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1  Inleiding 

Grenzen verkennen hoort bij opgroeien. Grenzen overschrijden soms ook. Kinderen, pu-

bers en adolescenten hebben nu eenmaal de (gezonde) neiging om te experimenteren. 

Dat hoort bij het opgroeien. Als experimenteren over gaat in strafbaar gedrag, spreken 

we van jeugdcriminaliteit.  

Veel jongeren maken zich wel eens schuldig aan gedrag dat niet door de beugel kan. Dit 

kan zijn: het vernielen van straatmeubilair, winkeldiefstal, zwartrijden of het bekladden 

van een bushokje. Dit zijn zaken die op zich misschien niet zo vreselijk zijn en in veel 

gevallen is het met dit soort gedrag snel afgelopen als de jongere een keer in de kraag 

wordt gegrepen en een straf opgelegd krijgt.  

Als een jongere echter meer dan eens met de politie in aanraking komt vanwege het ple-

gen van een strafbaar feit (recidive) is er vaak meer aan de hand dan normaal puberaal 

gedrag. Deze jongeren blijken vaak meerdere problemen te hebben. Crimineel gedrag 

komt zelden alleen, vaak is er ook sprake van bijvoorbeeld problemen in het gezin of op 

school.  

 

Bestuurlijke prioriteit 

De aanpak van jeugdcriminaliteit staat al jaren hoog op de agenda van beleidsmakers bij 

Rijk, provincies en gemeenten. Het begon in 1994 met de aanbevelingen van de commis-

sie Van Montfrans1. Daarna kwamen Jeugd Terecht en Operatie Jong, beleidspro-

gramma's van de diverse kabinetten.2 Ook in het programma van het kabinet Balkenende 

IV neemt veiligheid een belangrijke plaats in. Doelstelling is 25 procent minder criminali-

teit en overlast in 2010 ten opzichte van 20023. Bestrijding van jeugdcriminaliteit is een 

belangrijke pijler in de beoogde daling van de criminaliteit. Dit heeft zijn weerslag gekre-

gen in het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit van het ministerie van Justitie. Dit pro-

gramma heeft onder andere tot doel 10 procent minder recidive in 2010 ten opzichte van 

2002 en zoveel mogelijk recidive te voorkomen. In dit programma krijgen de uitvoe-

ringsorganisaties en andere lokale partners een centrale rol. 

 

Het kabinet kiest nadrukkelijk voor een combinatie van preventie, bestuurlijke en straf-

rechtelijke handhaving en nazorg.  

                                                      

1 Commissie Jeugdcriminaliteit. Met de neus op de feiten (Commissie Van Montfrans). Den Haag, Ministerie van 
  Justitie, 1994. 
2 Operatie Jong (gestart door het kabinet in 2003) was een interdepartementaal samenwerkingsverband van 
  VWS, OCW, Justitie, BZK, SZW, VROM en Financiën met als opdracht meer samenhang te brengen in het  
  jeugdbeleid en daarbij uit te gaan van wat in de uitvoering als belangrijkste knelpunten werd ervaren. 
3 Samen leven, samen werken. Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011. Den Haag, 2007, p. 62  
  en 65. 
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Ketensamenwerking en een regierol van de gemeente hierbij worden als sleutels voor 

succes gezien: er moet intensief worden samengewerkt door het lokale bestuur, de poli-

tie, het Openbaar Ministerie (OM) en maatschappelijke organisaties op het gebied van 

jeugd, zorg en onderwijs. Samenwerking tussen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en 

(de partners van) de veiligheidsketen, waar mogelijk via het Veiligheidshuis, wordt van 

essentieel belang geacht voor een goede aansluiting tussen de strafrechtelijke aanpak 

van jongeren en de achterliggende gezinsproblematiek4.  

 

Ondanks de uitvoering van diverse programma’s van de rijksoverheid, en provinciale en 

lokale activiteiten, dalen jeugdcriminaliteit en recidive nog niet. Recidive is allereerst voor 

de jongeren zelf een probleem; een etiket van hardekernjongere, crimineel of veelpleger 

is een aanslag op zijn of haar toekomstperspectief5. Relaties, het behalen van een diplo-

ma, het krijgen van werk en een huis komen onder druk te staan. Daarnaast zorgen 

jeugdcriminaliteit en recidive voor maatschappelijke problemen, zoals gevoelens van on-

veiligheid bij burgers en leiden ze tot hogere kosten voor de maatschappij omdat er een 

groter beroep wordt gedaan op politie, OM, rechterlijke macht en andere betrokken or-

ganisaties. Het is dan ook cruciaal dat gemeenten, ketenpartners uit het justitiële en 

zorgdomein en andere voorzieningen prioriteit geven aan de aanpak en preventie van 

recidive. 

 

Aard en omvang 

“De aard en omvang van de huidige jeugdcriminaliteit vormen een serieuze bedreiging 

van de maatschappelijke orde”, zo stond in Programma Jeugd Terecht 2003-2006, het 

actieprogramma van de overheid voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Het aantal jon-

geren dat jaarlijks in aanraking komt met de politie stijgt nog steeds. De afgelopen ja-

ren zijn er ieder jaar tienduizenden jongeren door de politie gehoord (in 2006 ruim tach-

tigduizend)6. Het daadwerkelijke aantal jongeren dat crimineel gedrag vertoont is nog 

groter, omdat de politie niet alle jongeren met crimineel gedrag in beeld heeft7. 

 

Terwijl het aantal jongeren dat voor vermogenscriminaliteit (bijvoorbeeld diefstal) met de 

politie in aanraking komt een dalende tendens vertoont, neemt politiecontact vanwege 

                                                      

4    Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer over Veiligheid begint bij voorkomen, 6 november 
     2007. 
5    Minderjarige veelpleger: Een jongere in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in het gehele criminele verleden  
     meer dan 5 processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Hardekern 
     jongere: Een jongere in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar die in het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd 
     en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft èn een jongere die in het peiljaar tenminste drie  
     zware delicten heeft gepleegd. Bron: Ministerie van Justitie 
6   CBS Jeugdmonitor 
7  Uit de Monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit van het WODC 2006 (meting 2005) komt naar voren 
     dat het percentage twaalf- tot zeventienjarige jongeren dat aangeeft de afgelopen twaalf maanden een straf 
     baar feit te hebben gepleegd in de periode van 1996 tot 2005 ongeveer gelijk is gebleven: ca. 40 procent  
     (kleine winkeldiefstal hoort hier wel bij, vuurwerk afsteken niet). 
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het gebruik van geweld toe. Het totale aantal minderjarige verdachten van geweldsdelic-

ten in Nederland is sinds 1995 met meer dan 50 procent gestegen. Een andere ontwikke-

ling is dat de gemiddelde leeftijd waarop een jongere voor het eerst in aanraking komt 

met politie daalt. Regelmatig wordt de politie geconfronteerd met kinderen jonger dan 

twaalf jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd.  

 

Recidive 

Het is zorgwekkend dat bij de stijging van jeugdcriminaliteit, naast een verharding door 

het gebruik van geweld en de steeds jongere leeftijd van de verdachten, met name het 

aantal recidivisten toeneemt. Het blijft bij veel jongeren dus niet bij een eenmalige aan-

raking met de politie, maar een groot aantal vervalt tot een patroon waarin strafbaar 

gedrag normaal wordt. Na verblijf in een justitiële jeugdinrichting is de recidive na zeven 

jaar zelfs 78 procent8. 

 

Recidive heeft, evenals jeugdcriminaliteit, niet één oorzaak. Allerlei factoren op het ge-

bied van de persoon, het gezin, de buurt, de school en de vrije tijd bepalen het risico dat 

een jongere loopt om 'crimineel te worden' (zie bijlage Risico- en beschermende facto-

ren). Vrijwel geen enkele jongere groeit op onder invloed van uitsluitend risicofactoren 

dan wel alleen beschermende factoren. Een combinatie van risico- en beschermende fac-

toren bij een jongere bepaalt het risico dat hij/zij zich schuldig zal maken aan misdrijven. 

Waarom het vervolgens bij de ene jongere wel en bij de andere jongere niet bij een 

eenmalige aanraking met de politie blijft, dus welke mix recidive veroorzaakt, weet men 

(nog) niet.  

 

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Jus-

titie (WODC) doet al jaren onderzoek naar recidive. Volgens het WODC kan men grofweg 

stellen dat: 

• jongens een hogere kans op recidive hebben dan meisjes; 

• de kans op recidive onder daders geboren in sommige niet-westerse landen groter is; 

• bij jonge daders het recidiverisico hoger is dan bij oudere; 

• het risico hoger is naarmate men jonger was ten tijde van de eerste strafzaak; 

• de recidivekans stijgt met het aantal eerdere strafzaken;  

• het risico het grootst is na een vermogensdelict met gebruikmaking van geweld.  

 

Wat de goede combinatie van beschermende en risicofactoren voor jongeren, of wat een 

goede aanpak is om recidive te voorkomen of verminderen weet men niet precies. Wel 

weet men inmiddels dat interventies gericht op zowel versterking van de beschermende 
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factoren als vermindering van de risicofactoren én vroegtijdig ingrijpen de beste vooruit-

zichten bieden om recidive te voorkomen9. 

 

1.1 Aanleiding  

 

Omdat een groot aantal factoren op een groot aantal domeinen (persoonsgebonden fac-

toren, gezin, woonomgeving etc.) een rol speelt bij het ontstaan van recidive is het van 

belang dat de aanpak van recidive zich ook richt op die factoren en domeinen. Dat brengt 

met zich mee dat om recidive te voorkomen of effectief aan te pakken diverse beroeps-

groepen en organisaties goed moeten samenwerken om te komen tot een samenhan-

gend pakket van activiteiten. Een dergelijke integrale (keten)benadering op lokaal niveau 

blijft echter vaak onderbelicht. Deze benadering staat in de onderzoeken van Integraal 

Toezicht Jeugdzaken (ITJ) centraal. 

 

In ITJ werken vijf rijksinspecties samen die taken hebben op het gebied van jeugd. ITJ 

onderzoekt in hoeverre organisaties en voorzieningen er in samenwerking in slagen om 

maatschappelijke problemen rondom jongeren aan te pakken en op te lossen. ITJ kijkt of 

het belang van de jongere voorop staat bij de activiteiten die organisaties (gezamenlijk) 

ondernemen. 

