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Achtergrond van vraagstellingen

• Waarom begaan jongeren misdrijven?
• Waarom begaan jongeren op de ene locatie wel misdri jven 

en op de andere locatie niet?

• 2 gescheiden onderzoeksvelden in de criminologie: 
etiologie (oorzakenleer) en ruimtelijke concentratie s

• Combineren : Waarom laten jongeren met bepaalde 
kenmerken zich op bepaalde locaties vaker in met cri mineel 
gedrag dan andere jongeren?

• Verbindingen leggen tussen locaties en individuele 
oorzaken, in het bijzonder de wisselwerkingen daartus sen

• Niet alleen de (traditionele) woonbuurt maar ook wa ar zij hun 
tijd doorbrengen

• Sociale en fysieke kenmerken van locaties achterhal en
• Kleine ruimten in stad (ongeveer 100-200 m)



Dataverzamelingen binnen project

� Vragenlijst bij 843 jongeren via scholen Den Haag
� Theoretische constructen van diverse theorieën (oud ers, 

gezin, vrienden, school, buurt, criminaliteit)
� Longitudinaal 2x 
� Space time budget (1 uur; één-op-één) 

Nagaan waar en wanneer jongeren ergens zijn,
met wie en welke activiteiten

� Buurt survey onder 3575 bewoners 110 buurten Den Haag 
(telkens 600 meter aan beide zijden woning)

� Politiedata (ge-geocodeerd)
� Statistische gegevens gemeente Den Haag
� Fysieke & sociale disorder aan de hand van 

Systematische Observatie



Jongeren benaderd via scholen

� Tien middelbare scholen (praktijk, vmbo, havo, vwo)

� Twee leeftijdscohorten
Brugklas (leeftijd 12-13)
Vierde klas (leeftijd 15-16)

� Twee meetmomenten
2008-2009: 843 respondenten
2010-2011: 615 respondenten (73%)



Demografische kenmerken jongeren

� 53% jongens

� 55% Nederlands
� 9% Turks
� 7% Marokkaans
� 7% Surinaams

� Leeftijd 11 tot 20 jaar
� Gem. 14 in T1
� Gem. 16 in T2

� 18% praktijkonderwijs
� 48% vmbo
� 11% havo
� 24% vwo



Programma van vanmiddag

13.20 Wim Bernasco
Situationele oorzaken van jeugd criminaliteit

13.40 Evelien Hoeben
Waarom en wanneer hangt 
rondhangen samen met criminaliteit?

14.20 Heleen Janssen
Rondhangen en de rol van de ouders

14.40 Frank Weerman
Jeugdige veelplegers en rondhangen

15.20 Nathalie Feitsma en Angelique Meijer
Aanpak jeugdoverlast: 
Een praktijkvoorbeeld uit Dordrecht

15.40 Nicole Langeveld
Database Aanpakken Jeugdgroepen CCV 

16.00 Discussie
16.30 Drankje



Twee belangrijke websites

www.nscr.nl
www.spanproject.nl



Situationele oorzaken van 
criminaliteit

Wim Bernasco



Systematisch dagboek

• Persoonlijk interview
• Retrospectief
• 4 dagen (vrijdag, zaterdag, 2 weekdagen)
• Open stijl, vrije volgorde
• Per uur (24 uren per dag)
• Waar, wat, met wie?
• + Criminologisch relevant: dader, 

slachtoffer, alcohol & drugs, wapens



uur geo functie met wie activiteit alcohol / drugs delict

6u Z32 thuis alleen slapen nee / nee nee

7u Z32 thuis moeder ontbijten nee / nee nee

8u AB32 klaslokaal leraar + leerlingen leren nee / nee nee

9u AB32 klaslokaal leraar + leerlingen leren nee / nee nee

10u AB32 klaslokaal leraar + leerlingen leren nee / nee nee

11u AB32 klaslokaal leraar + leerlingen leren nee / nee nee

12u AB32 schoolplein leerlingen socializen nee / ja verniel

13u Z32 thuis broer TV kijken nee / nee nee

14u Z32 thuis moeder + broer huiswerk nee / nee nee

... ... ... ...





6u - thuis



9u - school



14u – school van vriend



15u – huis van vriend



16u - voetbalveld



Wat doen jongeren en wanneer?



