adolescente daders hun criminele gedrag voortzet als volwassene; 7 procent
vertoonde een stabiel patroon van chronisch delictgedrag en werd in iedere periode
ten minste drie keer veroordeeld. Eveneens 7 procent betrof jongvolwassenen met
eerdere veroordelingen als jeugdige en met een stabiel patroon van sporadische delicten, terwijl de categorie 'de-escaleerders' het minst voorkwam (minder dan 1 procent).
Samengevat: de periode tussen de late adolescentie en de vroege volwassenheid kenmerkt zich door een toenemende ernst van gepleegde delicten bij een minderheid
van de daders en een afnemende ernst bij anderen bij wie de criminaliteit in die
periode daalt. Dit proces van escalatie, dan wel de-escalatie is meestal niet afgerond
als jeugdige delinquenten 18 zijn, maar zet zich voort in de vroege volwassenheid.

In hoeverre specialiseren jongeren zich in deze leeftijdsperiode in bepaalde vormen
van criminaliteit?
Volgens de review van Piquero cum suis (2012) kunnen we ten aanzien van specialisatie nog geen conclusies trekken. Die worden in de weg gestaan door verschillende
definities van delictcategorieën, het gebruik van officiële cijfers en de ontwikkeling
van specialisatie. In een van de betere onderzoeken, die van Blokland en Palmen
(hoofdstuk 2), zien we een daling in de variëteit aan delicten tussen 18 en 36 jaar
(wat een algemene daling naar leeftijd kan weerspiegelen). De auteurs rapporteren
dat eerst de variatie in verstoringen van de openbare orde daalt, gevolgd door gewelds- en vervolgens vermogensdelicten. Daaruit mogen we opmaken dat er in de
late adolescentie en vroege volwassenheid sprake is van enige vorm van specialisatie.

Welke typen criminele carrières zijn te onderscheiden tussen 15 en 29jaar?
We spreken van typen criminele carrières als meerdere individuen na verloop van
tijd een specifieke ontwikkeling vertonen in hun criminele gedrag. Het onderscheid
dat Moffitt maakt tussen vroeg startende, levenslange delinquenten en zich tot de
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adolescentie beperkende delinquenten is op grond van recent onderzoek (Moffitt,
2006) en reviews (bijvoorbeeld Piquero, 2008) steekhoudend.
We kunnen daarin weer verschillende subgroepen onderscheiden. Thornberry
(2005) identificeert maar liefst acht verschillende groepstrajecten in zijn onderzoek
in Rochester, New York, maar de meeste onderzoeken leveren vier tot zes groepen
op die we van elkaar kunnen onderscheiden (Loeber e.a., 2008).
Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) identificeren verschillende dadercategorieën op
basis van officieel geregistreerde delicten, waaronder daders die zich tot de jeugdjaren beperken, daders die als volwassene starten, 'escaleerders', 'de-escaleerders' en
stabiele (sporadische, recidiverende of chronische) daders. Piquero en collega's vonden in hun review van ontwikkelingstrajecten dat de carrière van de ene categorie
daders na een piek in de adolescentie een scherpe daling in crimineel gedrag laat
zien, terwijl voor een andere categorie die daling meer geleidelijk verloopt en zich
voortzet tot in de vroege volwassenheid. Daar staat een derde categorie tegenover
met een laag deliccniveau tijdens de adolescentie en een vlak niveau gedurende een
groot deel van de volwassen levensjaren. Een vierde categorie begint en wordt steeds
actiever als jongvolwassene. Er bestaan dus verschillende daderpatronen die de leeftijd van 18 jaar op verschillende punten kruisen, terwijl voor sommige daders gelde
dat hun carrière zich voortzet of begint in de volwassenheid.
Wanneer valt de piek in stoppen met crimineel gedrag?
Stoppen met delictgedrag kan op verschillende momenten in de leefrijd-criminaliceicscurve plaatsvinden. Zo stopte een deel van de kinderen uit de Pittsburg Youth
Study (PYS) die als 7- tot 9 jarigen begonnen waren met criminaliteit, daar weer vrij
snel mee en hetzelfde gold voor beginners in de lace kinderjaren (IO tot 12 jaar), de
vroege adolescentie (13 cot 16 jaar) enzovoort. Dae roept de vraag op: Delen jongeren
met verschillende startleeftijden een periode waarin afzien van crimineel gedrag meer
algemeen is? De PYS-data geven aan dat de meeste groepen met verschillende beginleeftijden stoppen in de lace adolescentie en vroege volwassenheid (Stouthamer-Loeber e.a., 201 O). De uitkomsten van Le Blanc en Fréchecce (1989) komen hiermee
overeen. Dae gelde zowel voor een algemene steekproef van mannelijke adolescenten
als voor een steekproef onder berechte jongeren en er is ook geen wezenlijk verschil
tussen de gegevens uit zelf-rapportages en uit officiële registraties (alleen is de lengte
van criminele carrières in het laatste geval iets korter). De jongens begonnen op
verschillende leeftijden met het plegen van delicten, maar 50 procent van hen hield
er in dezelfde periode - een paar jaar na hun 18e - mee op.
Bovenstaande onderzoeksgegevens maken eens te meer duidelijk dat de meerderjarigheidsleeftijd van 18 jaar betrekkelijk toevallig is in het proces van stoppen met
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crimineel gedrag. Veel jongeren die tussen hun 18e en 20e een delict plegen - en
dus onder het volwassenenstrafrecht vallen -, zullen waarschijnlijk binnen een paar
jaar met criminaliteit stoppen.
Onderzoek naar criminele carrières heeft informatie opgeleverd over patronen van
beginnen, doorgaan en stoppen met deliccgedrag die relevant is om de overgang van
jeugd- naar volwassenencriminaliteit te begrijpen. Deze periode is een waterscheiding tussen de wegen die sommige jonge delinquenten volgen om volwassen criminelen te worden en de wegen van andere jongeren die verder afzien van criminaliteit.
Een derde, nog weinig onderzochte groep betreft jongeren die pas als volwassene significant crimineel gedrag vertonen. De kernvragen die toekomstig onderzoek naar
stoppen met criminaliteit op kan helderen, luiden: in welke mate treedt daadwerkelijk stoppen met criminaliteit op tijdens de vroege volwassenheid (18 tot 25 jaar) en
in hoeverre varieert de waarschijnlijkheid van dat stoppen naar leeftijd?
/.2

Verklarende processen

In hoofdstuk 1 noemden we tien mogelijke processen die inzicht kunnen geven in
deliccgedrag tussen adolescentie en vroege volwassenheid (zie figuur 1.2) en die in
het bijzonder verschillen tussen jongeren in de leeftijd-criminaliceitscurve kunnen
verklaren. We bespraken de meeste daarvan in de voorgaande hoofdstukken. Het
gaat om de volgende processen:
• Vroege individuele verschillen in zelfcontrole.
• Rijping van de hersenen.
•

Cognitieve veranderingen (bijvoorbeeld besluitvorming om gedrag te veranderen).

•

Risicoverhogend (gedragsstoornissen en delinquentie) en risicoverminderend gedrag (nervositeit en sociaal isolement).

•
•
•
•

Sociale risico- en beschermende factoren (gezin, leeftijdgenoten, school).
Psychische stoornissen en drugsgebruik/ -rnisbruik.
Belangrijke levensgebeurtenissen of 'mijlpalen' (zoals trouwen en werk vinden).
Situationele context van specifieke criminele gebeurtenissen, inclusief de plaats
van het delict en roucineacciviceicen.

•

Buurt (bijvoorbeeld wonen in een achterstandsbuurt en de concentratie van impulsieve en delinquente personen in zulke buurten).
Justitiële reacties (bijvoorbeeld toepassing van strafrecht voor volwassenen, langere straffen).

•

Deze mogelijke verklarende factoren beschouwen we aan de hand van drie empirische vragen: a) Verklaart ieder proces het doorgaan met crimineel gedrag van adolescen-
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tie naar volwassenheid? b) Verklaart ieder proces ook het stoppen daarmee in die periode?
c) Verklaart ieder proces de start van crimineel gedrag tijdens de vroege volwassenheid?
De voornoemde processen vallen deels samen met de vier theoretische oriëntaties
die Donker en collega's (hoofdstuk 4) noemen: statische of populatie-heterogeniteitsmodellen (vroeg optredende individuele verschillen in zelfcontrole), dynamische of situatie-afhankelijke modellen (risico- en beschermende gedragsfactoren),
duale ontwikkelingsmodellen en het biosociale perspectief (hersenontwikkeling en
verandering in impulsiviteit). Thornberry cum suis (2012) presenteren twee aanvullende modellen: sociaalpsychologische theorieën (cognitieve veranderingen) en
een ontwikkelings-psychopathologisch perspectief (inclusief psychische stoornis en
blootstelling aan risico- en beschermende factoren) die we hieronder verder bespreken in I.3, I.4 en I.6.
1.

Vroeg optredende individuele verschillen in zelfcontrole

Individuele verschillen in zelfcontrole worden verondersteld relatief vroeg in het
leven naar voren te komen en stabiel te zijn gedurende een groot deel van iemands
leven. We kunnen dat verschijnsel ook benoemen als een populatie-heterogeniteitsmodel, omdat subgroepen van individuen verschillen in zelfcontrole en in de daarmee verbonden waarschijnlijkheid om uit te groeien tot serieuze criminelen (hoofdstuk 4; Thornberry e.a., 2012).
Hoewel het concept van vroege individuele verschillen populair is in de criminologie (bijvoorbeeld Gottfredson & Hirschi, 1990; Jolliffe & Farrington, 2010), zijn
wetenschappers het niet eens over de exacte bouwstenen ervan. Loeber en Pardini
(2008) concluderen in hun review dat er weinig overeenstemming bestaat over de
vraag of het gaat om geringe zelfcontrole, roekeloos gedrag, impulsiviteit, matig
executief functioneren of sensatiezucht (zie ook Jolliffe & Farrington, 2009). Nog
minder overeenstemming bestaat er over de manier waarop deze constructen het
beste gekwantificeerd kunnen worden los van kinderlijke gedragsstoornissen en delinquentie. Bovendien is de veronderstelde stabiliteit gedurende de levensloop vaak
niet onderzocht en zelden gebaseerd op een follow-up van dezelfde individuen over
een langer tijdsverloop (zie echter Piquero e.a., 2009, 2010a). Een ander mogelijke
zwakte is het feit dat individuele verschillen in bijvoorbeeld zelfcontrole niet makkelijk te lokaliseren zijn in de leeftijd-criminaliteitscurve.
De conceptualisering van individuele verschillen is ook toegepast, maar niet empirisch getoetst in relatie tot het als volwassene beginnen met crimineel gedrag. Jongeren die bijvoorbeeld pas als jongvolwassene gewelddadig worden, zouden lijden aan
een vorm van 'overcontrole' (Megargee, 1966; Blackburn, 1993). Erg overtuigend
zijn die aannames niet. Allereerst weten we niet hoe probleemloos het eerdere leven
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van volwassen echt was en ten tweede kennen we geen effectief screeningsmiddel om
die groep te onderscheiden.
De traditionele benadering van individuele verschillen veronderstelt dat de belangrijkste onderliggende factoren stabiel zijn. Ze houdt er geen rekening mee dat iets
als zelfcontrole plooibaar is en kan veranderen als resultaat van sociale interacties
en systematische interventies (Piquero e.a., 2009, 2010b). Lewis en collega's (2008)
hebben in aanvulling daarop het volgende aangetoond: bij 8- tot 12-jarige jongens
die behandeld werden vanwege gedragsproblemen gingen de opgetreden veranderingen in zelfregulering gepaard met veranderingen in specifieke delen van de hersenen. Zelfcontrole en impulsiviteit zijn dus verre van onveranderlijk en veranderingen daarin kunnen we in relatie brengen met veranderingen in het functioneren
van het brein.
2.

Rijping van de hersenen

De kwestie waar het om draait is: houden mentale rijping en de daarmee in verband
gebrachte sterker wordende interne controle verband met groei van het brein en
komen die twee overeen met de dalende lijn van de leeftijd-criminaliteitscurve? Als
we individuele verschillen beter begrijpen, dan zou de volgende redenering kunnen
gelden. De snelheid waarmee het brein tot rijping komt, is onder jonge mensen
verschillend (zie hoofdstuk 4; Thornberry e.a., 2012) en die rijping in combinatie
met leren leidt tot verbeterde interne controle. We zien dan dat een jongere minder
risico's neemt, minder roekeloos gedrag vertoont, minder op zoek is naar sensaties
en beter wordt in het oplossen van problemen, het nemen van besluiten en het zich
oriënteren op de toekomst. Sterkere controle wordt geacht afwijkend gedrag te verminderen, inclusief het plegen van delicten, en prosociaal gedrag te vergroten.
In hun literatuuronderzoek constateren Prior en anderen (2011) dat fysieke rijpheid
(voltooiing van de puberteit) gewoonlijk rond het 12e of 13e jaar bereikt wordt,
terwijl intellectuele rijpheid gewoonlijk voltooid is rond 18 jaar. De hogere executieve functies van het brein, zoals planning, verbaal geheugen en impulscontrole zijn
echter meestal pas volledig ontwikkeld rond het 25e jaar. Ze concluderen dan ook
dat het menselijke brein pas gerijpt is bij vroeg- tot midden-twintigers.
Verschillende onderzoeksgegevens komen met die conclusies overeen. Er bestaat
groeiend bewijs dat het brein zich blijft ontwikkelen gedurende de kinderjaren en
vroege adolescentie, inclusief voortgezette myelinatie (zie bijvoorbeeld Giedd e.a.,
1996; Sowell e.a., 2001) tot in de volwassenheid wanneer witte materie toeneemt
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3.3

en (overbodige) synapsen worden 'gesnoeid' ('pruning').96 Onderzoek toont ook aan
dat de dorsolaterale prefrontale cortex97, belangrijk voor impulscontrole, als een van
de laatste delen van het brein rijpt; pas als iemand begin twintig is, heeft die een
volwassen omvang gekregen (Giedd, 2004). Het belang van witte materie wordt
onderstreept door onderzoek dat uitwijst dat jongens met psychopathische trekken significant over minder witte materie beschikken dan een controlegroep (De
Brito e.a., 2009). Biologische veranderingen in de prefrontale cortex gedurende de
adolescentie en vroege volwassenheid zorgen voor verbeteringen van het executief
functioneren, inclusief redeneren, abstract denken, plannen, anticiperen en impulscontrole (Sowell e.a., 2001).
De kennis over de ontwikkeling van het brein, hoewel meestal cross-sectioned vastgesteld, sluit in hoge mate aan bij kennis over ontwikkeling van het gedrag: roekeloos gedrag neemt meestal pas af in de late adolescentie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het aantal auto-ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn (Foss, 2002), een gegeven bekend bij verzekeringsmaatschappijen en verhuurbedrijven die voor jongeren
onder de 25 hogere premies en tarieven rekenen.
Ook uit psychologisch onderzoek valt op te maken dat gedragscontrole aanzienlijk
verbetert tussen de late adolescentie en vroeg volwassenheid (bijvoorbeeld Steinberg
e.a., 2009). Een recente meta-analyse concludeert dat het repertoire van kinderen en
adolescenten om met situaties om te gaan (coping) toeneemt met de jaren, inclusief
planmatige probleemoplossing, meer verschillende afleidingstechnieken, positieve
'zelfspraak' (self-talk) en emotieregulering (Zimmer-Gembek & Skinner, 2011).
Een sleutelgegeven komt uit longitudinaal onderzoek waarin dezelfde personen gedurende langere tijd gevolgd zijn. In het algemeen toont onderzoek aan dat kinderlijke impulsiviteit gemeten op basis van scores door volwassenen (vanaf 5 jaar) een
significante voorspeller is van gewelddadig gedrag (Jolliffe & Farrington, 2009).

96 Myeline is een vettige stof die ervoor zorgt dat in de hersenen boodschappen (zenuwimpulsen) sneller worden doorgestuurd. De witte materie zijn de delen van het zenuwstelsel
die verantwoordelijk zijn voor informatieoverdracht, terwijl de grijze materie mee name
te maken heeft mee informatieverwerking. Een synaps is de contaccplaacs russen twee zenuwcellen, russen een zenuwcel en een spiervezel of een zenuwcel en een kliercel. Pruning
('snoeien') van synapsen is een natuurlijk en noodzakelijk proces, omdat het de vorming
van zinvolle netwerken in het zenuwstelsel mogelijk maakt, die beantwoorden aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheid.
97 De dorsolaterale prefrontale cortex vormt het bovenste en buitenste deel van de prefrontale
schors en wordt verantwoordelijk geacht voor planning, hogere vormen van gecontroleerd
gedrag, zoals executieve functies, het 'monitoren' van gedrag en het onderdrukken van
ongewenst gedrag en motoriek.
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Figuur 12.1 Vooruitplannen, tijdsperspectief en anticipatie voor toekomstige consequenties verbetert tussen de leeftijden van 10 en 30 jaar (Steinberg e.a., 2009)

Onderzoek op basis van de PYS (Loeber e.a., 2011) bevestigt de stelling dat jonge
individuen over een langere periode niet alleen verschillen in stabiele karaktereigenschappen maar ook in hun rijpingsproces. Door jongens verschillende psychometrische taken uit te laten voeren werd hun cognitieve impulsiviteit98 gemeten. De
uitkomsten laten zien dat de individuele verschillen in die impulsiviteit samenvallen met verschillen in de leeftijd-criminaliteitscurve. Figuur 12.2 illustreert dat de
jongens die het slechtst scoorden voor cognitieve impulsiviteit gemiddeld het vaakst
in de periode van adolescentie tot vroege volwassenheid waren aangehouden voor
criminele activiteiten.
Een tweede belangrijke uitkomst is dat zowel de jongens die laag als zij die hoog
scoren op cognitieve impulsiviteit een daling vertonen als het gaat om aangehouden
worden. Die vaststelling is in strijd met de notie dat individuen die erg impulsief
zijn of over weinig zelfcontrole beschikken, in het algemeen in de loop der tijd veel
crimineel gedrag blijven vertonen (bijvoorbeeld Gottfredson & Hirschi, 1990). We
zien echter dat zelfs de zeer impulsieve jongens minder crimineel worden, hoewel
ze meer tijd nodig hebben om dat gedrag te ontgroeien dan hun minder impulsieve
seksegenoten.