 

De ernstige gevolgen van recidive voor de maatschappij en de jongere zelf en de beno-

digde integrale aanpak vormden voor ITJ aanleiding om recidive bij jongeren te onder-

zoeken. ITJ doet onderzoek in die gemeenten waar een maatschappelijk probleem groter 

is dan in andere gemeenten en waar de risico’s voor jongeren om met dat probleem in 

aanraking te komen hoger zijn. Een hoog percentage recidiverende jongeren in een ge-

meente en de mate waarin risicofactoren voor recidive daar voorkomen waren voor ITJ 

reden om onder andere de gemeente IJsselstein te selecteren voor het onderzoek naar 

recidive onder jongeren. 

 

1.2 Selectie gemeente  

 

Ten behoeve van dit onderzoek heeft ITJ gebruik gemaakt van de gegevens van het 

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) over de aantallen hardekernjongeren en veelple-

gers binnen een gemeente (peiljaar 2007). Zowel bij de hardekernjongeren als bij de 

veelplegers ging het om de leeftijdscategorieën 12 tot en met 17 jaar en 18 tot 24 jaar.  

                                                                                                                                                                      

8 Ministerie van Justitie, Brochure Nazorg Jeugd, Den Haag 2007 
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De selectie van de gemeenten heeft als volgt plaatsgevonden: uitgaande van de gege-

vens uit het peiljaar 2007 zijn allereerst, uit alle gemeenten, 20 procent van de gemeen-

ten met de grootste aantallen veelplegers en hardekernjongeren geselecteerd. Het KLPD10 

geeft aan dat bij kleine aantallen de kans op onbetrouwbaarheid groter wordt vanwege 

mogelijke registratiefouten in het systeem. Met deze 'top' 20 procent selectie is deze on-

betrouwbaarheid er niet. Vervolgens is gekeken naar de gemeenten met 25 procent of 

meer boven het landelijk gemiddelde in de vier bovengenoemde categorieën (harde-

kern/veelplegers, leeftijd 12 tot en met 17 jaar en 18 tot 24 jaar). De aanname hierbij is 

dat wanneer een gemeente bovengemiddeld scoort op beide lijsten, deze een relatief 

grote groep jongeren heeft die al meerdere malen met politie in aanraking is gekomen.  

 

Deze selectie leverde in totaal zestien gemeenten op. Van deze zestien nog overgebleven 

gemeenten heeft het KLPD aan ITJ gegevens geleverd over de jaren 2002 tot 2007. 

Hiermee kon over een langere periode gekeken worden naar de ontwikkeling van het 

aantal veelplegers en hardekernjongeren, zodat een uitschieter in 2007 niet bepalend 

was voor de selectie. Gekeken is naar die gemeenten waar de cijfers over de vijf jaar 

voorafgaande aan het peiljaar een stijgende trend laten zien. Deze laatste stap heeft 

uiteindelijk geleid tot de selectie van vijf gemeenten, die door ITJ zijn benaderd voor 

deelname aan het onderzoek. IJsselstein is een van deze gemeenten.  

 

1.3 Doel- en probleemstelling 

 

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de manier waarop organisaties 

gezamenlijk trachten te voorkomen dat jongeren herhaaldelijk in aanraking komen met 

de politie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek doet ITJ de gemeente en be-

trokken voorzieningen aanbevelingen voor verbetering van de (keten)samenwerking bij 

de aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Het beoogde effect is een verbete-

ring van de manier waarop verschillende organisaties en voorzieningen binnen de ge-

meente samenwerken om recidive bij jongeren te voorkomen en terug te dringen.  

 

De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt:  

“Hoe werken organisaties en voorzieningen in de gemeente IJsselstein samen aan het 

voorkomen van recidive (preventie) en aan de aanpak van recidive (curatie) bij jongeren, 

en wat zijn de resultaten van deze samenwerking?” 

                                                                                                                                                                      

9  Ministerie van Justitie, website databank effectieve gedragsinterventies 
10 KLPD: korps landelijke politiediensten. 
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Deze centrale vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

• Welke activiteiten ondernemen organisaties en voorzieningen in IJsselstein gezamen-

lijk om recidive te voorkomen en te verminderen?  

• Wat zijn de resultaten van deze activiteiten? 

• Zijn er knelpunten in de (keten)samenwerking tussen organisaties en voorzieningen 

die ertoe leiden dat recidive door jongeren niet wordt voorkomen dan wel terugge-

drongen? En zo ja, welke? 

• Welke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden? 

 

1.4 Onderzoeksaanpak  

 

Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen en daarmee de centrale vraag van dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. 

 

Deskresearch 

ITJ heeft informatie verzameld over de aanpak en preventie van recidive in IJsselstein. 

Het betreft informatie uit onder andere lokale beleidsnota’s, onderzoeksrapporten, data-

bestanden en websites.  

 

Enquête onder professionals  

Er is een elektronische vragenlijst uitgezet bij organisaties die werkzaam zijn in IJssel-

stein en een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak en preventie van recidive. De en-

quête bevatte onder andere vragen over de activiteiten van de organisaties op het gebied 

van preventie, signalering en behandeling, samenwerking, informatie-uitwisseling en 

evaluatie.  

 

Interviews met professionals 

Om inzicht te krijgen in de manier waarop de gemeente en organisaties zowel preventief 

als curatief te werk gaan met betrekking tot recidive, heeft ITJ interviews gehouden bij 

de gemeente en organisaties en voorzieningen die een rol zouden kunnen spelen bij de 

aanpak en preventie van recidive.  

 

 

  



 11 

1.5 Leeswijzer 

 

Deze nota van bevindingen is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat informatie over 

veelplegers en hardekernjongeren in IJsselstein en het gemeentelijk beleid ten aanzien 

van recidive onder jongeren. Ook komen samenwerkingsvormen en overlegstructuren 

aan de orde die een rol spelen in de aanpak van recidive. Hoofdstuk 3 beschrijft de be-

vindingen van ITJ over de preventie en aanpak van recidive van jongeren in IJsselstein. 

In het vierde hoofdstuk worden de conclusies gepresenteerd en wordt aan de hand van 

de door ITJ gehanteerde kwaliteitscriteria een oordeel gegeven over het functioneren van 

de ketensamenwerking. Het laatste hoofdstuk bevat de bestuurlijke boodschap en aan-

bevelingen.  
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2 De gemeente IJsselstein 

 

2.1 Recidive onder jongeren 

 

De gemeente IJsselstein is een gemeente met bijna 34000 inwoners11. Ongeveer een 

derde van deze inwoners zijn jeugdigen (tussen de 0 en 25 jaar oud). Zoals in  

hoofdstuk 1 aangegeven, betreft dit onderzoek de kwaliteit van de samenwerking tussen 

organisaties en voorzieningen in IJsselstein betreffende de preventie en aanpak van reci-

dive onder jongeren in de leeftijd 12 tot en met 24 jaar. IJsselstein had in 2007 bijna 

2800 jongeren in de leeftijd van 12 tot 17, en bijna 2400 jongeren in de leeftijd van 18 

tot 24.  

 

Op het eerste gezicht lijkt het niet alsof IJsselstein een enorme problematiek heeft voor 

wat betreft het aantal veelplegers en hardekernjongeren. In absolute aantallen betreft 

het namelijk 16 veelplegers en 23 hardekernjongeren, in de leeftijd 12 tot en met 24 

jaar. Een vergelijking door de tijd laat echter het volgende beeld zien:  

 

Figuur 2.1:          Figuur 2.2: 

Veelplegers (VP) en Hardekernjongeren (HK) in       Veelplegers (VP) en Hardekernjongeren (HK) in  

IJsselstein door de jaren heen (per leeftijds-      IJsselstein door de jaren heen (totaal) 

categorie, in aantallen)           
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*bron: KLPD 

 

Uit figuur 2.1 en 2.2 wordt duidelijk dat het aantal veelplegers en hardekernjongeren in 

IJsselstein de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen is.  

 

Niet alleen is er een stijging waar te nemen in het absolute aantal veelplegers en harde-

kernjongeren in IJsselstein, maar IJsselstein scoort ook hoger dan het landelijk gemid-

delde voor wat betreft deze groepen. De landelijk gemiddelde percentages voor veelple-

                                                      

11 Dit betreft het jaar 2007. 2007 is het peiljaar voor alle data die in deze nota genoemd worden.  
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gers en hardekernjongeren waren in 2007 respectievelijk 1,6 procent en 2,3 procent. 

IJsselstein had in 2007 3,2 procent veelplegers en 4,5 procent hardekernjongeren, aan-

zienlijk meer dan de landelijk gemiddelden (Bron: KLPD).  

 

2.2 Gemeentelijk beleid 

 

Gezien de toename in de aantallen veelplegers en hardekernjongeren, heeft ITJ in eerste 

instantie bezien wat de gemeente heeft ontwikkeld of voornemens is te gaan doen om 

deze aantallen te verminderen. Ook heeft ITJ gekeken naar de aandacht die uitgaat naar 

recidiverende jongeren die nog geen veelpleger of hardekernjongere zijn (maar al wel 

meerdere overtredingen begaan hebben) en de first-offenders. Een effectieve aanpak 

voor deze groepen betekent immers dat deze jongeren geen veelplegers en/of harde-

kernjongeren (zullen) worden.  

 

In de gemeentelijke beleidsnota’s valt al snel een aantal overeenkomstige elementen op. 

Speerpunten zijn: prettige leefomgeving, veilige leefomgeving, criminaliteitspreventie, 

terugdringen van overlast, vroegtijdige signalering, preventie en een repressieve aanpak. 

Ook wordt er veel aandacht geschonken aan het jeugdbeleid. Hiervoor is in IJsselstein 

zelfs een coördinerend wethouder aangewezen.12 

Ook in het Veiligheidsplan 2008-2010 wordt aandacht besteed aan het jeugdbeleid. In dit 

plan worden prioriteiten en maatregelen concreet benoemd. Per veiligheidsaspect of aan-

dachtsgebied zijn doelen geformuleerd en maatregelen benoemd die moeten worden ge-

realiseerd om de doelstellingen te behalen. IJsselstein geeft aan te willen sturen op 

meetbare resultaten. De gemeente heeft hierbinnen de regierol gekregen. 

 

Ondanks dit alles valt op dat er geen specifieke aandacht uitgaat naar recidive onder 

jongeren. Er is wel aandacht voor criminaliteit en recidive in het algemeen, maar recidive 

onder jongeren als probleem wordt in de beleidsnota’s niet genoemd. Overlastgevende 

jongeren, criminaliteit onder jongeren, en risicojongeren in het algemeen zijn echter wel 

aandachtspunten binnen het IJsselsteinse beleid. Het is mogelijk dat de recidiverende 

jongeren in één van deze groepen ondergebracht zijn. Reden voor ITJ om in de praktijk 

te gaan kijken of en hoe de aanpak en preventie van recidive onder jongeren gestalte 

krijgt. 

