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Criminaliteit is een onderwerp dat menig onderzoeker bezighoudt. Waarom mensen 

criminaliteit plegen is daarbij een veelgestelde vraag. Een nieuwe invalshoek binnen de 

Criminologie benadert daarentegen juist waarom mensen stoppen met het plegen van 

delicten. Ook dit onderzoek behandelt de vraag waarom jeugdige veelplegers stoppen met 

het plegen van criminaliteit en welke rol hun vrienden hierin spelen. Jongeren hebben meer 

contact met leeftijdsgenoten dan volwassenen. Naarmate zij ouder worden neemt deze 

omgang met vrienden echter af. Aangezien delicten die gepleegd worden door jongeren 

vrijwel altijd gepleegd worden samen met vrienden, is er in dit onderzoek gekeken of een 

wisselwerking tussen leeftijd en omgang met vrienden het stopproces kan verklaren. 

 

Crime is a topic that intrigues many researchers. Why people commit crime is a frequently 

asked question. Though, a new approach in Criminology is to explore why people desist 

committing crime. This research also tries to explore why young delinquents desist from 

crime, and studies the influence by friends on desistance. Adolescents spend more time with 

their peers than adults do. As teenagers grow older, time spent with peers decreases. 

Because young delinquents usually only commit deviant acts together with friends, this 

research explores whether a correlation between ageing and peer occupation might explain 

desistance from crime.      

 

Desistance: wanneer is iemand gestopt?                                 

Dit artikel behandelt de vraag waarom jeugdige veelplegers stoppen met het plegen van 

criminaliteit. Maar wanneer spreken we van stoppen? Als een jongere zelf aangeeft geen 

delicten meer te willen begaan? Of wanneer gebleken is dat hij of zij zich al 1, 3, of 

misschien wel 10 jaar niet meer aan criminaliteit schuldig heeft gemaakt? In veel 

wetenschappelijke studies is reeds gediscussieerd over dit vraagstuk. Hieruit komt naar 

voren dat bijna alle veelplegers uiteindelijk zullen stoppen met criminaliteit (Laub & 

Sampson, 2003: 19; Piquero, 2004: 102-103). Het is echter moeilijk in te schatten of dit een 

tijdelijke stop betreft of dat zij hun criminele carrière definitief achter zich hebben gelaten. 

Wetenschappers wijzen er op dat zelfs na een tussenperiode van 10 jaar, mensen terug 

kunnen vallen in crimineel gedrag (Piquero, 2004: 104).  

Stoppen met criminaliteit wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd. Desistance kan 

bijvoorbeeld gezien worden als het moment waarop iemand stopt met het plegen van 

criminaliteit (Nuytiens, Christiaens & Eliaerts, 2008: 423). Dit is echter een specifiek tijdstip 

terwijl volgens andere onderzoekers desistance beter gedefinieerd kan worden als een 

proces in plaats van een tijdstip (Kazemian, 2007: 10). Laub en Sampson (2003: 21-22) 

maken daarom onderscheid tussen termination en desistance. Termination noemen zij het 
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moment waarop de veelpleger gestopt is met criminaliteit. Desistance is het oorzakelijke 

proces dat aan termination vooraf gaat en ook na het moment van termination nog doorgaat. 

Desistance is het gehele proces van stoppen, waar termination een onderdeel van uitmaakt. 

Bij het tijdelijk stoppen met criminaliteit is volgens Nuytiens et. al. (2008: 423) geen sprake 

van desistance. Beter kunnen we in een dergelijke situatie spreken van intermittency. 

Intermittency is een tijdelijke onthouding van criminele activiteit in een bepaalde periode, 

welke na verloop van tijd weer zal worden gevolgd door het oppakken van criminaliteit 

(Piquero, 2004: 106, 108).   

Bushway, Brame en Paternoster (2004: 88) wijzen ons tevens op false desistance.  Iemand 

is dan ten onrechte als desister aangemerkt omdat diegene simpelweg niet op delinquent 

gedrag kon worden betrapt, maar hij of zij is in werkelijkheid niet gestopt.    

Zoals uit bovenstaand stuk blijkt, is het moeilijk om vast te stellen of iemand daadwerkelijk 

gestopt is met criminaliteit. Er zou evengoed sprake kunnen zijn van false desistance of 

intermittency. Daarom zal in dit artikel gekeken worden naar het proces van stoppen en niet 

alleen naar stoppen in absolute zin. De levensloopbenadering past goed binnen dit kader. 

Om te ontdekken waarom een delinquent gestopt is met het plegen van criminaliteit moet er 

volgens Laub en Sampson (2003: 57-59) gekeken worden naar de gehele 

levensgeschiedenis van die persoon. Dit noemen zij de levensloopbenadering. Volgens de 

levensloopbenadering is geen crimineel gelijk en daarom bestaat er geen algemeen 

antwoord op de vraag waarom mensen stoppen met criminaliteit . Door te kijken naar het 

levensverhaal van een individu kan er worden nagegaan waarom een delinquent is gestopt 

met criminaliteit (Nuytiens, Christiaens & Eliaerts, 2008: 421). 

Ageing                       

Uit onderzoek komt naar voren dat crimineel gedrag sterk samenhangt met de variabele 

leeftijd. Wetenschappers hebben ontdekt dat delinquent gedrag afneemt naarmate een 

persoon ouder wordt (Ayers, Williams, Hawkins, Peterson, Catalano & Abbott, 1999: 279). 

Tegen de tijd dat delinquenten 28 jaar zijn, zijn de meeste met criminaliteit gestopt (Piquero, 

2004: 103). Binnen het stopproces wordt ‘volwassenwording’ als belangrijke factor 

aangewezen. Volwassenwording is echter geen synoniem voor ouder worden. Het bereiken 

van een bepaalde leeftijd is niet alleszeggend. Het is de volwassenwording dat het proces 

van desistance kan verklaren, ongeacht de leeftijd waarop dit gebeurt (Laub & Sampson, 

2003: 27). Wanneer delinquenten in hun twintiger- en dertiger jaren komen, hebben er 

inmiddels fysieke en cognitieve veranderingen plaatsgevonden, ofwel interne rijping, 

waardoor zij zullen stoppen met het plegen van criminaliteit (Laub & Sampson, 2003: 26; 

Nuytiens, Christiaens & Eliaerts, 2008: 418). Ook neemt na het 18e levensjaar de neiging af 
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zich te conformeren naar leeftijdsgenoten. Ook dit betreft een mentaal rijpingsproces 

(Donker & Slotboom, 2008: 98). Verder wordt de delinquent berekenender naarmate hij of zij 

ouder wordt: vaak hebben zij geen zin meer in een lange gevangenisstraf en stoppen 

daarom met criminaliteit op oudere leeftijd (Laub & Sampson, 2003: 28, 31).  

Human Agency 

Menig wetenschapper heeft zich reeds verdiept in de vraag waarom criminelen (uiteindelijk) 

stoppen met het plegen van criminaliteit. Hierbij wordt onder andere aangedragen dat een 

bepaalde gebeurtenis in het leven van een veelpleger de delinquent tot stoppen kan 

brengen, bijvoorbeeld een huwelijk, dienstplicht of het uitzitten van een gevangenisstraf 

(Laub & Sampson, 2003: 39-41; Nuytiens et. al., 2008: 420; Farrall, 2004: 57-59). Nuytiens 

et. al. (2008: 426) beschrijven deze gebeurtenissen als katalysators voor het stoppen. Het is 

echter de delinquent zelf die een dergelijke gebeurtenis moet zien als mogelijkheid voor 

verandering en deze als actieve actor moet aangrijpen. Een belangrijke gebeurtenis in het 

leven draagt dus slechts de mogelijkheid aan tot verandering maar zorgt er niet automatisch 

voor dat iemand bijvoorbeeld stopt met criminaliteit. De delinquent moet een dergelijke 

mogelijkheid zelf benutten (Nuytiens, Christiaens & Eliaerts, 2008: 426). We noemen dit 

persoonlijke initiatief ook wel human agency. Human agency staat centraal binnen het 

proces van desistance aangezien ex-delinquenten in de meeste gevallen zelf actief hebben 

bijgedragen aan het stopzetten van hun criminele carrière (Laub & Sampson, 2003: 141, 

146). Zo ontwikkelen zij in de transitie van adolescentie naar volwassenheid bijvoorbeeld 

vaak een nieuw zelfbeeld, zoals het beeld van ex-delinquent, partner of van harde werker. 

