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Abstract 

Jeugdcriminaliteit is een veel besproken probleem in Nederland. In het verleden zijn er al vele 

maatregelen getroffen om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. Ook het huidige kabinet heeft 

als doel jeugdcriminaliteit te voorkomen en recidive te verminderen. Het Jeugd Preventie Team 

(JPT) Zuid-Holland is in 1998 in Dordrecht gestart met een lokale aanpak van 

jeugdcriminaliteit. Het JPT is een samenwerkingsverband tussen Stichting Bureaus Jeugdzorg 

Haaglanden/Zuid-Holland en de politie Zuid-Holland Zuid en bestaat inmiddels meer dan 10 

jaar. Vanaf 2004 was geen onderzoek meer verricht naar de recidive van de cliënten van het 

JPT. Daarom gaf het JPT opnieuw opdracht om de recidive te onderzoeken. Onderzocht zijn 

418 dossiers van cliënten van het JPT in 2007. Tevens is onderzocht welke risicofactoren 

invloed hebben op de strafrechtelijke recidive. De strafrechtelijke recidive van de cliënten van 

het JPT is 29,2%. Dit is binnen de norm van 30% die het JPT zichzelf in het verleden heeft 

gesteld. De zorgrecidive is 7,4%. Doordat er niet eerder onderzoek is gedaan naar de 

zorgrecidive kan dit cijfer niet vergeleken worden met eerdere resultaten. Enkele risicofactoren 

bleken samen te hangen met de kans op strafrechtelijke recidive. Zo bleken jongens vaker te 

recidiveren dan meisjes. Jongeren waarbij gedragsproblemen in het gezin geconstateerd waren, 

hadden een grotere kans om te recidiveren. Ook jongeren zonder zinvolle vrije tijdsbesteding 

bleken vaker te recidiveren. Opvallend resultaat is dat jongeren waarbij problemen in de 

kwaliteit van de opvoeding geconstateerd waren minder recidiveren.  
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Introductie 

Jeugdcriminaliteit is een groot en veelbesproken probleem in Nederland. Volgens het 

Ministerie van Justitie (2008) is de jeugdcriminaliteit de afgelopen jaren niet gedaald en 

recidiveren jongeren vaker dan volwassenen. Tevens geven burgers vaker aan dat zij zich 

storen aan jeugdcriminaliteit (Ministerie van Justitie, 2008). De meeste jongeren beperken zich 

tot lichte delicten. Slechts een klein deel van de jongeren pleegt ernstige en gewelddadige 

delicten. Over de criminaliteit van kinderen onder de twaalf jaar is nog weinig bekend. Deze 

kinderen zijn strafrechtelijk nog niet vervolgbaar, waardoor hun strafbare feiten niet overal 

geregistreerd worden (Van der Heiden & Bol, 2000). De basis voor de huidige aanpak van 

jeugdcriminaliteit is al in 1994 gelegd door de commissie Van Montfrans (Dekkers, 2007).  

De regio Zuid-Holland Zuid is in 1998 gestart met een lokale aanpak van 

jeugdcriminaliteit die goed paste binnen het landelijke beleidskader. In de jaren negentig werd 

ook de politie in de regio Zuid-Holland Zuid regelmatig geconfronteerd met jongeren die 

(licht) delictgedrag vertoonden. Bij deze jongeren had de politie in een eerder stadium ook al 

probleemgedrag gesignaleerd. De politie kende echter onvoldoende mogelijkheden om deze 

jongeren aan te melden voor hulpverlening. Dit had als gevolg dat er pas werd ingegrepen als 

de jongeren daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgbaar waren. Een intensieve samenwerking 

tussen politie en Bureau Jeugdzorg moest leiden tot een verbetering in de preventieve aanpak 

van jeugdcriminaliteit. Dit leidde in Dordrecht tot het eerste Jeugd Preventie Team (JPT). 

Inmiddels bestaat het JPT tien jaar en is het JPT actief in heel Zuid-Holland met uitzondering 

van Den Haag en Rotterdam (Dekkers, 2007; Van der Linden & Kloosterman, 2004). In Den 

Haag en Rotterdam bestaan wel gelijksoortige projecten als het JPT, namelijk het Jeugd 

Interventie Team (JIT) en Pak je Kans.  

In de afgelopen jaren is er tweemaal extern onderzoek verricht naar de resultaten van 

het JPT. In 2000 is er een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het JPT in Dordrecht (Van Dijk, 

van Soomeren en partners). In 2004 is er door Research voor Beleid een evaluatieonderzoek 

uitgevoerd naar de drie locaties van het JPT in de regio Zuid-Holland Zuid; Dordrecht, 

Gorinchem en Oud-Beijerland. In beide onderzoeken is ook de recidive van de cliënten van het 

JPT onderzocht. In 2000 kwam het recidivepercentage uit op 25%. In het onderzoek van 2004 

kwam naar voren dat het recidivepercentage in de voorgaande jaren varieerde tussen de 16% en 

30%. De doelstelling van het JPT is dat niet meer dan 30% van hun cliënten binnen een jaar 

mag recidiveren. Volgens beide onderzoeken voldeed deze recidive aan de doelstelling. Reden 

voor dit onderzoek is dat er sinds 2004 geen onderzoek is gedaan naar de vraag of het 

recidivepercentage nog onder de 30% ligt. Welke risicofactoren een rol spelen bij de recidive 
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van de cliënten van het JPT is nog niet eerder onderzocht. De opdracht van het is om opnieuw 

te onderzoeken hoe groot de recidive is van hun cliënten en welke factoren invloed hebben op 

de recidive. De vraagstelling van dit onderzoek is:‘Hoe groot is de recidive van de cliënten van 

het Jeugd Preventie Team en welke risicofactoren hebben invloed op de recidive?’ 

In de navolgende tekst zal op basis van wetenschappelijke literatuur worden ingegaan 

op jeugdcriminaliteit, probleemgedrag en de verschillende paden waarlangs crimineel gedrag 

zich kan ontwikkelen. Tevens worden de risicofactoren besproken die van invloed kunnen zijn 

op de strafrechtelijke recidive. Vervolgens zal een beschrijving gegeven worden van de 

methoden en de resultaten van dit onderzoek. Ten slotte volgen de conclusie en discussie.  

 

Theoretische achtergrond 

Jeugdcriminaliteit 

Jeugdcriminaliteit verwijst naar gedrag van jongeren van twaalf tot achttien jaar waarbij wetten 

worden overtreden en waarop een straf staat (Acker, 1998). Jeugdcriminaliteit is een 

overkoepelend begrip voor verschillende soorten problemen die te maken hebben met jongeren 

en criminaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld ernstige delicten, lichte delicten en statusdelicten. 

Voorbeelden van ernstige delicten zijn levensmisdrijven, verkrachting, geweldsdelicten, 

ontvoering en brandstichting (Loeber, Slot & Sergeant, 2001). Lichte delicten zijn bijvoorbeeld 

eenvoudige diefstallen, graffiti en verkeersovertredingen waarbij andere mensen niet in gevaar 

zijn gekomen (Acker, 1998).  

Ten slotte worden ook statusdelicten onderscheiden. Dit zijn wetsovertredingen die 

alleen gelden voor kinderen onder de twaalf jaar, zoals spijbelen of weglopen (Acker, 1998). 

Kinderen onder de twaalf jaar zijn niet strafrechtelijk vervolgbaar. Alle criminele handelingen 

van kinderen onder de twaalf jaar worden aangeduid met de term delinquent gedrag van 

kinderen (Loeber, Slot & Sergeant, 2001). 

 

Probleemgedrag en antisociaal gedrag 

Jeugdcriminaliteit wordt gezien als een vorm van probleemgedrag ofwel risicogedrag. Bij 

probleemgedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen gedrag dat direct tot problemen voor de 

jongere leidt (bijvoorbeeld criminaliteit), het gedrag dat gevolgen heeft voor de gezondheid in 

de volwassenheid (bijvoorbeeld overmatig drankgebruik) en ten slotte het gedrag dat direct en 

op latere leeftijd ernstige consequenties kan hebben, zoals tienerzwangerschap of een 

problematische schoolcarrière. Probleemgedrag kan leiden tot ontwikkelingsproblemen bij de 
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jongere, maar kan ook zorgen voor materiele en immateriële schade aan de samenleving (Van 

der Ploeg & Ferwerda, 1998). 

In de literatuur wordt ook een onderscheid gemaakt tussen externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag (Meeus, Dekovic & Noom, 1996). Externaliserend en 

internaliserend gedrag zijn reacties van jongeren op problematische situaties. Bij 

externaliserend gedrag uit de jongeren zijn problemen door zich af te reageren op anderen of 

zijn omgeving. Externaliserend gedrag wordt ook wel ook wel ongecontroleerd 

probleemgedrag of acting out genoemd (Laarhoven-Aarts, 2007). Voorbeelden van 

problematische gedragingen zijn rondhanggedrag, spijbelen, zwerfgedrag, vandalisme en 

middelengebruik. Door het zichtbare karakter van externaliserend gedrag wordt dit type 

probleemgedrag eerder gesignaleerd. Internaliserend probleemgedrag is moeilijker te 

signaleren (Laarhoven-Aarts, 2007). Bij internaliserend gedrag gaat het om naar binnen 

gerichte emotionele problemen. Voorbeelden van internaliserend gedrag zijn een negatief 

zelfbeeld, depressie en eetproblemen (Santrock, 2007). Ook jeugdcriminaliteit kan een vorm 

zijn van probleemgedrag (Van der Ploeg & Ferwerda, 1998; Wicks-Nelson & Israel, 2006). 