98 Een gangbaar onderscheid in vormen van impulsiviteit is dat tussen motorische impulsiviteit (doen zonder denken), cognitieve impulsiviteit (snelle cognitieve besluiten nemen) en
niet-plannen impulsiviteit (oriëntatie in het nu).
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Figuur 12.2. Cognitieve impulsiviteit gemeten op 12-jarige leeftijd en de leeftijd-criminaliteitscurve
voor aanhoudingen en delinquentie (Loeber e.a., 2011)

Ook ander onderzoek spreekt de veronderstelde stabiliteit van onderliggende kenmerken en de ontwikkeling van crimineel gedrag tegen. Piquero en collega's (2009)
onderzochten de uitkomst dat verschillende interventieprogramma's zowel de zelfcontrole verhoogden als delictgedrag verminderden. De onderzochte programma's
richtten zich op jongeren tot 10 jaar en toonden aan dat de zelfcontrole van kinderen met behulp van systematische interventies te veranderen valt. Minder goed
gedocumenteerd is hoe goed interventies die zelfcontrole willen stimuleren van toepassing zijn op oudere groepen.
Samenvattend is de kernvraag niet of er stabiele verschillen bestaan tussen individuen in hun cognitieve controle en criminele activiteiten. Nee, de kernvraag luidt: In
welke mate nemen individuele verschillen in de loop van de tijd toe en nemen ze daarna
weer af Dat betekent dat we de leeftijd-criminaliteitscurve met zijn groei, piek en
daling in criminaliteit en mogelijk ernst van crimineel gedrag moeten relateren aan
binnen het individu gelegen verschillen in hersen- en cognitieve ontwikkeling. Hersen- en cognitieve ontwikkeling zijn echter nog niet gerelateerd aan criminaliteit
waarmee als volwassene begonnen wordt.

denkbeelden latere delinquentie gedurende de adolescentie voorspellen (Zhang e.a.,
1997). Verder is een positieve houding ten opzichte van criminaliteit een negatieve
voorspeller voor ermee ophouden (Stouthamer e.a., 2008). Farrington en Hawkins
(1991) stelden in de Cambridge Study in Delinquent Development vast dat een antiestablishment houding van 18-jarigen eerder voorspelde dat zij tussen hun 21 e en
32e zouden volharden in crimineel gedrag dan ermee op te houden.
Vaak zeggen personen die gestopt zijn met criminaliteit dat hun denken is veranderd
en dat ze meer nadruk leggen op de negatieve effecten van een criminele leefstijl.
Terwijl sommige auteurs beweren dat rijping van de hersenen leidt tot gedragsverandering, inclusief vermindering of beëïndiging van criminele activiteiten, stellen
anderen dat cognitieve veranderingen een noodzakelijke vereiste zijn voor afzien
van delinquentie (zie hoofdstuk 4; Thornberry e.a., 2012). Sampson en Laub (1990)
bijvoorbeeld beweren in hun op leeftijdsklassen gebaseerde conceptualisering van
stoppen met criminaliteit, dat de investering in conventionele (volwassen) rollen
crimineel gedrag reduceert en ervan afzien stimuleert. Giordano en anderen (2002)
veronderstellen dat daders een cognitieve draai moeten maken om te accepteren dat
hun deviante leefstijl onwenselijk is en ten koste gaat van te veel zaken en dat ze
zich in dat proces een ander zelfbeeld toe-eigenen en hun leven in overeenstemming
daarmee aanpassen. Hoewel die cognitieve veranderingen aannemelijk klinken, zijn
we nog ver verwijderd van integratie van hersen- met cognitieve veranderingen, van
het vaststellen van hun tijdsvolgorde en van het aantonen dat beide leiden tot afzien
van criminaliteit.

4. Gedragsmatige risico- en beschermende factoren

3. Cognitieve veranderingen

Het is algemeen bekend dat gedrag uit het verleden de beste voorspeller is voor
toekomstig gedrag (Farrington, 2003; Loeber & Dishion, 1983). Dit geldt ook voor
gedragsstoornissen in de kinderjaren en adolescentie, inclusief oppositioneel gedrag
en gedragsproblemen die later crimineel gedrag kunnen voorspellen (Loeber e.a.,
2000). Ook is duidelijk vastgesteld dat eerder gepleegde delicten voorspellend zijn
voor latere (zie de onderzoeken besproken in hoofstuk 2; Piquero e.a., 2012). De
laatstgenoemde auteurs concluderen op basis van Amerikaanse gegevens dat vroege
aanhoudingen voor jeugdcriminaliteit, veelvuldige aanhoudingen en aanhoudingen
gedurende verschillende jaren in de adolescentie significant verband hielden met
criminele activiteiten in de volwassenheid. Dat gold zowel voor jongens/mannen als
voor meisjes/vrouwen.

Cognities, zoals bepaalde manieren van denken, worden betrokken bij het voorspellen van crimineel gedrag en van het stoppen met dat gedrag (zie ook Kazemian & Farrington, 2010). Zo toont onderzoek aan dat cognities zoals afwijkende

Het idee dat eerder gedrag helpt om volharden in crimineel gedrag te verklaren vindt
in de empirische literatuur veel steun (Farrington, 2003). Tegelijkertijd hebben die
studies geprobeerd te verklaren waarom veel jongeren géén ernstige misdrijven pie-
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gen. Er zijn sterke aanwijzingen dat kinderen en adolescenten die hoog scoren op
nervositeit (of een angsstoornis vertonen) minder geneigd zijn om delicten te plegen
dan leeftijdgenoten die daar laag op scoren (bijvoorbeeld Zara & Farrington, 2009,
2010; O'Brien & Frick, 1996; Joyal e.a., 2007). Analyse van de rechtbankgegevens
uit de Cambridge Study in Delinquent Development maakt duidelijk dat volwassen
starters (voor het eerst veroordeeld vanaf 21 jaar) in vergelijking met vroege starters
en niet-criminele jongeren, op 8- tot 10-jarige leeftijd aantoonbaar vaker neurotisch
waren, meer in een sociaal isolement verkeerden en zichzelf eerder terugtrokken
(Zara & Farrington, 2009, 2010). Door de ouders gescoorde nervositeit van de
jongens en zelf-gerapporteerde neuroses fungeerden in de eerste twee decennia van
hun leven als beschermende factoren, maar verloren die beschermende kracht in
volgende jaren (dat wil zeggen voor veroordelingen als volwassene).
Kijken we naar het stoppen met criminaliteit, dan is er veel minder steun voor het
idee dat deviant of nerveus gedrag voorspellende waarde heeft. Jongeren/jongvolwassenen die niet de meest ernstige misdrijven zijn gaan plegen, zullen daarmee
makkelijker en eerder ophouden dan leeftijdgenoten die wel ernstige vormen van
criminaliteit zijn gaan plegen. De Cambridge Study in Delinquent Development wees
uit dat sterke nervositeit op 8- tot 10-jarige leeftijd negatief gerelateerd was aan
delictgedrag, maar dat onder de daders sterke nervositeit juist eerder volharding in
dan afzien van criminaliteit voorspelde (zie ook Hodgins e.a., 2010). Verder is er
erg weinig bewijs dat vroeg optredende gedragsmatige risicofactoren een verklaring
bieden voor de start van crimineel gedrag in de vroege volwassenheid (Zara & Farrington, 2009, 2010).
5. Sociale risico- en beschermende factoren
Onderzoekers zijn er in het algemeen over eens dat meerdere verklarende risico- en
beschermende factoren in de sociale en fysieke omgeving (dus met uitsluiting van
iemands eerdere gedragsproblemen en delinquentie) latere criminaliteit voorspellen
(Thornberry e.a., 2012). Die factoren worden vaak onderverdeeld naar verschillende domeinen: individu, gezin, leeftijdgenoten, school en buurt, waarbij er in het
gezinsdomein soms onderscheid gemaakt wordt tussen de opvoedpraktijken van de
ouders en demografische kenmerken. Uit de reviews van Donker en collega's (hoofdstuk 4) en Thornberry en anderen (2012) blijkt dat de blootstelling van een jongere
aan deze risicodomeinen verandert met leeftijd en ontwikkeling: de invloeden van
leeftijdgenoten en school volgen na die van het gezin en buurtfactoren worden belangrijker naarmate een jongen of meisje meer vrijheid krijgt om op straat rond te
hangen zonder ouderlijk toezicht (Loeber e.a., 2006).
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In het algemeen gelde: hoe grocer het aantal verschillende risicofactoren, des te waarschijnlijker is er later sprake van deliccgedrag, zelfs wanneer geen rekening wordt
gehouden met eerder probleem- en delictgedrag (Farrington, 1997; Loeber e.a.,
2008). Dat ondersteunt het idee dat blootstelling aan risicofactoren voorspellend is
voor volharden in crimineel gedrag van adolescentie naar volwassenheid.
Rosenfeld en anderen (2012) ontdekten dat de meeste risicofactoren voor gewelddadige en algemene criminaliteit ook in verband staan met een speciale categorie
misdrijven, inclusieflevensdelicten. Meer plegers van die delicten staan aan bekende
risicofactoren bloot dan gewelddadige daders; het verschil tussen de twee is dus
eerder een kwestie van kwantiteit dan van de aard van de risicofactoren (Loeber &
Farrington, 2011; Loeber e.a., 2005). Uit een vergelijking tussen jeugdige verkrachters en gewelddadige daders bleek dat het ook om dezelfde risicofactoren ging (Van
Wijk e.a., 2005).
Onderzoek toont aan dat beschermende factoren samenhangen met afzien van criminaliteit (Stouthamer-Loeber e.a., 2008). Echt goed verklaren die factoren stoppen in de adolescentie/vroege volwassenheid niet, zo laat de PYS zien. StouthamerLoeber en collega's (2008) onderzochten een breed spectrum van beschermende
factoren gemeten in de vroege (13 tot 16 jaar) of late adolescentie (17 tot 19 jaar)
en stelden vast dat géén van de beschermende factoren voorspelde dat er in de vroege
volwassenheid (20 tot 25 jaar) gestopt zou worden met delictgedrag.99
Daar staat tegenover dat verschillende 'verklarende' risicofactoren (zoals een gezin
in de bijstand) en uiteenlopend deviant gedrag (bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, drugshandel, bendelidmaacschap, vuurwapenbezit) gemeten tijdens de vroege oflate adolescentie de kans op stoppen in de vroege volwassenheid belemmerden.
Dat vroeger deviant gedrag negatief verbonden is met stoppen op latere leeftijd is
niet zo verrassend en kan een weerspiegeling zijn van de hardnekkigheid van individuele verschillen in de loop der tijd. Het feit dat geen van de beschermende factoren
stoppen met criminaliteit in de vroege volwassenheid voorspelde stemt tot nadenken. Is dit een toevallige uitkomst of stemt die overeen met de dominante invloed
van hersenrijping op abstinentie in deze levensfase?
6. Psychische stoornissen en drugsgebruik
Volgens een populaire visie hebben psychische stoornissen een causaal effect op recidive ( Cuellar e.a., 2006; Doreleijers & Fokkens, 201 O). Die visie wordt ondersteund
99 Daar staat tegenover dat verschillende beschermende factoren gemeten in de middenkinderjaren (7-9 jaar), late kinderjaren (10-12 jaar) of vroege adolescentie (13-16 jaar)
abstinentie voorspelden gedurende de vroege adolescentie (13-16 jaar) en/of late adolescentie (17-19 jaar) (Srouthamer e.a., 2008, tabel 9.7).
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door onderzoek waaruit blijkt dat psychiatrische stoornissen meer voorkomen onder delinquenten, in het bijzonder die in justitiële jeugdinrichtingen (bijvoorbeeld
Teplin e.a., 2005). Dit hoeft echter niet te betekenen dat psychische stoornissen
oorzaak zijn van het delictgedrag van de meeste daders of dat ze doorgaan met delictgedrag tussen adolescentie en volwassenheid voorspellen. Ook al is er een causaal
verband, dan nog valt te bezien of psychische stoornissen meer dan een klein deel
verklaren van degenen die volharden in hun criminele gedrag.
Wat we begrijpen van psychische stoornissen als oorzaak van crimineel gedrag is ook
van belang vanuit het perspectief van wetgeving en de rechtsgang. Van impulsiviteit
in combinatie met psychische stoornis wordt verondersteld dat een persoon de vaardigheid mist om (crimineel) gedrag te begrijpen of zorgt ervoor dat het individu het
vermogen verliest om zijn of haar acties te beheersen (Ogloff, 1997).
De onderzoeksuitkomst van Odgers en anderen (2007) dat psychische stoornissen meer voorkomen bij daders die hun leven lang crimineel blijven, sluit aan bij
de resultaten van ander onderzoek naar geestelijke gezondheid. Daaruit blijkt dat
psychische stoornissen meer voorkomen onder delinquente gedetineerden. Verder
komt uit die onderzoeken naar voren dat psychische stoornissen vaker in combinatie voorkomen onder gedetineerden (bijvoorbeeld McReynolds e.a., 2010; Teplin
e.a., 2002; Vreugdenhil, 2003; Wasserman e.a., 2010; zie ook Hoge e.a., 2012).
Anderzijds worden slechts weinig jongeren of jongvolwassenen vanwege een psychische stoornis ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar het aandeel van degenen met
beperkingen op het gebied van begrijpen en redeneren is onder jongeren wel groter
dan onder volwassenen (Grisso e.a., 2003). De belangrijkste vragen voor ons zijn of
volharden in criminaliteit tussen adolescentie en vroege volwassenheid 'veroorzaakt'
wordt door een of meer psychiatrische stoornissen, of er psychiatrische stoornissen
zijn die het stoppen met criminaliteit kunnen verklaren, en of enige psychische
stoornis als volwassene beginnen met criminaliteit kan verklaren.

