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Hoofdstuk Eén.
Inleiding

Inleiding
“hoe vele Jongelingen loopen der rinckelroyen langhs de straten (…) Wat isser
dickwils in den laten avont / ende tot / ja over den middernacht / aldertel
gewoel / gejaegh / gedraef / ghesingh en gespringh van jonghe lieden / die
met roepen / rasen / tieren / beeren / vloecken / sweeren / huysen schofferen
/ raseren / bevuylen / En. den nacht passeren / ende daer in groot playsier en
vermaeck stellen” - Den Heussen (1657)

Groepjes jongeren die hangen op straat, kletsen en ogenschijnlijk niets
nuttigs doen: rondhangen is van alle tijden. Dergelijk rondhangen wordt in
de literatuur ook wel aangeduid met ‘unstructured socializing’. Dit concept,
zoals geformuleerd door Wayne Osgood, verwijst naar een activiteit zonder
vooropgezet plan of doel die wordt ondernomen samen met leeftijdsgenoten
in de afwezigheid van (volwassen) autoriteitsfiguren. Dergelijk gedrag
maakt onderdeel uit van de ontwikkeling richting volwassenheid. Het draagt
bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een eigen
identiteit. Dat neemt niet weg dat rondhangen ook bij uitstek gelegenheid
biedt voor minder wenselijk gedrag, zoals vandalisme, diefstal en andere
vormen van criminaliteit.
In dit boek staat de relatie tussen rondhangen (‘unstructured socializing’) en
jeugdcriminaliteit centraal. Dit boek is het ‘lekenboekje’ behorende bij mijn
proefschrift, getiteld ‘Hanging out and messing about: Elaborating on the
relationship between unstructured socializing and adolescent delinquency.’
Het doel van dit boek is om de belangrijkste bevindingen van mijn promotie
onderzoek op een overzichtelijke manier te presenteren. Het betreft immers
een onderwerp dat niet alleen wetenschappers aanspreekt, maar een veel
breder publiek. Wie heeft zich niet al eens geërgerd aan rondhangende
buurtkinderen, of zich zorgen gemaakt om een tiener die wel erg veel tijd
doorbrengt met ‘hangen’?
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Voor het onderzoek maakte ik gebruik van informatie die is verzameld
onder ruim 800 Nederlandse jongeren uit Den Haag (11 tot 20 jaar oud,
verzameld in het SPAN project; www.spanproject.nl) en onder ruim 16.000
Amerikaanse jongeren (10 tot 17 jaar oud, verzameld in het PROSPER
project). Deze jongeren werden benaderd via de middelbare school waar ze
op dat moment waren ingeschreven.

Inhoud van dit boek
In mijn proefschrift heb ik geprobeerd om de relatie tussen rondhangen
en jeugdcriminaliteit verder uit te werken. Dat heb ik gedaan door
mogelijke verklaringen voor deze relatie te onderzoeken, door nieuwe
methoden te gebruiken om de relatie beter te toetsen en door te zoeken naar
omstandigheden die de relatie specificeren: bijvoorbeeld, is het risico op
criminaliteit groter wanneer jongeren rondhangen op straat dan wanneer ze
rondhangen in een park?
Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, geeft een samenvatting van de ver
klaringen die ik heb gevonden voor de relatie tussen rondhangen en crimi
naliteit. In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe methode besproken die ik heb
gebruikt om de tijdsbesteding van jongeren in kaart te brengen. Het gaat
om een soort dagboek: een misdaaddagboek. In de hoofdstukken 4, 5 en
6 worden omstandigheden besproken waaronder rondhangen sterker, of
juist minder sterk, samenhangt met criminaliteit. Hoofdstuk 4 gaat over
functionele locaties (op straat, in een park, in het winkelcentrum), hoofdstuk
5 over rondhangen in achterstandsbuurten en hoofdstuk 6 over rondhangen
met ‘verkeerde’ vrienden. In hoofdstuk 7 staan de praktische implicaties
van de onderzoeksresultaten centraal. Daarbij wordt specifiek ingegaan
op het inrichten van hangplekken door gemeenten. Het laatste hoofdstuk,
hoofdstuk 8, geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten.
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Hoofdstuk Twee.
Waarom hangt rondhangen samen
met criminaliteit?
Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
Hoeben, Evelien M., en Frank M. Weerman. (2016). Why is involvement in unstructured
socializing related to adolescent delinquency? Geaccepteerd voor publicatie in Criminology.

Waarom hangt rondhangen samen
met criminaliteit?
Jongeren die meer tijd doorbrengen met ‘rondhangen’, raken vaker betrokken
bij criminaliteit. Dat is al in diverse onderzoeken aangetoond. Maar waarom
is dat eigenlijk zo? Criminologen Evelien Hoeben en Frank Weerman
van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
onderzochten vier verschillende verklaringen om hier antwoord op te geven.
Ze deden dat op basis van interviews met ruim 600 Nederlandse jongeren.