Een ander begrip dat veel gebruikt wordt in de literatuur is antisociaal gedrag. De 

begrippen criminaliteit en delinquentie impliceren gedrag waarvoor iemand veroordeeld is of 

zou kunnen worden. Bij antisociaal gedrag hoeft er geen sprake te zijn van gedrag dat kan 

leiden tot een veroordeling (Verhulst, Donker & Hofstra, 2001). Antisociaal gedrag heeft geen 

vaststaande definitie. Onder antisociaal gedrag kunnen meerdere (onacceptabele) gedragingen 

worden verstaan, die niet terug te vinden zijn in de wet. Voorbeelden hiervan zijn rondhangen 

op straat of druk en vervelend gedrag in de klas. Vanuit de diagnostiek definieert men 

antisociaal gedrag aan de hand van diagnostische instrumenten of classificatiesystemen. Onder 

antisociaal gedrag kunnen ook stoornissen vallen zoals: gedragsstoornis, oppositioneel-

opstandige stoornis, ADHD en middelengebruikstoornis (Van der Laan, 2001; Van der Laan 

2004; Verhulst, Donker & Hofstra, 2001). 

 

Ontwikkelingspaden 

Uit onderzoek blijkt dat er drie ontwikkelingspaden te onderscheiden zijn waarlangs 

probleemgedrag en antisociaal gedrag zich kan ontwikkelen (Loeber & Farrington, 2000). Het 

eerste pad wordt gekenmerkt door conflicten met autoriteiten. Dit pad begint in de vroege 

kindertijd met tegendraads gedrag, dat zich via ernstige ongehoorzaamheid, spijbelen en 

weglopen op jonge leeftijd ontwikkelt tot crimineel gedrag. Het tweede pad wordt gekenmerkt 
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door openlijk probleemgedrag. Dit pad begint op jonge leeftijd met pestgedrag, waarna dit zich 

via fysiek vechten, ontwikkelt tot ernstige geweldsdelicten.  

Het derde en gesloten pad wordt gekenmerkt door verborgen probleemgedragingen. Dit pad 

begint met winkeldiefstal en frequent liegen en leidt via vandalisme en brandstichting naar 

serieuze delinquentie zoals fraude, inbraak en ernstige diefstal (Loeber & Farrington, 2000; 

Loeber & Hay, 2004). 

Een ander onderscheid dat gemaakt wordt in de literatuur (Moffitt, 1993) is antisociaal 

gedrag dat levenslang doorgaat (life course persistent) en antisociaal gedrag dat beperkt blijft 

tot de adolescentie (adolescent limited). De verklaring voor de life course persistent 

delinquenten wordt gezocht in de biologische of psychologische kenmerken van het individu. 

Dit kunnen kenmerken zijn zoals lage intelligentie, impulsiviteit of lage zelfcontrole. Voor 

deze groep wordt vroegtijdig probleemgedrag als een belangrijke voorspeller gezien voor 

crimineel gedrag op latere leeftijd (Kleemans & De Poot, 2007). De adolescent limited groep 

voelt zich vooral aangetrokken door de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van 

leeftijdgenoten die op jonge leeftijd problematisch gedrag vertonen (Boendermaker, 2008). 

Deze groep jongeren ervaart een groot verschil tussen hun biologische en maatschappelijke 

volwassenheid, dit wordt de ‘maturity gap’ genoemd. Zij zetten zich in deze periode af tegen 

volwassenen en regels (Carr & Vandiver, 2001; Moffitt, 1993). Deze late starters voelen zich 

echter nog wel verbonden met hun ouders en omgeving. Dit zorgt ervoor dat zij wel weer 

kunnen stoppen met het vertonen van afwijkend gedag (Boendermaker, 2008). De theorie van 

Moffitt (1993) kan belangrijke consequenties hebben voor interventies. Een jongere uit de life 

course persistent groep heeft meer aandacht en hulp nodig om ernstige problemen in de 

toekomst te voorkomen dan een jongere uit de adolescent limited groep, bij wie de problemen 

vooral aan de leeftijd gebonden zijn en na de adolescentie vanzelf verdwijnen (Koops & 

Orobio de Castro, 2005). 

 

Strafrechtelijke recidive 

Voor strafrechtelijke recidive zijn meerdere definities te geven. Een veelgebruikte definitie is 

algemene recidive, waarbij het gaat om nieuwe contacten met justitie naar aanleiding van een 

delict, ongeacht de ernst en aard van het delict (Wartna, Blom & Tollenaar, 2008).  

Uit onderzoek blijkt dat de strafrechtelijke recidive (binnen twee jaar nieuw contact met 

justitie) van jongeren tussen 1997 en 2004 is toegenomen van 36,1 naar 41,6 procent (Wartna 

et al., 2008). Er is vooral onderzoek uitgevoerd naar de strafrechtelijke recidive van jongeren 

die in een justitiële inrichting (JJI) hebben gezeten. Hieruit blijkt dat van de ex-JJI-pupillen 
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binnen twee jaar na vertrek uit de inrichting recidiveert tussen de 54 en 60 procent recidiveert 

(Beijersbergen & Wartna, 2007; Wartna, Kalidien & Essers, 2006; Wartna, Kalidien, Tollenaar 

& Essers, 2006). Ook naar de recidive van jongeren die jeugdreclassering hebben gehad is 

onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat na beëindiging van de jeugdreclassering 

ongeveer twee derde van de jongeren binnen één jaar weer in contact komt met justitie (Van 

der Laan, Van der Knaap & Wartna, 2005).  

 

Zorgrecidive 

Het begrip zorgrecidive is geen gangbaar begrip in de bestaande literatuur. In dit onderzoek 

wordt het begrip zorgrecidive gebruikt om terugval in de hulpverlening aan te geven. Over 

terugval in de hulpverlening zijn weinig cijfers bekend, doordat dit niet altijd geregistreerd 

wordt. Bij zwaardere vormen van hulpverlening wordt het vaker geregistreerd. Uit onderzoek 

blijkt dat 33% van de cliënten van Bureau Jeugdzorg die een crisisinterventie hebben gehad, al 

eerder hulp hebben gehad (Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland [BJZ 

HL/ZH], 2008). Van de veelplegers die bij Bureau Jeugdzorg begeleiding krijgen heeft 67% 

eerdere hulp gehad. Van de jongeren die op grond van een civielrechtelijke maatregel in een 

justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst heeft 98% eerder hulp gehad (BJZ HL/ZH, 2006). Bij 

alle groepen heeft het overgrote gedeelte eerder ambulante hulp gehad. Eerdere 

dagbehandeling en residentiële zorg komen minder vaak voor (BJZ HL/ZH,2006; 2008). 

 

Risicofactoren  

Sommige jongeren komen telkens opnieuw in aanraking met de politie en/of hulpverlening. 

Factoren die een negatieve invloed hebben op de recidive worden in de literatuur risicofactoren 

genoemd. Risicofactoren zijn factoren die een latere negatieve uitkomst voorspellen. Deze 

negatieve uitkomst kan delinquent gedrag zijn, maar kan ook bestaan uit andere 

gedragsproblemen. (Carr & Vandiver, 2001; Loeber, 1990; Van der Heiden & Bol, 2000). Het 

effect van risicofactoren is cumulatief. Dat wil zeggen dat hoe meer risicofactoren aanwezig 

zijn, hoe groter de kans op problemen wordt (Hawkins, 1995; Sameroff, Seifer, Baldwin & 

Baldwin, 1993). De aanwezigheid van één risicofactor op zich leidt niet per se tot delinquent 

gedrag of probleemgedrag. Een combinatie van risicofactoren vergroot wel de kans op het 

ontstaan en instandhouden van de problemen (Van der Heiden & Bol, 2000). Risicofactoren 

kunnen zich op verschillende niveaus voordoen; individueel niveau, gezinsniveau, niveau van 

school en leeftijdgenootjes en cultureel en maatschappelijk niveau. In de meeste onderzoeken 

wordt voor de indeling van risicofactoren gebruik gemaakt van het sociaal-ecologische model 
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van Bronfenbrenner (1986). Bronfenbrenner onderscheidt in dit model vier systemen, het 

micro-, meso-, exo- en macrosysteem. De systemen geven aan hoe de sociale omgeving in 

verhouding staat tot het kind. Deze vier systemen zijn onderling afhankelijk van elkaar en 

beïnvloeden elkaar.  

 

Individueel niveau. Onder het individuele niveau vallen de achtergrondkenmerken van het 

individu. Uit onderzoek blijkt dat recidive samenhangt met onder andere geslacht, leeftijd ten 

tijde van het justitiecontact, land van herkomst, aantal eerdere justitiecontacten, type 

uitgangsdelict, duur van de justitie-interventie en het justitieel verleden. (Lloyd et al., 1994; 

Van de Heiden- Attema & Wartna, 2000a en 2000b, zoals geciteerd in Van der Laan, Van der 

Knaap & Wartna, 2005).  

