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ABSTRACT:  

Background: It is important to understand why some offenders stop, whereas others 

continue. Desistance research offers an opportunity to explore the motives of offenders for the 

break with crime. It is clear that this break with crime is not always clean cut and final. 

Understanding desistance and persistence in offending can help in designing a framework of 

criminal justice and social work that will encourage young people to grow out of crime. 

Historically, family interactions have been assumed to influence criminal behavior. Aim: The 

aim of this research is to examine the relationship with parents before, during and after the 

desistance of crime. Are the turning-points related to parents or other factors. Results: The 

analysis is based on interviews with nine ex-convicts with lengthy and serious records. The 

analysis focuses on factors connected with parenting (support and control) and human agency 

(decision making). Conclusion: The findings support the idea that human agency is an 

important factor in desistance.  Support of parents is also an essential factor in the process of 

desistance. Future research should seek to verify the patterns that are detected. The results are 

discussed in view of the need for a larger sample size. Key words: desistance, parents, 

offending, human agency. 

INTRODUCTIE 

Een aantal krantenkoppen schetst een beeld over de gewenste rol van ouders in het 

beheersen, inperken en beëindigen van criminaliteit: ‘Hirsch Ballin: kind 's avonds van straat’ 

(2009), ‘Ouders betrekken bij aanpak criminele jeugd’ (2009), ‘Zorg onder dwang voor 

ouders jonge crimineel’ (2009), ‘Ouders allochtone veelplegers oppakken’ (2008). Zijn 

ouders de aangewezen personen om het criminele gedrag te stoppen en welke rol zouden zij 

dan moeten innemen? Hebben ouders enkel invloed op de start en de ontwikkeling van 

criminele carrières of kunnen zij ook bijdragen aan de beëindiging ervan? Een vraagstuk dat 

uitnodigt om het aan jongeren en jongvolwassenen zelf te vragen die zijn gestopt met 

criminaliteit. Om deze vragen te beantwoorden, is dan ook een kwalitatief en kleinschalig 

onderzoek omtrent het stopproces van criminelen opgezet.         

 

Desistance 

Hoe komt het dat sommige jongeren en jongvolwassenen hun criminele carrière voortzetten, 

terwijl anderen – vaak met vallen en opstaan – weten te stoppen? Vragen in deze trant hebben 

een nieuwe stimulans gegeven aan het denken over criminele carrières. Er zijn uitstappers 
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(desisters) die eerder stoppen met delinquentie en doorzetters (persisters) die later stoppen 

met delinquent gedrag (Nelissen, 2008: 347). Desistance wordt in criminologisch onderzoek 

oorspronkelijk gedefinieerd als ‘termination point’, het moment waarop iemand zijn criminele 

carrière beëindigt. Deze definitie heeft zeer veel kritiek gekregen. Volgens Maruna (2001) is 

het onmogelijk te weten wanneer ‘offending’ definitief beëindigd wordt, totdat de persoon in 

kwestie overlijdt en dan nog is niet met zekerheid te zeggen hoe het ‘termination point’ te 

meten is. Laub en Sampson (2003: 21) onderscheiden in hun herformulering ‘termination’ 

(the outcome) en desistance (the cause). Desistance is het causale proces dat bijdraagt aan de 

beëindiging van offending. ‘Termination’ is het moment waarop iemand zijn criminele 

carrière beëindigt; het eindpunt van het proces van desistance. Desistance is op deze manier 

een proces dat wordt aangetroffen door de tijd heen, eerder dan een discrete gebeurtenis (Laub 

& Sampson 2003: 21). Daarnaast maakt Maruna (2004: 19) nog een ander onderscheid in 

desistance, te weten primaire desistance en secundaire desistance. Primaire desistance is elk 

(kort) moment of elke korte periode vrij van delicten in de loop van een criminele carrière. 

Toekomstig desistance onderzoek zou zich daarentegen op secundaire desistance moeten 

richten. Secundaire desistanc is de ontwikkeling van niet-delinquent gedrag naar de rol of 

identiteit van de veranderde persoon. Bij secundaire desistance stopt criminaliteit niet alleen, 

maar bestaande rollen worden verbroken en er vindt een reorganisatie plaats, gebaseerd op 

een nieuwe rol of rollen. Desistance brengt op de lange termijn identificeerbare en meetbare 

veranderingen met zich mee op het niveau van persoonlijke identiteit of het ‘ik’ van het 

individu, met zich mee (Maruna, 2004: 19).        

 

Opvoeding en ouders                                                                                                                                      

Een belangrijke invloedssfeer in het leven van jongeren en jongvolwassenen betreft het gezin.                     

Het opvoedingsproces dat tot acceptatie van de dominante regels en normen moet leiden 

wordt het ‘binden’ van jongeren aan de samenleving genoemd. Binding vindt plaats door twee 

essentiële processen. Directe controle wordt uitgeoefend door middel van informele en 

formele negatieve reacties op normoverschrijdend gedrag. Indirecte controle wordt 

uitgeoefend door jongeren te belonen voor conformerend gedrag en hen op die manier een 

duidelijk belang te geven bij zulk gedrag. Sterke geïnternaliseerde normoverdracht wordt 

bereikt in zowel formele als informele levensdomeinen zoals het gezin, school en vrije tijd 

(Jungertas, Steketee & Moll, 2008: 87). Internalisering van normen en regels gaat echter niet 

vanzelf. Wat daarbij van groot belang is, is een positieve band tussen ouders en kinderen en 

het effectief ‘monitoren’ van hun functioneren en gedrag in belangrijke contexten (Junger-tas 
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et al., 2008: 87). Op die wijze bevorderen ouders zelfbeheersing, een positief zelfbeeld, hoge 

frustratietolerantie en verantwoordelijkheidsgevoel. Actief monitoren leidt ook tot een 

positieve inzet op school en op het werk en dit beschermt jongeren tegen antisociale 

activiteiten en bevordert conventioneel gedrag (Junger-tas et al., 2008: 87). 

 

Vier gezinsfactoren en antisociaal gedrag 

Er is sprake van vier groepen gezinsfactoren die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van 

antisociaal gedrag van kinderen en adolescenten. Deze factoren bevinden zich op 

verschillende niveaus: op het niveau van de individuele opvoeder (distale factoren), op het 

niveau van de dyadische relatie (proximale factoren), op het niveau van het gezin als systeem 

van relaties (contextuele factoren) en op het niveau van de bredere sociale context (globale 

factoren). De kenmerken van de ouder-kind interactie (proximale factoren) en kenmerken van 

de opvoeder (distale factoren) zijn de belangrijkste factoren (Dekovic & Prinzie, 2008: 144).  

De proximale en distale factoren worden hieronder besproken in termen van risico- en 

beschermende factoren.  

Risicofactoren op het gebied van gezin en opvoeding                                                                                    

Uit onderzoek blijkt dat risicofactoren op het gebied van gezin en opvoeding een rol spelen bij 

de ontwikkeling van risicovolle omstandigheden. Risicofactoren hangen onderling met elkaar 

samen en beïnvloeden en versterken elkaar. Verschillende opvoedings- en gezinskenmerken 

kunnen als risicofactoren in verband gebracht worden met normovertredend en delinquent 

gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen. Niet alleen bij het ontstaan van crimineel gedrag, 

maar vooral bij het voortduren van dat gedrag. Uit de literatuur blijkt dat met name de 

volgende gezinsfactoren de kans op delinquent gedrag verhogen: het ontbreken van steun, 

weinig supervisie of monitoring, streng straffen (disciplinering), inconsistentie in de 

opvoeding, problemen bij de ouders en delinquent gedrag door gezinsleden (Hoeve, Blokland, 

Dubas, Loeber, Gerris en van der Laan, 2008: 224). Met name de samenstelling van het gezin 

en inadequate opvoedingsmethoden (in termen van toezicht en discipline) en het ontbreken 

van een affectieve band met de ouders zouden een belangrijke rol spelen bij het onstaan van 

delinquent gedrag (Hoeve et al., 2008: 232). 