Welke psychische stoornissen zijn gangbaar onder delinquente jongeren en welke
daarvan gaan gepaard met beperkingen in gedrags-, cognitieve en emotionele
controle?
Omdat symptomen van een gedragsstoornis (zoals pesten, fysieke wreedheid of
diefstal) grotendeels samenvallen met crimineel gedrag en daar vaak aan voorafgaan, spreekt het vanzelf dat veel delinquenten in aanmerking komen voor de diagnose van een gedragsstoornis (CD = conduct disorder). Daarom is het verklaren
van volharden in criminaliteit vanwege een gedragsstoornis vooral een tautologische
kwestie waar we niet veel verder mee komen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat
een gedragsstoornis het risico verhoogt op een 'vroege' overgang naar volwassenheid
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(zoals op jonge leeftijd het huis verlaten of aan een fulltime baan beginnen) ofwel
via vroegtijdig schoolverlaten (Capaldi & Stoolmiller, 1999) of doordat zij op jonge
leeftijd seksueel actief worden. Hoewel een versnelde overgang naar volwassenheid
wel verband houdt met ongunstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid (Ge e.a.,
2001), is de rol van gedragsstoornissen in die overgang niet goed in kaart gebracht.
Tot de andere stoornissen die zich kenmerken door cognitieve controleproblemen
horen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en onder volwassenen de
antisociale persoonlijkheidsstoornis en mogelijk ook de borderline persoonlijkheidsstoornis (American Psychiatric Association, 2005) en verder niet nader gespecificeerde impulscontrole-stoornissen. Hoewel er enig onderzoek bestaat naar ADHD
en het voorspellen van delictgedrag (bijvoorbeeld Satterfield e.a., 2007), kennen we
geen studies waarin onderzocht is in welke mate ADHD het volharden in criminaliteit verklaart onder jonge delinquenten. Er is wel een ADHD-symptoom, namelijk
impulsiviteit, dat relevant lijkt voor voorspellen van de leeftijd-criminaliteitscurve.
Andere ernstige stoornissen die vaak voorkomen onder delinquenten, met name onder vrouwelijke daders, zijn depressie (Wasserman e.a., 2010) en post-traumatische
stress-stoornis (PTSS) (Ke rig & Becker, 201 O; Wasserman & McReynolds, 2011).
Hamerlynck en anderen (2008) stelden in een Nederlands onderzoek onder gedetineerde jonge vrouwen vast dat vooral de zeer agressieve vrouwen hoge niveaus
van PTSS-symptomen en suïcidalireit vertoonden. Een depressie volgt meestal op
gedragsproblemen en crimineel gedrag en gaat er niet zozeer aan vooraf. Terwijl
delinquentie een voorspeller is voor een depressie, is een depressie geen voorspeller voor delinquentie in de vroege volwassenheid (bijvoorbeeld Sienninck, 2007).
Daarom is het niet aannemelijk dat depressie een causale factor is voor het doorgaan
met criminaliteit tussen adolescentie en vroege volwassenheid. Daar komt bij dat de
afwezigheid van depressie niet geassocieerd wordt met afzien van crimineel gedrag.
Evenmin is bekend of de aanwezigheid van PTSS verantwoordelijk is voor iemands
volharden in of afzien van delictgedrag. Recent onderzoek laat zien echter wel zien
dat een combinatie van een externaliserende stoornis, zoals conduct disorder, en
een internaliserende stoornis, zoals depressie of PTSS, het risico bij adolescenten
verhoogt om als jongvolwassenen opnieuw met justitie (via het volwassen strafrecht)
in aanraking te komen (Hoeve, McReynolds, & Wasserman, 2013).
Verondersteld wordt dat psychoses meer voorkomen onder delinquenten dan onder
niet-delinquenten. Zo wees een Nederlands onderzoek van Vreugdenhil (2003) uit
dat 32 procent van de jongeren in justitiële jeugdinrichtingen psychotische symptomen vertoonde (maar niet noodzakelijkerwijs voldeed aan de criteria voor een
diagnose van psychose). Ook schizofrenie en in het bijzonder paranoia zijn in verband gebracht met crimineel gedrag en geweld (American Psychiatric Association,
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1994; Joyal e.a., 2007). We zijn geen onderzoek op het spoor gekomen dat aantoont
dat schizofrenie voor het 18e jaar te maken heeft met op latere leeftijd volharden
in delictgedrag of dat het begin van geweld in de volwassenheid voorspelt. Een bipolaire (ook wel manisch-depressieve) stoornis die zeldzaam is en gewoonlijk pas in
de vroege volwassenheid optreedt, is in verband gebracht met geweld in de volwassenheid (Faze! e.a., 2011). Het is echter niet duidelijk of deze stoornis in de adolescentie voorspelt dat iemand zich als volwassene crimineel blijft gedragen of dan met
criminaliteit begint.
Wat drugsgebruik betreft is uit onderzoek bekend dat daders van misdrijven een
hoger gebruik van drugs rapporteren dan anderen en andersom dat drugsgebruikers
en verslaafden meer criminele activiteiten rapporteren dan niet-gebruikers (Rosenfeld e.a., 2012). Vooral van alcohol is bekend dat het ontremmend werkt en een
voorspeller is van geweld (White e.a., 2009). Er is echter ten minste één onderzoek
dat niet kon aantonen dat frequent alcoholgebruik, cannabisgebruik of gebruik van
enige harddrug onderscheidt tussen volharders en afhakers als het gaat om ernstige
criminaliteit in de vroege volwassenheid (Stouthamer-Loeber e.a., 2004). Anderzijds
ontdekten McReynolds en anderen (201 O) dat de combinatie van middelengebruik
en hechtingsstoornissen vooral voorspellend was voor recidive onder adolescente
meisjes die onder toezicht stonden van de reclassering. Belangrijk is het gegeven
(Chassin e.a., 2010) dat veelvuldig gebruik van alcohol en cannabis door zware
jeugdcriminelen voorspelde dat zij in psychosociaal opzicht zes maanden ontwikkelingsachterstand hadden. Onder de jongens vertoonden degenen met het meeste
cannabisgebruik de laagste groei in psychosociale rijping.
Samengevat: onder aangehouden en gedetineerde jonge criminelen komt een hele
reeks psychische stoornissen voor. Frequent alcohol- en drugsgebruik houdt verband
met vertraagde psychosociale groei. Psychische stoornissen vormen echter op zich
geen algemene verklaring voor bijvoorbeeld geweld. In hun review concluderen Joyal
cum suis dat tussen de 85 en 95 procent van geweldsgebruik niet gerelateerd is aan
psychische stoornissen (Joyal e.a., 2007).
Dat alles neemt niet weg dat de meeste jonge daders psychische problemen hebben.
Hoewel er weinig bewijzen bestaan voor een causale relatie tussen psychiatrische
problematiek en delictgedrag en we veel nog niet weten, lijkt het volgende wel waarschijnlijk: cognitieve beperkingen, inclusief cognitieve impulsiviteit, zijn eigen aan
een hele reeks psychische stoornissen en deze beperkingen zijn op een of andere
manier verantwoordelijk voor criminele variaties onder een subgroep van jonge delinquenten.
Dat veel jonge daders psychische probleem hebben, heeft belangrijke gevolgen voor
de justitiële rechtsgang, inclusief de noodzaak om te screenen op psychische stoor-
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nissen waaronder misbruik van en verslaving aan alcohol en drugs. Voorkomen
moet worden dat jongeren met psychische problemen terechtkomen in die domeinen van het justitiële systeem die niets doen of niet weten om te gaan met dergelijke
problematiek (McReynolds e.a., 201 O; Wasserman e.a., 2003). Er bestaan verschillende programma's voor jongeren en jongvolwassenen, zowel binnen als buiten het
justitiële systeem (bijvoorbeeld Multi Systeem Therapie), waarvan bekend is dat ze
psychiatrische symptomen en recidive terugdringen (Cuellar e.a., 2006; Henggeler
e.a., 1996).
We vonden geen bewijs voor het idee dat 'genezing' van geestesziekten kan verklaren waarom een jongere in de adolescentie stopt met crimineel gedrag. Er is ook
geen onderzoek dat eerdere psychische stoornissen aanwijst als oorzaak voor het
als volwassene beginnen met delictgedrag. Het is echter waarschijnlijk dat er subgroepen van daders bestaan voor wie deze conclusies niet opgaan. Sherman en collega's (1998) concluderen dat factoren zoals een veilige woonsituatie, betaald werk
en een sociaal netwerk een sterkere voorspellende kracht hebben voor het afzien
van criminaliteit dan het niveau van psychopathologie. Uit een onderzoek onder
ex-gedetineerden in verschillende Amerikaanse staten (Baer e.a., 2006) bleek dat
hun meest dringende behoeften waren: vinden en behouden van legaal werk, behandeling van ernstige geestelijke en lichamelijke ziekten, stabiele woonsituatie en
herstellen en opnieuw opbouwen van niet-criminele familie- en sociale netwerken.
Omdat ex-gedetineerden vaak terugkeren in een kansarme buurt met economische
achterstanden, moeten ze vaak extra belemmeringen en lasten overwinnen.
Los van de vraag of drugsgebruik of psychische stoornissen een causale invloed hebben op crimineel gedrag tijdens de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid, zijn vele deskundigen het erover eens dat screening in het justitiële systeem
voor geestelijke aandoeningen nodig is. Daarmee kan bevorderd worden dat jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen passende behandeling in plaats van een
lange (gevangenis)straf opgelegd krijgen (zie verder deel 11.2 van dit hoofdstuk).
J. Levensgebeurtenissen
In de criminologische literatuur bestaat een traditie om individuele veranderingen
in leefomstandigheden, zoals huwelijk, ouderschap en verhuizing naar een andere
buurt, op te vatten als kritische factoren voor het verminderen van crimineel gedrag
in de overgang van adolescentie naar volwassenheid. Deze veranderingen zouden
een verklaring kunnen bieden voor de dalende lijn in de leeftijd-criminaliteitscurve.
Averdijk en anderen (hoofdstuk 3) spitsten hun onderzoek vooral toe op het verhuizen van de ene naar een andere buurt. De review van Horney en collega's (2012)
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concentreert zich op de kortetermijneffecten op daderschap van trouwen en liefdesrelaties, ouderschap, werk en vrijetijdsactiviteiten.
Huwelijk en samenwonen. Donker en anderen (hoofdstuk 4) bespraken dynamische verklaringsmodellen inclusief de socialecontroletheorie van Sampson en Laub
(1993) die aangeeft dat verbintenissen zoals een huwelijk stoppen met criminaliteit kan versterken. Een Nederlands longitudinaal onderzoek onder veroordeelden
bracht aan het licht dat trouwen een belangrijke bijdrage levert aan een daling van
recidive en aan stoppen met criminaliteit (Blokland & Nieuwbeerta, 2005; Bersani
e.a., 2009)
Horney cum suis (2009) toonden aan dat voor mannen huwelijk verband houdt
met minder crimineel gedrag en middelengebruik, maar voor vrouwen is dit minder
duidelijk. Het effect van geformaliseerde relaties op crimineel gedrag lijkt groter
dan dat van niet-geformaliseerde relaties (ongehuwd samenwonen). Dat een huwelijk gepaard gaat met minder delinquentie, lijkt deels af te hangen van het minder
tijd doorbrengen met vrienden en deels van sociale binding aan een partner wat
belemmerend werkt op het plegen van delicten. Het gunstige effect van een huwelijk treedt niet op als iemand een antisociale partner kiest. Veel zware criminelen
hebben kinderen bij verschillende partners en zijn niet voortdurend betrokken bij
eerdere partners of hun gemeenschappelijke kroost (Wei e.a., 2002). Het kan goed
zijn dat niet het samen hebben van kinderen de kritische factor is, maar of de ouders
samenleven met hun kinderen - sommige ouders zijn door detentie gescheiden van
hun kinderen (Murray & Murray, 2010). Horney en anderen (2012) stelden vast
dat over het geheel genomen de effecten van ouderschap minder robuust zijn dan
die van getrouwd zijn en dat ze sterker zijn voor terugdringen van middelengebruik
dan van crimineel gedrag.
Werkgelegenheid. In hun longitudinale onderzoek vonden Blokland en Nieuwbeerta
(2005) dat het hebben van werk het stoppen met crimineel gedrag kan bevorderen.
Dat sluit aan bij de review van Horney cum suis (2012) waaruit blijkt dat onderzoeken gewoonlijk een verband leggen tussen het hebben van werk en een vermindering van crimineel gedrag en middelengebruik in de volwassenheid. Onderzoek
naar werk in de adolescentie, een periode waarin crimineel gedrag een piek bereikt,
leverden echter óf een schadelijk óf een gunstig effect op. Het is goed mogelijk dat
stabiliteit en kenmerken van een baan en arbeidsbevrediging een mediërende rol
spelen, maar onderzoeksuitkomsten dienaangaande lopen uiteen.
Verschillende onderzoeken hebben de negatieve effecten onderzocht van het strafrechtelijke systeem op werkgelegenheid bij volwassen (zie Bushway & Reuter, 2002).
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Er ontbreken echter kwalitatief goede onderzoeken naar jeugdige delinquenten
waardoor er vragen onbeantwoord blijven zoals die naar de link tussen schooluitval,
criminele activiteit, contacten met politie en justitie en werkeloosheid (bijvoorbeeld
Bernburh & Krohn, 2003). Gebruikmakend van een nationale steekproef onder
adolescenten concludeerde Sweeten (2006, p.478) dat het 'los van mediërende mechanismen, evident is dat verschijnen voor de rechtbank een opleiding in de weg
staat en de waarschijnlijkheid van schooluitval vergroot. Schooluitval kan op zijn
beurt weer een aantal negatieve ontwikkelingen in gang zetten zoals werkeloosheid
en toenemende betrokkenheid bij criminele activiteiten.' Toenemende werkloosheid
onder jongeren baart daarom zorgen: wat zal het effect zijn op de leeftijd-criminaliteitscurve voor verschillende leeftijdscohorten waarin sprake is van hoge werkloosheid onder begin twintigers? (zie verder deel II.4).
Gegevens over werkgelegenheid en de mogelijke gevolgen voor criminaliteit zijn
minder consistent dan die over huwelijk. Niet alle onderzoeken ondersteunen de
visie dat werk het stoppen met misdaad en/of middelengebruik bevordert. Meer
consistent is het gegeven dat periode van werkeloosheid verbonden zijn met meer
delinquentie, zowel onder adolescenten als onder volwassenen (bijvoorbeeld Farrington e.a., 1986).
Vrijetijdsactiviteiten. Tijdens de overgang van adolescentie naar volwassenheid doen
zich meestal grote veranderingen voor in het patroon van vrijetijdsactiviteiten. De
omgang met vrienden vermindert, wat betekent dat er bijv. minder tijd gespendeerd
wordt aan in een auto rondrijden voor de lol, wederzijdse bezoekjes afleggen, naar
feestjes gaan, 's avonds met elkaar rondhangen en andere groepsactiviteiten met
leeftijdgenoten. Een van de beste onderzoeken, uitgevoerd door Osgood en collega's (1986) concludeert dat de verminderde controle door volwassenen van het
gedrag van jongeren buiten de deur samengaat met een toenemende besteding van
de vrijetijd met deviante leeftijdgenoten. Horney en anderen (2012) stellen in hun
review van de empirische literatuur vast dat verandering van vrijetijdsactiviteiten
crimineel gedrag vermindert in de overgang van adolescentie naar volwassenheid.
We weten echter nog niet welke specifieke activiteiten dan het meeste gewicht in de
schaal leggen.
Conclusies. Er bestaat redelijk consistent bewijs dat huwelijk en werk in het algemeen
samenhangen met vermindering van delictgedrag, maar dat er daarbij sekseverschillen bestaan. Enkele onderzoeken hebben gekeken naar vroegtijdige overgangen van
jongeren op verschillende levensterreinen, inclusief voortijdig schoolverlaten. Zo
vond Bosick (2009) dat 'onder jeugdige daders vooral een zorgelijke overgang waar-
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schijnlijk is door vroegtijdig schoolverlaten en op jonge leeftijd een kind krijgen.
Met name de jongeren die er niet slagen deze precaire overgangen te koppelen aan
toegang tot vast werk, eigen huisvesting en huwelijk, zullen waarschijnlijk doorgaan
met het plegen van misdrijven tot in de volwassenheid' (p.132).
Helaas wordt het onderzoek naar de impact van levensomstandigheden op vermindering van delinquentie geplaagd door methodologische beperkingen. Een belangrijke beperking is dat de meeste analyses vergelijken tussen groepen en niet kijken
naar hoe het delictgedrag van individuen verandert door een gewijzigde leefsituatie.
Verder wordt onderzoek naar levensomstandigheden beperkt door selectie-effecten,
omdat degenen die in het huwelijk treden mogelijk al verschillen van degenen die
niet trouwen in termen van geneigd zijn tot criminaliteit en/of blootstelling aan
bekende criminogene risicofactoren.
Bovendien is de effectgrootte van veranderingen in leefsituatie, zoals huwelijk, vaak
klein (bijvoorbeeld Theobald & Farrington, 2009). Siennick en Osgood (2008) concluderen in hun review van de invloed van levensomstandigheden op criminaliteit
dat 'ze weinig direct verband houden met de vraag of rolveranderingen de leeftijdcriminaliteitscurve kunnen verklaren' (p.161). In feite doen veel levensgebeurtenissen, zoals trouwen of een fulltime baan krijgen, zich pas laat voor in de dalende lijn
van de leeftijd-criminaliteitscurve, waar ze nog steeds een daling in crimineel gedrag
kunnen veroorzaken.
8. Situationele contexten
De meeste studies naar mogelijke verklaringen voor crimineel gedrag concentreerden zich op factoren die enigszins buiten de criminele gebeurtenissen staan. Daarom
is het van belang om te kijken naar de impact van de situationele context op het
plegen van delicten en naar eventuele veranderingen daarin tussen adolescentie en
vroege volwassenheid. Voorbeelden van een dergelijke situationele context zijn de
aanwezigheid van omstanders in hoog riskante criminele situaties (leeftijdgenoten
versus anderen) en het dragen van wapens. Horney en anderen (2012) concluderen
dat we bij gebrek aan specifiek onderzoek weinig weten van de situationele contextveranderingen die samenhangen met stoppen met criminaliteit in de hier centraal
staande overgangsperiode.
Criminele hotspots. Horney en anderen (2011) vatten de onderzoeken samen die
aantonen dat criminaliteit geconcentreerd is in bepaalde hotspots in de steden (bijvoorbeeld uitgaansgebieden) en dat geldt zowel voor jeugd- als volwassenencriminaliteit. Overheidsmaatregelen om de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie te
reguleren (in Nederland sinds 2014 18 jaar) hebben waarschijnlijk invloed op crimi-
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nele hotspots rond cafés. Jongeren hangen ook op andere plaatsen rond en het ligt
voor de hand dat hotspots veranderen tussen adolescentie en vroege volwassenheid.
Wat het effect is van zo'n verplaatsing op iemands volharden in of stoppen met criminaliteit, weten we niet.
9. Buurt
Averdijk en anderen (hoofdstuk 3) en Horney en collega's (2012) vatten de uitgebreide literatuur over buurteffecten op crimineel gedrag samen. Onderzoekers
zijn het erover eens dat de hoogste criminaliteitsniveaus te vinden zijn in achterstandsbuurten. Hardnekkige criminele activiteit komt meer voor in kansarme dan
in kansrijke buurten. Wetenschappers veronderstellen dat structurele factoren (zoals
concentratie van armoede) en sociale processen (inclusief sociale desorganisatie) in
buurten tot de mogelijke oorzaken behoren van buurtverschillen in criminaliteitsniveau. Daarom is de buurtcontext waarschijnlijk belangrijk om een verklaring te
vinden voor het volharden in en het gebrek aan afzien van delicten zowel op een
individueel als op een totaalniveau. Die opvatting wordt versterkt door analyses
door Averdijk en collega's (hoofdstuk 3) die laten zien dat verhuizen naar een andere
buurt geassocieerd wordt met een daling in individueel delictgedrag. In een Amerikaanse experiment waarin gezinnen uit straatarme buurten verhuisden, hadden
alleen de meisjes daar baat bij, maar niet de jongens (Popkin e.a., 2010).
Zoals eerder vermeld, kan cognitieve impulsiviteit op relatief jonge leeftijd worden
vastgesteld en in ieder geval vóór de piek in de leeftijd-criminaliteitscurve. Lynam
en anderen (2000) beschreven dat (cognitief) impulsieve personen geconcentreerd
zijn in de meeste kansarme buurt. Deze constatering komt overeen met een andere
belangrijke bevinding, namelijk dat de leeftijd-criminaliteitscurve hoger en breder
is voor jongeren die in kansarme buurten leven (Fabio e.a., 2011). Veel impulsieve
en delinquente personen in kansarme buurten hebben een stimulerend effect op
groepscriminaliteit en slachtofferschap van zowel delinquenten als niet-delinquenten. In zo'n besmettelijk proces ontvlammen criminaliteit en vooral geweld in een
mate die uitstijgt boven ieders individuele bijdrage en op een hoger totaalniveau
dan het geval is bij impulsieve en delinquente figuren die in meer kansrijke buurten
leven.
Een hoog aantal impulsieve en delinquente bewoners in de meest kansarme buurten
betekent dat veel jongeren vertraagd de criminaliteit ontgroeien. Dat gebeurt in een
omgeving waarin ze in sterke mate worden blootgesteld aan bekende criminogene
risicofactoren die op hun beurt weer geconcentreerd zijn in zulke buurten (Horney
e.a., 2012) en die crimineel gedrag eerder versterken dan ermee stoppen bevorderen.
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10. justitiële

reacties
Verondersteld zou kunnen worden dat de dalende lijn in de leeftijd-criminaliteitscurve ten minste voor een deel beïnvloed wordt door de reacties van het justitiële
systeem op criminaliteit - zowel van jongeren als van jongvolwassenen. Justitiële interventies zoals (lange) straffen, opsluiting en jongeren voor de volwassenenrechter
brengen, beïnvloeden stuk voor stuk criminele carrières en recidive. Van sommige
maatregelen weten we dat ze recidive eerder doen toe- dan afnemen. Die aspecten
bespreken we in deel II van dit hoofdstuk.
Samenvatting van de verklarende processen
In hoofdstuk 1 gaven we al aan dat verschillende verklarende processen dominant
(kunnen) zijn op verschillende leeftijden tussen de kinderjaren en de volwassenheid
(zie hoofdstuk 1 en figuur 1.2) en die enigszins verschillende, maar wel samenhangende gevolgen kunnen hebben. Vroege individuele verschillen worden bijvoorbeeld
manifest na de geboorte en consolideren zich in de eerste acht tot tien levensjaren
(bijvoorbeeld Gottfredson & Hirschi, 1990) terwijl directe blootstelling aan risicofactoren toeneemt, maar ook van karakter verandert tijdens de kinderjaren en adolescentie (hoofdstuk 4; Thornberry e.a, 2012; Childs e.a. 2010; Loeber e.a., 2006),
en veranderingen in levensomstandigheden juist versnellen vanaf de late adolescentie en vroege volwassenheid. In verschillende landen zien we dat meer jongeren dan
in het verleden langer thuis blijven wonen en huwelijk en ouderschap uitstellen.
Hanford en Furstenberg (2008) concluderen echter dat er weinig bewijs is dat typisch deviant gedrag van adolescenten later manifest wordt.
Zoals vermeld in deel 11.2 lijken vroege individuele verschillen te maken te hebben
met zelfcontrole en hersenrijping en zijn normale rijpingsprocessen op 18 jaar nog
niet voltooid. Toch geldt 18 jaar in de meeste Europese landen en Amerikaanse staten als de scheidslijn tussen adolescentie en volwassenheid (Griffin 2012; Killias e.a.,
hoofdstuk 11). Onderzoek geeft aan dat individuen met vroeg optredende cognitieve impulsiviteit veelal een hogere en bredere leeftijd-crirninalireirscurve vertonen,
wat kan verklaren waarom stoppen met criminaliteit onder deze jongeren vertraagd
optreedt. Terwijl risicofactoren kunnen verklaren waarom het minder waarschijnlijk
is dat jongeren tussen adolescentie en vroege volwassenheid afzien van crimineel
gedrag, is het bewijs dat beschermende factoren zulk afzien bevorderen verre van
duidelijk. Voor maar weinig van de tien genoemde processen beschikken we over
gegevens die het als volwassene starten met criminaliteit kunnen verklaren.
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Welke van de tien processen spelen een rol in het doorgaan of stoppen met
criminaliteit tot in de volwassenheid?
Er is aangetoond dat de volgende processen te maken hebben met volharden in
crimineel gedrag: vroege individuele verschillen, gedragsmatige risicofactoren, individuele blootstelling aan risicofactoren, vertraagde rijping in impulsiviteit, justitiële
reacties in de vorm van opsluiting, en mogelijk, de concentratie van impulsieve
en delinquente personen in kansarme buurten. Volharden in criminaliteit kan dus
verklaard worden door risico- en beschermende factoren, met de aantekening dat
beschermende factoren hun eigen significante bijdrage leveren en dat ze niet per
definitie het omgekeerde of de afwezigheid van risicofactoren inhouden.
Daar staat tegenover dat stoppen met crimineel gedrag vergemakkelijkt kan worden
door gunstige, vroeg optredende individuele verschillen en blootstelling aan weinig
risicofactoren. Of blootstelling aan beschermende factoren eenzelfde rol speelt, is
minder duidelijk. Daarnaast houden vroege rijping van het brein, cognitieve veranderingen en sommige contextuele veranderingen (inclusief trouwen) verband met
stoppen. Helaas biedt het schaarse onderzoek naar volwassen starters met criminaliteit weinig aanwijzingen welke factoren verklaren waarom sommige niet-delinquente adolescenten volwassen daders worden.
Door het ontbreken van meta-analyses die effectgroottes beschrijven, blijft het onduidelijk welke van de processen het meest belangrijk zijn. In geen van de gepubliceerde longitudinale onderzoeken is vastgesteld wat de relatieve bijdrage is van
ieder van de tien processen van de kinderjaren tot in de volwassenheid. Kazemian
en Farrington (201 O) hebben erop gewezen hoe belangrijk het is te komen tot een
integratie van verschillende soorten verklaringen voor het afzien van het plegen van
delicten.
In die gevallen waarin de verklarende processen voor stoppen beïnvloedbaar zijn,
weten we niet welke verklarende factoren, eenmaal veranderd, het grootste rendement zullen hebben bij het beperken van voortgaan van jeugdig crimineel gedrag in
de volwassenheid. We komen daarop terug als we de effectiviteit van preventieve en
behandelingsinterventies bespreken (deel 11.4 van dit hoofdstuk).
Wat zijn de wettelijke implicaties van de kennis van verklarende processen?
Het is belangrijk om nogmaals te vermelden dat géén van de voornoemde processen
waarvoor we enig bewijs hebben dat ze optreden in de overgang van adolescentie
naar vroege volwassenheid duidelijk te lokaliseren zijn op de scheidslijn van 18 jaar.
Integendeel, de leeftijd van 18 jaar lijkt irrelevant met betrekking tot de meeste van
voornoemde processen die rond die leeftijd gaande zijn, inclusief onvoltooide hersenrijping. De vraag rijst dan of het voor jongeren afschrikwekkend werkt te weten
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dat het volwassenenstrafrecht met zijn zwaardere sancties eventueel op hen van toepassing zal zijn. Ogenschijnlijke onverschilligheid of gebrek aan bewustzijn is niet
verrassend gezien het feit dat de cognitieve en gedragsmatige rijping van de meeste
jongeren pas in de volwassenheid zijn voltooiing bereikt.

l.3 Kwetsbare groepen
Jongeren worden op verschillende leeftijden volwassen (bijvoorbeeld Foster e.a.,
2005) en verschillen vooral in de mate van cognitieve rijping. Welke categorieën jongeren beschikken op een later moment over de cognitieve vaardigheid tot gedragscontrole
en zullen er langer over doen om te stoppen met criminaliteit? Bijleveld en collega's
(hoofdstuk 5) keken naar kwetsbare groepen, inclusief jongeren die in jeugdinstellingen verbleven en jongeren met een laag IQ. Beide groepen hadden langere criminele carrières en waren vaker veroordeeld dan een controlegroep.
Laag intelligente jongeren behoeven extra aandacht. Niet alleen omdat ze minder in
staat zijn rechtbankprocedures te begrijpen, maar ook omdat ze, in vergelijking met
intelligentere leeftijdgenoten, meestal hoger scoren op cognitieve impulsiviteit en
vaker verdacht worden van het plegen van delicten (Koolhof e.a., 2007).
De volgende vragen hebben betrekking op kwetsbare jeugdgroepen:

Kenmerken kwetsbare groepen zich door andere en langere criminele carrières?
Bijleveld en collega's (hoofdstuk 5) stelden vast dat mannen met een laag IQ (minder dan 85) minstens tot voorbij hun 30e veelvuldig worden veroordeeld (zie ook
Rutter e.a., 1990). De verschillen tussen vrouwen met een lage en vrouwen met een
gemiddelde of hoge intelligentie zijn kleiner. Zara en Farrington (2009) toonden
aan dat volwassen starters een lager IQ hadden dan zij die geen misdrijven begingen.