Uit onderzoek blijkt dat jongens vaker recidiveren dan meisjes en allochtone jongeren 

vaker recidiveren dan autochtone jongeren (Korf, 2003; Van der Laan, Van der Knaap & 

Wartna, 2005; Nauta, Abraham & Sikkema, 2008). Tevens blijkt dat jongeren die op jongere 

leeftijd te maken krijgen met justitie een groter recidiverisico hebben dan jongere die later in 

de adolescentie te maken krijgen met justitie (Van der Laan, Van der Knaap & Wartna; 

Adviesbureau Van Montfoort, 2005). Ook jongeren die vaker met justitie in aanraking zijn 

geweest recidiveren vaker dan jongeren die niet of incidenteel met justitie in aanraking zijn 

geweest (Van der Laan, Van der Knaap & Wartna, 2005; Nauta, Abraham & Sikkema, 2008).  

Uit onderzoek naar cliënten van de jeugdreclassering is naar voren gekomen dat er 

verschillen zijn in recidive wanneer de groepen worden ingedeeld naar type uitgangsdelict. Dit 

is het soort delict wat gepleegd is bij het eerste justitiecontact. Jongeren die als uitgangsdelict 

een vermogensdelict met geweld hebben gepleegd recidiveren iets vaker dan jongeren die een 

vermogensdelict zonder geweld hebben gepleegd (Van der Laan, Van der Knaap & Wartna, 

2005; Adviesbureau Van Montfoort, 2005). Recidive bij agressiedelicten is gemiddeld het 

laagst na een zeden-, verkeers-, of opiumwetdelict (Adviesbureau Van Montfoort, 2005).  

Tevens blijkt uit onderzoek van Van Yperen, Booy en Van der Veldt (2003) dat 

interventies vaker slagen bij cliënten die gemotiveerd zijn, dan bij cliënten die niet gemotiveerd 

zijn. Ook wanneer de cliënten betrokken worden bij het opstellen van doelen is de kans van 

slagen groter (Van Yperen, Booy & Van der Veldt, 2003). Tussen criminaliteit en het 

(overmatig) gebruik van (soft)drugs en alcohol is ook een positief verband gevonden (Van der 

Laan, 2004). Ernstige delinquenten zijn vaker ‘cocktail’- gebruikers, dit wil zeggen dat ze 

alcohol en/of verschillende soorten drugs door elkaar gebruiken (Doreleijers, 2002). 
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Gezinsniveau. Risicofactoren op het gezinsniveau hebben betrekking op de gezinsrelatie en de 

achtergrond van de ouders (Van der Heiden & Bol, 2000). Risicofactoren voor recidive kunnen 

zijn; een slechte relatie met de ouders, weinig cohesie in het gezin, conflicten en slechte 

communicatie binnen het gezin, gebrek aan toezicht van de ouders, ouders met een laag 

opleidingsniveau (Kruissink & Essers, 2004). Ook gebrek aan structuur binnen het gezin, een 

zwakke hechting, middelgebruik van de ouders en psychopathologie van de ouders kunnen de 

kans op recidive verhogen (Van Domburgh, De Ruiter & Doreleijers, 2004).  

Volgens Verhulst (1998) komt uit de meeste onderzoeken naar voren dat jongeren in 

eenoudergezinnen na een echtscheiding meer emotionele en gedragsproblemen hebben en 

slechtere schoolprestaties dan jongeren die opgroeien in een gezin met beide biologische 

ouders. De factoren die hiervoor verantwoordelijk gesteld worden zijn: 1) het verlies van één 

van de ouders en daarmee een bron van steun, 2) psychische problemen van de ouders als 

gevolg van de stress van de scheiding, 3) huwelijksconflicten voorafgaand en tijdens de 

scheiding, 4) financiële problemen en 5) stress bij jongere. Van deze factoren blijken de 

huwelijksconflicten voorafgaand en tijdens de scheiding de grootste invloed op het 

functioneren van de jongere.  

 

Niveau van school en leeftijdgenootjes. Risicofactoren voor recidive op dit niveau hebben 

betrekking op school en leeftijdgenootjes (Van der Heiden & Bol, 2000). Voorbeelden hiervan 

zijn spijbelen, slechte schoolprestaties, pestgedrag en veel rondhangen op straat (Kruissink & 

Essers, 2004). Volgens Doreleijers (2002) blijkt uit onderzoek dat er een verband is tussen 

spijbelen en crimineel gedrag. Hoe verder een jongere de strafrechtketen ingaat, hoe meer de 

jongere spijbelt en te laat op school komt. Tevens is er een verband gevonden tussen de ernst 

van delinquentie en het opleidingsniveau van de jongere. Ernstige delinquenten volgen over het 

algemeen een lagere vorm onderwijs dan minder ernstige delinquenten. Een andere risicofactor 

kan een risicovolle vriendenkring zijn. Op basis van zelfrapportage-onderzoek kan worden 

aangenomen dat tussen de 60% en 80% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd door groepen 

van twee of meer jongeren (Van der Laan, 2004).  

 

Maatschappelijk en cultureel niveau. Risicofactoren op dit niveau kunnen zijn; armoede en 

werkloosheid, verloederde wijk of buurt, geweld in de media of geringe sociale bindingen (Van 

der Heiden & Bol, 2000) 
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Balansmodel 

Tegenover het perspectief van risicofactoren staat het perspectief dat zich ook richt op 

protectieve factoren. Samen vormen de risicofactoren en de protectieve factoren het 

balansmodel. Er zijn ook individuen die te maken hebben met meerdere risicofactoren, maar 

desondanks geen delinquent gedrag vertonen. Protectieve factoren zijn factoren die jongeren 

beschermen tegen negatieve uitkomsten. De protectieve factoren kunnen net als risicofactoren 

op meerdere niveaus worden ingedeeld, namelijk persoonlijk, familie en omgevingsniveau. 

Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk een goed zelfbeeld, goede communicatie met de 

ouders en het hebben van een ondersteunend netwerk (Carr & Vandiver, 2001).  

In het balansmodel wordt een situatie zowel in termen van risicofactoren als van 

protectieve factoren beschreven. Volgens Meij en Boendemaker (2008) spelen deze factoren al 

op jonge leeftijd een rol in de ontwikkeling van kinderen. Tevens is er sprake van interactie 

tussen de risicofactoren en de protectieve factoren. Het is de balans tussen de verschillende 

factoren die uiteindelijk bepaalt of het kind probleemgedrag ontwikkelt of niet (Carr & 

Vandiver, 2001; Loeber, 1990; Loeber & Farrington, 2000; Koops & Orobio de Castro, 2005). 

Hoe groter het aantal risicofactoren en hoe kleiner het aantal protectieve factoren op de 

verschillende gebieden, des te groter is de kans op delinquent gedrag. Er is dan geen balans 

tussen de beide soorten factoren (Loeber, Slot & Sergeant, 2001).  

 

Conclusie en consequenties voor het huidige onderzoek 

Uit de ontwikkelingspaden van Loeber en collega’s (2001; 2004) blijkt dat in ieder 

traject zwaardere vormen van delinquent gedrag vooraf worden gegaan door minder zwaardere 

vormen van gelijksoortig gedrag. Ernstig crimineel gedrag blijkt bijna nooit uit het niets op te 

treden (Koops & Orobio de Castro, 2005). Het is dus zaak om in te grijpen wanneer de jongere 

nog geen ernstig crimineel gedrag vertoond. Het Jeugd Preventie Team (JPT) probeert door 

vroegtijdig in te grijpen ernstiger crimineel gedrag te voorkomen. Dit doet het JPT door in te 

grijpen wanneer er sprake is van signaalgedrag of in het geval van eerste en/ of lichte delicten. 

Hierbij kan het JPT zich zowel richten op de life course persistent groep als op de adolescent 

limited groep (Moffitt, 1993). Het JPT probeert beide groepen op een zo vroeg mogelijk 

moment te signaleren, maar het JPT kan op het moment van melding nog geen inschatting 

maken tot welke groep een jongere zal gaan horen. De life course persistent groep zal echter in 

de meeste gevallen te maken hebben met een te ernstige problematiek voor het JPT en zal 

eerder doorverwezen worden naar andere instanties. De adolescent limited groep komt wel in 

aanmerking voor de trajectbegeleiding van het JPT.  
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Het JPT zal bij deze groep proberen te voorkomen dat de jongere in herhaling valt of afglijdt 

naar ernstigere vormen van delinquentie. Belangrijk voor het JPT is dat zij een beeld houdt van 

hoe vaak hun cliënten recidiveren. Na 2004 is er namelijk geen onderzoek meer gedaan naar de 

recidive van de cliënten van het JPT. Uit de literatuur blijkt dat er veel risicofactoren en 

protectieve factoren zijn die invloed kunnen hebben op de recidive. Welke risicofactoren een 

rol spelen bij de recidive van de cliënten is nog niet eerder onderzocht. Voor dit onderzoek is 

geprobeerd een goed beeld te krijgen van de recidive en zoveel mogelijk informatie over 

mogelijke risicofactoren te verkrijgen uit de dossiers, maar heeft dus niet de pretentie een 

compleet overzicht te geven van alle risicofactoren van de JPT-cliënten. Het JPT registreert 

namelijk niet alle mogelijke risicofactoren van hun cliënten en geen protectieve factoren. 