Met het vormen van een nieuw zelfbeeld zijn zij een actieve actor in het stoppen met 

criminaliteit (Maruna & Immarigeon, 2004: 174-175; Laub & Sampson, 2003: 146) 

De rol van vrienden                     

Verandert de rol, die vrienden spelen in het leven van een mens, naarmate deze ouder 

wordt? Een verandering in de functie en het belang dat vrienden hebben, parallel aan het 

ouder worden, zou wellicht kunnen verklaren waarom mensen stoppen met het plegen van 

criminaliteit.                                                                                                                         

Vrienden spelen een belangrijke rol in het leven van een tiener. Adolescenten brengen in 

verhouding veel meer tijd door met leeftijdsgenoten dan kinderen. Uit onderzoek blijkt dat 

tieners twee keer meer tijd spenderen met vrienden dan dat ze met hun ouders doen 

(Santrock, 2007: 312; Dekovic & Asscher, 2008: 95). Het optrekken van jongeren in 

groepsverband behoort tot het normale proces van opgroeien en volwassen worden, en 

vrienden vormen een van de belangrijkste socialisatiebronnen voor jongeren (Beke & 

Ferwerda, 2008: 225; Santrock 2007: 311-312). Doordat adolescenten zich zowel cognitief 

als emotioneel verder ontwikkelen, zijn zij in staat hechtere vriendschappen te ontwikkelen 
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en te onderhouden. Tijdens de vroege adolescentie groeit het aantal vriendschappen dat 

jongeren aangaan daardoor sterk. Dit aantal stijgt tot ongeveer het 15e levensjaar, waarna 

het aantal vriendschappen afneemt omdat jongeren ogenschijnlijk kritischer worden in hun 

keuze van vrienden (Marcus, 1996: 147).                                                                                       

De rol die vrienden spelen in het leven van een mens verandert met de jaren. Vanaf het 

moment dat kinderen geboren worden, worden zij beïnvloed door hun ouders, die over het 

algemeen hun kinderen proberen te ontmoedigen criminaliteit te plegen. Wanneer kinderen 

in de puberteit komen proberen zij zich echter los te maken van hun ouders en trekken zij 

meer en meer op met leeftijdsgenoten. In veel gevallen stimuleren leeftijdsgenoten, in 

tegenstelling tot ouders, crimineel gedrag wel. Na het twintigste levensjaar neemt het 

delinquente gedrag van een jongere af omdat de vriendschapsbanden weer worden 

vervangen door familiebanden: deze keer in de vorm van een huwelijk (Warr, 1998: 187). 

Vrienden en delinquentie                         

Ook in het leven van criminele jongeren spelen vrienden een belangrijke rol. Uit onderzoek 

blijkt dat het aantal delinquente vrienden dat een jongere heeft, de sterkste voorspellende 

factor is voor delinquent gedrag (Warr, 1998: 184; Blom & van der Laan, 2006: 120; 

Giordano, Cernkovich & Holland, 2003: 293-294; Dekovic & Asscher, 2008: 95). Delinquent 

gedrag is in de puberteit gerelateerd aan delinquent gedrag van vrienden, en delinquente 

jongeren brengen meer tijd met hun vrienden door dan niet-delinquenten (Blom & van der 

Laan, 2006: 120, 141; Giordano, Cernkovich & Holland, 2003: 293-294). Criminele jongeren 

hebben vaak een minder goede band met hun familie en raken vaker met familieleden in 

conflict dan conventionele jongeren. Er wordt daarom gedacht dat criminele jongeren veel 

met leeftijdsgenoten optrekken als substitutie, maar dit is niet waar (Marcus, 1996: 148). Ook 

de vriendschapsbanden van delinquente jongeren worden gekenmerkt door conflict en 

instabiliteit. Door bepaalde gedrags-, cognitieve en emotionele kenmerken van de jongeren 

vertonen zij meer agressief en antisociaal gedrag, wat leidt tot conflicten binnen een 

vriendschap (Marcus, 1996: 148). Uit onderzoek van Marcus (1996: 148) blijkt dat 

vriendschappen van delinquente jongeren vaak korter duren en dat deze jongeren vaak 

minder hechte vrienden hebben dan niet-delinquente jongeren. 

Jongeren plegen in de meeste gevallen criminaliteit in groepsverband (Ferwerda & Beke, 

2008: 223; Blom & van der Laan, 2006: 198; Dekovic & Asscher, 2008: 105; Warr,1998: 

184). Dat jongeren samen met vrienden komen tot het plegen van delicten is op drie 

manieren te verklaren: het betreft een groepsverklaring, een selectieverklaring of een 

instrumentele verklaring (Ferwerda & Beke, 2008: 227). De groepsverklaring gaat er vanuit 

dat jongeren delicten plegen doordat zij groepsdruk ervaren of doordat delictgedrag beloond 

wordt, bijvoorbeeld met inclusie binnen de vriendengroep. Binnen een dergelijke groep zijn al 
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delinquente vrienden aanwezig die hun criminele gedrag overdragen op de rest van de groep 

(Ferwerda & Beke, 2008: 227; Broekhuizen & Driessen, 2006: 6-7). De groepsverklaring is 

gebaseerd op de differentiële associatietheorie. Volgens deze theorie wordt al het gedrag 

aangeleerd, zo ook crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan daarom niet erfelijk zijn en 

iemand kan ook niet ‘spontaan’ crimineel gedrag vertonen (Lissenberg, Ruller, Swaaningen, 

2001: 122). Volgens de differentiële associatietheorie wordt crimineel gedrag geleerd in 

interacties met anderen. In die wisselwerking wordt geleerd om crimineel gedrag positief te 

waarderen en de mogelijkheden te zien om het te plegen (Lissenberg et. al., 2001: 122). Dit 

is waarom de differentiële associatietheorie zich goed leent voor het verklaren van 

criminaliteit gepleegd door jongeren in groepsverband. De groepen waar jongeren deel van 

uitmaken die reeds delinquent zijn (de zogenoemde foute vrienden), hebben grote kans 

probleemgedrag te gaan vertonen. De reeds delinquente jongeren kunnen dan immers hun 

delinquente gewoonten op anderen overdragen volgens de differentiële associatietheorie 

(Beke & Ferwerda, 2008: 227).                                           

De selectieverklaring stelt dat een jongere niet zo zeer wordt beïnvloed door de slechte 

lieden uit een groep maar dat reeds delinquente jongeren elkaar opzoeken en een 

vriendengroep vormen (Beke & Ferwerda, 2008: 227; Brink, 2001: 170). Delinquente 

adolescenten worden vaak afgewezen door niet-delinquente leeftijdsgenoten, daarom is het 

niet vreemd dat zij gelijkgezinde vrienden uitkiezen (Dekovic & Asscher, 2008: 95; Brink, 

2001: 170). Samen plegen zij vervolgens delicten.                                                                  

Ook de instrumentele verklaring probeert te verklaren waarom vrienden samen criminaliteit 

plegen. Deze verklaring stelt dat delicten praktisch beter zijn uit te voeren met meerdere 

daders.  De opbrengst is vaak groter en de pakkans daarentegen verkleind (Beke & 

Ferwerda, 2008: 227).                                                                                                  

Uit onderzoek blijkt dat het vergaren van delinquente vrienden meestal vooraf gaat aan het 

aanleren van crimineel gedrag. De groepsverklaring is daarom het meest waarschijnlijk en 

de invloed van vrienden op delinquent gedrag wordt hiermee wederom bevestigd (Warr, 

1998: 185).     