Dimensies ouderlijke steun en controle 

Ouderlijke ondersteuning en ouderlijke controle komen naar voren uit de literatuur over 

ouderlijke socialisatie en kinduitkomsten (Barnes, Reifman, Farrell & Dintcheff, 2000: 179 - 

180). De twee hoofddimensies van opvoeding zijn: ouderlijke steun (‘nurturance’, hechting, 
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acceptatie, cohesie en liefde) en ouderlijke controle (disciplinering, bestraffing, supervisie en 

monitoring). 

Af- en aanwezigheid van steun                                                                                                                                   

Steun van de ouders kan van invloed zijn op het psychosociaal functioneren van de jongere. 

Zo blijken depressieve klachten in het begin van de adolescentie te verergeren bij gebrek aan 

ouderlijke ondersteuning (Stice, Ragan & Randall, 2004: 158). Bij de dimensie steun is er 

sprake van ouderlijke gedragingen die als doel hebben het kind liefde en affectie te geven, 

waardering en acceptatie te laten blijken en het scheppen van een veilige, warme omgeving 

waarin de individualiteit en de zelfstandigheid van het kind ondersteund worden. In 

onderzoek worden de volgende termen gebruikt, die overigens vaak overlap vertonen: 

responsiviteit, warmte, sensitiviteit, affectie en ‘nurturance’ (Dekovic & Prinzie, 2008: 151). 

Uit onderzoek van Gorman-Smith, Tolan, Loeber en Henry (1998: 330) blijkt dat jongeren die 

herhaaldelijk ernstige delicten plegen, vooral uit gezinnen komen die gekenmerkt worden 

door een combinatie van problemen. Hierbij is het gebrek aan ouderlijke ondersteuning soms 

zo extreem dat er van ernstige verwaarlozing kan worden gesproken. Gebrek aan steun en 

betrokkenheid van ouders vergroot het risico dat de jongere agressief en delinquent gedrag 

ontwikkelt (Simons, Johnson & Conger, 1994: 603).      

 Naast risicofactoren worden in de risicofactorenbenadering beschermende factoren 

onderscheiden (ook wel protectieve factoren genoemd). Beschermende factoren dempen of 

reduceren delinquent gedrag. Steun werkt op deze manier dan ook andersom. Veelal wordt 

aangenomen dat een sterke binding met de ouders het risico op criminaliteit verkleint, zoals 

sterke bindingen in het algemeen deze kans verkleinen (Hirschi, 1969, zoals geciteerd in 

Junger-tas, Steketee & Moll, 2008: 147). Hierbij aansluitend concluderen Wright en Cullen 

(2001: 695-698) dat naast ouderlijke controle, ook steun in belangrijke mate delinquent 

gedrag van de jongere beperkt. Een goed contact met de school en ouderlijke steun blijken 

negatief samen te hangen met delinquent gedrag (Van de Rakt, Weerman & Need, 2005: 331). 

Een slechte band met ouders lijkt met name de omgang met delinquente vrienden te 

stimuleren, terwijl een goede band met ouders het effect van negatieve vriendschappen ook 

weer kan verminderen (Agnew, 1993: 260-261; Aseltine, 1995: 115-116).                 

 Controle, disciplinering, straf                                                                                                          

Bovenstaande termen verwijzen vaak naar de manier waarop een ouder reageert bij  

overtreding van huisregels door een jongere (het disciplineren). Het is dan ook goed te 

begrijpen dat ouderlijke controle een prominente rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de 

determinanten van antisociaal gedrag. Maar naast het disciplineren (reactief) kan ouderlijke 
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controle ook proactief gebruikt worden. Een concept dat hiernaar verwijst is ‘monitoring’ of 

het toezicht houden door de ouders op het doen en laten van het kind (Dekovic & Prinzie, 

2008: 155).          

 Supervisie en monitoring                                                                                                                             

Naast het disciplineren vormen ook supervisie en monitoring relevante aspecten van de 

opvoeding. In de kindertijd verkrijgen ouders kennis door directie supervisie van hun 

kinderen en de activiteiten die de kinderen ondernemen met de ouders en andere volwassenen 

(kinderopvang). Echter, wanneer kinderen ouder worden en hun activiteiten, interesses en 

vrienden veranderen en toenemen, brengen ze meer tijd door buiten de directe supervisie van 

volwassenen. Dit betekent niet dat ouders geen informatie meer kunnen verkrijgen omtrent 

het gedrag van hun kind. Goede ouders willen nog steeds weten waar hun kinderen zijn, wat 

ze aan het doen zijn en met wie ze hun tijd doorbrengen (Laird, Pettit, Bates & Dodge, 2003: 

752). Wanneer jongeren meer tijd in hun eentje of met leeftijdsgenoten besteden, verschuift 

de directe supervisie naar meer distale vormen van monitoring om informatie te verkrijgen. 

Het gaat om betrokkenheid bij het leven van de jongere, het volgen van waar de jongere mee 

bezig is. Ouderlijk monitoren kan bestaan uit het voeren van gesprekken over activiteiten en 

vrienden op initiatief van de ouder (Laird et al., 2003: 752). Ineffectieve ouderlijke praktijken 

zoals gebrek aan directe supervisie worden geassocieerd met vroege start van antisociaal 

gedrag. Ineffectief ouderlijk monitoren wordt vaak verbonden met late start van antisociaal 

gedrag (Born & Gavray, 1994, zoals geciteerd in Born, Chevalier & Humblet, 1997: 679). 

Lage niveaus van ouderlijke kennis (minimale kennis van waar je kinderen verblijven, hun 

activiteiten en vrienden) worden geassocieerd met grotere betrokkenheid van het kind in 

antisociaal en delinquent gedrag en een hoger gebruik van tabak, alcohol en drugs (Barnes, 

Reifman, Farrell & Dintcheff, 2000: 183-184). Naarmate de risicofactoren toenemen, zal de 

communicatie tussen ouders en kinderen en de opvoeding zo onder druk komen te staan dat er 

vanzelf wel iets misgaat (Junger-tas et al., 2008: 88). Uit onderzoek van Laird en collega’s 

(2004: 765) komt naar voren dat lage niveaus van kennis in het ene jaar hoger delinquent 

gedrag in het daaropvolgende jaar voorspelden en lagere niveaus van delinquent gedrag in het 

ene jaar hogere niveaus van ouderlijke kennis voorspelden in het daaropvolgende jaar. 

Toename van ouderlijke kennis kan worden gekoppeld aan afname van delinquent gedrag, 

omdat adolescenten hun verwikkeling in delinquent gedrag beperken in respons op ouderlijke 

acties. Adolescenten met geïnformeerde ouders hebben minder gelegenheid om te vervallen in 

delinquent gedrag. Afname in monitoring voorziet adolescenten in meer mogelijkheden om 

zich bezig te houden met delinquent gedrag. Statin en Kerr (2001: 1082-1083) benadrukken 
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dat ouderlijke kennis beter kan worden verklaard door de bereidwilligheid van adolescenten 

om informatie te verschaffen. Wanneer adolescenten delinquenter worden, trachten zij de 

ouderlijke pogingen om hun activiteiten te monitoren te ondermijnen (Stoolmiller, 1994: 285). 