Omdat over de protectieve factoren van de cliënten van het JPT onvoldoende informatie is, 

zullen de protectieve factoren in dit onderzoek niet meegenomen worden.  

 

Methoden 

Onderzoeksdesign 

Van 418 cliënten van het Jeugd Preventie Team (JPT) is de recidive onderzocht en de 

risicofactoren die daarop van invloed zijn. De gegevens waren afkomstig uit de dossiers van 

het JPT uit 2007 en uit de politieregistratie. Om de privacy van de cliënten te waarborgen is er 

een apart databestand aangemaakt. In dit databestand zijn de namen van de cliënten zodanig 

gecodeerd dat zij niet herkenbaar zijn. De codering is vastgelegd in een apart bestand. Beide 

bestanden zijn na afloop van het onderzoek vernietigd. 

 

Onderzoeksgroep 

De jongeren zijn geselecteerd uit de dossiers van de cliënten van het JPT uit het jaar 2007. In 

het jaar 2007 waren er 683 jongeren aangemeld bij het JPT. Deze jongeren waren afkomstig uit 

de politieregio Zuid-Holland Zuid. Deze politieregio is ingedeeld in drie districten. District 1 is 

Dordrecht/ Zwijndrechtse Waard, district 2 is Alblasserdam/ Vijfheerenlanden en district 3 is 

Hoeksche Waard (zie bijlage, tabel 4 voor een overzicht van de districten). De jongeren in de 

steekproef zijn ingedeeld in drie groepen. De eerste groep jongeren had geen screening of 

volledig JPT-traject gehad (n = 265). Deze jongeren waren gelijk doorverwezen naar het 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De tweede groep jongeren had alleen een 

screening gehad (n = 234) en de derde groep had het volledige JPT-traject doorlopen (n = 174). 

Van 10 jongeren was het traject niet bekend. In het onderzoek zijn de tweede en derde groep 

jongeren meegenomen in de analyses.  
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De eerste groep, die direct doorverwezen was naar het AMK, is niet meegenomen in het 

onderzoek. Over deze cliënten waren niet voldoende gegevens bekend bij het JPT. Uiteindelijk 

bestond de steekproef uit 418 jongeren.  

 

Operationalisatie 

Recidive. In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen twee soorten recidive, 

strafrechtelijke recidive en zorgrecidive. Bij strafrechtelijke recidive is gemeten of de jongere 

binnen één jaar na het afsluiten van het JPT-traject één of meerdere proces-verbalen heeft 

gekregen. Het aantal procesverbalen is opgezocht in het politiesysteem HKS. Bij zorgrecidive 

is gemeten of de jongere binnen één jaar na het afsluiten van JPT-traject opnieuw is aangemeld 

bij het JPT. Deze gegevens zijn opgezocht in de registratie van het JPT. 

 

Risicofactoren. De risicofactoren zijn onderzocht op drie niveaus: 1) individueel niveau, 2) 

gezinsniveau en 3) niveau van school en leeftijdgenootjes (zie bijlage, tabel 2 voor een volledig 

overzicht). Risicofactoren op maatschappelijk en cultureel niveau zijn niet meegenomen in dit 

onderzoek, omdat daarover nauwelijks gegevens beschikbaar waren in de dossiers van het JPT. 

De factoren die meegenomen zijn in het onderzoek zijn geregistreerd bij de afsluiting van het 

begeleidingstraject van de cliënten uit 2007.  

 Van de jongeren is op het individuele niveau het geslacht, de leeftijd en de culturele 

achtergrond meegenomen in het onderzoek en of de jongeren bij aanmelding een delict heeft 

gepleegd. In de registratie van het JPT is aangegeven wat de belangrijkste problemen waren bij 

het kind. De keuzemogelijkheden op het individuele niveau zijn: agressieproblemen, 

problemen met assertiviteit, problemen in het omgaan met gevoelens/uiten van emoties, 

psychiatrische- en/of psychopathologische problemen en alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving 

meenomen.  

Op het gezinsniveau zijn de mogelijke problemen gegeven: problemen in de ouder-kind 

relatie, problemen in de kwaliteit van de opvoeding, weglopen van huis, gedragsproblemen in 

het gezin, verwaarlozing en/of mishandeling, incest of seksueel misbruik en multiculturele 

gezinsproblematiek. Op het gezinsniveau is tevens de opvoedsituatie meegenomen in de 

analyse.  

 Op het niveau van school en leeftijdgenootjes zijn de volgende problemen genoemd: 

pestproblemen, gedragsproblemen in de buurt, problemen in het contact met leeftijdsgenootjes, 

risicovolle vriendenkring, geen zinvolle vrije tijdsbesteding, gedragsproblemen op school, 

schoolniveau is te zwaar, leer- en/of ontwikkelingsachterstand, spijbelen of zwakbegaafdheid. 
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Op het niveau van school en leeftijdsgenootjes is ook de dagbesteding van de jongeren 

meegenomen in de analyse. 

De medewerkers van het JPT hebben bij het afsluiten van het dossier aangegeven wat 

de belangrijkste problemen waren bij de jongeren. Naast bovenstaande opties op de 

verschillende niveaus was er nog de optie ‘andere problematiek’. De optie werd aangekruist 

indien de problematiek niet kon worden ondergebracht bij de gegeven indeling. De 

medewerkers mochten maximaal drie problemen aankruisen. 

 

Kenmerken van het begeleidingstraject 

Het JPT is verdeeld over drie districten (zie onderzoeksgroep). Om voor verschillen is het 

begeleidingstraject tussen de drie districten te kunnen controleren, zijn de kenmerken van het 

begeleidingstraject meegenomen in het onderzoek. De gemeten kenmerken zijn; de duur van 

traject gemeten in weken, het totale aantal contacten tussen cliënt en medewerker en de totale 

tijdsbesteding van de medewerker aan het traject gemeten in minuten. Ook de reden waarom 

het traject beëindigd is en of de jongeren wel of niet zijn doorverwezen naar een andere 

instelling zijn meegenomen in de analyse. 

  

Statistische analyse 

Voor het vaststellen van de percentages strafrechtelijke recidive en zorgrecidive is gebruik 

gemaakt van een Chi-kwadraattoets, waarbij ook gekeken is naar de verschillen tussen de drie 

districten. Door het lage percentage zorgrecidive (7,4%) bij n = 418 en de lage frequenties per 

risicofactor was het niet mogelijk om goed te kunnen toetsten voor de samenhang tussen de 

risicofactoren en zorgrecidive.  

Voor de samenhang tussen de risicofactoren en strafrechtelijke recidive is wel getoetst 

door middel van een logistische regressie analyse. In deze analyse is een aantal risicofactoren 

niet meegenomen. Dit zijn: incest of seksueel misbruik, multiculturele gezinsproblematiek, 

schoolniveau is te zwaar en zwakbegaafdheid. De frequenties van de risicofactoren waren te 

laag om te kunnen toetsen voor de samenhang met strafrechtelijke recidive. 
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Resultaten 

De steekproef bestond totaal uit 418 jongeren. Er waren 266 jongens (63,6%) en 152 meisjes 

(36,4%). De gemiddelde leeftijd was 13,8 jaar met een standaard deviatie van 2,61. In de 

steekproef hadden 329 jongeren een Nederlandse culturele achtergrond (78,7%) en 89 jongeren 

een niet-Nederlandse culturele achtergrond (21,3%). De beschrijvende statistieken voor deze 

variabelen staan weergegeven in de bijlage, tabel 4. 

 De strafrechtelijke recidive van de cliënten van het JPT was 29,2%. Het 

recidivepercentage verschilde niet significant over de drie districten (zie tabel 1). De meeste 

cliënten die binnen een jaar recidiveerden, hadden één tot drie proces-verbalen. Vier of meer 

proces-verbalen kwam nauwelijks voor (zie tabel 2). De zorgrecidive van de cliënten van het 

JPT was 7,4%. Ook de zorgrecidive verschilde niet significant over de drie districten (zie tabel 

1).  

 

Tabel 1. Verdeling van recidive per district 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x
2
 

Strafrechtelijke recidive 122 29,2 57 28,1 34 27,6 31 33,7 2 1,167 

Zorgrecidive 31 7,4 16 7,9 9 7,3 6 6,5 2 0,173 
* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 

 

Tabel 2. Aantal proces-verbalen per district 

 Totaal District 1 District 2 District 3 

 n % n % n % n % 

0 296 70,8 146 71,9 89 72,4 61 66,3 

1 81 19,4 42 20,7 19 15,4 20 21,7 

2 24 5,7 10 4,9 7 5,7 7 7,6 

3 13 3,1 5 2,5 6 4,9 2 2,2 

4 1 0,2 0 0,0 1 0,8 0 0,0 

5 3 0,7 0 0,0 1 0,8 2 2,2 

Totaal 418 100,0 203 100,0 123 100,0 92 100,0 

 

Risicofactoren op het individuele niveau 

Op het individuele niveau zijn naast leeftijd, sekse, culturele achtergrond ook de volgende 

risicofactoren onderzocht: reden van aanmelding, type uitgangsdelict, gedrag gepleegd onder 

invloed en de individuele problematiek; agressieproblemen, problemen met assertiviteit, 

problemen in het omgaan met gevoelens/ uiten van emoties, psychiatrische- en/of 

psychopathologische problemen en alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving.  