 

                                                      

12 Naar een nieuwe balans. Collegeprogramma IJsselstein 2006-2010, september 2006, hoofdstuk 10. 
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2.3  Samenwerkingsvormen en overlegstructuren 

 

In deze paragraaf zal kort aandacht besteed worden aan een aantal samenwerkingsvor-

men en overlegstructuren in IJsselstein die raakvlakken hebben of kunnen hebben met 

de problematiek recidive onder jongeren tussen 12 en 24 jaar. 

 

Regiegroep Jeugd 

De regiegroep jeugdbeleid is een overleg waarbij alle relevante instellingen ten aanzien 

van het jeugdbeleid in IJsselstein zijn vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau. Het doel 

van het overleg is om samenhang te brengen in het totale jeugdbeleid. In dit overleg zijn 

vertegenwoordigd: Vitras (Maatschappelijke dienstverlening), schoolbesturen, biblio-

theek, kinderopvang, Pulse (voorheen IJsselsteinse Stichting voor Welzijnswerk (IJSW)), 

GGD Midden-Nederland, politie en Bureau Jeugdzorg Utrecht. Het overleg wordt voorge-

zeten door de coördinerend wethouder jeugdbeleid.  

 

Netwerk 12- 

Het netwerk 12- is een overlegorgaan van mensen die vanuit hun beroep dagelijks con-

tact hebben met kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Er zijn twee buurtnetwerken 

die tezamen het stedelijk netwerk 12- vormen. Het betreft: buurtnetwerk Centrum-

IJsselveld (coördinatie Pulse) en buurtnetwerk Zenderpark-Achterveld-Groenvliet (coör-

dinatie GGD).  

 

In dit netwerk participeren een maatschappelijk werker van Vitras, een medewerker van 

gespecialiseerde gezinszorg van Vitras, een jeugdverpleegkundige van de GGD (4 tot 19 

jaar), een vertegenwoordiger van de peuterspeelzaal, een wijkverpleegkundige van 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Vitras (0 tot 4 jaar), directeuren of intern begeleiders van 

de basisscholen, een vertegenwoordiger van de wijkpolitie IJsselstein, Pulse en een leer-

plichtambtenaar van de gemeente IJsselstein.  

 

Netwerk 12+ 

Het netwerk 12+ is vergelijkbaar met 12-, maar voor kinderen ouder dan 12 jaar. Hierin 

participeren voortgezet onderwijs, politie, ambulant jongerenwerk, JGZ, maatschappelijk 

werk, leerplicht en hulpverlening. De doelgroep is jongeren van 12 tot 18 jaar, vaak met 

een combinatie van problemen. De leerplichtambtenaar van IJsselstein coördineert dit 

netwerk. Zowel het netwerk 12- als het netwerk 12+ wordt voorgezeten door de keten-

regisseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
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Zorg Advies Teams 

Aan veel scholen voor voortgezet onderwijs is een Schoolondersteuningsteam (SOT) of 

het Zorg Advies Team (ZAT) verbonden. Een SOT/ZAT is een overleggroep van de school 

en instellingen die zorg verlenen aan jongeren. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

die hulp nodig hebben, worden door dit team gevolgd. Het doel is het uitwisselen van 

informatie en het afstemmen van de zorg. Het Cals College in IJsselstein heeft geen ZAT. 

Wel voert het Cals College de ZAT-taken uit binnen het netwerk 12+, echter:  

 

“Het netwerk 12+ is alleen bedoeld voor de leerlingen uit IJsselstein. Het gaat dan over 

circa 30 procent van de leerlingen van het Cals College. De rest van de leerlingen komt 

uit Vianen, Lopik of Nieuwegein.” Schoolleider  

 

JOP 

In het zogenaamde jongerenontmoetingsplaatsoverleg (JOP-overleg) maken vertegen-

woordigers van politie, Pulse, en gemeente werkafspraken over het voorkomen en de 

aanpak van overlast door jongeren. Met jongeren en bewoners wordt bijvoorbeeld ge-

zocht naar een plek in de wijk die acceptabel wordt geacht. Ook is een belangrijke taak 

van het jongerenwerk om buurtbewoners en jongeren te informeren en zonodig bij elkaar 

te brengen om tot onderlinge acceptatie of afspraken te komen.  

 

PGA 

In 2008 is er in IJsselstein officieel een start gemaakt met de werkgroep ‘Persoonsge-

bonden Aanpak’ (PGA). Deze werkgroep is nog in ontwikkeling. De nadruk ligt hier op het 

verschaffen van ‘externe’ zaken die veelplegers (ouder dan 18 jaar) nodig hebben om 

zelfstandig een plek te vinden in de maatschappij en niet terug te vallen. Denk bijvoor-

beeld aan woning, werk, legitimatiebewijs, etc. IJsselstein wil hiermee voorzien in ‘basis-

behoeften’ zodat de kans op herhaaldelijk overtreden afneemt.  

 

PGA is te zien als een vorm van nazorg aan meerderjarigen. Dat wil zeggen dat jongeren 

tussen de 18 en 24 jaar tot de doelgroep van het PGA behoren. Dit neemt niet weg dat 

er incidenteel ook jongeren onder de 18 jaar bereikt worden:  

 

“Omdat het jongerenwerk ook vertegenwoordigd is in het PGA, komen er ook wel eens 

jongeren jonger dan 18 jaar binnen.” Beleidsmedewerker 

 

CJG 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dient te zorgen voor een gebundeld aanbod van 

functies en voorzieningen op het gebied van jeugdhulp van verschillende organisaties. 
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Het is bedoeld voor alle kinderen, jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en/of hun ou-

ders/verzorgers met vragen over opvoeding en opgroeien. 13 

 

Partners die de basis vormen voor het CJG zijn: onderwijs (ZAT’s en Orthopedagogisch 

en Didactisch Centrum (OPDC)), de jeugdgezondheidszorg (Vitras/CMD14 en GGD Midden-

Nederland), het maatschappelijk werk (Vitras) en Bureau Jeugdzorg. Organisaties die 

aansluiten bij het CJG, de uitgangspunten en werkwijze onderschrijven en bereid zijn tot 

samenwerking, zijn: het consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, MEE, peuterspeelza-

len, jongerenwerk, politie, kinderopvang, huisartsen, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

en zorgaanbieders van jeugdhulp, sportverenigingen (sportraad), culturele instellingen, 

etc.  

Het streven is dat in IJsselstein het CJG in 2009 operationeel wordt.  

 

JCO 

Een 'zaak' van een jongere die een strafbaar feit heeft gepleegd komt aan de orde in het 

justitieel casusoverleg (JCO). Doel van het JCO is om snel en op basis van alle beschikba-

re informatie te beslissen over een passende reactie naar de jongere. Het JCO is onder-

deel van het Veiligheidshuis. 

 

Veiligheidshuis 

IJsselstein is (net als de overige vier gemeenten in politieregio Utrecht, district Lek-

stroom15) aangesloten bij het veiligheidshuis Utrecht. Deelnemers aan het Veiligheidshuis 

Utrecht zijn Openbaar Ministerie (OM), Politie regio Utrecht, Raad voor de Kinderbe-

scherming (RvdK), Reclassering Nederland, Leger des Heils jeugdzorg en reclassering, 

Centrum Maliebaan (verslavingspsychiatrie), gemeente Utrecht, Dienst Justitiële Inrich-

tingen (DJI) / Penitentiaire Inrichting Utrecht, Slachtofferhulp Nederland, Bureau Jeugd-

zorg Utrecht en de rechtbank Utrecht (toehoorder). Er is ook een aparte coördinator voor 

de Marokkaanse Jeugd.  

 

Het Veiligheidshuis werkt ook nauw samen met lokale zorg- en welzijnspartners. Zij ne-

men als gelijkwaardige partner deel aan de JCO’s, waar de individuele verdachten wor-

den besproken. In Utrecht zijn dat bijvoorbeeld Altrecht (geestelijke gezondheidszorg), 

justitiepartner de Waag (forensische psychiatrie) en ASHG (advies- en steunpunt huise-

lijk geweld). 

 

                                                      

13 Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin “Honderd ingangen, één Centrum” IJsselstein, 2008-2012 
14 CMD: Centrum Maatschappelijke Dienstverlening 
15 Het betreft de gemeenten Lopik, Vianen, Houten en Nieuwegein. 
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3  In de praktijk 

 

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat er in IJsselstein aan beleid is vastgelegd, en 

welke samenwerkingsvormen en overlegstructuren aanwezig zijn. In dit hoofdstuk zal 

aandacht besteed worden aan hoe dit in de praktijk uitwerkt voor de aanpak en preventie 

van recidive onder jongeren. 

 

3.1  Populatie of doelgroep 

 

Kenmerken, oorzaken en risico’s  

De professionals geven aan dat recidiverende jongeren zich op bepaalde kenmerken on-

derscheiden van overige jongeren. De nadruk wordt gelegd op leeftijd (met name vanaf 

16 jaar), geslacht (meer jongens dan meisjes), een instabiele gezinssituatie, lage sociaal 

economische status (SES) en laaggeschooldheid. Het betreft hier voornamelijk de ken-

merken van jongeren, oorzaken van en risico’s op recidive die bekend zijn uit literatuur 

of als vanzelfsprekend gekoppeld worden aan de problematiek recidive.  

 

Over deze kenmerken is er consensus onder de professionals in IJsselstein, ze worden 

door nagenoeg alle professionals genoemd. Ook is er een aantal andere kenmerken en 

oorzaken die door slechts enkele respondenten worden genoemd. Deze hangen veelal 

samen met de functie van de professionals. Een aantal hiervan zijn: straatcultuur, drugs- 

en alcoholgebruik, vriendengroep, gebrek aan voorzieningen (met name voor Marok-

kaanse jeugd), schoolverzuim en schooluitval, en een afwijkend normen en waardenpa-

troon van jongeren / gezinnen.  

 

Ondanks het feit dat er veel kenmerken, oorzaken en risico’s genoemd worden in relatie 

tot recidive, geven professionals aan dat ze het gevoel hebben hier zelf nog geen vol-

doende zicht op te hebben. Een deel van deze professionals wil meer weten over de oor-

zaken, risico’s en aantallen jongeren die recidiveren of het risico lopen om recidivist te 

worden. 