Adolescenten verschaffen dus minder informatie aan hun ouders wanneer ze meer verwikkeld 

raken in delinquentie. Een aanvulling op bovenstaande komt uit de studie van Dodge, Coie & 

Lynam (2006: 751); hoewel monitoring belangrijk is, blijkt het moeilijk te zijn om bepaalde 

jongeren te monitoren. Dit geldt zeker voor de high-risk antisociale jeugd die beginnen deel te 

nemen in ‘covert’ activiteiten en dus leren hun antisociale gedragingen te verbergen voor 

ouders. Covert omvat activiteiten en/of gedrag dat zich buiten het gezichtsveld van anderen 

afspeelt (Prinzie, 2004: 23). Tevens blijkt uit onderzoek dat kinderen en jongeren uit 

gescheiden/onvolledige gezinnen minder monitoring ervaren dan kinderen uit volledige 

gezinnen. Ouder-kind interacties komen minder voor in deze gezinnen. Alleenstaande ouders 

zijn niet in staat om adolescenten te monitoren, zoals een volledig gezin dat wel kan 

(Hoffman, 2006: 868).                                               

 Delinquent gedrag door gezinsleden en psychopathologie ouders                                                                                                       

Wanneer een jongere wordt geboren in een familie waarin ouders, oudere broers of zussen al 

crimineel actief zijn, is er een veel grotere kans dat de jongere zelf ook crimineel actief wordt 

(Dodge et al., 2006: 732-734; Farrington, Barnes & Lambert, 1996: 51-54; Thornberry, 

Freeman-Gallant, Lizotte, Krohn & Smith, 2003: 182; Van de Rakt, Nieuwbeerta & Graaf, 

2006: 350-352). Antisociaal gedrag komt vaak in hetzelfde gezin voor: ouders van kinderen 

die antisociaal gedrag vertonen, zijn vaak zelf ook antisociaal (Dekovic & Prinzie, 2008: 58). 

 Kindfactoren                                                                                                                                  

Ouders en kinderen blijken elkaar in de ontwikkeling van delinquent gedrag wederzijds te 

beïnvloeden. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat er naast de risicofactoren in het 

gezin en de omgeving ook genetische factoren, neuropsychologische en biologische factoren 

in het kind zelf bestaan (Dodge, Coie & Lynam, 2006:731-743). Die factoren zorgen voor 

verschillen in temperament, persoonlijkheid, psychopathologie, verbale bekwaamheid, 

executieve functies, ruimtelijke vaardigheden en complicaties voor en rondom de geboorte. 

Andere individuele risicofactoren die de kans op ernstig en persistent delinquent gedrag 

vergroten zijn een laag IQ, antisociaal gedrag in de kindertijd en voor het achtste levensjaar al 

contacten met de politie hebben vanwege antisociaal gedrag (Farrington, 2003: 250-251; 

McGloin, Pratt & Maahs, 2004: 625-627).            

Om meer zicht te krijgen op de bovenstaande factoren, wordt in dit onderzoek aandacht 

besteed aan hoe de opvoedingssituatie eruit zag, voorafgaand aan de criminele carrière.                                                                                            
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Risicofactoren en desistance                                                                                                

Bovenstaande risicofactoren beperken zich tot de kindertijd, op latere leeftijd kunnen zeer 

uiteenlopende uitkomsten gevonden worden (Laub & Sampson, 2003). De factoren lijken hun 

bijdrage te leveren aan ‘the onset’, maar niet aan desistance. Toch wordt er in dit onderzoek, 

naast de risiscofactoren binnen het gezin, ook gekeken naar de rol van ouders in het 

stopproces. Een beperking van de studie Laub en Sampon (2003) is namelijk dat de steekproef 

waar de analyses op gebaseerd zijn, geheel bestaat uit blanke, mannelijke delinquenten die 

zich ontwikkelden naar volwassenheid gedurende de jaren ’50. Voor veel jonge mensen in de 

geïndustrialiseerde landen, zijn de jaren van de late tienerjaren tot en met de twintigste 

levensjaren, jaren van grondige verandering (Arnett, 2000: 469). Doordat tegenwoordig 

huwelijk en ouderschap worden uitgesteld tot midden twintig of laat twintig, is het niet langer 

normatief voor de late tienerjaren en de vroege twintigste levensjaren dat het een tijd is van 

zich begeven en vestigen in lange termijn volwassen rollen. Integendeel, deze jaren zijn meer 

een periode van veelvuldige verandering en exploratie (Arnett, 2000: 469). Het vinden van 

een vaste partner en het krijgen van kinderen zijn op deze manier niet zo vanzelfsprekend, 

waar dit bij de respondenten uit het onderzoek van Sampson & Laub (2003) wel het geval 

was. Daarnaast blijkt uit Europese onderzoeken dat ‘emerging adults’ (18-25), die thuis 

wonen, gelukkiger lijken met hun leefsituatie dan degenen die hun thuis hebben verlaten; ze 

continueren om te vertrouwen op hun ouders als een bron van ondersteuning, maar ze hebben 

ook een grote hoeveelheid autonomie binnen het ouderlijk huis (Chisholm & Hurrelmann, 

1995: 138-140).    

            Het stopproces: Desisters en ouders                                                                                                                                    

Volgens Sampson en Laub (1993) hangen langdurig aanwezige sterke familiebanden samen 

met het stoppen van delinquent gedrag. Een aanvullig hierop komt uit de studie van Farall 

(2002, zoals geciteerd in Nelissen, 2008: 4-5) de steun van partner, familie en 

vrienden/kennissen is van indirect belang voor de ontwikkeling van motivatie en het 

volhouden van het stoppen met criminaliteit. De familie van herkomst (ouders, broers, 

zusters, grootouders) en de hulpverleners zorgen voor de eerste steun die nodig is om werk, 

inkomen, onderdak en (ambulante) hulp bij verslavingsproblemen te vinden. De partner, het 

eigen gezin en goede vrienden vormen vervolgens een belangrijke steun bij het volhouden van 

de bereikte veranderingen en het verder afzweren van risicovolle leefstijl en het vermijden 

van problemen met justitie (secundaire desistance). Onderzoek onder ex-gedetineerden die 

succesvol wisten te stoppen met criminaliteit geeft aan dat zij dit succes vooral toeschrijven 
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aan hun eigen inspanningen (veerkracht) en de steun vanuit hun sociale netwerk. 

Hulpverlening door professionals speelde in hun ogen een minder belangrijke rol bij de 

verklaring voor hun succes. De bijdrage van de hulpverlening aan het stoppen met 

criminaliteit blijkt in de perceptie van ex-gedetineerden vooral te maken te hebben met 

bemiddeling en praktische hulp bij problemen (bijvoorbeeld met familie, bij het vinden van 

werk, onderdak en zorg) en met het tonen van vertrouwen en oprechte betrokkenheid of het 

begaan zijn met hun problemen (McNeill, 2006, zoals geciteerd in Nelissen, 2008: 5). Het 

verloop en de aard van de criminele carrières blijkt afhankelijk te zijn van twee elementen. 

Het betreft enerzijds de mogelijkheid om te stoppen met het plegen van delicten en anderzijds 

de wil daartoe. Het aanwezig zijn van maatschappelijke perspectieven (opleiding, werk) én 

het aanwezig zijn van betekenisvolle anderen (partner, ouders) bepalen de mogelijkheid tot 

het beëindigen van de criminele carrière. De wil tot het beëindigen van de criminele carrière 

wordt in sterke mate bepaald door het weerstand kunnen bieden aan het gemak en de 

verleiding (het grote geld dat relatief risicoloos te verkrijgen is en het ‘kleurrijke’ leven met 

mooie spullen en mooie vrouwen), het weerstand kunnen bieden aan riskante gewoonten 

(alcohol, gokken en drugs) én de aanwezigheid van betekenisvolle anderen (denk aan een 

gezinslid of partner) (Ferwerda, 1999: 10). Tevens worden bindingen met leraren en ouders 

geassocieerd met desistance van delinquentie. De betrokkenheid, van de ouders en niet die 

van de jongere, bij school wordt geassocieerd met desistance van delinquentie (Smith, 2006: 

13). Deze bevinding ondersteunt het idee dat sociaal kapitaal een belangrijke factor is in het 

proces van desistance.                                         

  

            Sociaal kapitaal en desistance                                                          

De theorie over sociaal kapitaal wordt gebruikt om de factoren die jongeren beschermen van 

verwikkeling in delinquente activiteiten te beschrijven (Wright, Cullen & Miller, 2001: 2). 