De steekproef bestond voor bijna twee derde uit jongens (63,6%). De drie districten 

verschilden significant voor de verdeling van sekse (Chi
2 
= 7,343; df = 2; p = < 0,05).  
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In district 1 lag de verdeling van jongens en meisjes dicht bij elkaar. In district 2 en 3 zijn de 

cliënten voor het grootste deel jongens. De drie districten verschilden significant voor de 

verdeling van culturele achtergrond (Chi
2 
= 19,416; df = 2; p < 0,01). In alle drie de districten 

had het grootste deel van de cliënten een Nederlandse culturele achtergrond (78,7%).  

In district 3 hadden bijna alle cliënten een Nederlandse culturele achtergrond. De gemiddelde 

leeftijd van de cliënten was 13,8 jaar. Ook voor de gemiddelde leeftijd is een significant 

verschil gevonden over de drie districten (F(2,415) = 3,098; p < 0,05). De cliënten uit district 2 

hadden de laagste gemiddelde leeftijd, in district 3 was de gemiddelde leeftijd het hoogst. De 

meeste cliënten waren aangemeld wegens signaalgedrag (49,5%).  

De drie districten verschilden significant voor de reden van aanmelding (Chi
2 
= 49,027; 

df = 4; p < 0,01). In district 1 en district 2 waren de meeste jongeren aangemeld vanwege 

signaalgedrag. In district 3 waren de meeste jongeren aangemeld vanwege delictgedrag. In 

district 3 waren er minder aanmeldingen vanwege problemen in de opgroei- en opvoedsituatie 

dan in de andere districten.  

Van de 418 jongeren was er bij 384 (87,1%) jongeren sprake van een delict bij 

aanmelding. Bij 54 (12,9%) jongeren was er geen sprake van een delict bij aanmelding. Tussen 

de drie districten is hiervoor geen significant verschil gevonden.  

Voor de verschillende soorten individuele problematiek zijn in de steekproef lage 

frequenties gevonden. De drie districten verschilden qua individuele problematiek alleen 

significant voor psychiatrische- en/of psychopathologische problemen (Chi
2 
= 12,443; df = 2; p 

< 0,05). Dit probleem werd in district 2 namelijk vaker geregistreerd dan in de andere twee 

districten. De beschrijvende statistieken en toetsing van de risicofactoren op individueel niveau 

staan weergegeven in tabel 6 in de bijlage. 

 

Risicofactoren op het gezinsniveau 

Op het gezinsniveau zijn de opvoedsituatie en de volgende gezinsproblemen onderzocht: 

problemen in de ouder-kind relatie, problemen in de kwaliteit van de opvoeding, weglopen van 

huis, gedragsproblemen in het gezin, verwaarlozing en/of mishandeling en incest/ seksueel 

misbruik.  

Het grootste deel van de cliënten woonden thuis bij beide ouders (59,1%). Voor de 

opvoedsituatie is over de drie districten een significant verschil gevonden (Chi
2 
= 9,995; df = 9; 

p < 0,05). In district 3 woonden meer jongeren thuis bij beide ouders dan in de andere twee 

districten.  
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Voor de verschillende gezinsproblemen zijn voor drie van zes problemen significante 

verschillen gevonden over de drie districten. Dit waren problemen in de ouder-kindrelatie (Chi
2 

= 9,333; df = 2; p < 0,05), problemen in de kwaliteit van de opvoeding (Chi
2 
= 7,975; df = 2; p 

< 0,05) en verwaarlozing en/of mishandeling (Chi
2 
= 7,878; df = 2; p < 0,05). Alle drie de 

gezinsproblemen werden in district 2 vaker geregistreerd dan in de andere twee districten. De 

beschrijvende statistieken en toetsing van deze variabelen staan weergegeven in tabel 7 in de 

bijlage. 

  

Risicofactoren op het niveau van school en leeftijdsgenootjes 

Op het niveau van school en leeftijdsgenootjes zijn dagbesteding en de volgende factoren 

onderzocht: pestproblemen, gedragsproblemen in de buurt, problemen in het contact met 

leeftijdsgenootjes, risicovolle vriendenkring, geen zinvolle vrije tijdsbesteding, 

gedragsproblemen op school, schoolniveau is te zwaar, leer- en/of ontwikkelingsachterstand, 

spijbelen, zwakbegaafd.  

De meeste cliënten volgen lager voortgezet onderwijs (61,9%). Voor dagbesteding is 

over de drie districten geen significant verschil gevonden. Voor de verschillende problemen op 

het niveau van school en leeftijdsgenootjes zijn over het algemeen lage frequenties gevonden. 

Problemen met de hoogste frequenties waren gedragsproblemen in de buurt (22,3%), 

risicovolle vriendenkring (15,0%) en gedragsproblemen op school (11,5%). Over de drie 

districten zijn geen significante verschillen gevonden. De beschrijvende statistieken en toetsing 

van deze variabelen staan weergegeven in tabel 8 in de bijlage. 

 

De medewerkers konden ook de optie andere problematiek aankruisen wanneer de 

problematiek van de jongeren niet in te delen was bij gegeven opties. De drie districten 

verschilden significant voor andere problematiek (Chi
2 
= 7,924; df = 2; p < 0,05). In district 3 

was de optie andere problematiek het vaakst aangegeven en in district 2 het minst. De 

beschrijvende statistieken en toetsing van deze variabele staan weergegeven in tabel 9 in de 

bijlage. 
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Kenmerken van het begeleidingstraject 

Van het begeleidingstraject zijn een aantal kenmerken meegenomen in het onderzoek; het 

aantal begeleidingscontacten, de duur van het traject, de totale tijdsbesteding van de 

medewerker, de reden waarom het traject beëindigd is en de doorverwijzing van de cliënt. De 

kenmerken van het begeleidingstraject zijn meegenomen in het onderzoek als 

controlevariabelen. 

Gemiddeld waren er 5 begeleidingscontacten tijdens het begeleidingstraject. Dit aantal 

begeleidingscontacten verschilt significant voor de drie districten (F(2,386) = 36,245; p < 

0,01). In district 2 ligt het aantal begeleidingscontacten lager dan in de andere districten. 

Gemiddeld duurt een begeleidingstraject 6 weken. Voor de duur van het traject is tussen de 

districten geen significant verschil gevonden. 

De begeleider van het JPT besteedt gemiddeld 208 minuten aan een cliënt. Tussen de 

drie districten is voor de totale tijdsbesteding van de begeleider geen significant verschil 

gevonden. De meeste trajecten werden beëindigd omdat de cliënt werd terugverwezen naar 

reeds aanwezige hulp (31,1%). Voor de reden van de beëindiging van het traject is een 

significant verschil gevonden tussen de drie districten (Chi
2 
= 46,669; df = 10; p < 0,01). In 

district 2 werd vaker terugverwezen naar reeds aanwezige hulp en werd het traject beëindigd 

omdat de cliënt niet gemotiveerd was of op verzoek van de cliënt. In district 1 kwam het vaker 

voor dat er geen hulp nodig was en district 3 was er vaker andere hulp nodig.  

Van de cliënten werd meer dan de helft (54,8%) doorverwezen naar een andere 

instantie. Voor de doorverwijzing is een significant verschil gevonden tussen de drie districten 

(Chi
2 
= 30,590; df = 2; p < 0,01). In district 2 en district 3 werden cliënten vaker doorverwezen 

naar een andere instelling dan in district 1. De beschrijvende statistieken en toetsing van de 

kenmerken van het begeleidingstraject staan weergegeven in tabel 10 in de bijlage. 

 

Samenhang tussen de risicofactoren en strafrechtelijke recidive 

Door middel van logistische regressie analyse is getoetst welke risicofactoren invloed hadden 

op de strafrechtelijke recidive. De frequenties van de risicofactoren incest of seksueel misbruik, 

multiculturele gezinsproblematiek en zwakbegaafdheid waren te laag om goed te kunnen 

toetsen voor het verband met strafrechtelijke recidive. Ook het aantal jongeren waarvoor het 

schoolniveau te zwaar was, was te laag om goed te kunnen toetsen. Deze variabelen zijn 

daarom niet meegenomen in de analyses. De resultaten van de logistische regressie analyse 

staan weergegeven in tabel 3.  



Masterthesis G.W. Kroeze 19 

Op het individuele niveau bleek sekse een significante invloed te hebben op de kans om wel of 

niet te recidiveren. Mannelijke cliënten hadden een grotere kans om te recidiveren dan 

vrouwelijke cliënten. Op het gezinsniveau hadden problemen in de kwaliteit van de opvoeding 

en gedragsproblemen in het gezin een significante invloed op de kans om wel of niet te 

recidiveren. Wanneer er sprake was van gedragsproblemen in het gezin was de kans om wel te 

recidiveren groter dan wanneer er geen gedragsproblemen in het gezin waren. Wanneer er 

problemen in de kwaliteit van de opvoeding waren, was de kans om te recidiveren kleiner dan 

wanneer deze problemen er niet waren.  