De groepsverklaring verklaart hoe jongeren crimineel gedrag overnemen van 

leeftijdsgenoten maar geeft niet duidelijk weer waarom zij zich laten beïnvloeden door 

vrienden. Het waarom is als volgt te verklaren: in de puberteit spiegelen jongeren zich aan 

elkaar en aan elkaars gedragingen en trekken bij voorkeur op met jongeren die dezelfde stijl 

en smaak hebben (Brink, 2001: 169). Binnen deze stijlgroepen zijn twee zaken van belang, 

namelijk niet afgaan en geaccepteerd worden (Brink, 2001: 169; Donker & Slotboom, 2008: 

96, 103). Vooral jongens hebben daarbij de drang om een gerespecteerde positie te 

verwerven binnen de groepshiërarchie. Dat doen ze vaak door stoer en riskant gedrag te 
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vertonen, waardoor ze echter gemakkelijk met criminaliteit in aanraking komen. Of dit ook 

echt gebeurt, hangt af van de vrienden met wie zij omgaan. Niet-delinquente vrienden zijn 

namelijk een rem op criminaliteit terwijl delinquente vrienden crimineel gedrag juist 

versterken (Brink, 2001: 169). Jongeren willen graag ergens bij horen en sluiten zich daarom 

aan bij groepen. Een groep kan jongeren status en respect verschaffen, zowel binnen de 

groep als naar de buitenwereld toe. De jongeren binnen een groep hebben een sterke 

invloed op elkaar en de groepsdruk is groot. Door deze groepsdruk en het streven naar 

status en respect, komen jongeren vaak tot het plegen van strafbare feiten (Brink, 2001: 171; 

Ferwerda & Beke, 2008: 227, 234). De behoefte aan status en de angst om af te gaan 

kunnen worden gezien als belangrijke drijfveren voor crimineel gedrag onder jongeren. Beide 

drijfveren vertonen tevens een sterke samenhang: door mee te gaan in crimineel gedrag 

wordt de kans om af te gaan kleiner en daarmee de kans om status te verliezen ook (Donker 

& Slotboom, 2008: 96). Een derde drijfveer is loyaliteit. Loyaliteit naar vrienden toe wordt 

door jongeren belangrijker gevonden dan bijvoorbeeld wetten en regels. De drie 

bovengenoemde drijfveren zorgen ervoor dat jongeren meegaan in crimineel gedrag dat ze 

alleen nooit zouden uitvoeren (Donker & Slotboom, 2008: 96). 

In de literatuur wordt er tevens gewezen op een negatief verband tussen de omgang met 

oudere vrienden en delinquentie. Jongeren die bevriend zijn met oudere jeugd maken zich 

vaker schuldig aan criminaliteit. Onbekend is echter of dit onder invloed is van de oudere 

vrienden of dat de jongere naar oudere vrienden toetrekt omdat hij of zij al delinquente 

neigingen had (Santrock, 2007: 323). De omgang met oudere vrienden geldt in elk geval als 

risicofactor voor de ontwikkeling van crimineel gedrag.  

Ex-delinquenten en vriendschap                  

Mark Warr (1998: 185) beschrijft een onderzoek waarin meer dan de helft van alle jongeren 

die gestopt zijn met criminaliteit aangeeft niet meer om te gaan met hun delinquente 

vriendengroepen. De jongeren die daarentegen niet gestopt zijn met het plegen van 

criminaliteit, laten geen enkele vermindering zien in de omgang met hun delinquente 

vrienden. Volgens Laub & Sampson (2003: 32-33) en Warr (1998: 187-190) gaan ex-

delinquenten niet meer met hun oude vrienden om doordat zij getrouwd zijn. Na het 

twintigste levensjaar vervangen veel delinquente jongeren hun vrienden voor een echtgenote 

(Warr, 1998: 187). Het huwelijk verstoort vriendschappen die vóór deze echtverbinding 

bestonden, inclusief vriendschappen met andere delinquenten. Ten eerste laat het huwelijk 

weinig tijd over voor de omgang met vrienden: doordat het contact met vrienden vermindert 

zal iemand niet meer in de verleiding komen onder invloed van vrienden iets strafbaars te 

doen (Warr,1998: 188, 193, 196; Donker & Slotboom, 2008: 98). Hierdoor zal een ex-

delinquent zich meer gaan richten op familiebanden in plaats van vriendschappen. 
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Daarnaast verandert een huwelijk vaak het soort vrienden waarmee iemand omgaat: het 

huwelijk verkleint de omgang met delinquente vrienden en vergroot de omgang met 

conventionele anderen (Warr, 1998: 196; Laub & Sampson, 2003: 42-43).   

Uit hetzelfde onderzoek van Warr (1998: 206) blijkt dat het krijgen van kinderen geen invloed 

heeft op de omgang met vrienden. De invloed van kinderen valt weg tegen de invloed die het 

huwelijk heeft op vriendschapsbanden. Het huwelijk kan daarom gezien worden als een 

duidelijk keerpunt in het leven, waarop veel criminelen stoppen met het plegen van 

criminaliteit (Laub & Sampson, 2003: 41-44; Warr, 1998: 183). Hoe en waarom beïnvloedt 

het huwelijk de omgang met vrienden? Volgens Warr (1998: 206) is de meest voor de hand 

liggende verklaring dat de omgang met vrienden binnen het huwelijk de speciale band 

tussen man en vrouw bedreigt. Dat is zeker het geval als het gaat om criminele vrienden. 

Omgang hiermee vergroot de kans op arrestaties, wat een wezenlijke bedreiging is voor het 

huwelijk (Warr, 1998: 208). Ook wordt excessieve omgang met vrienden over het algemeen 

door de vrouw geïnterpreteerd als gebrek aan betrokkenheid bij het huwelijk.  

Giordano (2003: 314) beargumenteert daarentegen dat niet per se het huwelijk ervoor zorgt 

dat gestopte veelplegers hun oude vrienden niet meer zien. Ook ongetrouwde mensen 

geven aan niet meer met hun vroegere vriendengroep om te gaan. Als oorzaak wijst 

Giordano (2003: 294, 314) Human Agency aan. Doordat de ex-delinquent zelf positief gaat 

denken over het ontwikkelen van een prosociaal netwerk, laten zij oude criminele vrienden 

los. Omgang met criminele vrienden wordt door de gestopte veelplegers herkend als 

problematisch. Dit wordt niet per se veroorzaakt door een katalysator als het huwelijk maar 

meer door een subtiele verschuiving in perspectief. Doordat de ex-veelplegers ouder zijn 

geworden, is hun zelfbeeld vaak veranderd en denken zij anders over relaties met anderen. 

Ze zijn minder gevoelig geworden voor de druk van vrienden (Giordano, 2003: 294, 307; 

Donker & Slotboom, 2008: 98). Volwassenen kijken over het algemeen anders aan tegen 

vriendschappen dan dat zij deden toen ze tiener waren. Waar het in de puberteit zaak was 

om belangrijk te zijn en geaccepteerd te worden door vrienden, wordt de invloed van 

vrienden door de meeste volwassenen geassocieerd met kind-zijn, puberteit en jonge jaren 

(Giordano, 2003: 309). 