 

Cijfers en aantallen  

Het aantal veelplegers en hardekernjongeren in IJsselstein is bij veel professionals niet 

bekend. Veelal waren ze verbaasd over het feit dat het er “zoveel waren”. Zeker het feit 

dat de gemeente IJsselstein meer dan 25 procent boven het landelijk gemiddelde scoort 

voor wat betreft deze aantallen droeg bij aan hun verbazing.  
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Ook cijfers over het totaal aantal recidiverende jongeren IJsselstein zijn bij professionals 

onbekend. Recidive is meer dan alleen de som van het aantal veelplegers en hardekern-

jongeren. Het betreft immers álle jongeren die meer dan één maal met de politie in aan-

raking zijn gekomen vanwege het plegen van een strafbaar feit. Respondenten noemen 

wel aantallen, maar deze spreken elkaar vaak tegen en betreffen veelal verschillende 

groepen jongeren. De professionals hebben vaak verschillende opvattingen over welke 

jongeren recidivisten zijn. Waar de één onder recidivist veelplegers en hardekernjonge-

ren verstaat, rekent een ander ook de meerplegers en tegenhangers16 tot de groep reci-

diverende jongeren.  

 

Verschillende opvattingen over het aantal recidivisten tussen 12 en 24 jaar in IJsselstein 

zijn niet alleen te wijten aan het ontbreken van één uniforme definitie voor deze groep 

jongeren. Ook wordt het aantal gekoppeld aan de verschillende leeftijdsgroepen waar 

professionals zich vanuit hun functie op richten en aan het werkgebied van de respon-

dent17. Hierdoor bestaat er binnen IJsselstein geen zicht op het totale aantal recidiveren-

de jongeren; dus hoeveel het er zijn in heel IJsselstein, binnen alle wijken, in de leeftijd 

12 tot 24 jaar. 

 

3.2  Benutten of betrekken 

 

Aanpak van risicojongeren 

Er worden in IJsselstein verschillende initiatieven ondernomen om problemen rondom 

(risico)jongeren aan te pakken (zie ook paragraaf 2.3.). Deze initiatieven zijn echter niet 

specifiek gericht op het aanpakken of voorkomen van recidive onder jongeren. Het gaat 

er met name om te voorkomen dat risicojongeren in de fout gaan. Het feit dat ITJ dit in 

de uitvoering heeft aangetroffen is niet verwonderlijk, aangezien het een directe afspie-

geling is van het jeugdbeleid van de gemeente.  

 

Aanbod voor jongeren 

Professionals proberen jongeren – wanneer die aan hen overgedragen zijn – een zo pas-

send mogelijk aanbod te bieden. Vanuit de mogelijkheden die ze binnen hun eigen orga-

nisatie hebben, stellen professionals een traject op voor de jongeren.  

 

                                                      

16   Tegenhangers zijn jongeren die gepakt worden voor niet al te zware misdaad en die nog benaderbaar en 
     kneedbaar zijn. Uit interview met politie. 
17   Het betreft de wijken: IJsselstein-Centrum, IJsselstein-Noord, IJsselstein-Oost, IJsselstein-Zuid, IJsselstein- 
    West, Industrie- en buitengebied. (Bron: Integraal Veiligheidsplan 2008-2010 Gemeente IJsselstein.) 
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Het lijkt er dus op dat de professionals in IJsselstein proberen maatwerk te leveren voor 

jongeren, in de zin van “één kind, één plan”. Echter, voor het leveren van maatwerk en 

het komen tot “één kind, één plan”, is meer nodig dan het aanbod van één organisatie 

afstemmen op de (veronderstelde) wensen en behoeften van het kind. Dit laatste heeft 

ITJ in IJsselstein niet waargenomen.  

 

ITJ heeft bijvoorbeeld niet gezien, dat wanneer een jongere een aanbod krijgt van een 

partij die werkzaam is binnen de justitiële keten, hij ook vanuit bijvoorbeeld jeugdzorg 

een aanbod of traject krijgt dat afgestemd wordt met de justitiële partij. De jongere 

doorloopt het traject bij deze eerste partij, en pas nadat hij overgedragen is kan hij ook 

gebruik maken van het aanbod van een andere partner. Hierdoor kan de doorlooptijd van 

het traject onnodig lang worden, waardoor het risico dat een jongere weer in de fout 

gaat toeneemt.  

 

Rol van de ouders  

De ondervraagden zijn over het algemeen van mening dat de ouders primair verant-

woordelijk zijn voor zowel aanpak als preventie van recidive. In tweede instantie worden 

de gemeente, de politie (met name voor de aanpak) en de jeugdhulpverlening (met na-

me voor de preventie) genoemd. 

 

ITJ vindt dit opvallend. Het betreft immers veelal de ouders en gezinnen die niet in staat 

zijn om hun kinderen ervan te weerhouden te recidiveren. Ouders en gezinnen met reci-

diverende jongeren zitten vaak in een armoedesituatie, hebben hun kinderen niet in de 

hand, zijn vaak laag opgeleid, etc. Dit is niet altijd het geval, maar dit zijn wel kenmer-

ken van de risicogezinnen. Wanneer de verantwoordelijkheid voor de preventie en aan-

pak van recidive nadrukkelijk eerst bij de ouders / het gezin wordt gelegd, zijn de part-

ners te laat om preventief te kunnen optreden. Zij komen immers pas in beeld wanneer 

de ouders ‘hun taak niet hebben kunnen waarmaken’. 

 

Het is niet zo dat de enige rol die professionals aan ouders toekennen die van ‘eerst ver-

antwoordelijke’ is. Ouders en gezinnen worden tijdens de aanpak of het traject voor de 

jongere ook als informant ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer professionals 

een onderzoek moeten doen naar de situatie van de jongere. Om dit onderzoek goed te 

kunnen afronden heeft de professional informatie van de ouders / het gezin van de jon-

gere nodig.  

 



 22 

3.3 Incidenteel of structureel 

 

Partijen kennen hun samenwerkingspartners  

De meeste professionals weten goed wat andere partijen doen. Ze weten welk aanbod bij 

welke organisaties en voorzieningen beschikbaar is, en ook hebben ze zicht op de werk-

wijze van deze organisaties en voorzieningen. Toch maken partijen nauwelijks gebruik 

van elkaars aanbod. Zoals al eerder in deze nota aangegeven, wordt het aanbod voor de 

jongere samengesteld vanuit dat wat binnen de organisatie waar de jongere op dat mo-

ment mee te maken heeft beschikbaar is. Er wordt nauwelijks een samengesteld aanbod 

gecreëerd voor de jongere dat de ‘organisatiegrenzen’ overstijgt.  

 

Wel aanwezig, toch gemist  

Hoewel de meeste professionals de overige partijen die een rol (kunnen) hebben in de 

aanpak en preventie van recidive wel kennen, geven professionals aan een aantal part-

ners te missen binnen de samenwerking. Dit geldt ook voor professionals die - op papier 

- wel een samenwerkingsrelatie met elkaar hebben, of werkzaam zijn bij partijen die ver-

tegenwoordigd zijn bij dezelfde overleggen. Op papier en gezien de samenstelling van 

overleggen lijkt er een relatie te zijn, maar op de werkvloer / in de uitvoering wordt deze 

gemist. Voorbeeld is dat scholen en gemeente vaak genoemd worden als ontbrekende 

partner, terwijl deze partijen wel veel in overlegstructuren vertegenwoordigd zijn.  

Professionals zijn ook niet eenduidig over de samenstelling van bepaalde overleggen. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de samenstelling van overleggen per keer varieert, af-

hankelijk van de agenda van het overleg. Dit heeft ITJ echter niet kunnen constateren.  

 

Wijze van informeren 

Wanneer een jongere overgedragen wordt aan een andere partner, wordt deze partner 

geïnformeerd over de stand van zaken rondom de jongere tot dan toe. De nieuwe partij 

krijgt te horen wat de overdragende partij nodig acht. Meestal betreft dit de reden van 

contact van de jongeren met politie, en de door de overdragende partij ingezette acties. 

Wat hiervoor met of voor de jongere gedaan is, en wat het resultaat van deze acties is 

geweest wordt nauwelijks teruggekoppeld. Ook de achterliggende problematiek van deze 

jongere wordt niet altijd volledig geschetst.  

 

Professionals geven aan dat ze, als ze een jongere overgedragen hebben aan een andere 

partij, niet teruggekoppeld krijgen welke acties er vervolgens door deze partij onderno-

men zijn en wat de resultaten van deze acties zijn geweest. Een aantal professionals 

geeft aan dit als een gemis te ervaren. ITJ constateert dat professionals wel informatie 
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terugkoppelen wanneer ze dit verplicht zijn om te doen. Wanneer er geen verplichting is 

om terug te koppelen gebeurt het ook niet, tenzij een professional er expliciet om vraagt.  

 

3.4  Verplicht of vrijblijvend 

 

Gescheiden ketens 

Afspraken over samenwerking en over het vastleggen van informatie blijken vooral bin-

nen de justitiële keten structureel te zijn. Er wordt door partijen uit de justitiële keten 

wel samenwerking of contact gezocht met onderwijs, zorg en welzijn, maar waar hier al 

samengewerkt wordt, is dit niet of nauwelijks vastgelegd. Deze samenwerking berust 

vooral op persoonlijke contacten en/of korte lijntjes die professionals met elkaar hebben.  

Dit sluit aan bij het feit dat er bijvoorbeeld vanuit zorg, hulpverlening en onderwijs aan-

gegeven wordt dat ze communicatie met de justitiële keten missen. De informele contac-

ten kunnen er wel zijn, maar structureel wordt dit gemist binnen een organisatie.  

 

Dat de samenwerking vooral berust op persoonlijke contacten en korte lijntjes die pro-

fessionals met elkaar hebben, is niet uniek voor de contacten tussen partijen binnen de 

justitiële keten met overige partijen. ITJ heeft dit in de volle breedte van de (ke-

ten)samenwerking rondom recidive onder jongeren in IJsselstein aangetroffen. Justitie is 

hier apart genoemd, aangezien de partijen binnen deze keten zich van de overige part-

ners onderscheiden door hun werkwijze. Deze is sterk ingegeven door vaste procedures, 

protocollen en verplichte afspraken.  

 

Procedures, wachtlijsten en wachttijden 

Soms geven de protocollen en procedureafspraken een houvast voor de samenwerking, 

soms ook betekent het dat er nieuwe risico’s ontstaan. De aanpak van recidiverende jon-

geren is ingegeven vanuit een strafmaat die de jongere krijgt na overtreding (ongeacht 

of dit een werkstraf of detentie betreft). De werkzaamheden van het vaststellen van de 

strafmaat tot het afsluiten van het traject rondom de jongere worden bepaald door vaste 

procedures en handelingen (vanuit verschillende organisaties uit verschillende ketens). 