 

Op het niveau van school en leeftijdgenootjes bleek geen zinvolle vrije tijdsbesteding een 

significante invloed te hebben op de kans om wel of niet te recidiveren. Cliënten zonder 

zinvolle vrije tijdsbesteding hadden een grotere kans om te recidiveren (zie tabel 9 in de bijlage 

voor de volledige logistische regressie). 

Voor een aantal risicofactoren is geen significante invloed gevonden op de kans om wel 

of niet te recidiveren. Deze risicofactoren zaten echter wel dicht bij de significantiegrens (p = 

0,05). Dit was het op individueel niveau het geval bij signaalgedrag als reden van aanmelding, 

agressieproblemen en problemen in het omgaan met gevoelens- uiten van emoties. Op het 

gezinsniveau ging het om de risicofactoren thuis in een éénoudergezin als opvoedsituatie en 

een andere dagbesteding dan onderwijs. Op het niveau van school en leeftijdgenootjes was dit 

het geval bij problemen in het contact met leeftijdgenootjes. Ook de risicofactor andere 

problematiek zat dicht bij de significantiegrens. De kenmerken van het begeleidingstraject die 

ter controle in de analyse zijn meegenomen bleken geen significante invloed te hebben op de 

kans om wel of niet te recidiveren (zie tabel 9 in de bijlage). 
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Tabel 3. Logistische regressie met risicofactoren als onafhankelijke variabelen en de kans op 

strafrechtelijke recidive als afhankelijke variabele (log odds) 

  

Factoren op individueel niveau  

Geslacht (0=man; 1=vrouw) -0,965* 

Leeftijd (in jaren) -0,016 

Cultuur (0=Nederlands;1=niet-Nederlands) -0,131 

Reden aanmelding  

Delictgedrag ref. 

Signaalgedrag 0,717 

Problemen in de opgroei- en opvoedingssituatie 0,680 

Delict bij aanmelding (0=nee;1=ja) 0,521 

Agressie problemen (0=nee; 1=ja) 1,086 

Problemen met assertiviteit (0=nee; 1=ja) -1,355 

Problemen in het omgaan met gevoelens/ uiten van emoties (0=nee; 1=ja) -0,895 

Psychiatrische- en/of psychopathologische problemen (0=nee; 1=ja) 0,177 

Alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving (0=nee; 1=ja) -1,107 

  

Factoren op gezinsniveau  

Opvoedsituatie  

Thuis bij beide ouders ref. 

Thuis in éénoudergezin -0,765 

Andere opvoedsituatie -0,316 

Problemen in de ouder-kindrelatie (0=nee; 1=ja) 0,170 

Problemen in de kwaliteit van de opvoeding (0=nee; 1=ja) -2,355** 

Weglopen van huis (0=nee; 1=ja) -0,080 

Gedragsproblemen in het gezin (0=nee; 1=ja) 0,957** 

Verwaarlozing en/of mishandeling (0=nee; 1=ja) -1,237 

  

Factoren op niveau van school en leeftijdgenootjes  

Dagbesteding  

Geen dagbesteding ref. 

Basisonderwijs 2,150 

Lager voortgezet onderwijs 3,098 

Hoger voortgezet onderwijs 2,371 

Andere dagbesteding 3,861 

Pestproblemen (0=nee; 1=ja) -1,520 

Gedragsproblemen in de buurt (0=nee; 1=ja) 0,349 

Problemen in het contact met leeftijdgenootjes (0=nee; 1=ja) -1,355 

Risicovolle vriendenkring (0=nee; 1=ja) 0,835 

Geen zinvolle vrije tijdsbesteding (0=nee; 1=ja) 3,077** 

Gedragsproblemen op school (0=nee; 1=ja) 0,460 

Leer- en/of ontwikkelingsachterstand (0=nee; 1=ja) 1,456 

Spijbelen (0=nee; 1=ja) -1,145 

  

Andere problematiek (0=nee; 1=ja) -0,899 
* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Conclusie en discussie    

Het Jeugd Preventie Team (JPT) Zuid-Holland is een samenwerkingsverband tussen Stichting 

Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en de politie Zuid-Holland Zuid en heeft als doel 

het voorkomen en verminderen van jeugdcriminaliteit. Vanaf 2004 was geen onderzoek meer 

verricht naar de recidive van de cliënten van het JPT. Daarom gaf het JPT opnieuw opdracht 

om de recidive te onderzoeken. Met behulp van 418 dossiers van cliënten van het JPT uit 2007 

is onderzocht hoe groot de strafrechtelijke recidive en zorgrecidive van de cliënten van het JPT 

zijn. Tevens is onderzocht welke risicofactoren van invloed zijn op de strafrechtelijke recidive.  

De strafrechtelijke recidive voor het JPT was 29,2%. De zorgrecidive was 7,4%. Voor 

beide soorten recidive zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie districten. De 

zorgrecidive was te laag om te kunnen toetsen voor samenhang met risicofactoren. Voor 

strafrechtelijke recidive is wel getoetst voor de samenhang met risicofactoren. Uit de 

logistische regressie analyse bleek dat de risicofactoren sekse, problemen in de kwaliteit van de 

opvoeding, gedragsproblemen in het gezin en het hebben van geen zinvolle vrije tijdsbesteding 

van invloed zijn op de kans om wel of niet te recidiveren. Zo blijkt dat jongens meer kans 

hebben om te recidiveren dan meisjes. Cliënten waarbij sprake is van gedragsproblemen in het 

gezin en cliënten zonder zinvolle vrije tijdsbesteding hebben een grotere kans om te 

recidiveren dan wanneer deze problemen er niet zijn. Hier tegenover staat dat wanneer er 

problemen in de kwaliteit van de opvoeding zijn de kans om te recidiveren kleiner is dan 

wanneer deze problemen er niet zijn. 

Een beperking van dit onderzoek is dat er voor meerdere variabelen een significant 

verschil is gevonden tussen de drie districten. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden doordat de 

drie districten een iets andere definitie hanteren voor bepaalde gegevens. Een goed voorbeeld 

hiervan is de reden van aanmelding. In de praktijk blijkt dat er geen harde criteria zijn voor de 

indeling van delictgedrag en signaalgedrag. Dit kan van invloed zijn op de resultaten.  

 Een andere beperking van dit onderzoek is de manier waarop de risicofactoren zijn 

geregistreerd. In de registratie van het JPT staan meerdere problemen waarvan de definitie niet 

eenduidig is. Dit kan ervoor zorgen dat er een overlap is tussen problemen. Een voorbeeld 

hiervan is problemen in de kwaliteit van de opvoeding, problemen in de ouder-kind relatie en 

gedragsproblemen in het gezin. Waaronder een probleem geregistreerd wordt, is afhankelijk 

van de invulling die de medewerker aan het probleem geeft. Tevens mogen de medewerkers 

maximaal drie problemen aankruisen in de lijst met mogelijke problemen.  
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Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde problemen dus niet geregistreerd worden. Ook is de 

afweging welke problemen het belangrijkst zijn afhankelijk van de beoordeling van de 

medewerkers. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen niet zondermeer gegeneraliseerd worden naar 

andere jongeren die met politie in aanraking komen. De steekproef bestaat voor een groot deel 

uit jongens met voornamelijk een Nederlandse culturele achtergrond, die signaalgedrag 

vertonen of een licht delict hebben gepleegd en is beperkt tot de regio Zuid-Holland Zuid.  

Een belangrijke vraag is wat de consequenties zijn van de gevonden resultaten. De 

strafrechtelijke recidive van het JPT (29,2%) ligt binnen de doelstelling van het JPT om de 

recidive onder de 30% te houden. Het recidivecijfer is in de afgelopen jaren echter wel 

gestegen. In eerder onderzoek naar de strafrechtelijke recidive van het JPT lag de recidive voor 

de drie districten samen tussen de 16 en 25 procent (Van Dijk, van Soomeren en partners, 

2000; Van der Linden & Kloosterman, 2004). In het onderzoek van Van der Linden en 

Kloosterman (2004) sprak het JPT de voorspelling uit dat het behalen van de norm van 30% in 

de toekomst lastiger zou worden. Dit komt doordat het JPT gedurende het project de doelgroep 

verbreed heeft. Aan het begin van het project werd strikt gekeken of een jongere in aanmerking 

kwam voor het JPT. Nu worden in principe alle probleemjongeren meegenomen, ook de 

zwaardere probleemgevallen. Deze voorspelling komt overeen met het hogere recidivecijfer in 

dit onderzoek. Voor het JPT is het van belang om regelmatig onderzoek te blijven doen naar de 

strafrechtelijke recidive om zicht te blijven houden op het recidivepercentage.  