Het sociaal kapitaal ontstaat uit een geheel van sociaal gestructureerde netwerken van relaties 

tussen individuen, zoals in families, buurten, scholen, in het beroepsleven en elders. Deze 

netwerken laten ons toe om kennis op te bouwen, dienen als informatiekanalen, geven inzicht 

in rechten, plichten en verwachtingen en bieden een algemene vertrouwdheid met het 

maatschappelijk leven. Op basis daarvan kan een betekenisvolle en constructieve sociale 

interactie worden opgebouwd. Hoe groter het sociaal kapitaal, hoe vruchtbaarder het 

maatschappelijk en sociale leven kan zijn (Coleman, 1990: 313-317). Coleman (1990: 304-

306) noemt het gezin als een belangrijk instituut waardoor sociaal kapitaal wordt 

overgebracht. Het verworven sociaal kapitaal kunnen jongeren een andere richting in laten 
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slaan, zelfs jongeren hoog in crimineel potentieel. Sociaal kapitaal zou een belangrijke 

overweging kunnen zijn, in het begrijpen van turning-points die wegleiden van criminaliteit 

en delinquentie (Wright et al., 2001: 8). Familierelaties kunnen op ondersteunende, 

emotionele of praktische manier gezien worden als één van de belangrijkste ingrediënten van 

sociaal kapitaal voor het individu in westerse samenlevingen. Goede familierelaties voorzien 

in een nadere hulpbron, advies met betrekking tot problemen, salaris, geld of dure spullen, 

contacten met vrienden van ouders en een plaats om te leven wanneer huisvesting 

onbevredigend blijkt. Sociale relaties thuis gevormd, creëren een gevoel van verbintenis, 

wederzijds vertrouwen en voorzien individuen van informatiekanalen en kennis, ze voorzien 

ze dus in sociaal kapitaal (Farrall, 2004: 65). Sociaal kapitaal wordt aangeduid als één van de 

belangrijkste factoren die aanleiding geeft tot desistance. Sociaal kapitaal is dus van groot 

belang voor het onderzoek naar factoren die desistance beïnvloeden of verklaren. Gebaseerd 

op het voorgaande, is het doel van dit onderzoek meer zicht te krijgen op welke rol ouders 

spelen in het stopproces bij jeugdige en jongvolwassen veelplegers. De hoofdvraag die 

centraal staat in het onderzoek luidt dan ook als volgt: Welke rol spelen ouders in het 

stopproces van jeugdige en jongvolwassen veelplegers?      

 Human Agency                                                                                                                                                      

Uit bovenstaande is al naar voren gekomen dat ex-gedetineerden het succes van hun 

desistance toeschrijven aan hun eigen inspanningen en dat het verloop en de aard van een 

criminele carrière afhankelijk lijken te zijn van de wil tot het beëindigen. Er kunnen tal van 

betekenisvolle anderen aanwezig zijn, maar wanneer de wil er niet is, zal de criminele carrière 

zich voortzetten. De wil om te stoppen hangt samen met het bewust aangrijpen van 

mogelijkheden die zich voordoen. Bij desisters hangt het stoppen met criminaliteit samen met 

een keuze om het goede te doen en het verkeerde achterwege te laten. Laub en Sampson 

(2003: 38) hanteren in dit verband het begrip ‘human agency’. Zij gebruiken het begrip 

‘human agency’ voor de keuzevrijheid van mensen om hun levenslot voor een deel in eigen 

hand te nemen, ten goede of ten kwade. Individuen maken keuzes en zijn actieve 

participanten in de constructie van hun eigen leven. Op basis van deze informatie kan de 

volgende deelvraag worden opgesteld: Welke rol speelt human agency in de beëndiging van 

de criminele carrière?          

 Dit artikel beoogt dus een antwoord te geven op drie vragen: de vraag naar de 

opvoedingssituatie voorafgaand aan de criminele carrière, de rol van de ouders in het 

stopproces en de rol van human agency daarbij.                                                                                                                        
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METHODOLOGIE                                                                                               

 Steekproef                                                                                                                                                         

De steekproef bestaat uit negen adolescenten en jongvolwassenen die woonachtig zijn in 

Nederland. Er is sprake van een selecte, maar heterogene steekproef. Het bestand is niet 

perfect, maar voldoet voor een eerste verkenning ruimschoots. Het stopproces wordt 

onderzocht onder adolescenten en jongvolwassenen. De leeftijd van de respondenten loopt 

van 19 tot 36 en de groep bestaat uit acht mannen en één vrouw. De etnische achtergrond van 

de respondenten betrof Antilliaanse, Nederlandse, Nederlands- Afrikaanse, Marokkaanse en 

Surinaamse.                                                                                                        

 Dataverzameling                                                                                                                                     

De data voor dit onderzoek zijn verkregen door middel van individuele uitgebreide interviews 

met respondenten die langdurig delicten hebben gepleegd, waarbij begonnen is met de 

levensgeschiedenis. Hierbij werd aandacht besteed aan het ontstaan van het criminele gedrag, 

de delicten die gepleegd zijn en vervolgens werd ingezoomd op de factoren die bij het stoppen 

een rol hebben gespeeld. De delictsoorten betroffen onder andere diefstal, vermogensdelicten, 

geweldsdelicten en delicten van de Opiumwet. Daders van zedendelicten werden niet 

opgenomen in het onderzoek, de specifieke persoonlijkheidskenmerken (cognitieve 

vervormingen en psychopathie) van zedendelinquenten lieten dit namelijk niet toe; 

zedendelinquenten verschillen te veel van andere delinquenten (Maruna, 2004: 188; Meijer & 

Merckelbach, 2006: 82). Het selecteren van de respondenten gebeurde op basis van de 

sneeuwbal steekproef, aangezien de populatie moeilijk te vinden en te bereiken leek 

(Kleemans, Korf & Staring, 2008: 328; Robson, 2002: 265-266). De interviews zijn op 

verschillende plaatsen in het land afgenomen. De interviews met de ex-carrière-criminelen 

zijn afgenomen op het werk of op school van de respondenten, in een justitiële 

jeugdinrichting, in een jongerencentrum en in verschillende restauraties op stations. Alle 

interviews – met een lengte van anderhalf tot tweeënhalf uur – zijn op band opgenomen en 

vervolgens letterlijk uitgetypt. Hierbij is aangegeven dat de data uitsluitend zijn bedoeld voor 

het onderzoek en dat anonimiteit gewaarborgd is. De individuele interviews kunnen 

geclassificeerd worden als halfgestructureerd (Baarda, 2005).     

 Data-analyse                                                                                                                                    

Aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse werden de interviews onderzocht op 

duidelijk terugkerende thema’s. Zoals wordt aanbevolen in de studie van Maruna (2001: 170-

174), werd gescoord op aanwezigheid (+), maar ook op afwezigheid (-) van bepaalde thema’s. 
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Er zijn voldoende aanknopingspunten voor een eerste, voorzichtige analyse van aanwezige, 

dan wel afwezige factoren in het stopproces van ex-carrière-criminelen.                     

RESULTATEN                                                                                                 

 Kindkenmerken                                                                                                                                                

Uit de analyse blijkt dat niet van alle respondenten de cognitieve vermogens met zekerheid 

kunnen worden vastgesteld. Van vier van de negen geïnterviewden is bekend op welk 

intelligentieniveau ze functioneren. De intelligentiewaarden worden als volgt geclassificeerd: 

zeer begaafd, begaafd, boven gemiddeld en gemiddeld. De zeer begaafde score kan in twijfel 

worden getrokken, daar uit het interview naar voren kwam dat de desbetreffende jongeman 

nogal sociaal wenselijk heeft geantwoord. De cognitieve vermogens van de resterende 

respondenten kunnen voorzichtig worden afgeleid van het opleidingsniveau. Allen 

functioneren op (V)MBO niveau. Twee van de vijf hebben de capaciteiten om HBO niveau 

aan te kunnen. Daarnaast zijn er nogal wat gedragsproblemen. Van geen enkele ex-crimineel 

is informatie uit een mogelijk persoonlijkheidsonderzoek beschikbaar. Op basis van de 

beperkte gegevens kan er voorzichtig worden geconstateerd dat er sprake lijkt te zijn van 

oppositioneel opstandig gedrag, in de loop van de tijd lijkt hieraan de agressiecomponent te 

zijn toegevoegd. Het betreft agressief, antisociaal gedrag. Verder is er bij drie jongeren en 

jongvolwassenen sprake van concentratieproblemen. Ook lijkt er sprake van beperkte 

gewetensontwikkeling, een aantal kan niet met zekerheid genoemd worden. Bovenstaande 

kindkenmerken kunnen de problemen op school verklaren. Alle respondenten vertonen in een 

zekere mate schoolproblemen; ze zijn geschorst, vertonen spijbelgedrag en/of zijn overgestapt 

naar een andere school.                                 