Elk van deze handelingen en procedures heeft een eigen doorlooptijd. Deze doorlooptij-

den - eventueel met wachtlijsten - resulteren in lange wachttijden voor de jongere. Dit 

vormt een risico; het vergroot de kans dat een jongere weer in de fout gaat.  
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“……De politie mag 30 dagen over zijn rapport doen. Als ze het snel doen gaat het in 2 

weken. Dan gaat het naar het parket en mag de Raad voor de Kinderbescherming ook 

nog eens 4 weken doen over het basisonderzoek. Uiteindelijk krijgt de jongere dan (Red: 

op zijn vroegst) na 6 weken zijn uitspraak. Echter: als het niet in het JCO wordt afgehan-

deld maar naar de rechter gaat, dan duurt het nog langer. Na 6 weken leeft het probleem 

vaak niet meer en is bij de jongere en ouders al minder motivatie om de oorzaken aan te 

pakken……...” Professional 

 

3.5  Vasthouden of loslaten 

 

Traject afronden 

Het traject van een jongere wordt per partner afgerond om verschillende redenen. Deze 

reden is gekoppeld aan het doel van de organisatie of de functie van de professional. ITJ 

is van mening dat een traject start op het moment dat de jongere in de fout gaat en op-

gepakt of gesignaleerd wordt, en eindigt op het moment dat jongere uit de probleemsi-

tuatie is en geholpen is. Voor professionals begint het traject echter op het moment dat 

zij met de jongere in aanraking komen, en eindigt het traject wanneer ze de jongeren 

‘overdragen’ naar een andere partner, of wanneer de grenzen van wat zij binnen hun 

organisatie kunnen doen bereikt zijn. Wanneer een traject geëindigd is, is voor professi-

onals de casus ‘afgesloten’, en wordt de jongere ook niet meer gevolgd.  
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4  Conclusies en oordeel 

 

De centrale vraag van dit onderzoek luidde: “Hoe werken organisaties en voorzieningen 

in de gemeente IJsselstein samen aan het voorkomen van recidive (preventie) en aan de 

aanpak van recidive (curatie) bij jongeren, en wat zijn de resultaten van deze samen-

werking?” Deze vraag wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beantwoord. In de 

volgende paragraaf wordt dit antwoord onderbouwd door een beoordeling aan de hand 

van acht kwaliteitsaspecten voor een goede ketensamenwerking. Tot slot presenteert ITJ 

haar oordeel over de kwaliteit van de ketensamenwerking in IJsselstein.  

 

 

4.1  Algemene conclusie 

 

De gemeente IJsselstein heeft in haar beleid en de daaruit volgende werkwijze(n) de 

aanpak van risicojongeren als één van haar speerpunten benoemd. Binnen deze aanpak 

rondom risicojongeren (en ook niet in overig beleid) is recidive onder jongeren niet als 

apart probleem gedefinieerd. Dit heeft ertoe geleid, dat er in IJsselstein geen beleid, 

geen aanpak, en geen samenwerking tussen lokale organisaties en voorzieningen 

rondom de aanpak en preventie van recidive onder jongeren aanwezig is. Over het ant-

woord op de centrale vraag van het onderzoek kan ITJ derhalve kort zijn: er wordt in 

IJsselstein niet samengewerkt om recidive onder jongeren te voorkomen en aan te pak-

ken. In het verlengde hiervan zijn er vanzelfsprekend ook geen resultaten van een der-

gelijke specifieke samenwerking. 

 

 

4.2  Beoordeling kwaliteitsaspecten 

 

Om te komen tot een beoordeling van de kwaliteit van de ketensamenwerking in een 

gemeente kijkt ITJ naar acht kwaliteitsaspecten. Deze aspecten hebben niet alleen de 

functie om de aangetroffen kwaliteit van de samenwerking te beoordelen; ze geven ook 

richting aan de ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande ketens.  
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Gedeelde probleemanalyse 

ITJ heeft niet kunnen waarnemen dat er binnen de gemeente 

IJsselstein zicht is op het probleem recidive. Dit is begrijpelijk, 

aangezien de gehanteerde aanpak en het aanbod van organisa-

ties en voorzieningen gericht zijn op risicojongeren in het alge-

meen.  

 

ITJ vindt het belangrijk dat er wel een gedeelde probleemanaly-

se komt voor recidive onder jongeren. Een door ketenpartners 

gedeelde analyse van het probleem moet/kan volgens ITJ leiden 

tot een gedeeld beeld van de oorzaken, omvang en aangrij-

pingspunten om het probleem te voorkomen en te verminderen. 

Dit is een voorwaarde om het probleem uiteindelijk (effectief) te 

kunnen voorkomen en verminderen.  

 

Hoewel er geen sprake is van een gedeelde probleemanalyse, heeft ITJ geconstateerd 

dat er in de gemeente IJsselstein al wel een aantal elementen aanwezig is om de hierbo-

ven genoemde voorwaarden te realiseren. ITJ heeft waargenomen dat professionals zicht 

hebben op de aard van het probleem, met name op de risicofactoren en de oorzaken van 

recidive onder jongeren. Zicht op totale omvang van het probleem is er niet. Professio-

nals weten niet hoeveel recidiverende jongeren de hele gemeente IJsselstein telt. Wel 

hebben professionals zicht op de aantallen jongeren die recidiveren voor zover zij hier 

zelf mee in aanraking komen (caseload, wat zien ze vanuit functie, en vanuit de wijk).  

 

Willen organisaties en voorzieningen in IJsselstein samen komen tot een gedeelde pro-

bleemanalyse, moeten ze nog:  

a) gezamenlijk (tussen alle ketenpartners) een analyse van het probleem maken. Er 

dient overeenstemming te komen over de definitie van recidive onder jongeren, en 

over welke jongeren hiertoe gerekend kunnen worden (kenmerken, risicofactoren); 

b) de kennis die bij de verschillende organisaties aanwezig is samenbrengen, om zicht te 

krijgen op de totale omvang van het probleem. Het hanteren van dezelfde definities 

van recidiverende jongeren – zoals hierboven aangegeven -, leidt tot dezelfde ‘tellin-

gen’, en het samenbrengen van deze tellingen heeft tot gevolg dat er een goed beeld 

ontstaat van de omvang van de problematiek in IJsselstein. Hetzelfde geldt voor de 

jongeren die een hoog risico lopen om te recidiveren. 

 

 

 

 

Gedeelde pro-

bleemanalyse: 

 

Een door keten-

partners gedeelde 

analyse van het 

probleem. Dit moet 

leiden tot een ge-

deeld beeld van de 

oorzaken, de om-

vang en de aangrij-

pingspunten om het 

probleem te voor-

komen en te ver-

minderen. 
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Doelconvergentie 

In het verlengde van wat geschreven is bij het kwaliteitsaspect 

‘gedeelde probleemanalyse’, constateert ITJ dat er geen sprake 

is van doelconvergentie. Er zijn in IJsselstein immers geen con-

crete, meetbare doelen geformuleerd om recidive onder jonge-

ren aan te pakken of te voorkomen. De focus ligt op de aanpak 

van risicojongeren in het algemeen.  

 

 

ITJ acht het van belang dat er wel een gezamenlijk doel gefor-

muleerd wordt, gericht op het voorkomen en aanpakken van 

recidive onder jongeren. Dit doel moet gedeeld worden door alle ketenpartners die daar-

bij een rol (kunnen) hebben, en dient de afzonderlijke organisaties te overstijgen. Voor 

een effectieve aanpak van recidive is immers een integrale benadering nodig. Om te ko-

men tot doelconvergentie is het essentieel dat de aanpak van de verschillende organisa-

ties op elkaar afgestemd wordt. De organisaties leveren expertise en aanbod vanuit hun 

eigen rol en taak, maar de aanwezige expertise en het aanwezige aanbod van de partijen 

tezamen moet ertoe leiden het gezamenlijke doel behaald kan worden.  

 

ITJ ziet in IJsselstein mogelijkheden om te komen tot een door alle partners gedeeld 

doel. De bouwstenen hiervoor zijn aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld al overeenstemming 

over de noodzaak om recidive aan te pakken en te voorkomen, over de onwenselijkheid 

van recidive, de kosten die het probleem met zich meebrengt, en over de negatieve ge-

volgen van recidive voor jongeren. Professionals hebben dezelfde opvattingen op deze 

punten, los van hun functie, aandachtsgebied of keten waarin ze werkzaam zijn. Deze 

gemeenschappelijkheid vormt de basis voor de partners om te komen tot een gezamen-

lijk en gedeeld doel.  

 

Ketenregie 

In de gemeente IJsselstein is geen ketenregie aanwezig gericht 

op de preventie en aanpak van recidive.  

Op het moment dat er door de ketenpartners tezamen een doel 

geformuleerd is gericht op de aanpak en preventie van recidive, 

én er een gezamenlijke analyse van het probleem heeft plaats-

gevonden, dient er zorg gedragen te worden voor een vorm van 

ketenregie. Deze ketenregie is nodig om het nakomen van af-

spraken en de continuïteit van de ketenaanpak te waarborgen. 

 

Doelconvergen-

tie: 

 

De mate waarin 

overeenstemming 

bestaat tussen ke-

tenpartners over 

het gezamenlijk 

doel van de keten 

om het probleem te 

voorkomen en te 

verminderen. 

 

 

 

Ketenregie: 

 

Sturing en afstem-

ming van de keten 

om het/de aan het 

probleem van de 

jongere gerelateer-

de doel(en) van de 

keten te bereiken. 
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Bij wie de regiefunctie belegd wordt, en de wijze waarop deze wordt ingevuld, dient gere-

lateerd te zijn aan de doelen en aanpak waarvoor de partners gekozen hebben.  

 

ITJ ziet ook hier mogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld het CJG in opmars en ook krijgt het 

Veiligheidshuis een steeds belangrijker rol. Mogelijk dat hier afstemming mee of aanslui-

ting bij gezocht kan worden in het vormgeven van ketenregie rondom de aanpak van 

recidive onder jongeren, gericht op het bereiken van het gezamenlijke doel.  

 

Informatiecoördinatie 

Aangezien er geen gezamenlijk doel is, worden er ook geen ge-

gevens die nodig zijn om dit doel te bereiken uitgewisseld, vast-

gelegd, etc. Er is dus geen sprake van informatiecoördinatie op 

het niveau van de keten. 