Doordat er naar zorgrecidive weinig onderzoek is gedaan, is het niet mogelijk om het 

percentage (7,4%) te vergelijken met andere onderzoeken. Voor het JPT was wel te verwachten 

dat dit percentage laag zou zijn. Wanneer jongeren al een keer eerder aangemeld zijn bij het 

JPT is de kans groot dat de jongeren al zijn doorverwezen naar andere hulpinstanties. Het JPT 

gaat dan niet voor een tweede keer een begeleidingstraject in met deze jongeren. Door in de 

toekomst ook de zorgrecidive te blijven meten wordt het mogelijk om de percentages met 

elkaar te vergelijken en om een eventuele ontwikkeling in beeld te brengen. 

De gevonden resultaten voor de risicofactoren sekse, gedragsproblemen en geen 

zinvolle vrije tijdsbesteding komen overeen met de literatuur over risicofactoren voor recidive. 

Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat jongens vaker recidiveren dan meisjes (Korf, 

2003; Van der Laan, Van der Knaap & Wartna, 2005; Nauta, Abraham & Sikkema, 2008). 

Gedragsproblemen in het gezin kan een overkoepelend begrip zijn voor meerdere problemen in 

het gezin. In de onderzoeken worden vaak conflicten binnen het gezin, psychopathologie van 

ouders en middelengebruik van ouders genoemd als risicofactoren (Kruissink & Essers, 2004; 
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Van Domburgh, De Ruiter & Doreleijers, 2004). Uit onderzoek van Kruissink en Essers (2004) 

blijkt ook dat veel rondhangen op straat een risicofactor kan zijn voor recidive. Dit komt 

overeen met de gevonden resultaten voor de risicofactor geen zinvolle tijdsbesteding. Wanneer 

jongeren geen zinvolle tijdsbesteding hebben, hangen zij vaker op straat met vrienden. Op 

basis van deze informatie kan ook een significante invloed verwacht worden van de 

risicofactor risicovolle vriendenkring. In dit onderzoek is voor deze samenhang geen 

significante invloed gevonden. Dat wil echter niet zeggen dat deze samenhang er niet is.  

 Er zijn een aantal risicofactoren die in dit onderzoek geen significant resultaat 

aangaven, maar die wel dicht bij de significantiegrens zaten (p = 0.05). Het gaat om de 

risicofactoren; signaalgedrag als reden voor aanmelding, agressieproblemen, problemen met 

het uiten van emoties, opvoedsituatie éénoudergezin, een andere dagbesteding dan onderwijs, 

pestproblemen en risicovolle vriendenkring. Een verklaring hiervoor is dat de medewerkers 

maar maximaal drie problemen mogen aankruisen. Het is goed mogelijk dat wanneer de 

medewerkers meer problemen mogen aankruisen ook voor deze risicofactoren significante 

resultaten gevonden worden. Voor het JPT is het dus belangrijk om alert te blijven op deze 

risicofactoren.  

Een resultaat dat op basis van de literatuur niet te verwachten was, is dat de 

aanwezigheid van problemen in de kwaliteit van de opvoeding de kans op recidive vermindert. 

Op basis van de literatuur is te verwachten dat bijvoorbeeld gebrek aan toezicht en slechte 

communicatie in het gezin juist leiden tot een grotere kans op recidive (Kruissink & Essers, 

2004). Een betrouwbare inhoudelijke verklaring is hiervoor niet gevonden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat de definities van de problemen op het gezinsniveau elkaar te 

veel overlappen en dat dit de resultaten verstoord, doordat de risicofactor problemen in de 

kwaliteit van de opvoeding een restcategorie is geworden. Een andere verklaring kan zijn is dat 

er een fout in de registratie is gemaakt. De frequentie van de risicofactor problemen in de 

kwaliteit van de opvoeding is niet hoog (n = 43). Bij een kleine steekproef kunnen de gegevens 

sneller verstoord worden door fouten in de registratie. 

Om verder onderzoek naar de risicofactoren mogelijk te maken is het noodzakelijk dat 

het JPT de definiëring van de problematiek verbeterd. Op deze wijze zal er minder overlap zijn 

tussen problemen en zullen de gegevens minder afhankelijk zijn van de interpretatie van de 

medewerkers. Tevens is het een aanbeveling om ook protectieve factoren te registreren. Op 

deze wijze kan met behulp van het balansmodel een betere inschatting gemaakt worden van de 

kans op recidive. 
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Bijlage: Tabellen 

 

Tabel 4. Overzicht districten in de politieregio Zuid-Holland Zuid  

District I Centrum 

Crabbehof 

Dubbeldam 

Hendrik-Ido-Ambacht 

Krispijn 

Noordflank 

Reeland 

Sterrenburg 

Staart 

Stadspolders 

Wielwijk 

Zwijndrecht  

District II Alblasserdam 

Giessenlanden 

Gorinchem 

Graafstroom 

Hardinxveld-Giessendam 

Liesveld 

Leerdam 

Nieuw-Lekkerland 

Papendrecht 

Sliedrecht 

Zederik 

District III Binnenmaas 

Cromstrijen 

Korendijk 

Oud-Beijerland 

‘s – Gravendeel 

Strijen 
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Tabel 5. Overzicht van de onderzoeksvariabelen 

Individueel niveau 

Geslacht 

Leeftijd  

Culturele achtergrond 

Reden van aanmelding 

Uitgangsdelict 

Agressieproblemen 

Problemen met assertiviteit 

Problemen in het omgaan met gevoelens/ uiten 

van emoties 

Psychiatrische- en/of psychopathologische 

problemen 

Alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving 

Gezinsniveau 

Opvoedsituatie 

Problemen in de ouder-kind relatie 

Problemen in de kwaliteit van de opvoeding 

Weglopen van huis 

Gedragsproblemen in het gezin 

Verwaarlozing en/of mishandeling 

Incest/ seksueel misbruik 

Multiculturele gezinsproblematiek  

Niveau van school en leeftijdgenootjes 

Dagbesteding 

Pestproblemen 

Gedragsproblemen in de buurt 

Problemen in het contact met leeftijdgenootjes 

Risicovolle vriendenkring 

Geen zinvolle vrije tijdsbesteding 

Gedragsproblemen op school 

Schoolniveau is te zwaar 

Leer- en/of ontwikkelingsachterstand 

Spijbelen 

Zwakbegaafd 

Kenmerken van het begeleidingstraject 

Duur van het traject 

Aantal contacten tijdens het traject tussen 

preventiewerker en cliënt 

Totale tijdsbesteding van preventiewerker aan de 

begeleiding van de cliënt 

Reden beëindiging traject 

Doorverwijzing 

Recidive 

Strafrechtelijke recidive 

Zorgrecidive 

 

 

 



Tabel 6. Risicofactoren op individueel niveau 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 M SD M SD M SD M SD df 1 df 2 F 

Leeftijd 13,77 2,613 13,88 2,694 13,31 2,878 14,15 1,904 2 415 3,098* 

 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x2 

Sekse            

Jongens 266 63,6 119 58,6 78 63,4 69 75,0 2 7,343* 

Meisjes 152 36,4 84 41,4 45 36,6 23 25,0   

 

Culturele achtergrond           

Nederlands 329 78,7 146 71,9 96 78,0 87 94,6 2 19,416** 

Niet-Nederlands 89 21,3 57 28,1 27 22,0 5 5,4   

 

Reden aanmelding           

Delictgedrag 162 38,9 83 40,9 32 26,0 47 52,2 4 49,027** 

Signaalgedrag 206 49,5 114 56,2 69 56,1 23 25,6   

Problemen in de opgroei- en opvoedsituatie 48 11,5 6 3,0 22 17,9 20 22,2   

 

Delict bij aanmelding           

Geen delict 54 12,9 22 10,8 22 17,9 10 10,9 2 0,148 

Wel delict 364 87,1 181 89,2 101 82,1 82 89,1   

 

Individuele problematiek           

Agressieproblemen 24 5,9 12 6,2 10 8,1 2 2,2 2 3,447 

Problemen met assertiviteit 17 4,2 10 5,2 3 2,4 4 4,3 2 1,425 

Problemen in het omgaan met gevoelens/ uiten van emoties 48 11,8 26 13,5 10 8,1 12 13,0 2 2,252 

Psychiatrische- en/of psycho-pathologische problemen 15 3,7 1 0,5 10 8,1 4 4,3 2 12,443* 

Alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving 19 4,7 14 7,3 3 2,4 2 2,2 2 5,572 

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Tabel 7. Risicofactoren op gezinsniveau 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x2 

Opvoedsituatie           

Thuis bij beide ouders 175 59,1 70 54,7 54 55,1 51 72,9 9 9,995* 

Thuis in éénoudergezin 105 35,5 48 37,5 38 38,8 19 27,1   

Andere opvoedsituatie 10 5,4 10 7,8 6 6,1 0 0,0   

           

Gezinsproblematiek           

Problemen in de ouder-kind relatie 90 22,1 39 20,2 38 30,9 13 14,1 2 9,333* 

Problemen in de kwaliteit van de opvoeding 43 10,5 15 7,8 21 17,1 7 7,6 2 7,975* 

Weglopen van huis 26 6,4 16 8,3 4 3,3 6 6,5 2 3,200 

Gedragsproblemen in gezin 52 12,7 24 12,4 13 10,6 15 16,3 2 1,588 

Verwaarlozing en/of mishandeling 12 2,9 3 1,6 8 6,5 1 1,1 2 7,878* 

Incest/ seksueel misbruik 2 0,5 2 1,0 0 0,0 0 0,0 2 2,239 

Multiculturele gezinsproblematiek 3 0,7 0 0,0 3 2,4 0 0,0 2 7,003* 

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Tabel 8. Risicofactoren op het niveau van school en leeftijdgenootjes 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x2 