Slachtoffer Dader

zonder wapen
met wapen

zonder cannabis
met cannabis

zonder alcohol
met alcohol

gestructureerd
ongestructureerd

niet-publieke ruimte
publieke ruimte

met volwassenen
zonder volwassenen

zonder leeftijdsgenoten
met leeftijdsgenoten
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met alcohol

gestructureerd
ongestructureerd

niet-publieke ruimte
publieke ruimte

met volwassenen
zonder volwassenen

zonder leeftijdsgenoten
met leeftijdsgenoten

0481216 0 4 8 12 16

Kenmerken van risico situaties

Aantal keer slachtoffer / dader per 1000 uren



Daderschap en slachtofferschap in 
hetzelfde uur (exclusief slaap)

Slachtoffer in 
uur

Nee Ja Totaal

Dader in uur
Nee 90288 33 90321

Ja 74 30 104

Totaal 90362 63 90425



Conclusies

• Situationele oorzaken criminaliteit jongeren
• Rondhangen combinatie van risicofactoren
• Dader-slachtoffer overlap in situatie



Waarom en wanneer hangt rondhangen 
samen met criminaliteit?

Evelien Hoeben



Wat verstaan we onder ‘rondhangen ’?

Rondhangen, a.k.a. 
‘unstructured socializing’ 
(Osgood et al., 1996)

Activiteit waarbij:

� Leeftijdsgenoten aanwezig
� Volwassenen afwezig
� Activiteit is 

‘ongestructureerd’



In deze presentatie ..

� Hoeveel hangen jongeren rond?

� Waar hangen jongeren rond?

� Wat is de rol van locatie bij de relatie tussen 
rondhangen en jeugdcriminaliteit?

� Waarom hangt rondhangen samen met 
jeugdcriminaliteit?



Hoeveel hangen jongeren rond ?

Cijferweetjes:

� 78 procent van de respondenten hangt ten minste 
één uur rond in de vier uitgevraagde dagen!

� Respondenten hangen gemiddeld ongeveer 2 uur per 
dag rond!



Hoeveel hangen jongeren rond ?



Waar hangen de jongeren rond ?

Percentage tijd ‘rondhangen’

CBS buurt
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27%

Uit
73%
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CBS buurt en directe woonomgeving



Waar hangen de jongeren rond ?

Percentage tijd ‘rondhangen’

CBS buurt

Directe omgeving van huis

In
27%

Uit
73%

In
14%

Uit
86%



Waar hangen de jongeren rond ?

Percentage tijd ‘wakker’ Percentage tijd ‘rondhangen’

In
50%

Uit
50%

CBS buurt

In
46%

Uit
54%

Directe omgeving van huis

In
27%

Uit
73%

In
14%

Uit
86%



Waar hangen jongeren rond ? 

Populariteit van locaties, uitgedrukt in percentage van 
totale uren rondhangen over alle respondenten



Is locatie relevant voor risico op criminaliteit? 

Rondhangen…

In privé ruimtes

In semi-publieke ruimtes

In publieke ruimtes



Is locatie relevant voor risico op criminaliteit? 

Rondhangen…
In privé ruimtes

Thuis of bij vrienden thuis

In semi-publieke ruimtes
Recreatie en uitgaansgelegenheden 

Openbaar vervoer

Overige semi-publieke ruimtes 
(zoals scholen of verenigingen)

In publieke ruimtes
Straten

Winkelcentra

Open ruimtes 
(zoals een voetbalveld of park)



Verklaring ? 
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directe interventie



Verklaring ? 

Rondhangen…
In privé ruimtes

Thuis of bij vrienden thuis

In semi-publieke ruimtes
Recreatie en uitgaansgelegenheden 

Openbaar vervoer

Overige semi-publieke ruimtes 
(zoals scholen of verenigingen)

In publieke ruimtes
Straten

Winkelcentra

Open ruimtes 
(zoals een voetbalveld of park)

Grootste kans op 
directe interventie

Kleinste kans op 
directe interventie



Waarom hangt rondhangen samen met 
criminaliteit? 



Waarom hangt rondhangen samen met 
criminaliteit? 



Verschillende soorten criminaliteit

Vandalisme: vooral gelegenheid (verleiding)

Diefstal: vooral ‘foute vrienden’

Geweld:       gelegenheid & foute vrienden & 
normen en waarden



Conclusies

� Waar hangen jongeren rond?
� Buiten de directe woonomgeving
� Op straat, thuis of bij vrienden thuis, horeca/ 

uitgaansgelegenheden

� Locatie belangrijk? Ja, vooral als:
� In horeca/uitgaansgelegenheden
� Op straat
� In open ruimtes (zoals een voetbalveld of park)

� Waarom hangt rondhangen samen met criminaliteit? 
� Gelegenheid
� (Opdoen) foute vrienden



Koppeling naar praktijk

� Inrichting hangplekken
Binnen/buiten bebouwde kom; 

paradox van controle bij locatiekeuze

� Maak rondhangen een gestructureerde activiteit
Sporten, legitieme graffiti, skateboarden

Wat is jullie mening hierover?