Maken kwetsbare groepen meer a-typische levensovergangen mee tussen adolescentie
en vroege volwassenheid?
Bijleveld en anderen (hoofdstuk 5) ontdekten ook dat mannen en vrouwen die
als kind in een tehuis waren geplaatst, gemiddeld minder succesvol waren in de
overgang naar volwassenheid. Sommigen van hen maken, in vergelijking met nietkwetsbare jongeren, overgangen op een a-typisch jonge leeftijd. Kwetsbare meisjes
krijgen op relatief jonge leeftijd een kind of treden vroeg in het huwelijk. Terwijl
huwelijk en ouderschap criminaliteit onder kwetsbare mannen verminderen, is dat
effect voor vrouwen niet aantoonbaar. Daar komt bij dat mannen met een laag IQ
minder trouwen dan mannen met een normale intelligentie. Vrouwen met een laag
IQ trouwen weer vaker dan mannen met een laag IQ.
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Kwetsbare mannen presteren slechter op de arbeidsmarkt dan mannen in het algemeen. Voor kwetsbare vrouwen geldt hetzelfde als voor andere laagopgeleide Nederlandse vrouwen: slechts een klein deel van hen neemt deel aan het arbeidsproces en
velen van hen kiezen voor een bestaan als huisvrouw en/of moeder. In vergelijking
met controlegroepen doen kwetsbare groepen en met name die met een laag IQ, op
een laat moment hun intrede op de arbeidsmarkt en hebben ze minder vaak werk.
Het is niet helemaal duidelijk of verandering in levensomstandigheden voor kwetsbare groepen hetzelfde criminaliteitsverminderende en hervormende effect heeft als
voor minder kwetsbare groepen.
Andere kwetsbare groepen waarnaar onderzoek gedaan zou moeten worden, zijn
pleegkinderen (Courtney, 2009), vroege voortijdige schoolverlaters, jongeren uit
kansarme buurten (zie voor de laatsten Fabio e.a., 2011; Lynam e.a., 2000) en dakloze jongeren (Hagan & McCarthy, 2005). Er bestaan aanwijzingen dat kwetsbare
groepen er langer over doen om crimineel gedrag te ontgroeien dan meer bevoorrechte groepen (zie ook Foster e.a., 2005). We komen terug op het belangrijke onderwerp van kwetsbare groepen als we de rol van het justitiële systeem in de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid bespreken.

Il Praktische thema's
Dit deel behandelt zes praktische onderwerpen:
1. Voorspelling en risico-assessment om het risico op recidive in de overgangsperiode
van adolescentie naar volwassenheid vast te stellen;
2. Wettelijke grenzen tussen adolescentie en vroege volwassenheid en de eventuele
noodzaak deze te wijzigen;
3. Reacties van het justitiële systeem;
4. Preventie en interventie;
5. Sekse;
6. Etniciteit.
ll.1

Voorspelling en risico-assessment

Welke vormen van risico-assessment zouden we moeten gebruiken voor jonge daders?
Spanjaard cum suis (hoofdstuk 6) bespreken de instrumenten voor risico-assessment
die in Nederland gangbaar zijn. Hoge cum suis (2012) onderzochten de internationale literatuur met betrekking tot risico-assessment die gebruikt worden bij de
veroordeling van jeugdige daders. Met de resultaten van risico-assessment (inschattingen), vaak uitgevoerd door ggz-medewerkers, reclasseringswerkers, jongerenwer-
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kers en anderen, wordt door de rechter rekening gehouden. Dat past bij de meer
geïndividualiseerde op resocialisatie gerichte benadering van de jeugdrechtbank. Ze
worden minder gebruikt bij de strafvaststelling van volwassenen, inclusief jongvolwassenen, zelfs wanneer de kans op recidive klein is vanwege een daling in crimineel
gedrag die hoort bij de dalende lijn in de leeftijd-criminalireitscurve.
We kunnen vier typen risico-assessment onderscheiden (Hoge e.a., 2012; hoofdstuk 6). De eerste, de ongestructureerde klinische assessments, verzamelen zonder
richtlijnen informatie en formuleren risiconiveaus op basis van subjectieve interpretatie. Zulke assessments blijken weinig betrouwbaar en valide. De tweede categorie, de statische actuariële metingen100 zijn gebaseerd op onveranderlijke historische
risicofactoren zoals iemands eerdere criminele dossier. Ze zijn vaak superieur aan
ongestructureerde klinische assessments in het voorspellen van recidive en geweld
(bijvoorbeeld Quinsey e.a., 1998), maar ze zijn onbruikbaar voor de planning van
interventies en voor het inschatten van individuele progressie (Hoge & Andrews,
2010). Als derde zijn er gecombineerde statische/dynamische actuariële berekeningen
die zowel theoretisch als empirisch onderbouwd zijn. Ze zijn beter bruikbaar dan de
statische meetinstrumenten, omdat ze bruikbaar zijn voor de planning van interventies en voor het inschatten van individuele progressie. Het vierde type betreft gestructureerde professionele beoordelingsinstrumenten (SPJ). Die zijn gebaseerd op statische
en dynamische risicofactoren (en sterkte kanten en beschermende factoren), maar
de beoordelaar kan terughoudendheid betrachten bij het bepalen van een uiteindelijk risico-inschatting. Vaak geeft hij of zij een samenvattende risicobeoordeling
(laag, midden of hoog). De filosofie is om een klinisch oordeel te verbeteren door
de assessment te structureren en de actuariële besluitvorming te verbeteren door de
beslissingsruimte van de beoordelaar een rol te laten spelen. De SPJ-instrumenten
worden in het algemeen als de best bruikbare beschouwd en ze zijn ten minste zo
accuraat als de actuariële.
Wat zijn de best bruikbare instrumenten voor risico-assessment?
Er worden in Nederland 26 instrumenten voor risico-assessment gebruikt bij adolescenten en (jong)volwassenen (Hart & Breukink 2010). Van ongeveer de helft is
de kwaliteit onderzocht.'?' In een recente review concluderen Hart en Breuk.ink dat
de voorspellende validiteit van instrumenten voor risico-assessment in Nederlands
onderzoek slecht tot voldoende is. Items die verband houden met schending van
100 'Actuarieel' wil zeggen wiskundig doorrekenen en evalueren van risico's.
101 Voor een meer gedetailleerd overzicht van de instrumenten en de kwaliteitsbeoordeling
daarvan verwijzen we naar de Engelse editie van dit boek (Loeber e.a. (ed) (2012), Persisters and Desisters in Crime from Adolescence into Adulthood. Farnham: Ashgate, p.364 e.v.
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regels of negeren van toezicht voorspellen recidive het best. Uit eerder onderzoek is
bekend dat instrumenten voor risico-assessment zowel statische als dynamische factoren moeten bevatten, wat aansluit bij de bevindingen in dit boek die aantonen dat
zowel criminogene behoeften als criminogene risico's verband houden met recidive
(hoofdstuk 6).
Uit een review (Hoge e.a., 2012) naar de meest gebruikte assessment-programma's
gericht op jongeren blijkt dat ze een vergelijkbare voorspellende kracht hebben,
al moeten we wel bedacht zijn op vals-positieve of vals-negatieve uitkomsten (zie
bijvoorbeeld Kraemer, 1992). Ook de belangrijkste assessment-instrumenten voor
volwassenen ontlopen elkaar weinig in accuratesse (Hoge e.a., 2012). De SPJ-instrumenten zoals de Historical, Clinical, Risk Management-20 (HCR-20) lijken voor
hen de beste optie vanwege hun bruikbaarheid om interventies te plannen en individuele progressie in te schatten.
Er zijn geen risico-assessment-instrumenten ontworpen om specifiek te gebruiken
bij jongvolwassenen. Uit een heranalyse van bestaande evaluatiegegevens maken
Hoge en collega's op dat HCR-20 zowel een goede voorspeller is van algemene recidive als van geweld tijdens de vroege volwassenheid (18-25 jaar). Uiteindelijk wijzen
hun resultaten er volgens hen op dat zowel op jongeren als op volwassenen gerichte
assessment-programma's recidive tijdens de vroege volwassenheid voorspellen.
Welke items moeten deel uitmaken van risico-assessment-instrumenten?
Hoge cum suis (2012) bieden een nuttig overzicht van de items in tien belangrijke risico-assessment-instrumenten (vijf voor jeugdigen, vijf voor volwassenen).
Statische factoren die gewoonlijk opgenomen zijn, betreffen: vroege beginleeftijd
voor crimineel gedrag, een geschiedenis van geweld, van werkloosheid, van schorsingen en weggestuurd worden van school (persoonlijke factoren), criminaliteit in
het gezin, ouderlijke conflicten, geestesziekten in het gezin, laag gezinsinkomen
en buurt met veel criminaliteit (contextuele factoren). Tot de dynamische factoren
behoren: impulsiviteit, vijandigheid, drugsmisbruik, alcoholmisbruik, geestesziekten (persoonlijke factoren) en zwak ouderschap, ouder-kindconflicren, gebrek aan
gezinsondersteuning en negatieve verhoudingen tot leeftijdgenoten (contextuele
factoren). Sterke punten/beschermende factoren zijn vaak opgenomen in de assessment-instrumenten voor jeugdigen, inclusief een prosociale houding, goede sociale
vaardigheden, stabiele werksituatie, schoolprestaties, positieve houding tegenover
autoriteiten en behandeling (persoonlijke factoren), stabiliteit en cohesie in het gezin, ondersteunende ouders en positieve banden met leeftijdgenoten (contextuele
factoren). Al dit soort items komt in aanmerking voor opname in een risico-assessment-instrument voor jongvolwassenen.
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Hoge cum suis (2012) wijzen erop dat ongeveer tweederde van de jeugdige daders
voldeed aan de criteria voor een of meer psychische stoornissen, zelfs als een gedragsstoornis (CD) buiten beschouwing werd gelaten. Spanjaard en anderen (hoofdstuk 6) stellen vast dat psychische problemen en een laag emotioneel welbevinden
een relatief geringe invloed op recidive hebben in vergelijking met problemen op
andere gebieden. De invloed was echter wel significant, het sterkst voor de oudste
groep (26-29 jaar). Hoge cum suis noemen met name ADHD en psychopathische
trekken (hardvochtigheid en ongevoeligheid) als belangrijke factoren die verband
houden met recidive. Volgens hen moeten risico-assessment-instrumenten daarom
items bevatten betreffende impulsiviteit, aandachtsproblemen, sensatiezoeken, lage
niveaus van empathie en spijt, en hardvochtigheid, die allemaal sterk gerelateerd zijn
aan chronisch delictgedrag.
Hiervoor wezen we op de rol die cognitieve impulsiviteit mogelijk speelt in het
voorspellen van de leeftijd-criminaliteitscurve (zie deel I.2 van dit hoofdstuk). We
kennen echter geen assessment-instrumenten waarin psychometrische testresultaten
betreffende cognitieve impulsiviteit verwerkt zijn samen met informatie over andere
bekende voorspellers van delinquentie. In het algemeen bestaat er behoefte aan assessments voor psychosociale rijping (Helyar-Cardwell, 2009) die gevoelig zijn voor
veranderingen als resultaat van natuurlijk verlopende rijping of als resultaat van
interventies gericht op verbetering van zelfcontrole en vermindering van cognitieve
en gedragsmatige impulsiviteit.
Het is belangrijk rekening te houden met risicofactoren waarvan de invloed per leeftijd verschilt (Hoge e.a., 2012; Odgers e.a., 2002; hoofdstuk 4 in dit boek; Thornberry e.a., 2012). Ook Spanjaard en anderen (hoofdstuk 6) geven voorbeelden van
de wisselende invloed die dynamische factoren hebben op verschillende leeftijdsgroepen. Het lijkt erop dat veel risicofactoren die belangrijk zijn in de latere jeugdjaren (15-17 jaar) nog een belangrijke rol spelen in de vroege volwassenheid. Bij de
keuze van risico-assessment-instrumenten moeten we verder kijken in hoeverre ze in
gelijke mate voorspellend zijn naar sekse, etniciteit en land. Niet alle instrumenten
blijken voor alle groepen even voorspellend (Hoge e.a., 2012).

Samenvatting van screeningsinstrumenten
Er bestaan goed-onderzochte instrumenten om in te schatten in hoeverre jongeren de competenties hebben om voor de rechtbank te verschijnen, gestraft en weer
vrijgelaten te worden. Er zijn echter geen screeningsinstrumenten die onderscheid
maken naar daders met verschillende ontwikkelingstrajecten in delictgedrag in de
periode tussen adolescentie en vroege volwassenheid.
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Hoge en collega's pleiten voor longitudinaal onderzoek naar de voorspelling van
starten met criminaliteit als jongvolwassene en naar continuïteit in delictgedrag
van de jeugdjaren naar de vroege volwassenheid, thema's waar we nu nog weinig
van weten. Ze pleiten ook voor post hoc102 heranalyses van bestaande longitudinale
onderzoeken om risico-assessment-instrumenten (retrospectief) te beoordelen met
gebruikmaking van variabelen die in de dataset gemeten zijn. Daarnaast stellen ze
voor een nieuw risico-assessment-instrument voor jongvolwassenen uit te werken,
gebaseerd op de SPJ-benadering. De voorspellende kracht daarvan zou onderzocht
moeten worden door middel van zelfrapportages en officiële registratiegegevens, met
oog voor aantallen, ernst en kosten van delicten in een follow-up van vijf jaar, liever
dan alleen kijkend naar de waarschijnlijkheid van recidive in een korte follow-up
periode. Ieder nieuw instrument zou zowel sterke als beschermende, zowel statische
als dynamische factoren moeten meten.
Op dit moment, denken we, kunnen vele bestaande risico-assessment-instrumenten
die gebruikt worden bij jongeren of volwassenen (vooral die die gebaseerd zijn op
een gestructureerd professioneel oordeel, zoals de HCR-20) ook gebruikt worden
voor jongvolwassenen. Toepassing is van belang om de berechting van jongvolwassenen te onderbouwen als het gaat om de waarschijnlijkheid op recidive en hun
plaatsing in interventieprogramma's. Om uit te zoeken of die instrumenten geld besparen, bijvoorbeeld door vermindering van recidive en/of de gevangenispopulatie,
zouden er kosten-batenanalyses uitgevoerd moeten worden.
1/.2 Wettelijke meerderjarigheidsgrenzen en de eventuele noodzaak die te
wijzigen

Wat zijn de wettelijke leeftijdsgrenzen in justitiële systemen voorjongeren en
volwassenen?
In de meeste Europese landen is 17 jaar de hoogste leeftijd waarop een jeugdige onder de jurisdictie van de kinderrechter valt (hoofdstuk 7). Het volwassenenstrafrecht
treedt doorgaans in werking vanaf 18 jaar. In Nederland kunnen 16- en 17-jarigen
volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld worden als de kinderre~hter daarvoor
redenen vindt in de ernst van het misdrijf, de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan. Omgekeerd kunnen jonge verdachten van 18 tot 20 jaar in bijzondere omstandigheden veroordeeld
worden volgens het jeugdstrafrecht.