 Gezinsproblemen/omstandigheden                                                                                                                                           

Een opvallend punt binnen de respondentengroep is dat vier van de negen jongeren uit een 

gebroken gezin afkomstig zijn. Bij twee van de volledige gezinnen komt de opvoeding vooral 

op moeder neer. Twee vaders blijken zelf ook crimineel actief te zijn geweest. Uit één van 

deze twee gezinnen blijkt dat ook de twee broers met de politie in aanraking zijn gekomen en 

in detentie hebben gezeten. Eén vader is bekend met middelenmisbruik. Tevens is er bij twee 

van de gezinnen sprake van financiële problemen. Beide moeders zitten in de bijstand. Met 

betrekking tot hulpverlening hebben twee respondenten een OTS gehad. Eén iemand heeft 

begeleiding en behandeling van het RIAGG ontvangen. Verder blijkt dat twee van de negen 

moeders thuiszorg hebben ontvangen, doordat ze lichamelijke klachten hadden. Een vader is 

depressief geweest naar aanleiding van kanker en een vader is door een schietpartij in een 
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rolstoel terecht gekomen en heeft uiteindelijk euthanasie gepleegd, aangezien hij ernstige 

lichamelijke klachten had.          

 De interviews zijn geanalyseerd op basis van relevantie, de relevante tekst is later 

opgedeeld in thema’s. Uiteindelijk zijn er namen gegeven aan de stukken tekst; beter bekend 

als labelen. De labels die centraal stonden bij de onderzoeksvragen luiden als volgt: Steun, 

controle (disciplinering/straf), supervisie/monitoring, covert gedag, stopproces - steun, 

stopproces – ouders als reden, human agency.        

 Akin is een 21-jarige adolescent geboren in Nederland. De ouders zijn nooit getrouwd 

geweest, vader en moeder zijn uit elkaar gegaan, net nadat Akin werd geboren. Moeder is 

geboren in Nederland en vader in Afrika. Moeder zit in de bijstand, er is sprake van financiële 

problemen. Akin over de financiële situatie: ‘Dat ik als kind niet een hele grote PET-mobiel kreeg voor 

Sinterklaas, maar eentje van een andere winkel’. Vader leidde een muzikantenleven, waarin laat 

thuiskomen, veel drinken en drugsgebruik centraal stonden. Het is niet bekend in hoeverre 

Akin steun ondervond van zijn ouders voorafgaand aan zijn criminele carrière. Enerzijds is er 

sprake van disciplinering, anderzijds ontbreekt het. Akin over zijn moeder: ‘Zij was altijd heel 

begrijpend, vrij passief, maar uiteindelijk toen ik wat ouder werd (vanaf 12-jarige leeftijd) werd ik wat lastiger, 

waardoor mijn moeder enerzijds de riemen aan wilde trekken, maar daarmee ook de angst had dat ze nog verder 

zou afstoten’. Supervisie en monitoring voorafgaand aan de delictperiode is afwezig. Moeder 

was vrij passief. Akin kon zelf bepalen wanneer hij thuis kwam. Of het criminele gedrag zich 

buiten het gezichtsveld van moeder afspeelde, is niet bekend. Verwacht wordt dat dit wel het 

geval was. Akin krijgt tijdens zijn stopproces (im)materiële steun van moeder, die zich uit in 

het wekelijks bezoeken, het klagen bij de directeur van de inrichting en het meebrengen van 

kleding. Eén van de redenen voor het stoppen is volgens Akin: ‘Het overlijden van mijn vader, dat 

heeft ons uiteindelijk weer verbonden’. Bij Akin is sprake van human agency: ‘Het leven leiden wat ik nu 

leid, dat is mijn prioriteit, daar stuurde ik mezelf naartoe. Gewoon rustig in mijn bed kunnen liggen, stabiel 

inkomen hebben, zodat ik mijn dingen kon betalen. Ik had de WIL om te stoppen’.    

 De 27 jarige Yara is geboren in Nederland. Moeder komt uit Nederland en vader uit 

Suriname. Vader was zelf ook crimineel, hij zat in het drugscircuit. Eveneens waren beide 

broers crimineel. Yara is in haar kindertijd tweemaal misbruikt. Voorafgaand en tijdens haar 

criminele carrière hebben ouders Yara niet gesteund. ‘M’n ouders hadden me beter op moeten vangen 

in die periode. Het heeft allemaal met het misbruik te maken, daar is het misgegaan.’(…) ‘Hoe ze me niet hebben 

opgevangen. Dat misbruik kun je in principe nog over heen komen door een beetje goed begeleid te worden, dan 

zou je er weer overheen kunnen komen, maarja mijn ouders, omdat zij toen niet meer in mij geloofden’. 

Disciplinering, supervisie/monitoring en covert gedrag lijken niet goed te kunnen worden 

beoordeeld, aangezien de informatie mist. Steun van moeder tijdens het stopproces is 
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aanwezig, steun van vader ontbreekt. Moeder neemt namelijk een zorg uit handen; ze neemt 

de zorg voor het kleinkind op zich. Vader was het vertrouwen in Yara kwijt. De ouders 

vormen geen factor die wordt toegeschreven aan het stoppen. Human agency is aanwezig bij 

Yara. ‘Ik voelde dat er gewoon veel meer in me zat. Als ik in de spiegel keek dacht en voelde ik dat er zo veel 

meer in me zat. En dat is die wil die je dan erin hebt.’       

 Niels is een 27 jarige jongvolwassene en is geboren in Nederland. Zijn ouders zijn 

afkomstig uit Curacao en zijn nooit getrouwd geweest. De vader van Niels is ook crimineel. 

Hij werd neergeschoten toen Niels vijf jaar was, daardoor is hij in een rolstoel terecht 

gekomen. Moeder runde het huishouden alleen. Onbekend is of Niels steun heeft ontvangen 

van ouders voorafgaand aan de criminele carrière. Wat betreft disciplinering lijkt het 

aanwezig, maar niet in extreme mate. ‘We kregen wel straf ja.’ Supervisie en monitoring is 

afwezig bij zowel vader als moeder. ‘Er werd niet zo gekeken van ja ze weten niet waar je bent. Je kan 

het niet controleren als je buiten bent.’ (…) Mijn vader die was er niet altijd (…) Hij woonde niet meer bij ons.’ 

Niels verzweeg zijn criminele gedrag voor moeder. Nadat hij werd opgepakt voor 

drugshandel werd moeder ingelicht. ‘En toen was het ja, mijn moeder heeft echt heel erg gehuild. Die 

wist het ook niet, ook niet verwacht.’ Steun tijdens het stopproces door ouders lijkt afwezig. Dit 

ontbreekt mede door het overlijden van vader. Ouders worden wel genoemd als een van de 

redenen voor het stoppen. ‘Moeder en oma nog in levende lijve zien, buiten detentie.’ Bij Niels is 

sprake van human agency: ‘Ik zeg gewoon, ik ga anders doen. Ik had een lange vlecht. Heb ik afgeknipt op 

verlof. Nu moet ik wachten totdat ik een afspraak krijg bij de tandarts om mijn gouden tand ook eruit te halen. Ik 

heb het gewoon echt puur uit mezelf gedaan.’        

 De 27 jarige Omar is geboren in Nederland. Beide ouders zijn afkomstig uit Marokko. 

Vader werkte hard en was na zijn werk altijd thuis, hij was erg betrokken. Moeder was 

huisvrouw en altijd thuis. Tijdens de periode voorafgaand aan en tijdens de delicten is sprake 

van steun door ouders. ‘Je kon met problemen zeker weten bij ze terecht, echt met alles, je kon alles kwijt.’ 