Door het aangaan van een huwelijk dan wel door een positief veranderde attitude tegenover 

prosociale netwerken, vergaren ex-delinquenten conventionele vrienden (Warr, 1998: 196; 

Laub & Sampson, 2003: 42-43; Giordano et. al, 2003: 294). Een huwelijk verandert vaak het 

soort vrienden waarmee iemand omgaat: het huwelijk verkleint de omgang met delinquente 

vrienden en vergroot de omgang met conventionele anderen (Warr, 1998: 196; Laub & 

Sampson, 2003: 42-43).  Een andere tactiek van ex-delinquenten is zich te isoleren van 
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delinquente vrienden (Giordano et. al., 2003: 310). Ze herkennen dat het onderhouden van 

vriendschap met criminelen een slechte invloed op ze heeft en kiezen er daarom voor uit de 

buurt te blijven van deze voormalige vrienden.  

Centraal in dit onderzoek staat of het stopproces bevorderd wordt doordat de band met 

vrienden verandert naarmate de delinquente jongere ouder wordt. Uit bovenstaande 

literatuurstudie lijkt naar voren te komen dat vrienden een minder centrale rol spelen in het 

leven van een volwassene dan in het leven van een adolescent. Ook wordt desistance 

gekoppeld aan een verminderde betrokkenheid bij delinquente vrienden, welke gelijk op lijkt 

te gaan met ouder worden. Gekeken zal worden of dezelfde trend is terug te vinden in de 

praktijk, onder mensen die in hun jonge jaren veel delicten hebben gepleegd maar daar mee 

gestopt zijn of serieus proberen om hier mee te stoppen. Dit onderzoek probeert alle factoren 

in kaart te brengen die bij het stopproces een rol kunnen spelen. Ook alle knelpunten en 

moeilijkheden worden geëxploreerd. Door middels dit onderzoek een goed beeld te krijgen 

van waarom en waardoor mensen stoppen met criminaliteit, kunnen interventies hier beter 

op worden aangesloten en kan het stopproces worden bespoedigd.   

Uitvoering van het onderzoek                                                  

De data voor dit onderzoek zijn verkregen uit diepte-interviews met 9 voormalig jeugdige 

veelplegers die zijn gestopt met het plegen van criminaliteit. Via contactpersonen bij 

verschillende instanties zoals Stichting Delinquent & Samenleving, Politie, 

Jeugdreclassering, jongerenwerkers en Justitiële Jeugd Inrichtingen, is er contact gelegd 

met de doelgroep. In eerste instantie was voor dit onderzoek de onderzoeksgroep als volgt 

afgebakend: ‘jeugdige veelplegers zijn jongeren die gemiddeld tussen hun 12e en 24e 

levensjaar vijf of meer delicten pleegden’ (Mali, Quint, Diependaal, Stol, 2005: 12-13). 

Hieraan is toegevoegd dat een gestopte jeugdige veelpleger ‘minimaal een jaar geen delict 

meer heeft gepleegd en de intentie heeft dit vol te houden.’ De praktijk liet echter zien dat het 

lastig was grenzen te stellen aan de onderzoeksgroep. Immers, als een respondent zich 

meldt die vanaf zijn 25e geen delicten meer heeft gepleegd, valt deze buiten de 

onderzoeksgroep. Deze doelgroep is echter schaars, en daarom is besloten dat een lichte 

variatie in leeftijd weinig uit zou maken voor de kern van het onderzoek: waarom veelplegers 

zijn gestopt. In het onderzoek werden daarom ex jeugdige veelplegers betrokken die in het 

verleden criminaliteit pleegden en hier voor hun dertigste levensjaar mee zijn gestopt. Ook 

aan de achterkant is de doelgroep iets verruimd: ook personen die nog middenin het 

stopproces zitten en bijvoorbeeld nog in een reclasseringstraject meedraaien werden 

opgenomen in het onderzoek. 
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Een nadeel van het benaderen van respondenten via contactpersonen uit het re-integratie- 

en hulpverleningsveld is dat er een selectie-effect ontstaat. Zij dragen vaak succesverhalen 

aan van jongens en meisjes die leuk, knap en aardig zijn omdat deze jongens en meisjes nu 

eenmaal passen in het algemene beeld van een succesverhaal (Maruna, 2001: 178). Tevens 

zijn ex-delinquenten die meedoen aan een dergelijk onderzoek, vaak zelf actief in de 

hulpverleningswereld of bij voorlichtingsactiviteiten. Hierdoor nemen zij vaak therapeutische 

termen over wat af kan leiden van hun levensverhaal (Maruna, 2001: 177). 

Nadat er contact was gelegd met enkele ex-delinquenten, deed zich een zogenoemd 

sneeuwbaleffect voor. Sommige respondenten droegen bijvoorbeeld vrienden aan die ook 

zijn gestopt met het plegen van criminaliteit en die ook interesse hadden om mee te werken 

aan het onderzoek. Anderen hadden bijvoorbeeld een mentor die nog meer potentiële 

respondenten kon benaderen. De sneeuwbalmethode is ideaal wanneer je onderzoek doet 

naar een onderzoeksgroep die nauwelijks geregistreerd staat (‘t Hart, van Dijk, de Goede, 

Jansen, Teunissen, 1996: 238).  

De groep ex-delinquenten die uiteindelijk is geïnterviewd was van zeer heterogene 

samenstelling. Dit was echter geen probleem gezien de aard van het onderzoek: een 

explorerende studie. Onder de respondenten bevond zich één vrouw. De gemiddelde leeftijd 

van de onderzochten is 25 jaar oud, waarbij de jongste respondent 19 jaar is en de oudste 

36. Eigenlijk valt deze laatste als enige buiten de onderzoeksgroep, maar aangezien zijn 

interview meerwaarde had, is er besloten deze toch op te nemen in het onderzoek. Wel zijn 

naar aanleiding van dit interview de criteria ten aanzien van de onderzoeksgroep verder 

aangescherpt. Niet alleen varieerden de respondenten in leeftijd, ook hadden zij een zeer 

diverse etnische achtergrond. Hoewel 7 van de 9 respondenten in Nederland zijn geboren 

geven de oorspronkelijke etnische achtergronden een vollediger beeld van de 

onderzoeksgroep. 3 respondenten zijn van Marokkaanse komaf, 2 van Surinaamse, 1 

respondent is Antilliaan, 1 Nederlands en 1 Afrikaans/Nederlands.  

De 9 respondenten hebben zich in hun criminele verleden aan zeer verschillende delicten 

schuldig gemaakt. Dit varieerde van geweldsdelicten tot aan vermogensdelicten, van 

overvallen tot aan inbraken. Zedendelinquenten werden niet in het onderzoek opgenomen 

omdat zij qua delictgedrag te sterk verschillen van de andere veelplegers (Maruna, 2004: 

188).  

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van diepte-interviews. Aan de hand van een 

vragenlijst is allereerst ingegaan op het levensverhaal van de jongere, vervolgens op de 

delictgeschiedenis en uiteindelijk op het stopproces. De vragen ten aanzien van de 

levensgeschiedenis gingen onder andere in op de opvoeding, woonsituatie, schoolloopbaan 
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en hulpverlening in het gezin. Om delictgeschiedenis in kaart te brengen werd gevraagd naar 

het eerste delict, omvang en soorten delicten en de rol van vrienden bij het plegen van 

delicten. Vragen over het stopproces spitsten zich toe op motivatie, moeilijkheden, 

beschermende factoren en wederom de rol van vrienden. 

Dit onderzoek is specifiek toegespitst op de invloed van vrienden op het stopproces. Hierbij 

is niet alleen gekeken naar de aanwezigheid van het thema ‘vrienden’ in een interview maar 

ook naar de afwezigheid hiervan (Maruna, 2001: 172). Een respondent kan bijvoorbeeld 

aangeven dat zijn beste vriend een grote steun was bij het stoppen (plus) maar zou ook aan 

kunnen geven dat vrienden niet van belang zijn geweest (minus). Er is in de analyse verder 

gekeken of de jongeren bevriend waren met antisociale dan wel prosociale jongeren, of zij 

criminaliteit pleegden in groepsverband en naar de motieven voor het plegen van 

criminaliteit. Ook is er gekeken naar de rol van vrienden in het leven van de respondenten 

ten tijde van de adolescentie en de rol van vrienden nu.   