I 02 Post hoc: drogredenering waarbij een causaal verband verondersteld wordt russen twee
zaken die elkaar in tijd opvolgen.
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Veranderingen in wetgeving
Bepaalde wettelijke aanpassing zouden rekening moeten houden met het grote aantal jeugdige daders die hun criminele carrière tot in de volwassenheid continueren.
Politici en onderzoekers hebben verschillende voorstellen gedaan:
1. verhoging van de leeftijd waarop het volwassenenstrafrecht wordt toegepast;
2. verzwaring van sancties, vooral voor bepaalde delicten, minimale duur van straffen en langere detentie;
3. instelling van speciale rechtbanken voor jongvolwassenen.
Drie hoofdvragen in dit verband zijn: Houden wettelijke grenzen rekening met de
ontwikkeling van cognitieve controle (of verlaagde impulsiviteit) van jongeren? Is het
wettelijk systeem relevant voor het verbeteren van die cognitieve controle of vindt hun
cognitieve ontwikkeling plaats los van de justitiële systemen voor jongeren en volwassenen? Wtit zou het nut zijn van wetgeving die minimum- of langere straffen voorschrijft
voor jonge daders? Die laatste vraag is bijzonder prangend vanwege de lange duur van
het traject van aanhouding tot berechting en detentie. Veel jongeren zullen mogelijk
in de loop van dat traject al de piek van hun criminele activiteit bereikt hebben en
zich op de dalende lijn van de leeftijd-criminaliteitscurve bevinden.
J. Verhoging van de leeftijd waarop het volwassenstrafrecht wordt toegepast. Sinds de
Engelstalige versie van dit boek verscheen (Loeber e.a. 2012), is er in 2014 nieuwe
wetgeving aangenomen in Nederland om de grens van het jeugdstrafrecht te verhogen tot 23 jaar. Bij 18- tot 23-jarigen is het nu mogelijk vanwege de persoon van
de dader of de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd, te besluiten het
jeugdstrafrecht toe te passen. Het uitgangspunt is evenwel het volwassenenstrafrecht. Deze bijzondere vernieuwing past heel goed bij de visie, onderzoeksresultaten
en aanbevelingen van het huidige boek. Deze verhoging kan voordelen hebben, zelfs
als het zich beperkt tot misdrijven en de categorie minder ernstige misdrijven. In
Nederland zijn in dit verband geen kosten-batenanalyses uitgevoerd. Volgens een
Engels rapport (Barrow Cadbury Trust, 2009) zullen jongeren die op basis van een
assessment van 'maturity' berecht worden onder het jeugd- in plaats van het volwassenenstrafrecht, de samenleving 420 pond (= 500 euro) besparen. Meer kostenbatenanalyses zijn nodig om het rendement te berekenen van een verhoging van de
maximum leeftijd waarop het jeugdstrafrecht van toepassing is van naar 23, zoals in
Nederland onder bepaalde omstandigheden sinds april 2014 het geval is.
2. Verzwaring van sancties, met name door uitsluiting van bepaalde delicten, verwijzen
van jeugdige verdachten naar de rechtbank voor volwassenen, langere straffen en langere
opsluiting. In hun wens de strijd aan te gaan met criminaliteit beantwoorden wet-
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gevers vaak de roep om zwaardere sancties (of roepen daar zelf om). Het gaat dan
om langere straffen, hogere minimumstraffen en wetgeving om bepaalde delicten
uit het jeugdstrafrecht te halen en om jongeren die zulke delicten gepleegd hebben
te berechten door de volwassenenrechtbank, waarmee jongeren in feite onder de
jurisdictie daarvan geplaatst worden (zie Howell e.a., 2012). De motivatie van de
wetgever voor zulke wijzigingen wordt vaak eerder ingegeven door een appel van
burgers die actie willen en door noties van vergelding dan door geloof in rehabilitatie of empirische gegevens betreffende recidive en de leeftijd-criminaliteitscurve.
Het meeste onderzoek maakt duidelijk dat er geen bewijs is dat langere opsluiting
ertoe leidt dat plegers van ernstige delicten minder recidiveren (Lipsey & Cullen,
2007; Loughran e.a., 2009; Mulvey, 2011). Een gangbare maar onjuiste opvatting
onder pleiters voor langere straffen is dat er een constant aantal daders is en dat
detentie van zulke mensen daarom criminaliteit in het publieke domein terugdringt
en buurten veiliger maakt. Maar de aanname van een constant aantal daders klopt
nu juist niet voor daders in de overgangsperiode van adolescentie naar volwassenheid wanneer hun delictfrequentie afneemt (zie Piquero e.a., 2012). Onderzoek van
Loughran en anderen (2009) impliceert dat langere gevangenisstraffen, bijvoorbeeld
door jongeren voor bepaalde delicten voor de volwassenenrechtbank te dagen, waarschijnlijk niet leiden tot vermindering van recidive onder ernstige jeugdcriminelen.
3. De oprichting van speciale rechtbanken voor jongvolwassen verdachten. Dünkel en
Pruin (2012) wijzen erop dat de International Association ofPenal Law in 2004 een
slotresolutie aannam die stelt dat de toepasbaarheid van speciale voorzieningen voor
jeugdige daders uitgebreid kan worden tot de leeftijd van 25 jaar. In Duitsland vallen alle 18- tot 21-jarigen sinds 1953 onder de jurisdictie van de jeugdrechter, wat
het mogelijk maakt rekening te houden met de behoeften van de jongvolwassene en
(reclasserings)maatregelen voor jeugdigen toe te passen. Of de jongvolwassene een
jeugd- of volwassenensanctie opgelegd krijgt, hangt af van factoren als diens morele
en psychologische ontwikkeling en de aard van het delict (dat wordt bijvoorbeeld
als dat van een jeugdige beschouwd als het spontaan, niet-gepland en uit woede
gepleegd is). De praktijk in Duitsland beantwoordt daarmee aan de aanbeveling van
de Raad voor Europa uit 2003 die voorstelt dat jongvolwassen daders onder de 21
op dezelfde manier behandeld worden als jongere daders, wanneer de rechter van
mening is dat ze niet zo ontwikkeld en verantwoordelijk voor hun daden zijn als
volgroeide volwassenen (Dünkel & Pruin, 2012).
Enkele andere Europese landen, onder andere Zweden en Oostenrijk, kennen aparte
voorzieningen voor de berechting van jongvolwassenen en aparte instellingen voor
18- tot 21-jarigen (zie Transition to Adult Alliance, 2010). Nederland, de Scan-
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dinavische landen en de landen van het voormalige Joegoslavië hebben speciale
voorzieningen voor jongvolwassenen als onderdeel van de algemene strafwet of ze
kennen de mogelijkheid de eisen van de volwassenenstrafwet niet van toepassing te
verklaren of volwassen straffen te beperken. In Zwitserland kunnen jongvolwassen
tot hun 25e behandeld worden als jeugdigen, in Zweden kan dat tot 21 jaar. Alle
Finse daders onder de 21 worden door reclassering en gevangeniswezen als jeugdige
personen beschouwd.
Niet alleen in Scandinavië, maar ook in 18 andere Europese landen, waaronder
Oostenrijk, Duitsland en Nederland, worden daders van 18 tot en met 20 jaar met
meer welwillendheid behandeld dan oudere, volwassen daders. Naar het effect van
zulke interventies bestaat óf geen systematisch onderzoek óf onderzoek met conflicterende uitkomsten.
In Engeland en Wales, verandert, net als in de Verenigde Staten, de gerechtelijke behandeling van criminelen verregaand vanaf het 18e levensjaar. Van het justitiële systeem voor jeugdigen met meer nadruk op rehabilitatie, komen jongeren dan terecht
in het strafrechtsysteem voor volwassenen dat meer op straf gericht is. Er bestaan
echter wel enkele speciale voorzieningen voor jongvolwassen daders (18- tot en met
20-jarigen). Ze worden niet naar een gevangenis gestuurd maar naar inrichting voor
jeugdige criminelen en hun vrijheidsstraf wordt gevolgd door wettelijk verplicht
reclasseringstoezicht. Als ze 21 zijn worden daders als volledig volwassen en volledig
verantwoordelijk voor hun daden beschouwd.
Omdat er zorgen bestonden over de behandeling van jongvolwassen delinquenten
in Engeland en Wales, werd in 2005 door een onafhankelijke onderzoekscommissie het rapport Lost in Transition uitgebracht (Barrow Cadbury Trust, 2005). De
commissie vroeg vooral aandacht voor het feit dat alle delinquenten vanaf 18 jaar
als volwassenen werden beschouwd en dat de rechters bij de bepaling van de strafmaat niet verplicht waren rekening te houden met de geestelijke onvolgroeidheid
van verdachten van 21 jaar of ouder. De commissie nam stelling tegen het gebruik
van geboortedata als arbitraire bepaler van volwassenheid en was van mening dat er
idealiter maar één Engels strafrechtsysteem voor alle leeftijden zou moeten zijn dat
rekening houdt met de behoeften en de mate van 'rijpheid' van delinquenten van
verschillende leeftijden.
Realistischer was het pleidooi van de commissie voor speciale voorzieningen voor
jongvolwassen daders dat rekening houdt met hun onvolgroeidheid en veranderbaarheid. Ze beval aan in iedere justitiële regio Transition to Adulthood-teams op te
richten om toezicht te houden op de behandeling van jongvolwassen delictplegers
en hun overgang van het justitiële systeem voor jeugdigen naar dat voor volwassenen
te vergemakkelijken. De commissie wees erop dat de meeste jongvolwassen daders
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vanzelf zouden stoppen met criminele activiteiten als ze als twintiger ook geestelijk
volwassen worden. De commissie vermeldde daarnaast dat bijna 70 procent van de
gedetineerde 18- tot 20-jarigen opnieuw veroordeeld werden binnen twee jaar na
vrijlating. Omdat er geen situatie is om mee te vergelijken, bewijst dat cijfer op zich
overigens niet dat justitiële jeugdinrichtingen ineffectief of averechts werken. De
commissie beval verder aan dat rechters rekening houden met de emotionele rijpheid van jongvolwassen criminelen en dat deskundigen ten behoeve van de rechtbank daarvoor een assessment uitvoeren.
In 2009 publiceerde de Transition to Adulthood Alliance (www.t2a.org.uk) A New
Start (Helyar-Cardwell, 2009a) en het Young Adult Manifesto (Helyar-Cardwell,
2009b). Het manifest beveelt aan dat jongvolwassen daders van 18 tot 24 jaar als
een aparte categorie worden erkend. Het pleit ervoor dat de overheid bedenkt hoe
bij de berechting van jongvolwassen door de rechtbank rekening kan gehouden worden met het niveau van rijping en ontwikkeling en dat de overheid een pilot uit laat
voeren met een rijpings-assessment-instrument voor gebruik in het strafrechtelijke
systeem. Daarnaast bevelen de opstellers van het manifest aan om jongvolwassenen
meer weg te houden van de rechtbank, het gebruik van herstelrecht uit te breiden,
korte straffen voor niet-gewelddadige daders af te schaffen en meer steun in de buurt
te geven om om te gaan met drugs, alcohol en geestelijke gezondheids- en werkgelegenheidsproblemen van jongvolwassen delinquenten (zie Allen, 2012).
In Nederland stelden twee commissies, de Commissie Wiarda in 1971 en de Commissie Anneveldt in 1982, voor om een apart justitieel systeem te ontwikkelen voor
oudere jongeren en jongvolwassenen. De laatstgenoemde commissie benadrukte dat
ontwikkeling naar volwassenheid een geleidelijk proces is en dat er daarom een wettelijk overgangssysteem nodig is dat fungeert als brug tussen het justitiële systeem
voor jeugdigen en dat voor volwassenen (hoofdstuk 7). De regering nam dat voorstel
niet over.. Recentelijk hebben verschillende wetenschappers gepleit voor een nieuw
Nederlands justitieel systeem voor adolescenten en jongvolwassenen (Doreleijers &
Fokkens, 2010), maar anderen zijn daar sceptisch over onder verwijzing naar het
huidige op straffen gericht Nederlandse politieke klimaat (Hoekendijk & Niemeijer,
2010), dat juist strengere straffen voor jongeren in dat nieuwe systeem mogelijk zou
kunnen maken. Twee redenen, hieronder nader besproken, ondersteunen het creëren van zulke speciale rechtbanken: (i) onvolgroeidheid als verzachtende omstandigheid; en (ii) de ontwikkelingsbehoeften van jongeren.
(i) Onvolgroeidheid als verzachtende omstandigheid. We hebben al gewezen op de beperktere vaardigheden van jonge en jongvolwassen delinquenten. We noemen drie
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redenen waarom overheden jongeren die delicten hebben begaan niet zo zwaar zouden moeten straffen als volwassenen:
• Het onvolgroeide beoordelingsvermogen en de geringere zelfcontrole van jongeren leiden ertoe dat ze impulsief en zonder volledige erkenning van de gevolgen
handelen en verminderen daardoor hun schuldigheid.
• Jongeren zijn meer dan volwassenen gevoelig voor negatieve beïnvloeding door
leeftijdgenoten wat hun criminele verantwoordelijkheid vermindert.
• De persoonlijkheden van jongeren zijn minder goed en volledig gevormd dan
die van volwassenen en de door hen gepleegde delicten zijn daarom minder betrouwbaar bewijs van een 'verdorven karakter'.
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de gemeenschap, familieleden en maatschappelijke organisaties. Die kunnen beginnen met de opbouw van een positief netwerk dat de jongere na vrijlating kan
ondersteunen. Deze strategieën zouden vooral gericht moeten zijn op voorzien
in continue zorg, een consistente invoering en, waar dat gewenst is, een duur
van minimaal zes tot twaalf maanden, de periode waarin het risico op recidive en
terugkeer naar de gevangenis het grootst zijn.
Samenvattend: de wettelijke en praktische strategieën die worden voorgesteld zijn
divers, variërend in voor- en nadelen en bekende en onbekende kosten en baten.

1/.3 Antwoorden van het rechtssysteem
Om deze redenen moet de beperktere verantwoordelijkheid van jongeren leiden
tot mildere sancties om straffen die schade berokkenen te voorkomen en ruimte
te houden voor verandering en herstel. Onderzoek wijst erop dat deze beperkte
capaciteiten gelden voor jonge en jongvolwassen daders tot ongeveer 25 jaar (Feld,
2008; Loeber e.a., 2008; Mears & Travis, 2004). Op de vorige pagina's noemden
we de voorbeelden uit verschillende Europese landen die hier rekening mee houden
door de instelling van specifieke rechtsprocedures en instellingen voor jongvolwassen delictplegers.

(ii) Ontwikkelingsbehoeften van jongeren. Deze schragen de tweede categorie van factoren die de instelling van speciale rechtbanken voor jongvolwassen (Young Offender
Courts) ondersteunen. Personen hebben in de late adolescentie (16 tot 19 jaar) en
de vroege volwassenheid (20 tot 25 jaar) specifieke ontwikkelingsbehoeften (Loeber
& Farrington, 1998, 2001; Loeber e.a., 2008) waaraan de strafrechter niet tegemoet
kan komen. Dat betreft (Mears & Travis, 2004, p.16): Programma's of interventies
gericht op ontwikkeling van vaardigheden die verband houden met een succesvolle
overgang naar volwassenheid, zoals vaardigheden voor het leven (life skills), opleiding en vakonderwijs. Programmàs op deze gebieden zouden gebaseerd moeten zijn
op de veerkracht en unieke kracht van iedere jongere.
1. De aanpassing om programma's aan de unieke omstandigheden van jeugdige
personen zou ook rekening moeten houden met leeftijd, sekse, etniciteit en de
diverse etnische en culturele dimensies van de gemeenschap waarnaar hij of zij
na eventuele detentie terugkeert. Ze zouden ook rekening moeten houden met
enige vorm van geestelijke of lichamelijke verslaving die een succesvolle terugkeer naar die gemeenschap in de weg kan staan.
2. Een van de sleutelstrategieën om een positieve ontwikkeling van jongeren te stimuleren, is het in een vroeg stadium van de detentie betrekken van groepen uit
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Er bestaat veel onzekerheid over de manier waarop het rechtssysteem voor jonge
mensen -zowel het jeugdstrafrecht als het commune strafrecht - bijdraagt aan vermindering van recidive. We bespreken enkele kernvragen.

Hoe gaat het Nederlandse rechtssysteem om met criminaliteit van jongeren en
jongvolwassenen?
Van der Laan en anderen (hoofdstuk 8) analyseerden politie- en justitiegegevens
en zelfrapportage-gegevens van adolescenten en jongvolwassenen. Ze stelden vast
dat de kans verdacht te worden van een misdrijf voor jongvolwassenen groter was
dan voor adolescenten en volwassenen. Die uitkomst wijkt af van eerder onderzoek
waaruit bleek dat de criminaliteitscijfers het hoogst waren onder (oudere) adolescenten. Van der Laan en collega's vermoeden dat het grotere aantal adolescenten dat
niet vervolgd wordt hiervoor de verklaring kan zijn. De Nederlandse politie heeft
de bevoegdheid minderjarigen door te sturen naar Bureau Halt (voor een werken leerstraf) of weg te sturen na een berisping. Delicten van jongvolwassenen zijn
vergelijkbaar met die van volwassenen; het meest gangbaar zijn verkeersdelicten,
overvallen en ernstige vermogensdelicten. De sancties van het Openbaar Ministerie
of opgelegd door de rechtbank zijn ook vergelijkbaar. Terwijl jongvolwassenen en
volwassenen verhoudingsgewijs vaak boete krijgen, krijgen adolescenten vaker een
taakstraf opgelegd.

Wat weten we van de relatieve effectiviteit van het (jeugd)rechtssysteem in het
terugdringen van recidive?
Howell en anderen (2012) bekeken wat hierover bekend is uit Amerikaans onderzoek. Allereerst wijzen ze erop dat aanhoudingen, veroordelingen en detentie van
jongeren en volwassenen vaak leiden tot een toename van criminele activiteiten (zie
bijvoorbeeld Huizinga & Henry, 2008; Killias e.a., 2000; Nieuwbeerta e.a., 2009).
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Jongeren in gevangenissen voor volwassenen plaatsen leidt gewoonlijk ook eerder tot
toename in plaats van vermindering van recidive (zie bijvoorbeeld Kuchik, 2006),
mogelijk omdat maar 10 procent van die gevangenissen enige vorm van begeleiding
of behandeling aanbiedt. Ten tweede concluderen ze dat jongeren die in een gevangenis voor volwassenen zijn geplaatst eerder en vaker recidiveren en ernstiger delicten plegen dan leeftijdgenoten die in jeugdinrichting verblijven (zie bijvoorbeeld
Bishop & Frazier, 2000). Als derde conclusie halen ze de US. Centers for Disease
Control Task Force (McGowan e.a., 2007) aan die stelt dat jongeren die ervaring
opdoen met het strafrechtelijk stelsel voor volwassenen na vrijlating meer gewelddadige misdrijven begaan dan jongeren die het jeugdstelsel hebben doorlopen. Ten
vierde stellen Howell cum suis vast dat wetswijzigingen en de doorverwijzing naar
het systeem voor volwassenen geen specifiek en geen algemeen afschrikwekkend effect ressorteren (zie bijvoorbeeld Redding, 2008).
Al met al lijkt het duidelijk dat de meer op rehabilitatie gerichte benadering van het
jeugdstrafrecht meer succes heeft bij jongeren dan de meer op vergelding gerichte
benadering van strafrecht voor volwassenen. Het lijkt waarschijnlijk dat een meer
op resocialisatie en rehabilitatie gerichte aanpak ook meer succes zal hebben bij
jongvolwassen delinquenten.

Waarmee kunnen we een speciale behandeling van jongeren tot volwassenen
rechtvaardigen?
De belangrijkste rechtvaardiging voor een speciale aanpak van jeugdige criminelen
is dat jongeren niet volledig verantwoordelijk en schuldig gehouden kunnen worden
voor hun gedrag, omdat ze onvolgroeid zijn, impulsiever reageren, over een zwakkere zelfcontrole en zwakkere cognitieve vaardigheden beschikken, minder goed de
gevolgen van hun daden overzien en in het algemeen minder vaardig zijn in het nemen van besluiten. Daarnaast zijn ze gevoeliger voor de invloed van leeftijdgenoten
en is het minder waarschijnlijk dat hun delictgedrag wijst op diepgewortelde criminele gewoonten. Howell en collega's (2012, zie ook paragraafl.2 van dit hoofdstuk)
wijzen erop dat psychosociale vaardigheden die besluitvorming en het nemen van
risico's verbeteren - zoals impulscontrole, regulering van emoties, uitstel van beloning en weerstand tegen invloed van leeftijdgenoten - zich verder ontwikkelen tot
ver in de vroege volwassenheid (zie Steinberg, 2004).
Howell cum suis (2012) geven ook aan dat dezelfde ontwikkelingskenmerken die
de verantwoordelijkheid van jongeren voor hun delicten verminderen dat ook doen
voor hun competentie inzake de berechting of hun vaardigheid wettelijke procedures te begrijpen. Met name voor jongeren met een lage intelligentie, verstandelijke
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beperking of psychische stoornis is het moeilijk te begrijpen wat er allemaal rond en
tijdens een rechtszaak plaatsvindt.
Ook voor jongvolwassen daders gelden veel van de hiervoor genoemde argumenten
voor verminderde verantwoordelijkheid en beperkt begrip van de rechtsgang. Daarom is het voor een specifiek op jongvolwassen daders gerichte aanpak van berechting
en behandeling belangrijk dat het gebaseerd is op een assessment van competenties
en verantwoordelijkheid.
Gezien al het empirische onderzoek dat Howell en zijn collega's onderzocht hebben,
bevelen we aan experimenten op te zetten om de effectiviteit te beoordelen van speciale voorzieningen voor de berechting en behandeling van jongvolwassen verdachten. Mogelijk roept dat weerstand op omdat het 'soft on crime' suggereert, maar als
een meer op jongeren gerichte resocialiserende benadering meer effect sorteert in het
terugdringen van recidive van jongeren dan de vergeldingsbenadering voor volwassenen, dan is dat in het belang van de jongere (constructieve toekomst), een veiliger
samenleving en dat van de belastingbetaler (minder kosten) ..