Dagbesteding           

Geen dagbesteding 5 1,5 4 2,6 1 1,2 0 0,0 8 11,849 

Basisonderwijs 67 20,7 33 21,6 23 27,7 11 12,6   

Lager voortgezet onderwijs 200 61,9 96 62,7 47 56,6 57 65,5   

Hoger voortgezet onderwijs 27 8,4 10 6,5 8 9,6 9 10,3   

Andere dagbesteding 24 7,4 10 6,5 4 4,8 10 11,5   

           

Problematiek met school en leeftijdgenootjes           

Pestproblemen 23 5,6 15 7,8 4 3,3 4 4,3 2 3,257 

Gedragsproblemen in de buurt 91 22,3 41 21,2 25 20,3 25 27,2 2 1,662 

Problemen in het contact met leeftijdsgenootjes 22 5,4 15 7,8 5 4,1 2 2,2 2 4,435 

Risicovolle vriendenkring 61 15,0 32 16,6 16 13,0 13 14,1 2 0,817 

Geen zinvolle vrije tijdsbesteding 12 2,9 8 4,1 2 1,6 2 2,2 2 1,915 

Gedragsproblemen op school 47 11,5 16 8,3 20 16,3 11 12,0 2 4,704 

Schoolniveau is te zwaar 3 0,7 1 0,5 0 0,0 2 2,2 2 3,645 

Leer- en/ of ontwikkelingsachterstand 8 2,0 2 1,0 4 3,3 2 2,2 2 1,947 

Spijbelen 12 2,9 4 2,1 3 2,4 5 5,4 2 2,623 

Zwakbegaafdheid 3 0,7 1 0,5 2 1,6 0 0,0 2 2,143 

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 

 

Tabel 9. Risicofactor andere problematiek 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x2 

Andere problematiek 89 21,8 45 23,3 17 13,8 27 29,3 2 7,924* 

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Tabel 10. Kenmerken begeleidingstraject 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 M SD M SD M SD M SD df 1 df 2 F 

Aantal begeleidingscontacten 5,24 5,997 4,56 4,830 3,24 4,033 9,884 8,248 2 386 37,245** 

Duur van het traject 6,07 7,251 5,99 7,286 5,27 7,551 7,49 6,546 2 390 2,341 

Tijdsbesteding 208,21 279,556 171,66 248,216 222,93 313,668 273,40 258,088 2 397 4,093 

 

 Totaal District 1 District 2 District 3   

 n % n % n % n % df x2 

Reden beëindiging           

Terugverwezen naar reeds aanwezige hulp 126 31,1 66 34,6 48 39,0 12 13,2 10 46,669** 

Cliënt niet gemotiveerd/ op verzoek cliënt 98 24,2 55 28,8 13 10,6 30 33,0   

Reguliere beëindiging 73 18,0 22 11,5 27 22,0 24 26,4   

Hulp is niet noodzakelijk 55 13,6 32 16,8 15 12,2 8 8,8   

Andere hulp noodzakelijk 32 7,9 8 4,2 12 9,8 12 13,2   

Andere reden 21 5,2 8 4,2 8 6,5 5 5,5   

 

Doorverwijzing           

Geen doorverwijzing 184 45,2 68 35,2 81 65,9 35 38,5 2 30,590** 

Wel doorverwijzing 223 54,8 125 64,8 42 34,1 56 61,5   

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Tabel 11. Logistische regressie met risicofactoren als onafhankelijke variabelen en de kans op strafrechtelijke recidive als afhankelijke variabele  

 B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

Factoren op individueel niveau       

Geslacht (0=man; 1=vrouw) -0,965 0,379 6,477 1 0,011* 0,381 

Leeftijd (in jaren) 0,016 0,111 0,022 1 0,882 0,984 

Cultuur (0=nederlands;1=niet-nederlands) -0,131 0,418 0,098 1 0,754 0,877 

Reden aanmelding   3,744 2 0,154  

Delictgedrag ref. . . . . . 

Signaalgedrag 0,717 0,378 3,598 1 0,058 2,049 

Problemen in de opgroei- en opvoedingssituatie 0,680 0,715 0,904 1 0,342 1,974 

Delict bij aanmelding (0=nee;1=ja) 0,521 0,530 0,964 1 0,326 1,683 

Agressieproblemen (0=nee;1=ja) 1,086 0,630 2,977 1 0,084 2,963 

Problemen met assertiviteit (0=nee;1=ja) -1,355 1,059 1,636 1 0,201 0,258 

Problemen in het omgaan met gevoelens/ uiten van emoties (0=nee;1=ja) -0,895 0,521 2,958 1 0,085 0,408 

Psychiatrische- en/of psychopathologische problemen (0=nee;1=ja) 0,177 0,809 0,048 1 0,827 1,193 

Alcohol-, drugs-, en/of gokverslaving (0=nee;1=ja) -1,107 0,906 1,494 1 0,222 0,330 

       

Factoren op gezinsniveau       

Opvoedsituatie   3,813 2 0,149  

Thuis bij beide ouders ref. . . . . . 

Thuis in éénoudergezin -0,765 0,392 3,803 1 0,051 0,465 

Andere opvoedsituatie -0,316 0,480 0,434 1 0,510 0,729 

Problemen in de ouder-kindrelatie (0=nee;1=ja) 0,170 0,455 0,139 1 0,709 1,185 

Problemen in de kwaliteit van de opvoeding (0=nee;1=ja)  -2,355 0,818 8,270 1 0,004** 0,095 

Weglopen van huis (0=nee;1=ja) -0,080 0,679 0,014 1 0,906 0,923 

Gedragsproblemen in het gezin (0=nee;1=ja)  0,957 0,468 4,183 1 0,041* 2,603 

Verwaarlozing en/of mishandeling (0=nee;1=ja) -1,237 1,182 1,096 1 0,295 0,290 

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig 
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Tabel 11. Logistische regressie met risicofactoren als onafhankelijke variabelen en de kans op strafrechtelijke recidive als afhankelijke variabele  

(vervolg) 

Factoren op niveau van school en leeftijdgenootjes       

Dagbesteding   8,321 4 0,081  

Geen dagbesteding ref. . . . . . 

Basisonderwijs 2,150 2,009 1,146 1 0,284 8,589 

Lager voortgezet onderwijs 3,098 1,932 2,570 1 0,109 22,158 

Hoger voortgezet onderwijs 2,371 2,004 1,399 1 0,237 10,708 

Andere dagbesteding 3,861 2,004 3,711 1 0,054 47,499 

Pestproblemen (0=nee;1=ja) -1,520 0,888 2,930 1 0,087 0,219 

Gedragsproblemen in de buurt (0=nee;1=ja) 0,349 0,475 0,541 1 0,462 1,418 

Problemen in het contact met leeftijdgenootjes (0=nee;1=ja) -1,355 0,892 2,306 1 0,129 0,258 

Risicovolle vriendenkring (0=nee;1=ja) 0,835 0,457 3,345 1 0,067 2,305 

Geen zinvolle vrije tijdsbesteding (0=nee;1=ja) 3,077 1,132 7,393 1 0,007** 21,699 

Gedragsproblemen op school (0=nee;1=ja) 0,460 0,500 0,849 1 0,357 1,585 

Leer- en/of ontwikkelingsachterstand (0=nee;1=ja) 1,456 0,980 2,207 1 0,137 4,288 

Spijbelen (0=nee;1=ja) -1,145 0,980 1,365 1 0,243 0,318 

       

Andere problematiek (0=nee;1=ja) -0,899 0,494 3,315 1 0,069 0,407 

       

Kenmerken van het begeleidingstraject       

District (1= Dordrecht; 2= Gorinchem; 3=Oud-Beijerland0 0,047 0,228 0,042 1 0,837 1,048 

Aantal begeleidingscontacten -0,003 0,042 0,004 1 0,949 0,997 

Duur van het traject (in weken) 0,028 0,039 0,511 1 0,475 1,028 

Totale tijdsbesteding (in minuten) 0,000 0,001 0,149 1 0,699 1,000 

Reden beëindiging begeleidingstraject   5,333 5 0,377  

Terugverwijzing naar reeds aanwezige hulp ref. . . . . . 

Cliënt is niet gemotiveerd, wenst geen hulp -0,302 0,592 0,261 1 0,610 0,739 

Reguliere beëindiging -0,468 0,752 0,388 1 0,533 0,626 

Er is geen hulp noodzakelijk 0,519 0,670 0,600 1 0,439 1,681 

Andere hulp is noodzakelijk -0,138 0,784 0,031 1 0,861 0,871 

Andere reden 0,833 0,723 1,326 1 0,249 2,300 

Verwijzing (0=nee;1=ja)       

* p < .05, ** p < .01 tweezijdig  
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