‘Ik kreeg wel de steun uiteindelijk, van hoe dit verder te voorkomen, dus het is eenmaal gebeurd, oke laten we 

van deze fout leren en laten we verder gaan.’ (Op 17-jarige leeftijd, derde delict). Wat betreft disciplinering 

kan worden gesproken van een corrigerende tik. Eerlijkheid leek vooral belangrijk in de 

opvoeding. Supervisie en monitoring is aanwezig. ‘We werden altijd gesteund met onze opleiding, met 

school, met alles, altijd. Hij was er altijd en vroeg ook altijd: hoe gaat het op school? (…) Die was er ook altijd 

bij op school met de lerarenvergadering ofzo, hij was er altijd bij. Die miste nooit wat’. Ouders waren niet 

op de hoogte van de delicten, Omar zorgde ervoor dat hij alles buiten het gezichtsveld van 

ouders deed. Tevens loog hij zijn ouders voor, om zijn gedrag nog meer te verbergen. ‘Die 

dachten dat ik gewoon werkte, want ik maakte salarisstrookjes’ (…) ‘Ik zei gewoon dat ik in het buitenland zat.’ 

Steun tijdens het stopproces komt niet naar voren, dit heeft vooral te maken met het 
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achterhouden van de criminele gedragingen. Omar leidde als het ware een dubbelleven. Zijn 

ouders worden dan ook niet benoemd als reden om te stoppen. ‘Je houdt het gescheiden, het is niet 

zo dat je het overal naar toe meeneemt. Af en toe ben je 2, 3 personen op 1 dag, je past je daar aan, je past je 

daar aan en je past je daar aan.’ Er is sprake van human agency. ‘Ik had er geen zin meer in, teveel 

stress, teveel hoofdpijn, mensen die je niet kan vertrouwen, het is niet meer leuk. Als ik een beslissing heb 

genomen, dan doe ik dat.’           

 De 30 jarige Guus, komt uit Nederland. Beide ouders zijn eveneens afkomstig uit 

Nederland. Moeder was huisvrouw en eigenlijk altijd thuis. Vader was docent en had het erg 

druk met school, hij zal in vele commissies. Op Guus zijn zestiende kreeg vader kanker, 

hierdoor werd vader depressief. Of er sprake is geweest van steun voorafgaand en tijdens de 

delictperiode is niet bekend. Guus werd streng opgevoed, in positieve zin. Moeder was het 

‘lieve moedertje’ en vader was de ‘strenge schoolmeester’. Supervisie en monitoring is niet erg 

duidelijk aanwezig, geheel afwezig blijkt het ook niet te zijn. ‘Mijn moeder was eigenlijk altijd 

thuis.’ Mijn vader had het best wel druk met school, hij zal in elke commissie, sportcommissie, ouderraad, noem 

maar op. Die was niet vaak thuis’. Guus houdt het delinquente gedrag verborgen voor ouders. 

Leeftijd lijkt hierin ook een grote rol te spelen. ‘Mijn vader deed open en die dacht van wat is dit. Die 

wist ook niet precies waar ik woonde, want ik was nog aan het verhuizen’. Guus heeft tijdens zijn 

stopproces steun ontvangen van zijn ouders. ‘We staan achter je, wat je ook hebt gedaan’. Tevens 

kon Bart na zijn detentieperiode intrekken bij ouders. Er is dan ook sprake van praktische 

steun. De ouders van Guus spelen de enige en belangrijkste reden in het stoppen. ‘Mijn main-

doel, mijn main-reden was eigenlijk gewoon dat ik mijn familie misschien kwijt raak.’ Tevens speelt human 

agency een rol. ‘Je hebt altijd een moment dat je een beslissing neemt, dat je dit niet meer wilt, dan kijk je niet 

meer naar dat geld. Het enigste wat je voor jezelf 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’.     

 De 36 jarige Clarence is geboren in Suriname, zijn ouders zijn daar ook geboren. 

Vader is in Suriname gebleven. Clarence is op zijn achtste naar Nederland gekomen. Moeder 

was een drukke vrouw, ze moest werken om de kinderen te onderhouden. Clarence lijkt 

weinig tot geen steun te ondervinden van moeder tijdens de kindertijd. ‘In Suriname word je wat 

minder liefdevol opgevoed, maar uiteindelijk sta je wel sterker op je eigen benen.’ Er was sprake van 

fysieke straf. ‘Als je vervelend bent, dan krijg je gewoon een flink pak slaag. Moeder is moeder, met drie 

jongens in huis, enige vrouw, die pakt heel makkelijk een pollepel en die slaat je. Moeders wil is wet.’ 

Supervisie en monitoring lijkt afwezig. ‘Ik werd alleen door mijn moeder opgevoed. Ze vertelde ons wel 

de regels, maar het ligt eraan weet je, want we zijn jong, we zijn ook natuurlijk aan het puberen, je doet van 

alles he, af en toe eens stiekem uitgaan, of dit, of dat.’ De moeder van Clarence was wel op de hoogte 

van de delicten, maar Clarence geeft aan dat hij niemand naast zich had, die zei dat moet je 
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niet doen. Steun van ouders in het stopproces lijkt te ontbreken, hij benoemt het echter niet. 

Moeder en familie wordt als een van de redenen genoemd om te stoppen. ‘Je moeder speelt 

natuurlijk ook een rol he. Je familie, je vrienden, je huis, je werk.’ Er is sprake van human agency. ‘Op 

een gegeven moment ga je terugdenken en dan denk je wel waar doe je het eigenlijk voor? Je zogenaamde 

vrienden, of voor de status of voor een dikke BMW? Dan ga je nadenken en dan zie je dat het leven toch ook heel 

veel andere dingen biedt. Je neemt je eigen leven in handen.’       

 De 24 jarige Jamal is geboren in Suriname, zijn ouders zijn tevens afkomstig uit 

Suriname. Vader werkte erg veel en was vaak afwezig. Jamal is merendeels door zijn moeder 

opgevoed. Jamal heeft geen steun van moeder ervaren tijdens zijn delictperiode. ‘Toen ze hoorde 

dat ik me bezig hield met criminaliteit heeft ze me ook niet gesteund of iets, was er ook zwaar op tegen’. Er is 

geen sprake van disciplinering. ‘We mochten gewoon doen en laten wat we wilden’. Van 

supervisie/monitoring lijkt wel sprake. ‘We werden altijd netjes op tijd naar school gebracht, altijd 

schone kleren. Ze wist in principe altijd wel waar we uithingen. Toentertijd zaten we gewoon in de woonkamer 

gezellig spelletjes te spelen.’ De ouders van Jamal waren tot zijn zeventiende niet op de hoogte van 

de delicten. Hij hield het zoveel mogelijk verborgen.‘Dus die wisten niet dat ik me bezighield met 

dingen die dus behoorlijk verkeerd waren.’ Pas later, toen ik een jaar of zeventien was, en het ging toch wel 

opvallen dat ik behoorlijk dure cadeautjes en dergelijke gaf en dat ik behoorlijk dure auto’s onder m’n kont 

had.’ Steun van ouders ontbreekt tijden het stopproces. ‘Ik ben geen moeder die haar zoon in de 

gevangenis op gaat zoeken, dat kun je vergeten’. Eveneens ontbreekt ouders als reden voor het 

stoppen, ouders zijn niet in het proces betrokken. Human agency speelt wel een rol.‘Dan moet je 

eventjes omschakelen, nouja heroriënteren en omschakelen. Nu heb ik heel veel, nouja legale banden zeg maar, 

ook met de maatschappij. Je kan ook gewoon in je eigen leven en onderhoud voorzien. Dat geeft je 

zelfvertrouwen en een goed gevoel erover, over je leven zoals het nu is, zeker wel’.    