/1.4 Preventie en interventie buiten het justitiële systeem
Programmàs en interventies in de preventieve en geestelijke gezondheidszorg worden doorgaans ingezet nog voor of zodra gedragsproblemen zich manifesteren. Ze
worden doorgaans eerder ingezet dan programma's in een (scraflrechcelijke context.
Een belangrijke vraag is dan of deze niet-justitiële programmàs de kans op delinquentie en op het eventueel volharden in crimineel gedrag tussen adolescentie en
vroege volwassenheid doen afnemen (zie hoofdstukken 9 en 10; Welsh e.a., 2012).
Dekovié en anderen (hoofdstuk 9) maakten een overzicht van onderzoeken naar
het effect van programma's voor jonge kinderen en kinderen in de middenleeftijd
op crimineel gedrag in de (vroege) volwassenheid. Er bleken maar acht kwalitatief
hoogstaande onderzoeken naar langetermijneffecten beschikbaar, alle van buiten
Nederland. In het algemeen hadden de programma's een positief effect: in zeven van
de acht onderzoeken waren de criminaliteitscijfers onder de experimentele groep
lager dan onder de controlegroep.

Hoe effectief zijn gezinsgerichte programma's in de kinderjaren in terugdringing van
criminaliteit in de vroege volwassenheid?
Dekovié en collega's (hoofdstuk 9) maken melding van de Cambridge-Somerville
Youth Study, een longitudinaal-experimenteel onderzoek dat tot doel had criminaliteit onder jongens in Oost-Massachusetts te voorkomen (zie bijvoorbeeld McCord,
1978). Hoewel het programma niet exclusief op het gezin gericht was, kende het een
gezinscomponent die bestond uit op maat gesneden ondersteuning door begelei-
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ders. De jongens kregen bovendien hulp bij het leren en medische of psychiatrische
zorg; een kwart van hen werd op zomerkamp gestuurd. Dit programma bleek niet
effectief.
Welsh cum suis (2012) onderzochten vroegtijdig onderwijs en onderwijsondersteuning aan kinderen in het kader van thuisbezoeken tijdens de zwangerschap en babytijd. Het maakte deel uit van een gerandomiseerd experiment door Olds en collega's
om het Elmira (NY) Nurse Family Partnership-programma te evalueren. Op hun
l 5e bleken kinderen van hoog-risico moeders die thuisbezoeken kregen significant
minder vaak aangehouden te zijn dan kinderen uit de controlegroep. Dat gold nog
steeds bij een follow-up op 19-jarige leeftijd, maar alleen nog voor de meisjes. Er
is dus enig bewijs dat vroege interventies tijdens de kinderjaren latere criminaliteit
kunnen voorkomen. Daarbij moeten we aantekenen dat een meta-analyse aantoont
dat het effect van programma's gericht op gezinsondersteuning geringer was in vergelijking met programma's gericht op sociale en gedragsvaardigheden (hoofdstuk 9).

Hoe effectief zijn individueel gerichte programma's in de kinderjaren in het
terugdringing van criminaliteit in de vroege volwassenheid?
Het Perry Preschool Program in Ypsilanti, Michigan is een in de jaren zestig van de
vorige eeuw opgezet programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van 3- en
4-jarigen. Dit heeft gunstige langetermijneffecten. Op 19-jarige leeftijd waren de
kinderen uit de experimentele groep minder vaak aangehouden, hadden ze vaker
werk en hadden ze vaker de middelbare school afgemaakt (Berrueta-Clement e.a.,
1984). Op hun 27e telden de deelnemers uit de experimentele half zo veel arrestaties als die uit de controlegeroep (Schweinhart & Weikart, 1993). Vergelijkbare,
positieve langetermijneffecten met betrekking tot politie- en justitiecontacten zijn
behaald met het Child-Parent Center in Chicago voor kansarme kinderen (Reynolds
e.a., 2001, 2007). Dat geldt ook voor het CarolinaAbecedarian Project waarin 3-jarigen fulltime voorschoolse zorg ontvingen (met vooral aandacht voor cognitieve en
taalvaardigheden). Het Perry Preschool-programma is ook in Nederland ingevoerd,
maar er is nog geen effectonderzoek verricht.
De beste programma's voor vroege interventie in de kinderjaren leiden dus tot minder criminaliteit en dat duurt voort tot in de volwassenheid (hoofdstuk 9; Welsh
e.a., 2012).

Hoe effectief zijn op school gerichte interventies in terugdringing van criminaliteit in
de vroege volwassenheid?
Dekovié en anderen (hoofdstuk 9) en Welsh en collega's (2012) rapporteerden de
resultaten van het Seattle Social Development Project dat oudertraining, leerkracht-
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training en vaardigheidstraining voor kinderen, beginnend bij 6 jaar combineerde.
Op hun 27e scoorden de deelnemers aan de interventiegroep significant beter wat
betreft opleiding, inkomen, geestelijke en seksuele gezondheid, maar niet wat betreft middelengebruik of delinquentie (Hawkins e.a., 2008).
Genoemde auteurs noemen ook de gunstige langetermijneffecten van het Good Behavior Game (GBG) op delictgedrag. In GBG leren kinderen in een klassensituatie
hun eigen gedrag en dat van klasgenoten te reguleren. Een langetermijnfollow-up
toonde aan dat deelnemers nog op hun 19e tot 21 e minder gewelddadig en crimineel gedrag vertoonden en minder problemen hadden met drugsgebruik of verslaving (Petras e.a., 2008). In Nederland is het programma ingevoerd en getest onder
de naam Taakspel. Een eerste effectiviteitsonderzoek liet positieve resultaten zien:
verminderde externaliserende gedragsproblemen en verbeteringen in acceptatie door
leeftijdgenoten (Witvliet e.a., 2009).
Sommige op school gerichte interventies hebben geleid tot vermindering van delictgedrag, zelfs tijdens de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid.
Dekovié en anderen vonden in een meta-analyse dat het effect van leervaardigheidsprogramma's geringer was dan van programma's gericht op sociale en gedragsvaardigheden.
Met uitzondering van de Good Behavior Game worden er in Nederland geen preventieprogramma's uitgevoerd voor (jonge) kinderen die effectief criminaliteit in de
late adolescentie en volwassenheid verminderen (hoofdstuk 9). De programmàs zijn
algemeen van aard en houden onvoldoende rekening met de specifieke risico- en
beschermende factoren die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Ook zijn de
interventiedoelen richting ouders van deze programma's onduidelijk. In plaats van
een universele benadering zouden selectiecriteria gebruikt moeten worden die verband houden met antisociaal gedrag. Door het gebrek aan goed evaluatieonderzoek
en het kleine aantal personen in zulk onderzoek, blijven vele vragen over: op welke
leeftijd zou een preventieprogramma idealiter ingezet moeten worden?; welk gedrag
en welke omstandigheden vragen om preventieve maatregelen?; welke elementen
moet het programma bevatten?; en welke kinderen hebben er het meeste baat bij?

Wat zijn de meest effectieve interventies bij daders tussen de 15 en 23jaar?
Onderzoek van interventies in de (late) adolescentie en vroege volwassenheid is om
twee redenen belangrijk. Ten eerste valt te verwachten dat interventies die effectief zijn voor (oudere) jongeren ook waardevol kunnen zijn om criminaliteit van
volwassenen terug te dringen. Dat houdt in dat bepaalde ingrediënten van deze
programma's 'vertaald' worden naar interventies voor volwassenen. Ten tweede, om
vast te stellen welke interventies voor jongeren leiden tot abstinentie, presenteerden
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Dekovié en collega's (hoofdstuk 9) een overzicht van verschillende programma's en
de resultaten daarvan. In vergelijking met op jonge kinderen of op de school gerichte programma's springen enkele verschillen in het oog. Veel programma's richten
zich op jongeren die, in tegenstelling tot schoolkinderen, door justitie vervolgd zijn.
De interventie wordt dan gemengd of 'vervuild' met het proces of de kenmerken
van het justitiële systeem. Een duidelijk voorbeeld zijn de programma's voor gedetineerde jongeren met beperkte mogelijkheden voor gezinsinterventies en beroepsopleiding. Een jongere die in een instelling verblijft, heeft beperkte mogelijkheden
om vaardigheden aan te leren voor zelfstandig wonen en het aangaan van (liefdes)
relaties. Een tweede verschil wordt veroorzaakt door het sterker op de voorgrond treden van individuele risicofactoren tijdens de puberteit en adolescentie. Programmàs
voor jongeren besteden daar dan ook meer aandacht aan. Voor sommige jongeren
leiden zulke risicofactoren, als ze ouder worden, tot de ontwikkeling van geestelijke
gezondheidsproblemen. Veel jonge delinquenten lijden aan meerdere stoornissen
(zie I.2.6) en daarom concentreren sommige programmàs zich op het herstel daarvan. Zo bleek de combinatie van medicijnen en cognitieve gedragstherapie effectief
in het reduceren van ADHD-symptomen. Veel minder is bekend van het reducerende effect op crimineel gedrag van programma's die intellectuele vaardigheden
proberen te versterken.
Een derde verschil hangt samen met het feit dat verwerven van vaardigheden voor een
zelfstandig bestaan en economische zelfstandigheid een cruciale ontwikkelingstaak
is in de adolescentie (Van der Knaap e.a., 2009; Masten e.a., 2006). Zoals Donker
cum suis (hoofdstuk 4) aantonen, is het hebben van werk, ook als dat onregelmatig
is, een beschermende factor die het pad naar volwassen criminaliteit kan onderbreken of afsnijden. Een vierde verschil heeft betrekking op problemen die typisch
beginnen in de puberteit of adolescentie zoals drugsgebruik en tienerzwangerschap.
Hoewel we veel verschillende programma's kennen, weten we weinig van hun effectiviteit als het gaat om stoppen met criminaliteit in de late adolescentie en de vroege
volwassenheid. Schattingen van het aantal recidivisten onder jeugdige gedetineerden lopen uiteen van 30 tot 40 procent (hoofdstuk 8). Zelfs de meest uitgebreide
meta-analytische studies (bijvoorbeeld Lipsey & Derzon, 1998) omvatten geen onderzoeken met langetermijngegevens.
In het streven recidive terug te dringen en de kwaliteit van Nederlandse programma's te verbeteren, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 een accreditatiecommissie (Erkenningscommissie Gedragsinterventies justitie) ingesteld. Deze
commissie erkent interventies als mogelijk effectief, als zij voldoen aan een aantal
kwaliteitscriteria en als zij onderzocht worden volgens een passend experimenteel
onderzoeksdesign. Tot de inmiddels erkende programmàs behoren twee gezinsge-
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richte interventies die in de Verenigde Staten eerder grondig geëvalueerd zijn: Multi
Systeem Therapie (MST) en functionele gezinstherapie (Functional Family Therapy,
FFT).
Hoe effectief zijn interventies met jonge delinquenten van 14 tot 17jaar om te
voorkomen dat ze doorgaan met criminaliteit in de vroege volwassenheid?
Welsh en anderen (2012) wijzen er op dat er sterke aanwijzingen bestaan dat MST
effectief is om latere delinquentie te voorkomen. In een langetermijn follow up-onderzoek tussen 14 en 28 jaar van een gerandomiseerd experiment, vonden Schaeffer
en Borduin (2005) dat MST-deelnemers lagere recidivecijfers kenden (50 tegenover
81 procent), inclusief lagere cijfers voor nieuwe aanhoudingen voor gewelddadige
delicten (14 tegenover 30 procent). Het aantal dagen dat ze gedetineerd waren in
penitentiaire inrichtingen voor volwassenen lag onder de MST-deelnemers ook 57
procent lager.
Ook voor FFT worden gunstige resultaten gerapporteerd. Gordon en anderen
(1995) deden follow up-onderzoek bij de leeftijdscategorie van 15 en 22 jaar en
toonden aan dat FFT effectief was in het voorkomen van een criminele carrière die
doorloopt tot in de vroege volwassenheid. Slechts 9 procent van de FFT-deelnemers
werd opnieuw gearresteerd in vergelijking met 41 procent uit de controlegroep (die
een reclasseringstraject volgde). Voor een derde programma, Multidimensional Treatment Foster Care (MFTC), zijn in kortetermijn follow ups (voor de leeftijd van 15
tot 17 jaar) gunstige effecten aangetoond voor het voorkomen van recidive (Eddy
e.a., 2004; Chamberlain e.a., 2007).
Killias cum suis (hoofdstuk 11) beschrijven verschillende meta-analyses van de effectiviteit van Europese programma's met jonge en jongvolwassen delictplegers. Ze
concluderen dat 'reasoning and rehabilitation' (bewustzijn en individueel herstel)
in het algemeen effectief is om recidive met ongeveer 14 procent terug te dringen
(Tong & Farrington, 2008). Verder blijkt uit een meta-analyse van 17 Europese
programma's door Redondo cum suis (2003) dat recidive verminderde met 18 procent, dat educatieve en recreatieve programma's het meeste effect hadden en dat de
programma's beter werkten voor jonge dan voor jongvolwassen daders. Een later
uitgevoerde meta-analyse van behandelingsprogramma's voor ernstige delinquenten
(Garrido e.a., 2006) concludeert dat recidive terugliep met 7 procent en dat cognitieve gedragsprogramma's het meest effectief bleken.
Wordt de leeftijd-criminaliteitscurve lager door vroege interventies?
Evaluatieonderzoeken kennen geen jaarlijkse follow-ups van behandelde en nietbehandelde jeugdigen gedurende de adolescentie en vroege volwassenheid. Daarom
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kunnen evaluatieonderzoeken niet laten zien in hoeverre interventies de leeftijdcriminaliteitscurve verlagen. Om daaraan tegemoet te komen gebruikten Loeber en
Stallings (2011) longitudinale gegevens van de PYS om te simuleren wat de invloed
is van een interventie op het delictgedrag van risicojongeren. Zij selecteerden jongeren met een hoog risico op het plegen van ernstige rnisdrijven.l'" Het interventiemodel was geïnspireerd door de beste en meest effectieve programma's (Lipsey
& Wilson, 1998) die minimaal een successcore van 30 procent moesten hebben
(Loeber & Stallings, 2011).
Figuur 12.3 toont de vergelijking tussen de leefcijd-criminaliteitscurve voor ernstige
criminaliteit zonder de 'interventie' en de curve met de 'interventie'. De interventie
was gekoppeld aan een substantiële vermindering van ernstige delinquenten met een
vijfde tot een kwart (respectievelijk 21,5 procent en 27,6 procent voor het jongste
en de oudste cohort), met name tussen 11 en 21 jaar. Andere resulcaten (niet te zien
in de figuur) geven aan dat de interventie ook verband hield met een daling van 20
procent aan arrestaties door de politie, 35 procent minder daders en slachtoffers van
levensdelicten en 29 procent verkorting van de detentieduur. De gesimuleerde interventie droeg dus substantieel bij aan het verlagen van de leeftijd-criminaliteitscurve.
Dat resultaat kwam tot stand door minder zelfgerapporteerde ernstige delinquentie
en minder daders en slachtoffers van levensdelicten gedurende de adolescentie en
vroege volwassenheid. De interventie leverde ook baten op door een afname van het
aantal aanhoudingen en veroordelingen.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
leeftijd
-+- geen interventie
-e- olleen interventie bij hoog risico
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Samenvatting van de interventies buiten het justitiële systeem
Er zijn veel interventies beschikbaar buiten het circuit van justitie die recidive terugdringen en voorkomen dat jongeren volharden in crimineel gedrag tussen adolescentie en vroege volwassenheid. De resultaten wijzen erop dat interventies leiden
tot verlaging van de leeftijd-criminaliteitscurve. Vooral programma's die zich richten
op risicofactoren van kind én gezin lijken veelbelovend (hoofdstuk 9). Een recente
meta-analyse van Dekovié en collega's (hoofdstuk 9) maakt duidelijk dat sommige
kinderen meer profiteren van vroege programma's als het gaat om vermindering
van delinquentie in de vroege volwassenheid (inclusief kinderen die veel risico lopen en kinderen met een lage sociaaleconomische status). Korre en meer intensieve
programma's sorteren een sterker effect. Programma's gericht op sociale en gedragsvaardigheden leveren betere resulcaten op dan programma's gericht op intellectuele
vaardigheden of gezinsondersteuning. Er bestaat grote behoefte aan programma's
voor kinderen met een lage intelligentie om hun impulsiviteit te verminderen (Koolhof e.a., 2007). Gezien het feit dat empirisch onderzoek naar langetermijneffecten
in Nederland schaars is of ontbreekt, zijn verder in de tijd strekkende follow-up
onderzoeken nodig (hoofdstuk 9).

Hoe effectiefzijn arbeidsmarktinterventies in terugdringing van criminaliteit in de
vroege volwassenheid?
Welsh cum suis (2012) deden onderzoek naar het landelijk uitgevoerde USjob Corpsprogamma, bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren van risicojongeren tussen de 16 en 24 jaar. Ze concluderen dat het effectief is in het reduceren
van criminaliteit en het verbeteren van onderwijsprestaties (Schochet e.a., 2008).
Tegelijk was het ondersteunde arbeidsprogramma effectief in terugdringen van criminaliteit en verbetering van de werkgelegenheid voor ex-delinquenten boven de 26
(Uggen, 2000). Killias en collega's (hoofdstuk 11) doen verslag van een grootschalig
werkgelegenheidsexperiment in Denemarken waaruit bleek dat intensieve training
van werklozen leidde tot een significante daling in delictgedrag. Er is derhalve bewijs
dat arbeidsmarktinterventies criminaliteit terugdringen in de overgangsperiode van
adolescentie naar vroege volwassenheid.

Hoe effectief is herstelrecht in terugdringing van criminaliteit in de vroege
volwassenheid?