 

Wel heeft ITJ vormen van informatiecoördinatie waargenomen 

op het niveau van de jongere, de ‘casus’. ITJ heeft waargeno-

men op welke wijze professionals informatie uitwisselen rondom 

een jongere bij overdracht, en op welke wijze professionals in-

formatie terugkoppelen aan elkaar. Ook heeft ITJ geconstateerd dat samenwerking tus-

sen professionals veelal berust op elkaar kennen (korte lijntjes).  

Wat ITJ echter niet gezien heeft, is een volledige, consistente, structurele manier van 

informatie uitwisselen en elkaar informeren. Professionals informeren elkaar, maar bin-

nen de lijnen van wat moet en nodig is. Professionals koppelen wel terug, maar voor zo-

ver dit ‘verplicht’ is gezien procedures en voorschriften of wanneer hier expliciet om ge-

vraagd wordt. Professionals weten elkaar te vinden, maar dit is vooral zo in het geval ze 

elkaar al kennen. Er is dus wel sprake van informatiecoördinatie op casusniveau, maar 

slechts in geringe mate.  

 

Bereik 

Het aspect “Bereik van de keten” is tweeledig. Enerzijds kijkt ITJ 

of alle benodigde partners in de preventie en aanpak van een 

probleem aanwezig zijn en/of betrokken worden. Anderzijds 

kijkt ITJ naar de jongeren die bereikt worden met de (ke-

ten)aanpak. Het gaat er dan om of alle jongeren die (mogelijk) 

met het probleem in aanraking komen worden bereikt door (de 

aanpak van) de organisaties en voorzieningen in de gemeente.  

 

 

Informatiecoör-

dinatie: 

 

Gegevens die nodig 

zijn om het  

gezamenlijk doel te  

bereiken, worden 

verzameld, vastge-

legd en uitgewis-

seld. 

 

Bereik van de  

keten: 

 

De organisaties 

weten op welke 

jongeren en welk 

deel van het pro-

bleem de keten zich 

richt en hebben 

zicht op jongeren 

die zij wel en niet 

bereiken met het 

gezamenlijke of 

afzonderlijk aanbod. 
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Voordat bepaald kan worden of alle partners aanwezig zijn en of alle jongeren bereikt 

worden, dienen organisaties en voorzieningen zicht te hebben op welke jongeren in aan-

raking zijn gekomen met het probleem of het risico lopen om met het probleem in aanra-

king te komen. Vervolgens kan gekeken worden naar de partijen die nodig zijn om teza-

men al deze jongeren te kunnen bereiken met het (gezamenlijke of afzonderlijke) aan-

bod. Om het bereik van de keten te kunnen optimaliseren is het in eerste instantie dus 

essentieel om zicht te hebben op de aard en omvang van de problematiek; op het ‘type’ 

jongeren en op ‘alle’ jongeren.  

 

Aangezien ITJ geconstateerd heeft dat de professionals voor zichzelf wel weten om welke 

jongeren het gaat, en hoeveel het er gezien hun werkgebied en functie zijn, ziet ze mo-

gelijkheden voor IJsselstein om het bereik van de keten op termijn te optimaliseren. Op 

het moment dat er ook daadwerkelijk sprake is van een (samenwerkings)keten rondom 

recidive, wordt de aanwezige kennis bij professionals en organisaties immers samenge-

bracht om zo zicht te krijgen op de totale aard en omvang van het probleem in IJssel-

stein. De benodigde partners, en de jongeren die bereikt dienen te worden met het ge-

zamenlijke aanbod zullen op deze manier duidelijk worden.  

 

Ook heeft ITJ gezien dat een aantal partijen ‘gemist’ worden in de keten. ITJ heeft ge-

constateerd dat dit vooral te maken heeft met het feit dat professionals niet structureel 

samenwerken, maar dat er meer sprake is van (incidenteel) ‘contact’ tussen professio-

nals van verschillende organisaties. Aanwezigheid van een partner in de keten is dus nog 

geen garantie voor een optimaal bereik van de organisaties in de keten. 

 

Continuïteit 

ITJ heeft geconstateerd dat de activiteiten in de keten volgtijde-

lijk plaatsvinden, wat tot gevolg heeft dat ze niet ononderbroken 

plaatsvinden. Welke partij wanneer in beeld komt voor en met 

de jongere, is veelal ingegeven door vaste werkwijzen en proce-

dures. Van een ‘samengesteld’ aanbod voor de jongere is niet of 

nauwelijks sprake. Een gevolg van deze werkwijze zijn lange procedures voor jongeren. 

Een ander gevolg van de volgtijdelijke manier van werken is dat de jongere telkens te 

maken krijgt met wachttijden en wachtlijsten. Wanneer de jongere overgedragen wordt 

naar een partij waar sprake is van bijvoorbeeld een wachtlijst, is er voor de jongere geen 

alternatief aanbod of plek waar hij terecht kan. De aanpak kan dus efficiënter. Ook kan 

deze effectiever, aangezien lange doorlooptijd het risico vergroot dat de jongere weer in 

de fout gaat.  

 

 

Continuïteit in de 

keten: 

 

De activiteiten in de 

keten vinden onon-

derbroken plaats. 
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Oplossingsgerichtheid 

Enerzijds moet ITJ constateren dat er geen sprake is van oplos-

singsgerichtheid. Niet omdat de aanpak zich niet sec richt op 

recidiverende jongeren, maar juist omdat de aanpak in IJssel-

stein zich nagenoeg nooit richt op het verminderen of voorko-

men van het probleem van of voor jongeren. De aanpak is veel-

al gericht op het voorkomen van overlast voor anderen of het 

verminderen van de ‘onbekendheid’ tussen jongeren en overige 

buurtbewoners, om zo conflicten te voorkomen en te verminde-

ren. Dit zijn goede initiatieven, maar niet direct gericht op het 

verbeteren van de situatie voor de jongeren zelf.  

 

Anderzijds ziet ITJ dat er binnen IJsselstein initiatieven ontstaan 

die zich meer richten op het verbeteren van de situatie van reci-

divisten zelf. De PGA bijvoorbeeld is gericht op het verschaffen van ‘externe’ zaken die 

veelplegers (ouder dan 18 jaar) nodig hebben om zelfstandig een plek te vinden in de 

maatschappij, en niet weer te recidiveren. De PGA richt zich op jongeren tussen de 18 en 

24, en op volwassenen. ITJ ziet hier ook mogelijkheden voor de recidiverende jongeren 

onder de 18.  

 

Systematische evaluatie en verbetering 

ITJ heeft waargenomen dat er in IJsselstein in beperkte mate 

sprake is van evaluatie. Slechts een aantal overleggen of initia-

tieven wordt geëvalueerd. Het evalueren van een aanpak, over-

leg of initiatief is geen structureel onderdeel van de uitvoering 

hiervan.  

 

In de gevallen waarin wel een evaluatie plaatsvindt, wordt dit 

meestal gedaan om inzicht te verschaffen in de voortgang of om 

eventuele knelpunten in de gehanteerde werkwijze te benoe-

men. Van een structurele, integrale evaluatie is echter geen 

sprake. Ook heeft ITJ niet gezien dat er geëvalueerd wordt om zicht te krijgen op de re-

sultaten van de acties tezamen, en deze door te vertalen naar concrete verbeteringen 

gericht op de situatie van de jongeren. 

 

 

 

 

 

Oplossings-

gerichtheid: 

 

De activiteiten van 

ketenpartners zijn 

gericht op het ver-

minderen of voor-

komen van het pro-

bleem en zijn afge-

stemd op de be-

hoeften van jonge-

ren. De afzonderlij-

ke activiteiten van 

ketenpartners wor-

den daartoe op el-

kaar afgestemd. 

 

 

Systematische 

evaluatie en ver-

betering: 

 

Een systematische 

evaluatie van de 

(keten)aanpak om 

de kwaliteit van de 

ketendoelen en het 

bereiken van de 

beoogde effecten te 

waarborgen en ver-

beteren. 
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4.3  De kwaliteit van de ketensamenwerking 

 

In de vorige paragraaf heeft ITJ aangegeven hoe, en in welke mate in de gemeente IJs-

selstein wordt voldaan aan de verschillende kwaliteitsaspecten van een goede ketensa-

menwerking. Het doel van de ITJ onderzoeken is echter niet alleen aangeven in welke 

mate de samenwerking tussen organisaties en voorzieningen voldoet aan de acht aspec-

ten sec. ITJ wil uiteindelijk een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van de (ke-

ten)samenwerking in zijn geheel. Om dit oordeel te kunnen geven, dienen de ‘scores’ op 

de kwaliteitsaspecten in samenhang bezien te worden. Hiervoor heeft ITJ een normenka-

der ontwikkeld (zie figuur 4.1). 

 

Figuur 4.1: 

Normenkader ITJ algemeen: kwaliteit van de ketensamenwerking18 

Optimaal

Op orde

         Bestaand

   Basis

  Afwezig

Casusgerichte 

samen-

werking: geen keten

Casusgericht: op weg

naar keten- 

samenwerking

Ketensamenwerking:

operationele keten

Ketensamenwerking: 

sluitende keten

  Voorwaarde Optimaal: 

  100% score op alle acht

   kwaliteitsaspecten

  Voorwaarde voor overgang:

  - DC en PA voldoende

  - Ogk, SEVk, CKk en ICk aanwezig

  - KR voldoende

  Voorwaarde voor overgang:

  - verplichte elementen voor BK

  - CKc en ICc voldoende

  - DC, PA en KR aanwezig

  Voorwaarde voor overgang: 

  - CKc en ICc aanwezig

  - BK, OGc, SEVc voldoende                  

 

 

IJsselstein: Casusgerichte samenwerking, geen keten 

Gezien de beoordeling van de kwaliteitsaspecten in paragraaf 4.2, concludeert ITJ dat er 

in IJsselstein geen (samenwerkings)keten aanwezig is rondom de aanpak en preventie 

van recidive onder jongeren. De samenwerking die aangetroffen is, is casusgericht, dat 

wil zeggen: is aanwezig rondom de aanpak van individuele jongeren, maar niet structu-

reel.  