 Youssef is een 21 jarige adolescent geboren in Nederland. Hij is opgegroeid in een 

onvolledig gezin. Moeder is alleenstaand en vader is onbekend. Beide zijn van Marokkaanse 

afkomst. Moeder beheerst de Nederlandse taal niet, ze spreekt alleen Berbers. Moeder zit in 

de bijstand en er is dan ook sprake van financiële problemen. Youssef over de financiële 

problemen: ‘Je krijgt letterlijk niets, dus dat extraatje kun je al helemaal vergeten. Je krijgt niet eens normale 

kleren zeg maar, van je moeder enzo, het is allemaal tweedehands kleren en weet je, de ene loopt met mooie 

kleren en waarom ik niet, waarom heb ik die geluk niet, net als hem en zo ga je denken natuurlijk.’ Andere 

kinderen kopen Nike-sportschoenen, Youssef uit het onderzoek steelt ze. Dit was tevens zijn 

motief om met diefstal te beginnen. ‘Op een gegeven moment is het ja je moet je eigen geld zien te 

regelen. Je kunt niet aan je moeder gaan vragen van ik wil nieuwe nikies omdat de ene nieuwe nikies heeft, ik wil 

ook nieuwe nikies die krijg je niet zomaar begrijp je.’ Vanaf Youssef’s achtste tot en met zijn elfde is 

er een stiefvader in beeld geweest, die zijn moeder mishandelde. Op 11 jarige leeftijd heeft hij 
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zijn stiefvader in zijn been gestoken met een mes, vanaf dat moment is stiefvader uit hun 

leven verdwenen. Moeder heeft een spierziekte en vanaf Youssef’s tiende levensjaar zit ze in 

een rolstoel en ontvangt ze thuiszorg. Youssef krijgt op jonge leeftijd veel 

verantwoordelijkheid opgelegd. ‘In mijn jongere jaren dacht ik van ik ben de man hier in huis ik moet 

alles gaan regelen zo zag ik het ik moest de deur uitgaan om alles te doen ik deed de boodschappen thuis ik deed 

alles weet je dus ja.’  In de periode voorafgaand aan en tijdens de criminele carrière van Youssef 

is er geen sprake van steun, disciplinering en supervisie/monitoring door moeder. Dit heeft 

vooral te maken met het buiten hangen. Youssef heeft weinig tot geen steun ontvangen van 

zijn moeder, daar hij erg vrij werd gelaten en er geen zicht was op wat hij deed. Enige vorm 

van straf is ook niet aan de orde. ‘Het was altijd naar buiten gaan, tot en met een uur of twee buiten 

hangen. Zo was het leven, je moest gewoon de deur uit altijd’. Tevens heeft de moeder geen enkele grip 

op het gedrag van Youssef. ‘Ik kan hem niet onder controle houden, ik ken jou niet onder controle houden, 

jij bent een jongen, jij moet voor jezelf zorgen je bent groot genoeg ’ aldus Youssef. Het criminele gedrag 

speelde zich buiten het gezichtsveld van moeder af. Daarentegen was moeder wel op de 

hoogte van het geldelijk gewin. ‘Mijn moeder is iemand die zo arm heeft geleefd dat ze niet eens vroeg 

waar die geld kwam, dus het was alleen maar aanpakken en boodschappen doen en ja leven.’ De moeder van 

Youssef heeft een rol gespeeld in het stoppen. Het betreft geen actieve rol vanuit haar, maar 

Youssef wil haar als het ware beschermen. ‘Op een gegeven moment kwamen er mensen voor de deur en 

dreigen en op een gegeven moment dan zie je het zitten en dan klaar dan kap je d’r mee met alles (…) Ik zal 

altijd aan andermans leven denken aan mijn moeder. Het enigste wat ik heb is m’n moeder dus m’n moeder zou 

niks mogen overkomen, ik bescherm m’n moeder met alless met lichaam en ziel en alless.’ Zijn vriendin en 

schoonmoeder hebben hem actief gestimuleerd en ondersteund in het stopproces. 

Schoonmoeder heeft hem met haar woorden geraakt en laten inzien dat zijn moeder een 

belangrijk persoon is in zijn leven. Het aspect human agency lijkt bij Youssef aanwezig. ‘Je 

hebt de keuze in je handen om te beginnen en te eindigen.’              

  Rachid is een 19 jarige adolescent geboren in Nederland. Beide ouders zijn van 

Marokkaanse komaf. Er is sprake van een volledig gezin. Grootouders maken ook deel uit van 

het gezin. Vader heeft lange tijd gewerkt. Naar aanleiding van een ongeluk, is hij 

arbeidsongeschikt verklaard. Rachid over het vele thuis zijn van vader: ‘Ik had niets te klagen, het 

was prettig om hem thuis te hebben.’  Moeder is huisvrouw en beheerst de Nederlandse taal niet zo 

goed. Wegens lichamelijke problemen, ontvangt moeder thuiszorg. Op de basisschool was er 

een vermoeden van ADHD bij Rachid. Vanaf 17 jarige leeftijd heeft het gezin ondersteuning 

ontvangen van Bureau Jeugdzorg. Vanaf zijn achttiende is het overgegaan in reclassering. Bij 

Rachid waren steun, disciplinering en supervisie/monitoring aanwezig voor en tijdens zijn 
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criminele carrière. Rachid heeft het als fijn ervaren dat vader van jongs af aan huis was en 

heeft zich gesteund gevoeld door ouders. Rachid over zijn ouders: ‘Mijn moeder heeft me nooit in 

de steek gelaten’ en ‘ze hebben me zoveel liefde gegeven’. De ouders van Rachid pasten huisarrest toe, 

nadat ze de 13/14 jarige Yassim betrappen op roken. Daarnaast schakelden ze opa in, zodat 

opa een oogje in het zeil kon houden. Yassim over de rol van opa: ’s Weekends ging ik naar buiten 

en dan ging m’n opa mee. MOEST m’n opa zelfs mee. Dan was het gewoon echt letterlijk vanaf mijn huis tot aan 

het speelplaats en dan ging m’n opa mee.’  De ouders van Rachid waren op de hoogte van de 

criminele bezigheden, dit blijkt uit de maatregelen die ze hebben getroffen. Natuurlijk heeft 

het een en ander buiten het toezicht van ouders afgespeeld, maar dat lijkt ook niet te 

voorkomen. De ouders van Rachid hebben een actieve rol gespeeld in het stopproces. Hierin 

heeft schuldgevoel de overhand gehad. Rachid over zijn keuze om te stoppen: ‘Het keerpunt, 

waren eerst mijn ouders’ (…) Ze hebben me zoveel liefde gegeven, dat ik zoiets had van, ik heb liefde gekregen, 

maar heb het niet teruggegeven, gekregen, gekregen, maar ik gaf niets terug’. Daarbij dacht hij ook aan het 

voordeel voor zichzelf. Tevens heeft hij een identiteitsverandering doorgemaakt (aspect 

human agency). ‘Maar ik wil het echt niet. Als ik weer terug denk voel ik me er zo vies bij’. (…) ‘Ik heb een 

andere denkmethode’ (…) ‘Degene die dat heeft gedaan die heeft geen respect voor de medemens. Dus op een 

gegeven moment denk ik, zo wil ik helemaal niet overkomen.’                                                                                    

CONCLUSIE 

De onderzoeksvraag die centraal stond in het onderzoek betrof welke rol ouders in het 

stopproces van jeugdige en jongvolwassen veelplegers spelen. De analyses laten zien dat 

wanneer ouders als hoofdreden voor het stoppen werden genoemd er gewezen wordt op het 

vrezen voor het kwijtraken van de familie en het ervaren van schuldgevoel ten opzichte van 

ouders. Tevens worden ouders als één van de redenen genoemd om te stoppen met 

criminaliteit. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van vader, het ziek zijn van 

moeder en oma worden naar voren gebracht. Daarnaast werd eenvoudigweg aangegeven dat 

moeder een rol speelt, naast andere factoren. Verder wordt het beschermen van moeder 

genoemd als een factor om het stopproces in gang te zetten. Bij drie respondenten ontbreekt 

de rol van ouders in het stopproces. Andere factoren, zoals zwangerschap, studie, 

politiecontacten, vrezen voor je leven en behoefte aan rust worden genoemd als de factoren 

die de keuze om te stoppen teweegbrachten. De onderzoeksvraag is mede beantwoord aan de 

hand van zowel de aan- als afwezigheid van steun door ouders. Bij vijf van de negen 

respondenten wordt gesproken van de aanwezigheid van steun van ouders. Er is sprake van 

materiële (praktische) en immateriële steun. Immateriële steun blijkt de overhand te hebben. 