Figuur 12.3 Leeftijd-criminaliteitscurve van zelf-gerapporteerde delinquentie voor en na gesimuleerde interventie bij hoogrisico-deelnemers (PYS; jongste en oudste cohorten) (Loeber & Stallings, 2011)

Welsh cum suis (2012) vonden één evaluatie van herstelrecht!" met een meting van
delictgedrag in de vroege volwassenheid. Bergseth en Bouffard (2007) vergeleken

103 Voor hoe ze dat deden zie Loeber en Stallings, 2011 en heel in het kort de Engelse editie
van dit boek, p.382.

104 In het herstelrecht staat het slachtoffer centraal en gaat het er om de schade die door een
misdrijf is aangericht te herstellen.
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herstelrecht met de traditionele strafrechtsgang. In een follow-up tussen de leeftijden van 15 en 19 jaar voorspelde afdoening door herstelrecht gemiddeld een iets
lagere criminaliteit.
Hebben programma's hetzelfde effect voor jongeren en volwassenen?
Als interventies hetzelfde effect hebben op jongeren en volwassenen, dan hebben ze
die waarschijnlijk ook op jongvolwassenen, zelfs als ze niet specifiek voor die groep
geëvalueerd zijn. Welsh en anderen (2012) concluderen dat programma's in het algemeen voor jongeren en volwassenen hetzelfde resultaat opleveren. Dat geldt voor
cognitieve gedragstherapie (Landenberger & Lipsey, 2005), behandelprogramma's
voor drugsgebruik (Mitchell e.a., 2006) en behandelprogramma's voor zedendelinquenten (Hanson e.a., 2001). Anders ligt het voor programma's voor onderwijs,
beroepsopleiding en werkgelegenheid. Daarvan is het effect, volgens Welsh en collega's, groter voor volwassenen dan voor jongeren en volgens een review van Europese
programma's (Redondo e.a., 2003) groter voor jongeren dan voor jongvolwassenen.
Boendermakers en anderen (hoofdstuk 10) stellen vast dat er in Nederland weliswaar vele, op verschillende vaardigheden gerichte interventies voor adolescenten en
jongvolwassenen bestaan, maar dat die nog niet onderzocht zijn op hun effectiviteit.
Wat weten we van de financiële baten en kosten van de verschillende interventies die
mogelijk criminaliteit in de vroege volwassenheid terugdringen?
Naar aanleiding van onderzoek van het Washington Institute for Public Policy concluderen Welsh cum suis (2012) dat de financiële baten van interventieprogramma's de
kosten vaak overstijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor MTFC (een besparing van 8
dollar op ieder bestede dollar), FFT (10 dollar bespaard per uitgegeven dollar), MST
(3 dollar per uitgegeven dollar), beroepsopleiding in de gevangenis (12 dollar per
uitgegeven dollar), cognitieve gedragstherapie in de gevangenis (22 dollar per uitgegeven dollar), drugsbehandeling in de gevangenis (6 dollar per uitgegeven dollar),
en werkgelegenheidstraining in de gemeenschap (12 dollar bespaard per uitgegeven
dollar). Veel programma's lijken dus niet alleen criminaliteit te verminderen onder
jongvolwassenen, maar ons op de lange termijn ook veel geld te kunnen besparen.
Wat valt er te leren van schaalvergroting van interventieprogramma's?
Voor de invoering van effectieve programma's is het essentieel dat er een schaalvergroting plaatsvindt naar regionale of nationale schaalgrootte. Welsh en collega's
(2010) gaan hier dieper op in en wijzen er op dat zo'n opschaling gepaard gaat met
enkele grote uitdagingen: onvoldoende ontwikkelde infrastructuur van betrokken
diensten, grotere heterogeniteit van de doelgroep en verlies van programma-integri-
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teit (zie ook Dodge, 2009). Ogden en Hagen (2012)105 noemen de manier waarop
in Noorwegen nationale programma's voor terugdringen van jeugdcriminaliteit zijn
ingevoerd een model en inspiratiebron voor grootschalige implementatie van een
wetenschappelijk beproefde praktijk die top-down en bottom-up initiatieven combineert in zowel de kinder- en volwassenenzorg als het justitiële systeem.

ll.5 Seksekwesties
Meisjes en vrouwen maken een substantieel deel uit van de daders. Hun problemen
en behoeften zijn vaak anders dan die van jongens en mannen. Er vale bovendien
over te twisten in welke mate criminele carrières en oorzaken van criminaliteit voor
beide seksen identiek zijn, en of interventies even effectief zijn voor mannelijke
als voor vrouwelijke delinquenten. Hier bespreken we een aantal seksegerelateerde
kernvragen.
I

Wat zijn de sekseverschillen in criminele carrières?
Het is algemeen bekend dat de criminaliteitscijfers onder mannen hoger zijn dan
onder vrouwen (in dit boek nog eens bevestigd door Blokland en Palmen, hoofdstuk
2). Minder weten we over het verschil in de trajecten van crimineel gedrag van beide
seksen. Piquero en anderen (2012) concluderen dat de leeftijd-criminalireirscurve
voor meisjes gewoonlijk eerder piekt dan die voor jongens. Voor 14- en 15-jarigen
zijn de sekseverschillen in delictgedrag echter klein (Moffitt e.a., 2001: Van der Laan
& Blom, 2006). Vrouwelijke daders volharden minder in crimineel gedrag dan mannelijke. Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) stellen vast dat hardnekkige vrouwelijke
daders, hoewel die groep klein is, in de late adolescentie net zo crimineel actief zijn
als hun mannelijke leeftijdgenoten. Kempf-Leonard en anderen (2001) rapporteren
dat, net als onder mannen, een kleine groep levenslange vrouwelijke criminelen
verantwoordelijk is voor een groot deel van de criminaliteit onder volwassenen. We
weten weinig van vrouwen die als volwassenen beginnen met het plegen van delicten
en of er voor een late start aanwijzingen te vinden zijn in het vroegere leven.
In hoeverre variëren trends in officieel geregistreerde criminaliteit naar sekse?
Van der Laan cum suis (hoofdstuk 8) analyseerden langetermijntrends in Nederland van verdachten (politiegegevens) en daders (rechtbankgegevens) en stellen vast
dat het aantal jongvolwassen vrouwelijke daders sterker gestegen is dan het aantal
jongvolwassen mannelijke daders. Dezelfde trend deed zich voor onder verdachten.
Verder deed de scherpste stijging onder jongvolwassen vrouwelijke delinquenten

105 Als appendix opgenomen in de Engelse editie van dit boek; Loeber e.a. (2012) 413-429.
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zich voor tussen 2002 en 2007: 48 procent voor jongvolwassen vrouwen tegenover
33 procent voor adolescente meisjes en 38 procent voor volwassen vrouwen.

Zijn er seksespecifieke theorieën van crimineel gedrag nodig?
Pas nadat feministische criminologen de gangbare theorieën over delinquentie bekritiseerden, omdat die zich exclusief concentreerden op crimineel gedrag van mannen (Daly & Chesney-Lind, 1999), begonnen wetenschappers mogelijke verklaringen te onderzoeken voor sekseverschillen in delinquentie. Tegenover feministische
wetenschappers die de noodzaak van seksespecifieke theorieën onderschrijven (Miller & Mullins, 2009) staan andere onderzoekers die verdedigen dat verklaringen
voor crimineel gedrag onder mannen ook van toepassing zijn voor vrouwen. Er
bestaan ongetwijfeld sekseverschillen in het vóórkomen van risicofactoren, maar de
kernvraag is of er sekseverschillen bestaan in de mate waarin die factoren samenhangen met crimineel gedrag. Uit het tot nu toe verreweg meest uitgebreide onderzoek
hiernaar concluderen Moffitt cum suis (2001) dat er dat op punt in het algemeen
weinig sekseverschillen bestaan.
Het onderzoek naar sekseverschillen in risicofactoren voor criminaliteit is niet consistent. Verschillende onderzoekers brachten dezelfde risicofactoren voor jongens
en meisjes aan het licht (lunger-Tas e.a., 2004; Moffitt e.a., 2001), terwijl andere
daarin sekseverschillen vonden (Hay, 2003; Kroneman e.a., 2009: Van de Rake e.a.,
2005). Een recente Europese overzichtsstudie naar risicofactoren voor vrouwelijke
adolescenten en jongvolwassenen noemt naast vele risicofactoren die voor beide seksen gelden ook unieke factoren die vrouwelijke criminaliteit verklaren (Wong e.a.,
2010). Verder bleken vrouwen vaker internaliserende problemen te hebben en een
groter risico op crimineel gedrag te lopen, als ze te maken hadden gehad met negatieve levensgebeurtenissen en fysieke mishandeling door hun ouders. Moffitt en collega's (2001) vermelden dat jongens meer blootgesteld worden aan neurobiologische
risicofactoren die de kans op hardnekkig deliccgedrag vergroten. Ze concluderen
ook dat vrouwen iets eerder geestelijk volwassen zijn dan mannen en dat als gevolg
daarvan meisjes zich verbinden met oudere mannelijke leeftijdgenoten. Invloed van
leeftijdgenoten kan dan ook de relatief vroege criminaliteitspiek onder meisjes verklaren.
Uit hun vergelijking tussen risicofactoren voor vrouwelijke delinquentie in de V.S.
en Europa concluderen Wong en collega's (2011) dat sommige Amerikaanse bevindingen niet gegeneraliseerd kunnen worden voor Europa. Zo bleek een eenoudergezin in de V.S. een risicofactor voor vrouwelijke delinquentie te zijn, maar voor Europa was dat minder eenduidig. Daarbij moeten we wel aantekenen dat de overgrote
meerderheid van de Europese onderzoeken cross-sectioneel was en dat daarom meer
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onderzoek gewenst is om unieke risicofactoren bij metsJes en jonge vrouwen op
te sporen. Bovendien hebben onderzoekers geen vergelijking gemaakt tussen vrouwelijke adolescenten en vrouwelijke jongvolwassenen, waardoor het onduidelijk is
of er gedurende de overgangsperiode tussen beide levensfasen unieke vrouwelijke
risicofactoren bestaan.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat genetische factoren bij meisjes een grotere rol spelen om stabiel antisociaal gedrag te verklaren dan bij jongens, bij wie omgevingsfactoren belangrijker lijken (Hodgins e.a., 2009; d'Onofrio e.a., 2007), zijn er nog
weinig consistente gegevens beschikbaar over seksespecifieke genetische en biologische invloeden op delictgedrag.

Hebben levensgebeurtenissen, levensovergangen, situationele factoren en
buurtfactoren verschillend effect naar sekse?
Er zijn aanwijzingen dat levensgebeurtenissen en situationele factoren voor mannen
en vrouwen verschillend effect hebben. Bijleveld en collega's (hoofdstuk 5) stellen
bijvoorbeeld vast dat moederschap en huwelijk relatief vroeg plaatsvinden onder
meisjes/jonge vrouwen die hoog scoren op risicofactoren. Huwelijk en ouderschap
vinden weliswaar ook plaats bij hoog-risico jonge mannen, maar minder vaak en
niet zo vroeg. Overigens zijn gegevens over ouderschap van mannen niet altijd betrouwbaar.
Wat huwelijk betrefr, zijn mannen met een lage intelligentie minder geneigd te
trouwen dan mannen met een normale intelligentie. Vrouwen met een lage intelligentie trouwen juist vaker. Terwijl huwelijk en ouderschap de kans op delinquentie
onder hoog-risico mannen verkleinen, geldt dat niet voor hoog-risico vrouwen. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat vrouwen eerder dan mannen trouwen met een criminele partner (Bersani e.a., 2009), al was het alleen maar, omdat er meer criminele
mannen dan vrouwen op de huwelijksmarkt zijn (Farrington e.a., 1996). Dat sluit
aan bij de bevindingen dat er voor vrouwen een sterkere samenhang tussen een
deviante relatiepartner en crimineel gedrag is gevonden dan voor mannen (Horney
e.a., 2012). Het verband tussen ouderschap en stoppen met criminaliteit blijkt uit
onderzoek ook sterker bij vrouwen dan bij mannen.
Arbeidsbevrediging lijkt onder mannen weer meer verbonden te zijn met een lager
criminaliteitsniveau, maar in het algemeen zijn onderzoeksuitkomsten over de relatie tussen werkgelegenheid en criminaliteit weinig consistent (Horney e.a., 2012).
Tot slot hebben buurtfactoren mogelijk andere gevolgen voor meisjes dan voor jongens (Popkin e.a., 2010).
Het is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is naar sekseverschillen in het effect
van contextuele factoren, omdat eerder onderzoek uitwijst dat contextuele veran-
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<leringen verschillend kunnen uitpakken voor mannen en vrouwen (Horney e.a.,
2012).

Dat roept ook de vraag op in hoeverre screeningsinstrumenten accuraat zijn om het
risico op recidive bij vrouwen in te schatten.

Komen psychische stoornissen meer voor onder jonge vrouwelijke dan mannelijke
delinquenten?

Hoe effectief is het justitiële systeem voor meisjes en jonge vrouwen?
Als meisjes eenmaal onder toezicht staan van de reclassering - in de V.S. veelvoor-

Psychische stoornissen komen meer voor onder jonge vrouwelijke dan onder
mannelijke delinquenten in de justitiële systemen voor jongeren en volwassenen.
Vrouwelijke delinquenten vertonen meestal ook hogere niveaus van comorbiditeit
(tegelijk optredende stoornissen). Het gaat dan om combinaties van seksuele en
fysieke trauma's, depressie, dissociatie en middelengebruik (Bijleveld e.a., 2003;
Hamerlynck e.a., 2008; Hipwell e.a., 2002; Hipwell & Loeber, 2006; Slotboorn
& Bijleveld, 2007). Onderzoek naar verschillen in recidivecijfers tussen mannen en
vrouwen met een of meer stoornissen zijn echter schaars. Een uitzondering is dat
van McReynolds en collega's (201 O) die jongens en meisjes vergeleken met een comorbiditeit van middelengebruik en een hechtingsstoornis, die waren doorverwezen
naar de Texaanse reclassering. De recidive onder de meisjes bleek het viervoudige
van die van de jongens.

komend voor aan leeftijd gebonden vergrijpen ('status offences') als weglopen of
overtreding van de drankenwet -, dan leiden volgende overtredingen van de reclasseringsvoorwaarden en kleinere vergrijpen tot inhechtenisneming (Acoca, 1998;
Chesney-Lind, 1997). Meisjes komen eerder dan jongens vanwege kleine delicten in
detentie terecht. Als meisjes in hechtenis worden genomen, dan lopen ze vaak kans
op verder slachtofferschap: emotionele gevolgen van opsluiting en fysiek en seksueel
misbruik, bedreigingen en intimidatie door medewerkers van de instelling.
Slorboorn en Bijleveld (2007) interviewden gedetineerde vrouwen met kinderen. De
vrouwen rapporteerden vele problemen in hun relaties met andere gedetineerden,
met gevangenismedewerkers, eenzaamheid, psychologische problemen, gezondheidsproblemen en problemen met de gezondheidszorg. Daarnaast waren ze ontevreden over hun dagelijkse activiteiten in de gevangenis en hadden ze problemen
met het ouderschap. Hun kinderen vertoonden ook problemen zoals verminderd
welbevinden, internaliserend en externaliserend probleemgedrag, een verstoord gezinsleven en verwaarlozing (Ezinga & Hissel, 2010). Jonge moeders hebben dus
veel problemen als ze in detentie komen. Ondanks het bestaan van enkele speciale
voorzieningen voor deze groep, lijken de omstandigheden voor deze vrouwen er niet
beter op te worden. We kunnen concluderen dat er nog veel evaluatieonderzoek
nodig is om duidelijk te maken welke interventies effectief zijn voor vrouwen in
justitiële jeugd- en volwasseneninrichtingen.

In hoeverre varieert de voorspellingskracht van risicofactoren, behoeften en
beschermende factoren naar sekse?
Hoge en anderen (2012) en Spanjaard cum suis (hoofdstuk 6) evalueerden een reeks
van screeningsinstrumenten die een rol spelen bij de strafbepaling, verwijzing of
plaatsing of ontslag uit instellingen. Het viel hen op dat die middelen vaak verschillen in hun validiteit voor beide seksen. Van der Put e.a. (2010) analyseerden mogelijke sekseverschillen in risicofactoren bij adolescenten (tot 18 jaar) in relatie tot
recidive binnen twee jaar (tot hun 20e). Ze stelden vast dat de meeste statische en
dynamische risicofactoren voorspellend waren voor recidive voor zowel jongens als
meisjes. Vrouw-specifieke factoren bleken echter vooral voor te komen in het gezinsdomein en betroffen ouders met justitiële contacten, alcohol- en/of drugsmisbruik
van de ouders, slachtofferschap van misbruik, en alcohol- en/of drugsmisbruik van
de adolescent zelf Het aantal problemen in het gezinsdomein liep voor meisjes ook
hoger op. Vaak was er sprake van ernstige zaken rond misbruik en ingrijpen door de
kinderbescherming (Van der Put e.a., 2010).
In hoeverre er sekseverschillen bestaan in risicofactoren, behoeften en beschermende
factoren tijdens de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid, is onbekend. Hoge cum suis (2012) concluderen dat meer informatie nodig is over de relatie van die factoren en behoeften tot criminele activiteiten in die overgangsperiode.
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Treden er sekseverschillen op in de effectiviteit van interventies buiten het justitiële
systeem?
Onderzoek toont aan dat seksespecifieke interventies zeldzaam zijn en dat onderzoek
naar de effectiviteit van reguliere interventies met meisjes/jonge vrouwen schaars is
(Hipwell & Loeber, 2006; Zalm e.a., 2009). Een recente meta-analyse concludeert
echter dat generieke programma's (zoals cognitieve gedragstherapie en individuele
begeleiding) ongeveer even effectief zijn voor mannelijke als voor vrouwelijke deelnemers (Lipsey, 2009). Hipwell en Loeber (2006) tonen aan dat er aanwijzingen
bestaan dat specifiek voor vrouwelijke delinquenten ontworpen interventies en op
verschillende gebieden gerichte interventies effectief zijn voor vrouwelijke adolescenten. Boendermaker en collega's (hoofdstuk 1 O) concluderen in hun review van
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Nederlandse interventies voor jongvolwassenen dat de effecten daarvan onbekend
zijn voor zowel jonge mannen als jonge vrouwen.
Dekovié en collega's (hoofdstuk 9) en Welsh cum suis (2012) vonden een paar effectverschillen naar sekse. De eersten stelden al vast dat de langetermijneffecten
voor jongvolwassenen van preventieprogramma's die ze volgden als (klein) kind onder andere afhankelijk zijn van kenmerken van de deelnemers. Het effect van het
Good Behavior Game-programma bleek significant groter voor mannelijke dan voor
vrouwelijke deelnemers. Piquero en anderen (2006) ontdekten dat vroege interventieprogramma's om zelfcontrole te verbeteren gemiddeld meer effect hadden voor
meisjes dan voor jongens. Ze vonden dat hetzelfde ook gold voor de gemiddelde
effectgrootte voor de vermindering van crimineel gedrag.
Boendermaker en collega's (hoofdstuk 1 O) benadrukken het belang van opvoedingsvaardigheden in interventies voor jongvolwassenen. Dat aspect ontbreekt echter
vaak in interventies die de levens- en sociale vaardigheden van jongvolwassenen
beogen te verbeteren. Gezien het feit dat ongeveer 20 procent van de adolescente
meisjes in justitiële jeugdinrichtingen zwanger is geweest (Hamerlynck, 2008) en
dat de leeftijd waarop kwetsbare vrouwen zwanger worden relatief laag ligt (hoofdstuk 5), is het risico op vroeg moederschap hoog.
Samenvattend: de bevindingen over de effecten van behandelprogramma's voor beide seksen vertonen geen consistent beeld en er is op dit gebied veel onderzoek nodig
om goed te kunnen voorspellen dat interventies toepasselijk zijn voor mannelijke of
vrouwelijke deelnemers.