 

Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat vrienden een andere rol spelen tijdens de adolescentie 

dan ten tijde van volwassenheid: jongeren gaan veel meer met leeftijdsgenoten om dan 

volwassenen. Aangezien veel delinquent gedrag door groepen wordt gepleegd zou de 

combinatie van leeftijd en omgang met vrienden kunnen verklaren waarom veelplegers 

uiteindelijk stoppen met het plegen van criminaliteit: ze worden ouder en gaan daarom 

minder om met (delinquente) vrienden. Zoals gezegd zijn alle interviews geanalyseerd aan 

de hand van topics die betrekking hebben op vriendschap en delinquentie. Met behulp van 

de analyse kon worden nagegaan wat de rol van vrienden was ten tijde van delinquentie, wat 

de rol van vrienden nu is en of deze is veranderd.  

 
Vriendschappen van respondenten ten tijde van adolescentie 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal delinquente vrienden dat een jongere heeft, de sterkste 

voorspellende factor is voor delinquent gedrag. Bijna alle respondenten gingen tijdens hun 

adolescentie om met antisociale jongeren. Slechts één respondent had geen delinquente 

vrienden en pleegde zijn delicten dan ook alleen. Respondent G. (27 jaar) uit Den Haag had, 

op één vriend na, alleen maar delinquente vrienden en zat al vanaf jonge leeftijd bij een 

jeugdbende:   

 
D: Zaten jullie ook bij een bende? 
G: Ja wij zaten vanaf jong zaten we er al bij. 
D: Had die ook een naam? 
G: Ja wij waren de Crips van het Koningsplein zeg maar.  
D: Ok, de Crips. Dat is wel een bekende naam. 
G: Ja maar je hebt Crips en dan heb je een heleboel verschillende groepen. Waren wij, 
doordat we van het Koningsplein waren, waren wij.. zeiden wij KC, King Crips. Je had in Den 
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Haag  in die periode heel veel. Toen was echt een explosie van jeugdbendes. Ja in elke wijk 
was er wel een bende. 

 

Ook de omgang met oudere vrienden wordt gezien als risicofactor: het vergroot de kans op 

uiting van delinquent gedrag. Wat opvalt, wanneer gekeken wordt naar de inhoud van de 

interviews, is dat de meeste respondenten omgingen met jongeren die ouder waren dan zij. 

Respondent H. (21 jaar) uit Den Haag vertelt dat hij een oudere vriend zag als 

voorbeeldfiguur: 

 
Ik had eigenlijk een vriend van mij die was meer mijn vadervoorbeeld. En ehh ja, die die zat 
ook in criminaliteit enzo maar naderhand is ie d`r mee gestopt. En wanneer ik d`r zeg maar 
echt in zat, is hij er mee gestopt. En hij is een stuk ouder dan mij, hij is nou 27 – 28. 

 

Ook respondent B. (21) uit Arnhem geeft aan dat zijn criminele carrière eigenlijk begon met 

rotzooi trappen met oudere vrienden: 

 
Ongeveer op mijn twaalfde. Vanaf groep acht naar de eerste. Met allemaal grote jongens, 
ruitjes doorgooien, zulke onzin. En daar is het eigenlijk begonnen. 

 

In tegenstelling tot de omgang met oudere vrienden en antisociale jongeren, zou het hebben 

van prosociale vrienden een jongere kunnen beschermen tegen delinquent gedrag. De 

omgang met prosociale vrienden, oftewel vrienden die geen criminaliteit plegen, zou er voor 

zorgen dat jongeren minder snel in aanraking komen met criminaliteit omdat hun vrienden 

zich ook niet bezig houden met criminaliteit. De respondenten die aangeven prosociale 

vrienden te hebben gaven echter aan dat dit weinig invloed uitoefende op hun gedrag. Zij 

hielden hun delinquente leven voornamelijk gescheiden van hun conventionele leven. De ex-

veelplegers gaven aan dat prosociale vrienden niets van hun delictgedrag afwisten of zich 

hier niet mee bemoeiden. M. (36 jaar) uit Haarlem antwoordt het volgende op de vraag of zijn 

vrienden afwisten van zijn criminele activiteiten: 

 
M: Nee. Eigenlijk wist niemand waar ik mee bezig was. 
V: Dus het was echt iets van jou zelf. Maar je deed het soms wel in groepsverband, of was 
dat vroeger en deed je het later alleen? 
M: Ja maar dat groepsverband had niets met mijn vrienden te maken. 
V: Dus het waren niet je echte vrienden waarmee je dat deed? 
M: Nee, dat zijn twee gescheiden werelden. Want die echte vrienden van mij… die waren erg 
boos op me. Ja wat is erg boos op me. Ze waren wel erg teleurgesteld. 

 

Respondent G. (27 jaar) uit Den Haag geeft aan dat hij één vriend heeft die nooit betrokken 

is geweest bij criminaliteit. Deze vriend wist wel dat G. veelpleger was maar bemoeide zich 

hier niet mee. Op de vraag of deze vriend afwist van G.’s criminele bestaan vertelt G.:  
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Ja hij wist het wel. Ja het heeft hem nooit geinteresseerd. Het trok hem ook niet aan om het 
ook te gaan doen of dat soort dingen. Maar ja we spraken daar niet over. Soms zei ik m wel 
wat er was gebeurd. Ok, en dan ja voor de rest, daar spraken we niet over. Meer over andere 
dingen. 

 

Respondenten pleegden criminaliteit in groepsverband 

Uit de literatuurstudie blijkt dat jongeren in de meeste gevallen criminaliteit plegen in 

groepsverband. Ook uit de gehouden interviews komt naar voren dat de meeste 

respondenten hun delicten pleegden samen met anderen. Acht respondenten geven aan dat 

zij criminaliteit pleegden in groepsverband. Deze delicten werden gepleegd samen met 

vrienden, hoewel vier respondenten deze vrienden, nu zij volwassen zijn, niet meer als 

zodanig beschouwen. Op de vraag of V. (24 jaar) uit Leiden de jongens met wie hij 

criminaliteit pleegde vrienden noemt, antwoordt hij: 

 
V: Toentertijd noemde je dat vrienden, ook al zijn het partners in crime. Je, je noemt het 
vrienden.  
S: En als je nu terug kijkt? 
V: Dan zou ik het niet eens vrienden of partners meer kunnen... Ik wil ze niet eens kennen. 

Nee, zijn geen knip voor hun neus waard.   

 

Drie van de genoemde acht respondenten pleegden zowel samen delicten als ook alleen. 

Eén respondent geeft aan zijn delicten alleen te hebben gepleegd en niet in groepsverband. 

Eerder zijn drie mogelijke verklaringen genoemd voor het plegen van criminaliteit in 

groepsverband: de groepsverklaring, de instrumentele verklaring en de selectieverklaring. Uit 

de interviews komen zowel de groeps- als instrumentele verklaring van groepscriminaliteit 

naar voren. De groepsverklaring gaat er vanuit dat jongeren delicten plegen doordat zij 

groepsdruk ervaren of doordat delictgedrag beloond wordt, bijvoorbeeld met inclusie binnen 

de vriendengroep. Er is daarom aan de respondenten gevraagd naar zowel de ervaring van 

groepsdruk als het verkrijgen van status door het meedoen aan criminaliteit. Acht 

respondenten gaven aan dat zij status nastreefden of kregen door zich bezig te houden met 

criminele praktijken. V. (24 jaar) uit Leiden beschrijft dit als volgt: 

 
Ik vond het tof om te doen, waarom, ik werd stoer gevonden op school. En iemand die van 
het Gymnasium af kwam, ja, dat was een kneus en dat was een stuud. Snap je? Dus ja, als je 
dan op de Havo zit op een gegeven moment en je houdt je voornamelijk bezig met dit soort 
dingen, ja dan werd je stoer gevonden. Dan was je ‘the man’ op school, ja ik was behoorlijk 
popi jopi enne, ik heb me toen steeds meer beziggehouden met dat soort dingen. 