Dit uit zich in het op bezoek komen, klagen bij de directeur van de instelling, de zorg voor het 
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kleinkind overnemen, onvoorwaardelijke steun, het continu liefde geven en een emotioneel 

gesprek met schoonmoeder. Het meebrengen van kleding en het bieden van onderdak wijzen 

op praktische steun. Uit bovenstaande blijkt - in overeenstemming met de literatuur - dat het 

stoppen met criminaliteit vooral te maken heeft met praktische hulp bij problemen en 

emotionele steun (McNeill, 2006, zoals geciteerd in Nelissen, 2008: 5). Familierelaties 

worden op ondersteunende, emotionele of praktische wijze gezien als één van de belangrijkste 

ingrediënten van sociaal kapitaal; wat tevens wordt aangeduid als één van de belangrijktste 

factoren die aanleiding geeft tot desistance (Farrall, 2004: 65). De afwezigheid van steun door 

ouder(s) kan gevonden worden in het ontbreken van vertrouwen, het overlijden van een ouder, 

ouders konden geen steun bieden aangezien ze niet op de hoogte waren van de situatie, afzien 

van steun daar moeder niet achter de daden staat van haar zoon. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat enerzijds het overlijden van een ouder het stopproces in gang kan zetten, 

anderzijds kan dit het doorgaan met criminaliteit in de hand werken.  

 Wat betreft de opvoedingssituatie voorafgaand aan de criminele carrière kan gesteld 

worden dat er geen eenduidige resultaten naar voren zijn gekomen. Waarbij het bij de ene 

respondent begon met de aanwezigheid van controle, steun waren deze factoren bij een andere 

respondent juist afwezig. Verder bestond er variatie in de gezinssamenstelling, problematiek 

binnen het gezin en financiële omstandigheden. De invloed van verschillende factoren in het 

kind en het gezin verschillen per individu. Opvallend is wel de verscheidenheid aan 

problematiek en ongunstige omstandigheden binnen de gezinnen. Deze problematiek zet zich 

ook door in de schoolsituatie. Het bevestigt nogmaals het samenspel van factoren die leiden 

tot delinquent gedrag (Dodge et al., 2006). Het onderzoek laat zien dat ouders wellicht baat 

kunnen hebben bij het verkrijgen van ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van hun 

kinderen. Gezinnen binnen dit onderzoek waren in velerlei opzichten kwetsbaar. Mede door 

armoede, arbeidsongeschiktheid en eenoudergezinnen slagen de gezinnen er minder goed in 

toezicht op hun kinderen uit te oefenen, hen de heersende gedragsnormen bij te brengen en te 

begeleiden bij hun schoolcarrière. Preventieve acties zullen zich hierop moeten focussen, 

zodat niet gewacht hoeft te worden op identiteitsverandering van de jongeren en 

jongvolwassenen zelf. Vroegtijdig ingrijpen is namelijk effectiever dan interveniëren op latere 

leeftijd (Tremblay & Craig, 1995, zoals geciteerd in Jakobs, 1999: 52).   

 Bij twee van de respondenten (Youssef en Rachid) is er een patroon gevonden in de 

opvoedingssituatie en het stopproces. Bij Youssef zijn de dimensies controle en steun 

duidelijk afwezig, moeder heeft een passieve rol en een vaderfiguur is afwezig. Verder is 

moeder niet op de hoogte van de delicten. Bij het stoppen heeft moeder dan geen actieve rol 
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gespeeld. Youssef wilde zijn moeder beschermen, eerder dan dat moeder hem op welke 

manier dan ook wilde ondersteunen. De afwezigheid van een actieve rol speelt door tot aan 

het stopproces. Daarentegen bleken de controle en steun aanwezig bij Rachid. Er was sprake 

van strenge controle en onvoorwaardelijke steun van beide ouders, zelfs opa werd 

ingeschakeld. De voortdurende steun, heeft dan ook zijn weerslag in het stoppen. Rachid voelt 

zich schuldig tegenover zijn ouders en het moment is aangebroken dat hij liefde terug gaat 

geven. Vervolgonderzoek zou zich moeten focussen op bovengenoemde patronen, in het 

huidige onderzoek ontbreekt namelijk essentiële informatie om tegensprekende, dan wel 

parallelle patronen te ontdekken. Tevens komt uit de vergelijkingen, tussen de respondenten 

met betrekking tot volledige en onvolledige gezinnen naar voren, dat er een verschil bestaat in 

het ervaren van monitoring in een onvolledig gezin en een volledig gezin. Deze bevinding 

sluit aan bij de bevindingen uit de studie van Hoffman (2006). De alleenstaande moeders 

lijken niet in staat om hun kinderen op dezelfde wijze te monitoren als volledige gezinnen. 

 De wil en keuze om te stoppen (human agency) hebben bij alle respondenten een grote 

rol gespeeld in het stopproces. Deze wil tot beëindiging van de criminele carrière wordt 

voornamelijk bepaald door factoren op individueel niveau. Het proces van desistance zorgt op 

deze manier voor veranderingen op het niveau van de persoonlijke identiteit (Maruna, 2001). 

En daar ligt waarschijnlijk de grootste mogelijkheid om een criminele carrière te beëndigen. 

Het zijn vaak betekenisvolle personen in de omgeving die net ‘het juiste duwtje’ kunnen 

geven, zodat de mogelijkheid ontstaat om te stoppen. De wil tot beëindiging zal uiteindelijk 

de doorslag geven in het al dan niet stoppen met criminaliteit. Echter reist de vraag of het 

wenselijk is om op deze identiteitsverandering te ‘wachten’, zoals al eerder naar voren is 

gekomen.          

 Ondanks de belangrijke en interessante bijdrage van de huidige studie, zijn er 

beperkingen te bespeuren bij het onderzoek. Ten eerste waren acht van de negen respondenten 

van het mannelijke geslacht. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is dan ook om meer 

vrouwen op te nemen in het onderzoek. Dit draagt bij aan de verzadiging van het 

onderzoeksmateriaal (Kleemans et al., 2008: 329). Bovenstaande geldt ook voor de 

hoeveelheid respondenten in het algemeen. De hoeveelheid zou omvangrijker moeten zijn. De 

generaliseringsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten nemen op deze manier toe 

(Baarda, 2005). Ten tweede kunnen er kanttekeningen geplaatst worden bij de 

betrouwbaarheid van de afgenomen interviews, waarmee de data over delinquent gedrag zijn 

verzameld. Aangezien er niet achterhaald is in hoeverre de opgegeven delicten een 

onderschatting dan wel overschatting van het werkelijk vertoonde delinquente gedrag 
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betroffen. Dit onderzoek had echter niet als doel om de omvang van criminaliteit te 

onderzoeken. In het vervolg zou wel rekening gehouden moeten worden met de eenzijdigheid 

van de informatie. Er zou in de toekomst bijvoorbeeld via justitie, contactpersonen of 

familieleden achterhaald kunnen worden in hoeverre de informatie opgegeven door de 

respondenten betrouwbaar is. Aanbeveling voor toekomst onderzoek zou dan ook data-

triangulatie kunnen zijn. Door het toepassen van verscheidene typen van onderzoeksgegevens 

of databronnen, wordt er een vollediger beeld en een hogere betrouwbaarheid van de 

omstandigheden verkregen (Baarda, 2005 ; Kleemans et al., 2008: 329). Ten slotte zou in 

toekomstig onderzoek meer specifiek moeten worden ingegaan op de rol van ouders in de 

levensloop van de respondenten. Begrippen zullen meer uitgediept en geoperationaliseerd 

moeten worden.  
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