Vragen of opmerkingen?
ehoeben@nscr.nl



Rondhangen en de rol van ouders

Heleen Janssen



? rondhangen criminaliteit



opvoedingsdimensies

toezicht 
houden

grenzen 
stellen

relatie 
kwaliteit

Opvoeding en rondhangen



Opvoeding en rondhangen

Meer rondhangen door jongeren 

• waarvan ouders minder toezicht houden

• waarvan ouders minder grenzen stellen

• die een slechtere band hebben met hun 
ouders



Mogelijke verklaring ?

Individuele kenmerken

Gezinscontext belangrijk voor ontwikkeling

zelfcontrole
delinquente 
attitudes



Individuele kenmerken en rondhangen

Meer rondhangen door jongeren 

• met een lagere zelfcontrole

• met meer delinquente attitudes

Gelegenheidszoekers?



opvoeding rondhangen

zelfcontrole

delinquente 
attitudes

Opvoeding en rondhangen



ouderlijk 
toezicht

rondhangen

delinquente 
attitudes

Veranderingen tijdens adolescentie ?

Twee meetmomenten

T1
Gem. 14 jaar

T2
Gem. 16 jaar



Veranderingen in rondhangen

Toename rondhangen bij

• afname in grenzen stellen door ouders

• verslechtering van band met ouders

• toename delinquente attitudes



• Band met ouders net zo belangrijk als 
ouderlijk toezicht en grenzen stellen

• Samenhang opvoeding en rondhangen 
kan deels verklaard worden door 
zelfcontrole en delinquente attitudes 
(internalisatie)

• Ouders blijven ook tijdens adolescentie 
een belangrijke rol spelen

Conclusies



Jeugdige veelplegers en rondhangen
Een combinatie van SPAN gegevens met HKS

Frank Weerman



Achtergrond : 
meer willen weten over veelplegers

• Veelplegers in de aandacht van beleid / politie (vroeger ook al)

• Volwassen veelplegers: > 10 pv’s (zeer actief als binnen vijf jaar)

• “Jeugdige veelplegers”: > 5 pv’s in periode 12 t/m 17 jaar 

• Wat kenmerkt een jeugdige veelpleger? Verband met rondhangen?

• � Mogelijk te beantwoorden met data van SPAN 

• � Daarom: SPAN gekoppeld aan HKS politie Haaglanden (met dank!)



Bijkomende vraag :
overeenkomst HKS en SPAN?

• Vinden we wel ‘veelplegers’  met onderzoek als SPAN?

• Op scholen missen we misschien meest problematische jongeren
• Zelfrapportage leidt misschien tot onderrapportage

• Omvat HKS (en definitie) wel alle (jeugdige) veelplegers?

• Slechts deel van de criminaliteit komt onder aandacht politie 
• Niet alles wordt opgelost



Koppelen HKS met SPAN gegevens

• HKS beschikbaar over 2005 t/m 2012

• Twee onderzoeksrondes (‘waves’) van SPAN

• Aan de 616 jongeren in wave 2 toestemming gevraagd om te koppelen : 

� 519 gaven toestemming om dit te doen

� opgezocht in GBA administratie – goede naam, GBA nummer

� met GBA nummer opgezocht welke jongeren uit SPAN in HKS

• Voor meesten HKS over hele periode van 12-17 jaar, 
voor sommigen mist nog klein deel van de hele periode



Politiecontacten (HKS) van onze steekproef

• steekproef met best veel politiecontact: 99 jongeren (20%) ooit p.v. bij politie

• ook enkele “jeugdige veelplegers”: 4 jongeren met meer dan 5 pv’s.