 
Over groepsdruk waren de respondenten minder eensgezind: vier respondenten gaven aan 

dat zij alleen uit vrije wil meededen aan criminele activiteiten en geen groepsdruk voelden. 

Drie respondenten erkenden wel dat groepsdruk er mee te maken had dat zij overgingen tot 

crimineel gedrag. H. (21 jaar) uit Den Haag geeft aan zich nooit te hebben laten overhalen 

om delicten te plegen:  
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Mensen denken echt dat je heel kwetsbaar bent als je met iemand anders bent die steelt. Dat 

is niet zo want jij kiest er zelf voor, begrijp je wat ik bedoel? Niet iemand anders ken jou 

overhalen: “kom we gaan dit doen.” Ik ben nooit door iemand anders overgehaald kom we 

gaan iets doen of dit, ik heb het altijd zelf uitgekozen. Begrijp je? 

Verderop in het interview laat H. echter wel weten bij de andere jongens op straat te hebben 

willen horen. Expliciete groepsdruk werd minder vaak gevoeld door de respondenten dan 

impliciete groepsdruk. Bij expliciete groepsdruk wordt iemand woordelijk uitgedaagd om deel 

te nemen aan iets waar hij of zij uit eigen beweging nooit aan mee zou doen. In het geval 

van impliciete groepsdruk conformeert iemand zich aan de normen van een groep omdat hij 

of zij ‘er bij wil horen’. Zo ook H.:  

Geld hè, iedereen wil geld hè, iedereen wil mooie kleren, iedereen wil er mooi bijlopen. Dus 

eh op een gegeven moment ga je gekke dingen doen voor je geld. Daar begin je vroeg mee 

want ja je leeft al zo lang op straat, dus op een gegeven moment is het erbij horen en eh 

doen. 

De meeste respondenten pleegden delicten voor het geld. Ook spanning of ‘kick’ werden 

genoemd als reden. In totaal noemden zes respondenten de kick als reden voor het plegen 

van criminaliteit, zoals S. (27 jaar) uit Amsterdam: 

 
Ik besefte echt niet waar ik mee bezig was. Maar het ging eigenlijk ook om de kick, ik dacht: 

‘ja, ik kan het!’ 

Ook de instrumentele verklaring voor groepscriminaliteit kwam naar voren uit de interviews. 

Vier respondenten noemden diverse praktische redenen waarom zij criminaliteit samen 

pleegden met vrienden. Zij noemden onder andere dat je samen sterker staat en elkaar in de 

gaten kunt houden. Ook kan je met meerdere mensen meer investeren (bijvoorbeeld in de 

aanschaf van drugs) en meer stelen. H. (21 jaar) uit Den Haag antwoordt op de vraag of hij 

alleen of in een groepje uit stelen ging het volgende: 

 
Ja we gingen meestal eh met z’n tweeën. Dat was ehh dan.. je staat veel sterker met z’n 

tweeën en eh je verdient ook meer als je met z’n tweeën bent: je bent met zijn tweeën je 

pakt ook meer. 

 

Ageing 

Uit onderzoek komt naar voren dat crimineel gedrag sterk samenhangt met de variabele 

leeftijd. Adolescenten plegen meer en vaker delicten dan volwassenen. Wetenschappers 

ontdekten dat delinquent gedrag afneemt naarmate een persoon ouder wordt. Dit kunnen we 

verklaren door ‘volwassenwording.’ Ook bijna alle respondenten geven aan dat hun gedrag 

leeftijdsgebonden was, zoals M. (36 jaar) uit Haarlem: 
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Kijk, weet je wat het is? Iedereen gaat vroeg of laat in zijn leven experimenteren, dat zullen 
de dames hier ook uiteraard gedaan hebben, misschien minder als mij, of als je buurvrouw. 
Maar iedereen gaat op een gegeven moment zijn grenzen opzoeken. Als je later terug gaat 
denken, denk je echt van, waar sloeg het eigenlijk op? Maar dat was, voor toen die tijd, 
normaal. 
 

Ook Y. (27 jaar) uit Utrecht ziet delinquent gedrag als leeftijdsgebonden. Niet zoals M. die 

zijn delictgedrag als puberaal experimenteergedrag benoemt, maar in de zin dat hij dergelijk 

gedrag is ontgroeit omdat hij volwassen is geworden. Y. vertelt:  

 
Maar kijk op een gegeven moment, je wordt het zat, je wordt het leven zat, de manier van 
leven … Ik heb nou behoefte aan rust. 

 

Vriendschappen van respondenten ten tijde van desistance 

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat ex-delinquenten hun vriendschappen verruilen 

voor het huwelijk, of middels een huwelijk in aanraking komen met meer conventionele 

vrienden. Ook in dit explorerende onderzoek komt uit de interviews naar voren dat de 

jongeren die gestopt zijn of serieus een poging doen om te stoppen met criminaliteit, hun 

vrienden minder of helemaal niet meer zien. Op de vraag of respondent T. (19 jaar) uit 

Utrecht nog steeds bevriend is met dezelfde jongens, antwoordt hij: 

 
T: Eerlijk gezegd, ik zie ze, ze zijn weer vrij maar ik ben wat ouder en verstandiger geworden. 
Ik merkte aan hun ze veranderen toch niet. Het boeide ze ook niet. Toen was het alleen nog 
goedendag, dag, alles goed, goed, ja klaar dat was het. 
V: En dat had eigenlijk te maken met dat jij echt aan het stoppen was met die dingen en zij 
niet en je daardoor minder met ze had.. 
T: Ja ik had puur geen goede reden meer om met hun om te gaan. Nu was het goedendag en 
een klein gesprekje en that's it. 

 
Ook G. (27 jaar) uit Den Haag geeft aan dat hij zijn vrienden niet meer ziet nu hij wil stoppen 

met het plegen van criminaliteit: 

 
Ik was vast komen te zitten op mn 19e. Toen was ik nog echt wel, ja waren we nog met 
elkaar bezig. Toen ik vrij kwam ging ik nog steeds met dezelfde jongens om allemaal. En nu 
pas in deze straf heb ik het contact verbroken. Want ja t was ook een iets langere straf dus 
heb ik gezien ja ik heb niets aan ze. 

 

Sommige respondenten hebben inderdaad hun delinquente vrienden verruild voor een 

relatie. Zij geven aan dat hun vriendin of gezin prioriteit heeft boven het doorbrengen van tijd 

met vrienden. Op de vraag of respondent B. (21 jaar) uit Arnhem zijn oude vrienden 

waarmee hij criminaliteit pleegde nog wel eens ziet, antwoordt hij het volgende: 

 
B: Weinig. Ik heb er vaak wel bewust voor gekozen om die weekenden niet naar Dieren te 
gaan. Want ik weet wel hoe dat gaat. 
V: En vonden zij dat erg? 
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B: Nee en daarnaast ik laat daardoor niet mijn doen en laten beïnvloeden, nu helemaal. Ik 
bedoel ik zit met mijn eigen huis, mijn eigen gezinnetje dat is prioriteit nummer 1. Daarnaast 
wanneer iemand iets niet leuk vindt dat ik op iemands verjaardag niet ben geweest. Denk ik 
ja sorry. 