 

                                                      

18 DC = Doelconvergentie  PA = Gedeelde Probleemanalyse  KR = Ketenregie 
   CK = Continuïteit in de keten IC = Informatiecoördinatie  OG = Oplossingsgerichtheid 
   BK = Bereik van de keten SEV = Systematische Evaluatie en Verbetering 
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Voordat het oordeel van “Casusgerichte samenwerking: geen keten” kan overgaan naar 

“Casusgericht: op weg naar ketensamenwerking”, dient er voldaan te zijn aan de volgen-

de voorwaarden: De aspecten ‘bereik van de keten’, ‘oplossingsgerichtheid’ en ‘systema-

tische evaluatie en verbetering’ dienen voldoende te zijn. Ook moet er sprake zijn van 

een vorm van continuïteit en informatiecoördinatie. Deze laatste aspecten hoeven in deze 

fase echter nog niet per se voldoende te zijn.  

 

ITJ ziet dus wel mogelijkheden voor IJsselstein om te verbeteren. Tijdens de bespreking 

van verschillende kwaliteitsaspecten heeft ITJ aangegeven wat de mogelijkheden en 

aangrijpingspunten voor IJsselstein kunnen zijn om een toekomstige verbetering (opti-

malisering) van de ketensamenwerking te realiseren. 
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5  Bestuurlijke boodschap en aanbevelingen 

 

De gemeente IJsselstein heeft bij de start van het onderzoek toegezegd aan de hand van 

het onderzoek van ITJ te werken aan verbeteringen in de preventie en aanpak van reci-

dive onder jongeren. Dit hoofdstuk bevat de bestuurlijke boodschap aan de gemeente, 

die het startpunt vormt voor het actieplan om de aanpak en preventie van recidive onder 

jongeren door middel van ketensamenwerking vorm te geven. Daarna wordt in dit hoofd-

stuk een aantal aanbevelingen gedaan, waarvan de gemeente en de organisaties en 

voorzieningen bij de opstelling van het actieplan gebruik kunnen maken.  

 

5.1  Bestuurlijke boodschap 

 

Door haar positie dicht bij de jongeren heeft de gemeente zicht op de problemen en heeft 

zij de mogelijkheden om aan oplossingen te werken. ITJ is van mening dat de gemeente 

samen met de organisaties en voorzieningen ernaar zou moeten streven om tot een inte-

grale aanpak van recidive onder jongeren te komen. ITJ stelt de gemeente IJsselstein 

voor om de volgende punten in acht te nemen bij de totstandkoming van een dergelijke 

integrale aanpak. 

 

• Bijeenbrengen van organisaties en voorzieningen om te komen tot een gedeeld, 

organisatie overstijgend doel rondom de preventie en aanpak van recidive onder 

jongeren.  

• Creëren van een gezamenlijke aanbod, gericht op de preventie en aanpak van re-

cidive onder jongeren. Hierbinnen is het van belang om te bepalen welke organi-

saties en voorzieningen welke rol kunnen vervullen.  

• Beleggen van een regiefunctie, gericht op het waarborgen van afstemming van de 

activiteiten, afspraken, voortgang, etc.  

• Structureel evalueren van opzet, bestaan en werking van (de onderdelen van) de 

gezamenlijke aanpak.  

 

Hiervoor is nodig:  

 

Zicht op aard en omvang van het probleem.  

Zorg ervoor dat professionals zicht hebben op de aard en omvang van het probleem, en 

dat deze kennis actueel gehouden wordt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat recidive 

meer is dan alleen het aantal veelplegers en hardekernjongeren. Het betreft immers alle 

jongeren die meer dan één maal met de politie in aanraking zijn gekomen vanwege het 

plegen van een strafbaar feit. Ook is het van belang dat gekeken wordt welke jongeren 
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of groepen jongeren ‘verantwoordelijk zijn’ voor het stijgende aantal herhaaldelijk over-

treders (zie paragraaf 2.1.). Een dergelijke analyse is van belang om zicht te krijgen op 

de aard (en omvang) van het probleem, en om – in het verlengde hiervan – te kunnen 

komen tot een passende aanpak.  

 

Oog hebben voor zowel korte- als langetermijnresultaten 

De aanbevelingen van ITJ bevatten een aantal winstpunten op korte en lange termijn.  

Het ontwikkelen van de kwaliteitsaspecten die zich voornamelijk richten op de gehele 

keten, zal veel tijd in beslag nemen. Ketenelementen zoals doelconvergentie, gedeelde 

probleemanalyse en ketenregie, zijn voornamelijk procesmatig. Het bijeenbrengen van 

organisaties en voorzieningen om gezamenlijk te komen tot een ketendoel, een gedeelde 

analyse van het probleem en het inrichten van een regiefunctie om de voortgang en kwa-

liteit van de keten(samenwerking) te borgen, neemt veel tijd in beslag. Indien de focus 

van het doorvoeren van verbeteringen alleen hier zou blijven liggen, worden de korte-

termijnwinsten die de gemeente kan behalen uit het oog verloren. ITJ zou dit een gemis-

te kans vinden voor de gemeente IJsselstein. Alle energie steken in het ontwikkelen van 

wat er nog niet is draagt het risico bij zich dat vergeten wordt om te optimaliseren wat al 

wel aanwezig is.  

 

Resultaten motiveren 

Het realiseren van verbeteringen op korte termijn werkt tegelijkertijd als stimulans om te 

blijven werken aan het ontwikkelen van aspecten die een langere doorlooptijd vergen.  

De bevindingen en conclusies van het onderzoek laten zien waar IJsselstein korteter-

mijnwinst kan behalen. Zo kunnen bijvoorbeeld de bestaande aanpakken en initiatieven 

wel al structureel geëvalueerd worden. Ook kan het bereik van jongeren en organisaties 

voor een deel ook al een nieuwe impuls krijgen, en liggen er kansen voor de verbetering 

van informatiecoördinatie.  

 

5.2  Aanbevelingen 

 

Het is aan de gemeente en de betrokken organisaties en voorzieningen om een plan op 

te stellen waarin aangegeven wordt hoe er binnen IJsselstein gewerkt gaat worden om te 

komen tot een integrale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. ITJ formuleert 

hieronder enkele aanbevelingen die de gemeente kan gebruiken bij het opstellen van 

haar actieplan.  

 

• Probeer ervoor te zorgen dat de jongeren een samengesteld aanbod krijgen.  
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Zonder een dergelijk samengesteld aanbod, blijft de aanpak volgtijdelijk. Dit werkt lan-

ge(re) wachtlijsten en wachttijden voor de jongeren in de hand. Zoals al eerder aange-

geven brengt dit het risico met zich mee dat een jongere weer in de fout gaat.  

 

• Informeer elkaar niet alleen omdat dit vanuit een verplichting moet.  

Informeer elkaar omdat dit uiteindelijk het beste is voor de jongeren. Draag daarom ook 

volledige informatie over, koppel aan elkaar terug wat de resultaten zijn geweest, en wat 

het vervolg van het traject voor de jongere is. Een succesvol resultaat voor de jongere is 

niet de prestatie van de partner die als laatste contact gehad heeft met deze jongere. 

Hiervoor zijn ook alle voorgaande partners noodzakelijk geweest.  

 

• Besteed meer aandacht aan het leveren van nazorg aan de jongeren.  

Het uitzitten van de straf is op zich geen remedie. De jongeren hebben naast en na de 

strafmaat begeleiding nodig van professionals om te werken aan de problemen die hun 

gedrag veroorzaken.  

 

• Ga na wat jongeren nodig hebben, en waarom ze steeds weer in de fout gaan.  

Besteed hier aandacht aan, en probeer de elementen, die veroorzaken dat ze de fout in 

gaan, te elimineren. Wanneer datgene dat voor de jongere aanleiding is om herhaaldelijk 

in de fout te gaan niet wordt weggenomen, is de kans groot dat hij/zij blijft recidiveren. 

 

• Betrek jongeren en ouders ook als ‘partner’ in de aanpak.  

Momenteel worden jongeren en ouders ‘gebruikt’ als informatiebron om de benodigde 

informatie voor de onderzoeken te vergaren. Ouders en jongeren kunnen echter ook 

waardevolle inzichten bieden in wat effectief zou kunnen zijn in de aanpak en preventie 

van recidive. Ook zijn zij degenen die het beste kunnen aangeven wat hun geholpen zou 

kunnen hebben en wat ze nodig hebben of hadden gehad.  



 36 



 37 

Bijlage 1 Risico- en beschermende factoren 
 

Optreden van risicofactoren van geboorte tot vroege volwassenheid 
 
Leeswijzer: de gele cellen geven de opeenstapeling van risicofactoren weer. De cijfers 
verwijzen naar de leeftijdsperiode. Bijvoorbeeld: ‘voortzetting gezinsfactoren 3’ betekent 
‘voortzetting gezinsfactoren uit de basisschoolperiode’ 
 
 

 
1 Rond de  
geboorte 

2 Voorschoolse  
periode 

3 Basisschoolperiode 4 Adolescentie 
5 Vroege  
volwassenheid 

INDIVIDU-
EEL  

 
Laag IQ  

Voortzetting indivi-
duele  
factoren 1plus  

Voortzetting individue-
le  
factoren 1plus  

Voortzetting indivi-
duele  
factoren 1plus  

Voortzetting 
individuele  
factoren 1plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting individue-
le  

Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting 
individuele  

 
Negatieve emoti-
onaliteit  Ontwikkelingsachter-

standen  
factoren 2plus  factoren 2plus  factoren 2 plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting 
individuele  

 

Blootstelling aan 
giftige stof- 
fen voor de ge-
boorte  

Taalproblemen  
Sociaal isolement  factoren 3plus  factoren 3plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting 
individuele  

 

Complicaties 
zwangerschap  
en/of geboorte  

Gebrek aan schuldge-
voel  

Zwakke sociale vaar-
digheden  

Zwaar drugsgebruik  factoren 4plus  
 

 
Problemen rond 
de geboorte  

Ongevoelig gedrag  
‘Denkfouten’ samen- 
hangend met agressie  

Drugshandel  Werkloosheid  

 

 

 Positieve houding 
t.o.v.  
probleemgedrag  

Zwakke leerprestaties  Wapengebruik  
 

  Impulsief / gewaagd 
gedrag  

Lage schoolmotivatie  
Maken van slachtof-
fers  

 

 

 

 
Aandachtsproblemen  

Positieve houding 
t.o.v.  
criminaliteit  

  

 

 

 

 Zwakke vaardigheden 
m.b.t. plannen, voor-
uitkijken en  
problemen oplossen  

Positieve houding 
t.o.v.  
drugsgebruik  

  

  
Verzet tegen discipline  

Negatieve levenserva-
ringen  

  

 

 

  Zwak in plannen van  
toekomst  

  

 

 

  Vroege puberteit / 
rijpheid  
(m.n. bij meisjes)  

  