420

55

20
13 4 3 2 1 1



Zelfgerapporteerde delinquentie SPAN 

• veel jongeren plegen incidenteel delinquent gedrag (slechts 19% geen enkele keer)

• er zit een ‘knik’ bij een frequentie boven 24: meest actieven – veelplegers SPAN



Een nadere vergelijking : aantal pv’s HKS en
gemiddelde zelfgerapporteerde delinquentie
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Een nadere vergelijking : aantal antecedenten
en frequentie zelfrapporteerde delinquentie
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Een nadere vergelijking: aantal antecedenten 
en frequentie zelfrapporteerde delinquentie
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Een nadere vergelijking: aantal antecedenten 
en frequentie zelfrapporteerde delinquentie

• degenen met proces-verbaal in HKS rapporteren ook gemiddeld meer delicten 

• veelplegers rapporteren gemiddeld heel veel delicten

• degenen met 4 of 5 pv’s rapporteren gemiddeld net zo veel als de ‘veelplegers’

� criterium > 5 arbitrair, misschien beter > 3. 
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Veelplegers in HKS en
actieve daders in SPAN  

ZELFRAPPORTAGE

HKS:
GEEN 
delicten

WEL
Score 1-24

VEEL score 
meer dan 24 

GEEN pv’s 94 303 23 420

1 t/m 3 pv’s 3 61 24 99

4 of meer pv’s 
(‘veelpleger’ breed) 0 3 8 99

Totaal 97 367 55 519
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Veelplegers in HKS en
actieve daders in SPAN  

ZELFRAPPORTAGE

HKS:
GEEN 
delicten

WEL
Score 1-24

VEEL score 
meer dan 24 

GEEN pv’s 94 303 23 420

1 t/m 3 pv’s 3 61 24 99

4 of meer pv’s 
(‘veelpleger’ breed) 0 3 8 99

Totaal 97 367 55 519

veelplegers gemist in 
SPAN onderzoek

actieve daders gemist 
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Verband met rondhangen :
‘niet-plegers’, ‘soms-plegers’, en ‘veel-plegers’ (S PAN en HKS):

Gemiddeld aantal uren rondhangen (zonder toezicht en structuur);
over vier dagen, gemiddelde van beide onderzoeksronden
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Gemiddeld aantal uren rondhangen (zonder toezicht en structuur);
over vier dagen, gemiddelde van beide onderzoeksronden

0

2

4

6

8

10

12

14

16

geen delinquentie
SPAN

enige delinquentie
SPAN

veel delinquentie
SPAN

veelpleger HKS
(4 of > pv's)

Verband met rondhangen:
‘niet-plegers’, ‘soms-plegers’, en ‘veel-plegers’ ( SPAN en HKS):



Gemiddeld aantal uren rondhangen (zonder toezicht en structuur);
over vier dagen, gemiddelde van beide onderzoeksronden
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Gemiddeld aantal uren rondhangen (zonder toezicht en structuur);
over vier dagen, gemiddelde van beide onderzoeksronden
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Verband met rondhangen op verschillende
typen locaties (bij huis of verder weg )

Gemiddeld aantal uren rondhangen over vier dagen
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Verband met rondhangen op verschillende 
typen locaties (naar publiek karakter)

Gemiddeld aantal uren rondhangen over vier dagen
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Wat weten we op basis van rondhangen ? 

Categorieën SPAN

Gem. uren publiek 
rondhangen:

GEEN 
delicten

WEL
Score 1-24

VEEL score 
meer dan 24 

0 – 1 uur 58 146 6 210

1 – 3 uur  29 137 18 184

3 – 5 uur 6 57 7 70

meer dan 5 uur 3 26 24 53

Totaal 96 366 55 517



Verband met andere factoren a) 
(gemiddelden beide waves, gestandaardiseerd)



Verband met andere factoren b) 
(gemiddelden beide waves, gestandaardiseerd)



Conclusies

• Meeste HKS ‘veelplegers’ rapporteren ook zelf veel delicten

• Grens ‘jeugdige veelpleger’ bij >5 pv’s lijkt arbitrair

• Er zijn meer ‘veelplegers’  dan geregistreerd in HKS

• Duidelijk verband tussen rondhangen en ‘veelplegerschap’

• Vooral buitenshuis, in publieke ruimtes

• Maar veel rondhangen betekent niet automatische veelplegen

• Rondhangen onderdeel van bredere problematiek



DISCUSSIE



Stelling 1

Ouders van overlastgevende jongeren mogen
aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen.

Substelling Dit geldt ook voor ouders van 18+ jeugd



Stelling 2

De gemeente heeft een rol in het verzorgen van 
hangplekken voor jongeren of alternatieven daarvoor.



Stelling 3

De politie moet haar definitie en aanpak van jeugdige
veelplegers uitbreiden.



Stelling 4

Rondhangen in publieke ruimtes is normaal gedrag voor
jongeren.

Substelling We moeten daarom niet ingrijpen op dit
gedrag.



Stelling 5

Gemeenten moeten bereid zijn grenzen te overschrijden 
als zij overlast aanpakken.