 
Dit geldt echter niet voor alle respondenten. De meeste ex-delinquenten die zijn geinterviewd 

zien hun oude vrienden niet meer, maar hebben deze vriendschappen niet direct vervangen 

door een gezinsleven of relatie zoals uit de literatuur naar voren komt. De tijd die eerst met 

vrienden werd doorgebracht wordt echter wel opgevuld door andere bezigheden zoals werk, 

opleiding of opvoeding van kinderen.                   

Enkele respondenten zitten nog middenin het stopproces. Zij geven aan niet zeker te weten 

of ze zich afzijdig kunnen houden van criminaliteit. Wat opvalt is dat deze respondenten 

tevens nog steeds omgaan met dezelfde jongens als vroeger. Als voorbeeld het interview 

met Y. (27 jaar) uit Utrecht:  

E: En heb je nog contact met die jongens, met je netwerk zeg maar? 
Y: Ja, maar heel weinig, ik moet wel toegeven heel weinig, ik word nog wel dagelijks gebeld ik 
heb nog een aantal nummers. 
E: Wat denk je dat je daar mee gaat doen?  
Y: Weet ik niet, ik sta er niet bij stil.  
V: Wil je niet echt stoppen?  
Y: Nee ook niet echt, want als ik echt wou dan haal ik die nummers weg. 
V: Ja daarom.  
Y: Ja het is net als roken hè.  
V: Een verslaving?  
Y: Ja, een verslaving, je zegt dat je gaat stoppen met roken, je gaat minder roken, maar als je 

echt wilt stoppen dan stop je er gewoon mee. 

 

Human Agency 

Centraal in alle levensverhalen van de respondenten staat de eigen wil om te stoppen met 

criminaliteit (human agency). Huwelijk, werk en gezin worden vaak genoemd als reden om te 

stoppen met een delinquente levensstijl maar de voormalige veelplegers geven stuk voor 

stuk aan dat de eigen wilskracht cruciaal was binnen het stopproces. S. (27 jaar) uit 

Amsterdam geeft aan dat haar sociale netwerk voor veel ondersteuning heeft gezorgd toen 

zij wilde stoppen met criminaliteit, maar dat zij vooral gestopt is omdat ze dit zelf graag wilde: 

 
Ja, die hebben me echt ondersteund, echt ondersteund, maar uiteindelijk was ik het toch zelf. 
Kijk het is bij iedereen zo denk ik, dat is gewoon mijn mening, je gaat nooit een stap doen als 
je het zelf het niet al van tevoren bepaalt. Ze kunnen je wel gewoon helpen, maar de keuze 
blijft bij jezelf. 
 

Ook B. (21 jaar) uit Arnhem geeft aan dat zijn eigen wil centraal heeft gestaan binnen het 

stopproces: 

Nee ik had geen plan, het enigste wat je voor je zelf moet beslissen is ik wil dit niet meer, ik 
wil nooit meer vast komen te zitten. En hoe dat gebeurt dat heb je alleen maar zelf in de 
hand.  
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Conclusie      

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of het stopproces bevorderd wordt doordat de band 

met vrienden verandert naarmate de delinquente jongere ouder wordt. Uit de literatuurstudie 

kwam naar voren dat vrienden een minder centrale rol spelen in het leven van een 

volwassene dan in het leven van een adolescent. Ook wordt desistance gekoppeld aan een 

verminderde betrokkenheid bij delinquente vrienden, welke gelijk op lijkt te gaan met ouder 

worden. Gekeken is of dezelfde trend is terug te vinden in de praktijk, onder mensen die in 

hun jonge jaren veel delicten hebben gepleegd maar daarmee gestopt zijn of serieus 

proberen om hier mee te stoppen. Om de rol van vrienden tijdens het proces van desistance 

te kunnen beschrijven moet echter eerst gekeken worden naar wat de rol van vrienden was 

ten tijde van hun criminele periode.   

 

Uit diverse eerdere onderzoeken komt naar voren dat adolescenten de meeste delicten 

plegen in groepsverband. Jongeren plegen dus eerder criminaliteit samen met vrienden dan 

alleen. Een verklaring hiervoor die door Ferwerda en Beke (2008) werd gegeven is de 

groepsverklaring. Volgens de groepsverklaring plegen jongeren delicten doordat zij 

groepsdruk ervaren of doordat delictgedrag beloond wordt, bijvoorbeeld met inclusie binnen 

de vriendengroep. Door mee te gaan in het criminele gedrag horen jongeren bij de groep. 

Bovenstaande komt ook naar voren uit de interviews gehouden in het kader van dit 

onderzoek. De meeste voormalige veelplegers geven echter wel aan geen expliciete druk te 

hebben gevoeld om mee te doen aan criminele activiteiten. Er was dus niemand die hen 

vertelde dat ze verplicht waren om mee te doen. ‘Er bij willen horen’ was volgens de 

respondenten wel vaak een drijfveer en zou gezien kunnen worden als impliciete 

groepsdruk. Ook komt uit bestaand onderzoek naar voren dat de omgang met oudere 

vrienden en antisociale vrienden de kans op delinquent gedrag vergroot. Wat opvalt binnen 

dit onderzoek is dat bijna alle respondenten bevriend zijn of waren met (één van) beide 

categorieën. Uit onderzoek blijkt dat het vergaren van delinquente vrienden meestal vooraf 

gaat aan het aanleren van crimineel gedrag. De invloed van vrienden op delinquent gedrag 

wordt daarmee bevestigd. 

Opvallend is dat de aanwezigheid van prosociale vrienden niet perse een beschermende 

functie heeft zoals wel uit bestaand onderzoek naar voren komt. De respondenten met 

prosociale vrienden gaven aan dat deze vrienden weinig invloed uitoefenden op hun gedrag. 

Zij hielden hun delinquente leven gescheiden van hun conventionele leven. De ex-

veelplegers gaven aan dat prosociale vrienden niets van hun delictgedrag afwisten of zich 

hier niet mee bemoeiden. Het hebben van prosociale vrienden heeft daarom geen invloed op 

desistance. 
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We kunnen concluderen dat de omgang met delinquente vrienden de kans op crimineel 

gedrag vergroot. Groepsprocessen zoals ‘erbij willen horen’ kunnen het criminele gedrag 

verklaren. Vrienden zijn dus van invloed op delinquent gedrag. Maar geldt dit ook voor 

stoppen met criminaliteit? Welke rol spelen vrienden binnen het stopproces?           

  

Eén van de belangrijkste bevindingen in dit explorerende onderzoek is dat de jongeren die 

gestopt zijn of serieus een poging doen om te stoppen met criminaliteit, hun vrienden minder 

of helemaal niet meer zien. Degenen die daarentegen niet gestopt zijn of nog middenin het 

stopproces zitten gaan nog wel met hun oude vrienden om.  

Zoals gezegd wordt het gros van de delicten die worden gepleegd door adolescenten, 

gepleegd in groepsverband. Groepsprocessen zorgen ervoor dat een jongere meegaat in 

crimineel gedrag dat hij of zij alleen nooit zou uitvoeren. Vrienden hebben dus invloed op het 

plegen van criminaliteit. Je zou kunnen stellen dat wanneer deze invloed wegvalt, ook het 

criminele gedrag verdwijnt. Een wisselwerking tussen ouder worden (ageing) en een 

verminderde omgang met vrienden kan wellicht verklaren waarom veelplegers uiteindelijk 

stoppen met het plegen van criminaliteit. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat 

crimineel gedrag sterk samenhangt met de variabele leeftijd. Wetenschappers hebben 

ontdekt dat delinquent gedrag afneemt naarmate een persoon ouder wordt. Het is de 

volwassenwording dat het proces van desistance kan verklaren, ongeacht de leeftijd waarop 

dit gebeurt. Wanneer delinquenten in hun twintiger- en dertiger jaren komen, heeft er interne 

rijping plaatsgevonden, waardoor zij zullen stoppen met het plegen van criminaliteit. Ook de 

respondenten in dit onderzoek gaven aan dat het delinquente gedrag dat zij vertoonden 

leeftijdsgebonden was.  