Vier verklaringen
Veel jongeren hangen regelmatig rond. Op straat, in een speelparkje in de
buurt, of bij vrienden thuis. Een groot internationaal onderzoek (onder
jongeren in Europa en Noord- en Zuid-Amerika) laat zien dat 75 procent
van alle jongeren ten minste één keer per week rondhangt.
Rondhangen is dus een hele normale en populaire tijdsbesteding, die boven
dien kan bijdragen aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Toch
wordt het ook vaak geassocieerd met criminaliteit. Onderzoek toont aan
dat rondhangen inderdaad samenhangt met vandalisme, geweld, diefstal,
alcoholgebruik en drugsgebruik. Waarom is dat zo? Daarvoor zijn vier
mogelijke verklaringen te bedenken.

Verklaring 1: Gelegenheid
Als jongeren met een groepje rondhangen, is er geen sprake van een
‘gestructureerde activiteit’. Elke activiteit kan worden onderbroken op het
moment dat er zich iets spannenders voordoet. Daarnaast zijn er vaak geen
volwassenen aanwezig en is er dus weinig toezicht op wat de jongeren doen.
Met andere woorden: als een jongere veel rondhangt, zal hij vaker in de
9

Hoofdstuk Twee

gelegenheid zijn om criminaliteit te plegen. Er is immers tijd voor en weinig
controle.

Verklaring 2: Blootstelling aan groepsprocessen die motiveren
tot criminaliteit
Jongeren leren van elkaar wat cool is en wat niet cool is. Dat leren ze door de
reacties van leeftijdsgenoten op hun gedrag. Als jongeren tegen een vuilnis
bak schoppen en hun vrienden moeten daar om lachen, dan zullen ze het
sneller weer doen. Maar als hun vrienden zouden reageren met ‘Hee, dat
is niet tof!’, dan doen ze het waarschijnlijk niet opnieuw. Dit ‘leren door de
reacties van anderen’, staat in de wetenschappelijke literatuur bekend als
‘reinforcement’ (versterking).
Adolescenten zijn, in vergelijking met kinderen en volwassenen, erg gevoelig
voor groepsdruk. Adolescenten zullen sneller doen ‘wat de groep doet’, ook
als ze dat gedrag eigenlijk niet goedkeuren. Dat doen ze bijvoorbeeld, omdat
ze bang zijn dat vrienden hen niet leuk of aardig vinden als ze niet meedoen
met de groep.
Rondhangen stelt jongeren bloot aan deze twee groepsprocessen: positieve
reacties van leeftijdsgenoten op criminaliteit (reinforcement) en druk om te
doen wat de groep doet (conformering). Dat kan leiden tot een groter risico
om te vervallen in criminaliteit.

Verklaring 3: Aanleren van ‘verkeerde’ normen
Tijdens de puberteit ontdekken jongeren dat ze niet altijd hoeven te doen
wat hun ouders en leraren zeggen. Ze ontdekken dat ze, in sommige situaties,
hun eigen regels mogen maken. Als ze veel van hun vrije tijd doorbrengen
met leeftijdgenoten zonder dat daar een volwassene bij aanwezig is, dan is de
kans groter dat ze eigen regels maken die tegen de regels van de maatschappij
ingaan. Daardoor bestaat het risico dat jongeren die veel rondhangen gaan
denken dat criminaliteit ‘eigenlijk best wel ok is’.
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Verklaring 4: Verkeerde vrienden
Vanuit onderzoek naar hobby’s van jongeren weten we dat jongeren met
een gestructureerde tijdsbesteding zoals voetbal of vioolles, meer ‘brave’
vrienden hebben: vrienden die weinig bij criminaliteit betrokken zijn. Als
je dit omdraait, kun je denken dat jongeren die hun vrije tijd doorbrengen
met rondhangen, meer vrienden maken onder ‘foute’ jeugd: vrienden die bij
criminaliteit betrokken zijn. Omgang met verkeerde vrienden vergroot de
kans dat jongeren zelf overgaan tot crimineel gedrag.

Onderzoek onder Nederlandse jongeren
Om te achterhalen welke van deze verklaringen het belangrijkst is, gingen de
onderzoekers in gesprek met ruim 600 scholieren van middelbare scholen
in Den Haag en omgeving. Scholieren van het VMBO deden mee, maar ook
scholieren van praktijkscholen, HAVO en VWO.
Aan de scholieren werd gevraagd of ze betrokken waren geweest bij
bijvoorbeeld brandstichting, diefstal, bekladding of mishandeling. Hierop
leken ze eerlijk antwoord te geven: een aantal van hen gaf aan dat ze be
trokken waren geweest bij zulke overtredingen. Om het rondhangen in kaart
te brengen werd de leerlingen gevraagd wat ze hadden gedaan in vier recente
dagen. Per uur werd gevraagd: “Wat deed je?”, “Waar was je” en “Wie waren
daar nog meer bij?”.