11.6 Etnische minderheden
Jongvolwassenen uit etnische minderheden zijn in de officiële criminaliteitscijfers
in Nederland oververtegenwoordigd (zie hoofdstukken 2, 5 en 6). Met name jongens van Marokkaanse afkomst springen eruit wat betreft vroege start, frequentie
en hardnekkigheid van hun delictgedrag. Politieregistraties komen ook meer voor
onder Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse meisjes dan onder Nederlandse
meisjes. De oververtegenwoordiging geldt in relatie tot het aandeel in de totale bevolking. Omdat niet-westerse minderheden in Nederland ongeveer 10 procent van
de bevolking uitmaken, nemen de autochtone Nederlandse daders in absolute aantallen het leeuwendeel van alle criminaliteit voor hun rekening.
In 2007 was het aantal verdachten per 1.000 het hoogst onder jongeren van Marokkaanse komaf (107), gevolgd door Antilliaanse (96) en Surinaamse jongeren (82).
Onder jongeren van Nederlandse origine ging het om 30 per 1.000. De leeftijdcriminaliteitscurve voor Marokkanen stijgt sterk tot een piek in de late tienerjaren
die veel hoger ligt dan die voor autochtone jongeren. Hij vertoont vervolgens een
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scherpe daling onder twintigers en dertigers vergelijkbaar met die van de Nederlandse bevolking. Bij Antillianen valt op dat er geen voortdurende dalende lijn na
het 20e jaar zichtbaar is, maar eerder een stabiel niveau dat zich tot ruim voorbij het
40e jaar voortzet. Hun oververtegenwoordiging geldt dus vooral vanaf het 20e jaar.
Verschillen in het soort misdrijven gepleegd door deze minderheidsgroepen verklaart niet de variaties in de leeftijd-criminaliteitscurves (hoofdstuk 2; Jennissen,
2009; hoofdstuk 6). Zo vonden Blokland en Palmen (hoofdstuk 2) dat de criminaliteit hoger lag tijdens de vroege volwassenheid in vergelijking met de jeugdjaren.
Er bestaan veel vragen over de invloed van etniciteit in de overgang van adolescentie naar vroege volwassenheid. Amerikaans onderzoek op dit terrein is slechts
in beperkte mate relevant, omdat de Europese minderheden niet in alle opzichten
vergelijkbaar zijn met die in de Verenigde Staten. Nederlands onderzoek laat zien
dat allochtone jongens/jonge mannen eerder en hoger pieken in de leeftijd-criminaliteirscurve dan zowel allochtone meisjes als autochtone jongens of meisjes.
Etnische verschillen in delictgedrag kunnen mogelijk verklaard worden door verschillen in risicofactoren. Loeber en anderen (2011) tonen aan dat Afro-Amerikaanse jongens slechter scoren op sociaaleconomische en demografische factoren
dan blanke Amerikaanse jongens. Het gaat dan om factoren als een gebroken gezin,
leven van de bijstand, wonen in een slechte buurt en het hebben van een jonge moeder. Andere analyses van de PYS-data hebben aangetoond dat, zodra rekening wordt
gehouden met andere sociale en structurele factoren, de Afro-Amerikaanse etniciteit
geen voorspeller is voor geweld (Loeber e.a., 2011; zie ook Huizinga e.a., 2006) of
voor levensdelicten (Loeber & Farrington, 2011).
Screeningsinstrumenten om het risico van recidive in te schatten, blijken in gelijke
mate effectief voor verschillende etnische groepen (Hoge e.a., 2012; Van der Put,
2011). Amerikaans onderzoek leert dat hetzelfde geldt voor preventie- en interventieprogramma's (Welsh e.a., 2012). Uit een Nederlands onderzoek (Jennissen, 2009)
komt echter naar voren dat gescheiden ouders een sterkere risicofactor vormen voor
autochtone en Antilliaanse jongeren dan voor de andere etnische groepen. Tussen
tweede generatie allochtone en autochtone jongeren is het verschil minder opvallend, omdat scheidingen onder de tweede generatie meer gangbaar zijn.
Er bestaan culturele verschillen ten aanzien van het moment voor levensovergangen of voor het tegemoet komen aan de verantwoordelijkheden en verwachtingen
die verbonden zijn met verschillende volwassen rollen. Die verschillen kunnen bij
etnische minderheidsgroepen de ontwikkeling van criminaliteit beïnvloeden wanneer adolescenten de overgang doormaken naar volwassenheid. Bijleveld en collega's
(hoofdstuk 5) constateren dat zowel mannen als vrouwen uit etnische minderheden
minder vaak werk hebben dan hun autochtone landgenoten. Er zijn meer autochto-
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ne dan allochtone vrouwen getrouwd. Het is ook mogelijk dat andere belemmeringen, zoals culturele conflicten of meningsverschillen of discriminatie op de arbeidsen huwelijksmarkt, het voor jongeren uit etnische minderheidsgroepen moeilijker
maken om een succesvolle overgang naar de volwassenheid te maken.
Bakker cum suis (2005) probeerden de oververtegenwoordiging van etnische jongeren in de criminaliteitscijfers te verklaren vanuit een gebrek aan sociaal kapitaal.
Deze jongeren lijden eronder dat de sociale banden binnen hun eigen etnische groep
zwak zijn of niet bestaan. Het ontbreekt hen aan 'sociale bruggen' naar andere sociale groepen en instituties en daarom kennen ze de normen en verwachtingen daarvan niet en beschikken ze niet over de adequate sociale vaardigheden. Interventies
die gebaseerd zijn op deze inzichten kunnen veelbelovend zijn (Slot, 2010), omdat
het opbouwen van sociaal kapitaal het gebruik impliceert van processen gericht op
training van vaardigheden en kennisvermeerdering, wat betere middelen zijn om
criminaliteit te verminderen dan repressie.

Ill De hoofdpunten
We vertrokken vanuit Arnett's stelling dat er een periode van 'ontluikede volwassenheid' bestaat tussen adolescentie en volwassenheid. We verwachten niet dat zo'n
term bruikbaar is voor toekomstige wettelijke regelgeving, maar dat neemt niet weg
dat de periode tussen adolescentie en volwassenheid in twee opzichten uniek is. Ten
eerste uniek, omdat het aandeel van jonge en jongvolwassen daders in groepen in
de loop van de tijd daalt, zoals de dalende lijn van de leefrijd-criminalireirscurve
duidelijk maakt, om gewoonlijk pas in de vroege volwassenheid vlak te worden.
Ten tweede uniek, omdat de cognitieve en gedragsmatige rijping van jongeren, zoals
blijkt uit hun impulsiviteit en najagen van sensaties, niet voltooid is op hun 18e,
de leeftijd waarop volgens de meeste Europese landen de volwassenheid zou beginnen. Kortom, twee belangrijke indicatoren van volwassenheid, minder delictgedrag
en minder impulsiviteit, sluiten niet aan bij bestaande definities van de minimum
leeftijd voor volwassenheid.
We verdedigen de stelling dat er niets magisch is aan een wettelijke kalenderleeftijd
van volwassenheid en dat die meer gebaseerd is op vooronderstellingen dan op bewijzen. Dat jonge mensen geneigd zijn tot meer impulsiviteit en dat de meerderheid
dat gedrag in de vroege volwassenheid ontgroeit, wordt goed begrepen en erkend
door veel commerciële organisaties, inclusief autoverzekerings- en autoverhuurbedrijven. Politici lijken daarentegen niet te zien dat het voor adolescenten een natuurlijk proces is dat hun criminele gedrag afneemt en hun cognitieve rijpheid toeneemt.
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Op steeds meer gebieden stimuleert of verwacht de overheid dat er gewerkt wordt
met wetenschappelijk beproefde en kosteneffectieve middelen en programma's. In
dat licht bezien wekt het verbazing dat wetenschappelijke kennis over de verknoping
van de leeftijd-criminaliteitscurve en de ontwikkeling van jongeren naar volwassen
rijping in wetgeving en de praktijk van jeugd- en volwassenenstrafrecht vaak wordt
genegeerd (Doreleijers en Fokkens, 2010).
Wetgevers en beleidsmakers kunnen leren van onderzoeksresultaten die aantonen
dat tijdens de adolescentie en vroege volwassenheid steevast een daling in impulsiviteit en criminaliteit optreedt en dat die veranderingen niet goed passen bij de
wettelijke regels die bepalen wanneer de justitiële praktijk voor jeugdigen eindigt en
die voor volwassenen begint. Dat heeft tot gevolg dat veel jongeren die deelnemen
aan impulsief gepleegde delicten van het justitiële systeem voor jeugdigen met zijn
op rehabilitatie gerichte programma's worden doorgeleid naar het justitiële systeem
voor volwassenen dat zich meer kenmerkt door vergelding en lange straffen, resulterend in langere perioden van opsluiting, met minder programma's gericht op
resocialisatie. De situatie is vooral nijpend voor kwetsbare jonge mannen en jonge
vrouwen, zoals degenen met een lage intelligentie die, vergeleken met intelligentere
jongeren, vaak meer tijd nodig hebben om cognitief en gedragsmatig te volgroeien.
Een andere kwetsbare categorie wordt gevormd door daders met ernstige geestelijke
gezondheidsproblemen. Het opsluiten van kwetsbare en minder kwetsbare jonge
delictplegers in gevangenissen voor volwassenen langer dan de periode waarin ze
geneigd zijn tot crimineel gedrag, is vergelijkbaar met het in een ziekenhuis vasthouden van patiënten met fysieke kwalen, als die al lang weer genezen zijn. Beide
zijn voorbeelden van economische verspilling en van onrechtvaardigheid vanuit het
perspectief van mensenrechten.
Er zijn nog twee redenen waarom wetgevers en onderzoekers zich meer met de vroege volwassenheid bezig zouden moeten houden. Ten eerste, omdat het een periode
is waarin slechts een minderheid van de jonge daders volhardt in delinquent gedrag
en uitgroeit tot volwassen criminelen. Ten tweede, omdat er in die leeftijdsfase een
groep is die pas dan begint met criminele activiteiten. In deze periode worden sommige individuen mogelijk gewelddadig, terwijl anderen zich met 'nieuwe' vormen
van criminaliteit gaan bezighouden zoals fraude, mensenhandel, identiteitsfraude,
cybercriminaliteit, elektronische vormen van economische delicten, en prostitutie.
Er bestaat geen simpele remedie voor de problemen die we in dit boek behandelen.
We doen echter een aantal aanbevelingen voor een strategische aanpak voor wetgevers, beleidsmakers, justitie en anderen die met jongeren werken binnen en buiten
het justitieel systeem voor jongeren en die voor volwassenen.
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3. Justitiële afdoeningen moeten rekening houden met zowel de verminderde competentie om procedures van de rechtsgang te begrijpen als verminderde verantwoordelijkheid en schuld vanwege onvoldoende rijping en ontwikkeling. Derhalve zouden een 'verminderde competentie' en een 'verminderde volgroeidheid'
meegewogen moeten worden wanneer jongvolwassenen onder de huidige wet
berecht worden. Tot op zekere hoogte is dat sinds april 2014 met de invoering
van het zogenoemde adolescentenstrafrecht het geval. Bij 18- tot 23-jarigen kan
vanwege de persoon van de dader of de omstandigheden waaronder het delict is
gepleegd besloten worden het jeugdstrafrecht toe te passen. Het uitgangspunt is
evenwel het volwassenenstrafrecht. Naar ons idee zou het omgekeerde - jeugdstrafrecht tenzij - te verkiezen zijn. Ook zou ophogen van de maximum leeftijd
van 23 naar 25 jaar beter aansluiten bij de nieuwe opvattingen over geestelijke
rijping.
4. We zijn er geen voorstander van om minderjarigen te verwijzen naar de rechtbank voor volwassenen. Zo'n doorverwijzing is strijdig met artikel 31 van het
VN-Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. In Nederland gebeurt dat weliswaar steeds minder vaak, maar zou beter helemaal niet meer gebeuren.
5. Vier soorten screeningsinstrumenten moeten ingezet worden om besluitvorming, inclusief die betreffende kwetsbare jeugdgroepen, te optimaliseren:
- Instrumenten om het risico op recidive van een jonge dader te beoordelen en
de rechtbank daarover te informeren. Deze zouden ook bij jongvolwassenen
gebruikt moeten worden.
- Instrumenten om de competentie te beoordelen van een jongere om terecht
te staan.
Instrumenten om de geestelijke gezondheid van jongeren te beoordelen.
Instrumenten om de cognitieve (on)volgroeidheid van een jongere te beoordelen.
Jongeren die drugs en alcohol gebruiken, zouden automatisch doorverwezen moeten worden naar de verslavingszorg.
6. Er zou serieus gekeken moeten worden naar de mogelijkheid van een aparte
kamer in de rechtbank voor jongvolwassen verdachten tussen de 18 en 25 jaar
in te richten, enigszins gemodelleerd naar het Britse voorbeeld van de Young
Offender Courts. Daar zou bepaald kunnen worden of het jeugdstrafrecht kan
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worden toegepast, of eventueel op grond van leeftijd en ontwikkeling aangepaste
(volwassen) sancties worden opgelegd.
7. Zelfcontrole (als tegengestelde van impulsiviteit) is te beïnvloeden en te verbeteren (zie bijvoorbeeld Piquero e.a., 2010b). Interventieprogramma's binnen
en buiten het justitiële systeem laten zien dat het rijpingsproces versneld kan
worden, zodat jongeren met een vertraagde rijping achterstand in kunnen halen.
We bevelen aan zulke programma's in te voeren en toe te passen, bij voorkeur op
vóór de leeftijd van wettelijke aansprakelijkheid (Loeber & Farrington, 2002).
8. Al met al zou het justitiële systeem voor volwassenen eerder een laatste dan een
eerste halte moeten zijn om impulsieve en mentaal onvolgroeide jongeren en
jongvolwassenen te rehabiliteren en te resocialiseren.
Wij pleiten voor een benadering op drie fronten om de meest noodzakelijke verbeteringen te bewerkstelligen, zoals die deels uitgewerkt zijn in bovenstaande aanbevelingen.
Allereerst pleiten we voor interventies gericht op impulsieve jeugd op jonge leeftijd, ruim voordat er contact is met politie en justitie. We verwachten dat de baten
van verminderde impulsiviteit en verhoogde zelfcontrole bij jonge mensen verder
gaan dan alleen minder criminaliteit en vele andere positieve resultaten opleveren
(bijvoorbeeld betere onderwijsprestaties, contacten met leeftijdgenoten en ouders,
intieme relaties).
Ten tweede stellen we voor de wetenschappelijke kennis zoals die onder andere in
dit boek bijeen is gebracht te benutten bij een humane en rechtvaardige toepassing
van het recht. Onnodig strenge en langdurige straffen zijn niet nodig bij jonge en
jongvolwassen delinquenten van wie verwacht mag worden dat hun delictgedrag zal
afnemen of stoppen.
Ten derde pleiten we voor een model in zowel het justitieel systeem voor jeugdigen
als dat voor volwassenen dat plaatsing van delinquenten in een programma en niveaus van toezicht baseert op objectieve risico- en behoefteinschatting en dat geïndividualiseerde behandelings- en begeleidingsplannen ondersteunt die gericht zijn
op verbetering van toekomstig gedrag in plaats van op bestraffing van gedrag in het
verleden. Met zo'n model en geavanceerde zullen justitiële jeugdinrichtingen beter
in staat zijn om adolescenten, die de overgang naar jongvolwassen delinquentie dreigen te maken, op een effectieve manier te controleren en te rehabiliteren.
We concluderen dat jongvolwassen daders tussen de 18 en 24 jaar meer lijken op
jongeren dan op volwassenen als het gaat om kenmerken als executief functioneren,
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impulscontrole, veranderbaarheid, verantwoordelijkheid, vatbaarheid voor invloed
van leeftijdgenoten en competentie met betrekking tot de rechtsgang. Daarom doen
we de volgende beleidsaanbevelingen (sommige in de vorm van alternatieven):
1. Voortbouwend op de ervaringen van de UK Transition to Adulthood Alliance (zie
www.t2a.org.uk) zouden op experimentele basis, al dan niet in enkele regio's,
speciale kamers voor jongvolwassen verdachten van 18 tot 24 jaar in de rechtbanken kunnen worden ingericht. Drie redenen ondersteunen het inrichten van
zulke speciale kamers: (i) voorkomen van excessieve bestraffing van jongeren die
in het justitiële systeem voor volwassenen terechtkomen; (ii) jeugdigheid als verzachtende omstandigheid; (iii) de ontwikkelingsbehoeften van jonge mensen.
De aandacht zou op rehabilitatie en resocialisatie of behandeling in plaats van op
vergelding moeten liggen. Omdat jongeren, die worden doorverwezen naar de
rechtbank voor volwassenen, veelal hogere straffen krijgen en hogere recidivecijfers hebben dan de jongeren die bij de kinderrechter terechtkomen, verwachten
we dat deze speciale kamers voor jongvolwassenen zullen leiden tot vermindering
van recidive en detentie, en dientengevolge geld zullen besparen. Bovendien zouden ze zo ingericht moeten worden dat er minder stigmatiserende effecten van
uitgaan dan berechting onder het strafrecht voor volwassenen.
2. Een tweede mogelijkheid is het opzetten van speciale, alternatieve voorzieningen
voor jongvolwassen daders en daarin programma's op te nemen als cognitieve
gedragstherapie, verslavingszorg, herstelrecht, mentorbegeleiding, onderwijs en
vakopleiding en werkverlof. Het meeste onderzoek levert geen bewijs dat langere
straffen of verlenging van de detentieperiode leidt tot vermindering van de recidive van ernstige criminelen, andere voorzieningen kunnen daar wel in voorzien.
3. Mogelijk maken om 'verminderde volgroeidheid' of' jeugdigheid', en daarmee
geringere schuld en verantwoordelijkheid, als overweging mee te nemen bij het
bepalen van de strafmaat bij jongvolwassenen. In lijn daarmee zouden extreem
lange of zelfs levenslange straffen zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke
invrijheidstelling voor jonge daders onmogelijk moeten zijn.
4. Er moeten risico- en behoefte assessment en screening van jongvolwassen delinquenten komen om de keuze van gepaste maatregelen en interventies te ondersteunen. De screening moet gericht zijn op thema's als executief functioneren en
impulscontrole en risicofactoren zoals lage intelligentie. Jongvolwassen daders
die problemen hebben met alcohol- en drugsgebruik zouden doorverwezen moeten worden naar de verslavingszorg en degenen met geestelijke gezondheidsproblemen de geestelijke gezondheidszorg.
5. Er moeten wetenschappelijk bewezen (evidence based) programma's beschikbaar
zijn voor jongvolwassen daders in de gemeenschap en na hun vrijlating, inclu-
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sief Multi Systeem Therapie, cognitieve gedragstherapie, verslavingszorg, herstelrecht, mentorbegeleiding, onderwijs- en beroepstraining, en programma's zoals
Communities That Care (zie Farrington & Welsh, 2007). Werkgelegenheids- en
relationele vaardigheidsprogramma's zouden aangeboden moeten worden om
stoppen met crimineel gedrag te stimuleren, net als andere programmàs die ongestructureerde levensovergangen, zoals voortijdig schoolverlaten en eenoudertienerzwangerschap, proberen te voorkomen. Ook andere zinvolle programma's
die tot doel hebben kansen voor het plegen van delicten te verminderen, zoals
politiecontrole van hotspots en situationele criminaliteitspreventie, en terugdringen van bendelidmaatschap en drugshandel (met name gericht op buurten
met hoge criminaliteit) zouden bevorderd moeten worden. Daarop aansluitend
zouden, gezien de positieve langetermijneffecten, interventies als Early Nurse
Home Visiting, oudertraining en gezinsgerichte programma's, breder ingevoerd
en gevolgd moeten worden om hun effect op delictgedrag van jongvolwassenen
te beoordelen.
Al deze initiatieven zouden geëvalueerd moeten worden, bij voorkeur experimenteel
(RCT) of quasi-experimenteel, en onderworpen aan kosten-batenanalyses. Onderzoek naar de effectiviteit van programma's moet ook rekening houden met verschillen in leeftijd, sekse en etniciteit.
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