Volgens bestaand onderzoek is niet alleen het plegen van criminaliteit leeftijdsgebonden 

maar ook de omgang met vrienden. Jongeren gaan veel om met leeftijdsgenoten, meer dan 

kinderen of volwassenen. Dit maakt deel uit van het normale socialiseringsproces: tijdens het 

opgroeien vormen vrienden een belangrijke socialisatiebron voor jongeren. Naarmate 

iemand ouder wordt neemt het aantal vrienden af en worden vriendschappen veelal ingeruild 

voor een liefdesrelatie. Dit laatste geldt niet voor alle voormalige veelplegers binnen dit 

onderzoek: sommige hebben het contact met hun delinquente vrienden verbroken maar 

hebben deze vriendschappen niet vervangen met een relatie. De tijd die eerst met vrienden 

werd doorgebracht wordt echter wel opgevuld door andere bezigheden zoals werk, opleiding 

of opvoeding van kinderen.  

Er kan dus gesteld worden dat de rol die vrienden spelen in het leven van een mens, 

verschilt per levensfase: vrienden spelen een grotere rol in het leven van een adolescent dan 

in het leven van een volwassene.  



  - 20 - 

 

Zoals hierboven uiteen is gezet zorgt volwassenwording voor een vermindering in omgang 

met vrienden en een vermindering in crimineel gedrag. Er kan dus gesteld worden dat 

veelplegers stoppen met crimineel gedrag omdat zij volwassen zijn geworden, en als gevolg 

hiervan hun delinquente vrienden niet meer zien. Ook zou het kunnen zijn dat veelplegers 

minder met delinquente vrienden omgaan omdat zij volwassen zijn geworden en daarom niet 

meer komen tot het plegen van criminaliteit. Zeer waarschijnlijk zal het gaan om een 

wisselwerking: door interne rijping zal zowel de neiging tot crimineel gedrag afnemen als ook 

de omgang met en het conformeren aan (delinquente) vrienden.  

Met deze conclusie is de verklaring voor desistance echter nog niet compleet. Ook kwam in 

het huidige onderzoek naar voren dat Human Agency, oftewel de eigen wilskracht, centraal 

staat binnen het stopproces. Zolang de delinquent niet zelf besluit zijn vrienden niet meer te 

zien of te stoppen met criminaliteit zal dit ook niet gebeuren. 

 

Zeker is dat de omgang met vrienden invloed heeft op het persisteren in en het stoppen met 

criminaliteit. Duidelijk is geworden dat jongeren die nog met hun delinquente vrienden 

omgaan vaak niet volledig zijn gestopt met het plegen van delicten, terwijl voormalige 

veelplegers die zich geheel onthouden van criminaliteit hun delinquente vrienden niet meer 

zien. Blijkbaar hebben de jongeren die nog niet hebben kunnen stoppen met criminaliteit nog 

niet de wilskracht opgevat om te stoppen dan wel te breken met hun vrienden. Tevens 

zouden we kunnen stellen dat bij hen de interne rijping, die er voor zorgt dat hun 

betrokkenheid bij criminaliteit en delinquente vrienden afneemt, nog niet voldoende is 

voltooid. Wat is er dan nog nodig voor deze veelplegers om te kunnen stoppen met 

criminaliteit? Waarschijnlijk tijd. 

 
Y: Ja het is net als roken hè.  
V: Een verslaving?  
Y: Ja, een verslaving, je zegt dat je gaat stoppen met roken , je gaat minder roken, 

maar als je echt wilt stoppen dan stop je er gewoon mee. 

E: Wie zou jou daar van af kunnen helpen? 

Y: Ik zelf. 
E: Alleen jij zelf. 
Y: Ja. 
E: Wat moet er dan nog echt in jou veranderen? 
Y: Tijd. 

 



  - 21 - 

 

Literatuur 

Asscher, J. J. & Dekovic, M. (2008) Risicoreductie: interventies voor jongeren die antisociaal 

gedrag vertonen. In Brons, D., Hilhorst, N., Willemsen, F. (2008) Het kennisfundament t.b.v. 

de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren. Den Haag: WODC.   

Ayers, C.D., Williams, J. H., Hawkins, J. D., Peterson, P. L., Catalano, R. F. & Abbott, R. D. 

(1999) Assessing correlates of onset, escalation, de-escalation, and desistance of delinquent 

behavior. Journal of quantitative criminology, 15, 3, 277- 306. 

Beke, B. & Ferwerda, H. (2008) Jeugdgroepen – Van rondhangen tot bendevorming. In 

Weijers, I., Eliaerts, C. Jeugdcriminologie. Den Haag: Boom.  

Blom, M. & Laan van der, A.M. (2006) Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Den 

Haag: WODC.  

Brink van den, G. (2001) Geweld als uitdaging: de betekenis van agressief gedrag bij 

jongeren. Utrecht: NIZW.  

Broekhuizen, J. & Driessen, F. M. H. M. (2006) Criminele jongeren aan het woord over 

vrienden, normen en waarden en de politie. Utrecht: Bureau Driessen.  

Bushways, S. D., Brame, R. & Paternoster, R., (2004) Connecting desistance and recidivism: 

measuring changes in criminality over the lifespan. In Maruna, S. & Immarigeon, R. (2004) 

After Crime and Punishment: Pathways to Offender Reintegration. Devon: Willan Publishing. 

Donker, A. & Slotboom, A. (2008) Adolescentie en delinquentie. In Weijers, I., Eliaerts, C. 

Jeugdcriminologie. Den Haag: Boom.  

Farrall, S. (2004) Social capital and offender reintegration: making probation desistance 

focused. In Maruna, S. & Immarigeon, R. (2004) After Crime and Punishment: Pathways to 

Offender Reintegration. Devon: Willan Publishing. 

Giordano, P.C., Cernkovich, S.A. & Holland, D.D. (2003) Changes in friendship relations over 

the life course: implications for desistance from crime, Criminology 41, 2.  

Hart ‘t, H., Dijk van, J., Goede de, M., Jansen, W., Teunissen, J. (1996) 

Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom. 

Kazemian, L. (2007) Desistance from Crime. Theoretical, Empirical, Methodological and 

Policy Considerations. Journal of Contemporary Criminal Justice, 23, 1, 5 -27. 



  - 22 - 

 

Laub, J.H. & Sampson, R. J. (2003) Shared beginnings, divergent lives: delinquent boys to 

age 70. Cambridge: Harvard University Press.  

Lissenberg, E., Ruller van, S. & Swaaningen van, R., (2001) Tegen de regels IV, een 

inleiding in de criminologie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 

Mali, S.R.F., Quint, H., Diependaal, B., Stol, W. P. (2005) Effectieve aanpakken jeugdige 

veelplegers. Amsterdam: Reed Business. 

Marcus, R. F. (1996) The friendships of delinquents. Adolescence, 31 (121), 145-159.  

Maruna, S. (2001) Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. 

Washington: APA.  

Maruna, S. (2004) Desistance from crime and explanatory style. Journal of Contemporary 

Criminal Justice, 20 (2), 184-200. 

Nuytiens, A., Christiaens, J. & Eliaerts, C. (2008) Stoppen of doorgaan? In Weijers, I., 

Eliaerts, C. Jeugdcriminologie. Den Haag: Boom.  

Piquero, A. R. (2004) Somewehere between persistence and desistance: the intermittency of 

criminal careers. In Maruna, S. & Immarigeon, R. (2004) After Crime and Punishment: 

Pathways to Offender Reintegration. Devon: Willan Publishing. 

Santrock, J. W. (2007) Adolescence. New York: McGraw-Hill.  

Warr, M. (1998) Life-course transitions and desistance from crime. Criminology, 36 (2), 183-

216.  

  

 