GEZIN  
Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting gezinsfac-
toren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinsfactoren  

 

Lage sociaal- 
ecomische  
status  1plus  1plus  1plus  1plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting gezinsfac-
toren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinsfactoren  

 2plus  2plus  2plus  
 

Groot gezin  niet-consistente op-
voeding /  
disciplinering  

   

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinslfactoren  

 3 plus  3plus  
 

Werkloosheid van 
ouders /  
afhankelijk van 
uitkering  

Fysieke straf  Zwakke relatie en 
communi- 
catie ouders-kind  

  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting 
gezinsfactoren  

 
Gezinscriminaliteit  

Kindermishandeling 
en/of verwaarlozing  

Gering toezicht  
 4plus  

 

 
Psychopathologie 
van ouders  

Afwijkend gedrag van 
broertjes en zusjes  

Lage ambities m.b.t. 
kind  

  

 

 

Drugsgebruik van 
ouders  

Opeenvolging van 
meerdere  
verzorgers  

   



 38 

 
1 Rond de  
geboorte 

2 Voorschoolse  
periode 

3 Basisschoolperiode 4 Adolescentie 
5 Vroege  
volwassenheid 

 

 
Laag onderwijs-
niveau ouders  

Zware stress ouders  
   

 Tienermoeder-
schap  

Sociaal isolement  
   

 
Eenoudergezin  

Slechte relatie tot 
partner  

   

 

 

 Postieve houding 
ouders  
t.o.v. probleemgedrag  

   

LEEFTIJD-

GENOTEN  
 

Nieuwe factoren  Voortzetting factoren  
Voortzetting facto-
ren  

Voortzetting 
factoren  

 
leeftijdgenoten 2plus 

leeftijdgenoten 
2plus 

leeftijdgenoten 
2plus  

 

 
Afwijzing door  
leeftijdgenoten 

   

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting facto-
ren  

Voortzetting 
factoren  

 leeftijdgenoten 
3plus  

leeftijdgenoten 
3plus  

 

 

Pesten en gepest 
worden  Criminaliteit van  

leeftijdgenoten  
  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting 
factoren  

 

  
Drugsgebruik door  
leeftijdgenoten  

Buurtbendes  
leeftijdgenoten 
4plus  

SCHOOL  Nieuwe factoren  
Voortzetting school-
factoren  

 3plus  
 

  

Hoge mate van afwij-
kend  
gedrag op school  

 

 

   Zwakke schoolorgani-
satie  

  

BUURT  Nieuwe factoren  
 

  

Achterstandswijk  

Voortzetting buurt-
factoren  
3plus  

Voortzetting 
buurtfactoren  
3plus  

   Veel buurtcriminaliteit    

 

 

Optreden van beschermende factoren van geboorte tot vroege volwassenheid 

 

 

 
1 Rond de  
geboorte 

2 Voorschoolse  
periode 

3 Basisschoolperiode 4 Adolescentie 
5 Vroege 
volwassenheid 

INDIVIDU-
EEL  

Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting individuele  
Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting 
individuele  

 

Normaal tot hoog 
IQ  

factoren 1plus  factoren 1plus  factoren 1plus  factoren 1plus  
 

Nieuwe factoren  Voortzetting individuele  
Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting 
individuele  

 
factoren 2plus  factoren 2plus  

factoren 2 
plus  

 

Makkelijk tempe-
rament  

Geen ontwikkelings-
achter- 
standen     

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting indivi-
duele  

Voortzetting 
individuele  

 

Geen blootstelling 
aan giftige stoffen 
voor de geboorte  

Geen taalproblemen  
Geen sociaal isolement  factoren 3plus  factoren 3plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting 
individuele  

 factoren 4plus  
 

Geen complicaties 
zwanger- 
schap en/of ge-
boorte  

Aanwezigheid 
schuldgevoel  

Goede sociale vaardig-
heden  

Verwachting gepakt 
te worden bij crimi-
neel gedrag  

 

 Nieuwe facto-
ren  

 
Geen problemen 
rond de geboorte  

Afwezigheid onge-
voelig  
gedrag  

Geen ‘denkfouten’ 
samen- 
hangend met agressie  

Goede arbeidskwa-
lificaties  

Heeft werk of 
volgt oplei-
ding  

 

 

 Negatieve houding 
t.o.v.  
probleemgedrag  

Goede leerprestaties  
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1 Rond de  
geboorte 

2 Voorschoolse  
periode 

3 Basisschoolperiode 4 Adolescentie 
5 Vroege 
volwassenheid 

 

 

 Geen impulsief / 
gewaagd  
gedrag  

Hoge schoolmotivatie  
  

 

 

 
Geen aandachtspro-
blemen  

Negatieve houding 
t.o.v.  
criminaliteit  

  

 

 

 

 Goede vaardigheden 
m.b.t. plannen, voor-
uitkijken en  
problemen oplossen  

Negatieve houding 
t.o.v.  
drugsgebruik  

  

  Geen verzet tegen 
discipline  

Positieve levenserva-
ringen  

  

 

 

 Groeiende vaardig-
heden /  talenten  

   

  In staat toekomst te 
plannen  

   

GEZIN  
Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting gezinsfac-
toren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinsfactoren  

 

Midden tot hoge 
sociaal-  
ecomische status  1plus  1plus  1plus  1plus  

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting gezinsfac-
toren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinsfactoren  

 2plus  2plus  2plus  
 

Klein gezin  Consistente opvoe-
ding /  
disciplinering  

   

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting gezins-
factoren  

Voortzetting 
gezinslfacto-
ren  

 

Geen werkloosheid 
of afhankelijkheid 
van uitkering  

Weinig fysieke straf  
Ondersteuning door 
ouders  

3 plus  3plus  

 Voortzetting 
gezinsfactoren  

 

Geen gezinscrimi-
naliteit  

Geen kindermishan-
deling en / of ver-
waarlozing  

  

4plus  
 

 
Geen psycho-
pathologie ouders  

Geen afwijkend ge-
drag van  
broertjes en zusjes  

   

 

 
Geen drugsgebruik 
van ouders  

Geen of weinig ver-
andering  
van verzorgers  

   

 

 

Gemiddeld tot 
hoog onder- 
wijsniveau ouders  

Weinig stress ouders  
   

 Geen tienermoe-
derschap  

Sociale betrokken-
heid  

   

 
Tweeoudergezin  

Goede relatie tot 
partner  

   

 

 

 Negatieve houding 
ouders t.o.v. pro-
bleemgedrag  

   

 

 

 Aanwijzigheid andere 
onder- 
steunende volwasse-
nen  

   

LEEFTIJD-
GENOTEN  

Nieuwe factoren  Voortzetting factoren  
Voortzetting facto-
ren  

Voortzetting 
factoren  

 leeftijdgenoten 2plus leeftijdgenoten 
2plus 

leeftijd- geno-
ten 2plus  

 

 

Goede relatie met 
leeftijdgenoten 

   
 

Nieuwe factoren  
Voortzetting facto-
ren leef- 

Voortzetting 
factoren leef- 

 
tijdgenoten 3plus  

tijd- genoten 
3plus  

 

 

Niet gepest worden  Lage criminaliteit van 
leef- 
tijdgenoten    

 
Nieuwe factoren  

Voortzetting 
factoren leef- 

 tijd-genoten 
4plus  

 

  
Weinig drugsgebruik 
door  
leeftijdgenoten  

Meeste vrienden 
bezoeken  
school   

    Geen bende-
lidmaatschap  

Nieuwe facto-
ren  
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1 Rond de  
geboorte 

2 Voorschoolse  
periode 

3 Basisschoolperiode 4 Adolescentie 
5 Vroege 
volwassenheid 

 

 

Huwelijk met 
prosociale  
partner  

 

 

    Gering aantal 
seksuele  
partners  

SCHOOL  Nieuwe factoren  
Voortzetting school-
factoren  

 3plus  
 

  

Lage mate van afwij-
kend  
gedrag op school  

 

 

   Sterke schoolorganisa-
tie  

  

BUURT  Nieuwe factoren  
Voortzetting buurt-
factoren  

Voortzetting 
buurtfactoren  

 

  

Goede buurt  3plus  3plus  
   Weinig buurtcriminali-

teit  
  

   Verhuizing naar betere 
buurt  

  

 
 
Ontleend aan: Rolf Loeber e.a., Tomorrow’s Criminals: The Development of Child Delin-
quency And Effective Interventions. Ashgate, Ashgate Press, 2008. 
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Bijlage 2 Aantal veelplegers en hardekernjongeren in 
2007  
                    

16 Gemeenten die > 25% boven landelijk gemiddelde scoren  

 

2007 

Aantal in-

woners 

Aantal 

inwoners Veelplegers               Hardekernjongeren        

   12-17 jr. 18-24 jr. 12-24 jaar 

GEMEENTE     

Aantal 

(absoluut) 

Op de 

10.000 

Aantal 

(absoluut) 

Op de 

10.000 

Nederland   4.056 16 5.931 23 

Amsterdam 41.617 71.271 334 30 482 43 

Arnhem 8.776 14.372 62 27 90 39 

Dordrecht 8.763 10.131 75 40 87 46 

Gouda 5.526 5.662 48 43 71 63 

Hellevoetsluis 3.140 3.120 29 46 30 48 

IJsselstein 2.746 2.327 16 32 23 45 

Lelystad 5.593 6.273 46 39 46 39 

Maassluis 2.271 2.480 20 42 25 53 

Rotterdam 39.787 59.801 462 46 593 60 

Schiedam 5.327 6.208 53 46 60 52 

's-Gravenhage 30.933 42.568 258 35 367 50 

's-Hertogenbosch 9.094 11.215 50 25 82 40 

Spijkenisse 5.877 6.933 35 27 47 37 

Vlaardingen 4.911 5.508 42 40 45 43 

Vlissingen 3.083 4.035 27 38 40 56 

Zutphen 3.511 3.211 23 34 33 49 

Cijfers KLPD 
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Bijlage 3 Absolute aantallen veelplegers(VP) en harde 
kernjongeren(HK) in IJsselstein  

Veelplegers en hardekernjongeren uitgesplitst in leeftijdscategorie 12 t/m 17 

jaar en 18 t/m 24 jaar van 2002 t/m 2007 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

VP 12-17 2 0 2 6 6 7 

VP 18-24 4 5 8 5 6 9 

VP 12-24 6 5 10 11 12 16 

HK 12-17 3 2 2 13 5 8 

HK 18-24 2 9 10 11 12 15 

HK_12-24 5 11 12 24 17 23 
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