Waarom hangt rondhangen samen met criminaliteit?
Vooral gelegenheid (Verklaring 1), aanleren van verkeerde normen (Ver
klaring 3) en omgang met verkeerde vrienden (Verklaring 4) blijken
belangrijk bij waarom rondhangen leidt tot criminaliteit. Jongeren die meer
gaan rondhangen, zijn vaker ‘in de verleiding’ om bijvoorbeeld iets uit een
winkel te stelen of iemand te slaan. Ook worden ze positiever ten opzichte
van criminaliteit: ze vinden het bijvoorbeeld oké als iemand van hun leeftijd
iets steelt, kapot maakt of bekladt met graffiti. En ze geven vaker aan dat hun
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vrienden betrokken zijn bij criminaliteit. Dit verklaart weer de mate waarin
ze aangeven zelf betrokken te zijn geweest bij criminaliteit.
Dus waarom hangt rondhangen samen met criminaliteit? Doordat jongeren
meer gaan rondhangen, gaan ze vaker om met criminele vrienden. Dat zorgt
er weer voor dat ze vaker in de verleiding komen om criminaliteit te plegen
en dat ze verkeerde normen aanleren. Deze processen verklaren samen voor
een groot deel de verschillen en veranderingen in jeugdcriminaliteit bij de
onderzochte jongeren.

Langetermijngevolgen van rondhangen
Tot dusver werd vooral gedacht dat rondhangen gelegenheid gaf tot crimi
naliteit en dat veel rondhangen daarom leidt tot crimineel gedrag. Dit onder
zoek laat zien hoe belangrijk de rol is van de vrienden met wie jongeren
rondhangen. Ook laat het onderzoek zien dat rondhangen niet alleen op
de korte termijn het gedrag van jongeren beïnvloedt, maar ook op de lange
termijn: Als jongeren veel rondhangen, gaan ze criminaliteit meer acceptabel
vinden. Dat verhoogt op de lange termijn hun risico op daderschap.
Dit betekent niet dat ouders hun kinderen moeten thuishouden. De meeste
jongeren hangen met enige regelmaat rond en heel vaak leidt dat niet tot
crimineel gedrag. Wel bevestigt dit onderzoek hoe belangrijk het is dat
ouders niet alleen weten wat hun kinderen doen en waar ze uithangen, maar
ook dat ze weten met wie hun kinderen omgaan.
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Misdaaddagboeken
Dit hoofdstuk is gepubliceerd als:
Bernasco, Wim, en Evelien M. Hoeben. (2014). Misdaaddagboeken.
Kennislink: http://www.kennislink.nl/publicaties/misdaaddagboeken.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
Averdijk, Margit, en Wim Bernasco. (2014). Testing the situational explanation of victimi
zation among adolescents. Journal of Research in Crime and Delinquency 52(2): 151-180.
Bernasco, Wim, Stijn Ruiter, Gerben J.N. Bruinsma, Lieven Pauwels, en Frank M. Weerman.
(2013). Situational causes of offending: A fixed-effects analysis of space-time budget
data. Criminology 51(4): 895-926.
Hoeben, Evelien M., Wim Bernasco, Frank M. Weerman, Lieven Pauwels, en Sjoerd van
Halem. (2014). The space-time budget method in criminological research. Crime Science
3(12): 1-15.

Misdaaddagboeken
Zelfs voor onverbeterlijke criminelen is misdaad geen dagtaak. Ze plegen af
en toe een misdrijf, maar houden zich meestal aan de wet. Ook bij mensen
die regelmatig slachtoffer worden van misdrijven gaat het om incidenten.
Ze worden niet continu door criminelen belaagd. Blijkbaar roepen sommige
situaties misdaden op. Wat kenmerkt die situaties? Onderzoekers van het
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
zochten het uit. Met een dagboek in de hand vroegen ze jongeren het hemd
van het lijf over hoe zij de afgelopen dagen hadden doorgebracht. Wat
waren hun bezigheden, waar vonden die plaats en met wie? Ook vroegen de
onderzoekers aan de jongeren of zij op die dagen als dader of als slachtoffer
bij misdrijven betrokken waren geweest.
De interviewers van het NSCR gingen op bezoek bij klas 1 en klas 4 van
een aantal middelbare scholen in Den Haag en omgeving (praktijkscholen,
VMBO, HAVO en VWO), en voerden vraaggesprekken met individuele
leerlingen. Ze vroegen de leerlingen het hemd van het lijf over elk uur van
vier recente dagen: een vrijdag, een zaterdag en twee andere doordeweekse
dagen. “Waar was je?”, “Wat is dat voor locatie?”, “Wat deed je?”, “Wie waren
er nog meer bij?”. Op deze manier werd van elke leerling een gedetailleerd
dagboek in kaart gebracht.
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Tijdsbesteding over 24 uur, van uur tot uur, door Haagse jongeren op doordeweekse
dagen

Bovenstaand figuur laat zien hoe deze Haagse jongeren hun doordeweekse
dagen besteden. Om het eenvoudig te houden zijn afzonderlijke activiteiten
(bijvoorbeeld ontbijten, studeren, tv kijken) en locaties (bijvoorbeeld thuis,
school, winkelcentrum) in zes categorieën ingedeeld: school, werk, familie,
leeftijdsgenoten, slapen, en overige activiteiten. De hoogte van de lijnen laat
op elk uur zien waar jongeren op dat moment mee bezig zijn. Zo blijkt op
doordeweekse dagen 20 procent van de jongeren om zeven uur ’s ochtends
nog te slapen, en zit ruim 80 procent om negen uur op school. In de ochtend
zijn de meeste jongeren op school. Naarmate de middag vordert besteden ze
meer tijd aan activiteiten in het gezin of met leeftijdsgenoten. In het weekend
ziet de tijdsbesteding er natuurlijk heel anders uit. Dan slapen ze uit en gaan
ze niet naar school.

Misdaaddagboek
Maar dat was nog niet alles. De interviewers wilden nog meer weten over
wat er gebeurd was in die 96 uren. “Dronk je alcohol?”, “Gebruikte je drugs?”,
“Had je een wapen bij je?”. “Heeft iemand jou bedreigd, geslagen, geschopt,
18
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of op een andere manier mishandeld?”, “Heeft iemand iets van je vernield
of gestolen?” Ook vroegen de onderzoekers of ze zelf misschien bedreigd,
mishandeld, vernield of gestolen hadden. Van alles werd precies genoteerd
op welke dagen en op welke uren het was gebeurd, waar het was en wie
erbij waren. Het spreekt vanzelf dat de gesprekken tussen leerlingen en
interviewers in afzondering plaatsvonden!
Hoewel de leerlingen geen zware misdrijven meldden, zoals overvallen of
inbraken, waren zij bij nogal wat misdrijven betrokken geweest. Zij pleegden
in de vier dagboekdagen in totaal 104 misdrijven en waren 63 keer slachtoffer
geworden van een misdrijf. De incidenten betroffen vooral mishandeling en
vernieling, en sporadisch eenvoudige diefstal, dus diefstal zonder braak of
geweld.

Riskante situaties
Omdat de onderzoekers de gebeurtenissen van vier dagen zo nauwkeurig in
het dagboek hadden vastgelegd (“Waar was je?”, “Wat deed je?”, “Wie waren
er bij?”, “Had je alcohol gedronken?”, enzovoorts) konden de uren waarin de
jongeren een misdrijf pleegden of slachtoffer werden van een misdrijf, goed
vergelijken met de uren waarin dat niet gebeurde. Zo konden ze vaststellen
wat riskante situaties zijn.

Situationele kenmerken en daderschap en slachtofferschap van misdrijven
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Bovenstaand figuur laat zien welke situaties riskant zijn voor slachtofferschap
en voor daderschap, uitgedrukt in het aantal delicten per 1000 uren in
die situatie. Uit de lange rode balk aan de linkerkant blijkt dat jongeren
gemiddeld ruim 5 keer slachtoffer worden per 1000 uren waarin ze alcohol
drinken. Per 1000 uren zonder alcohol (de kortere roze balk direct er onder)
is dat nog minder dan 1 keer. Alcohol verhoogt de kans op slachtofferschap
dus aanzienlijk. Voor cannabis lijkt dat niet te gelden. In ieder geval werd
niemand slachtoffer tijdens de (schaarse) uren waarin cannabis werd
gebruikt.
Het dragen van wapens lijkt geen bescherming te bieden, want wanneer
jongeren een wapen op zak hebben is de kans veel groter om slachtoffer
te worden (ruim 4 keer per 1000 uren) dan wanneer ze geen wapens bij
zich hebben (minder dan 1 per 1000 uren). Andere kenmerken van de
situatie die de kans op slachtofferschap vergroten zijn de aanwezigheid
van leeftijdsgenoten, de afwezigheid van volwassenen, aanwezig zijn in de
openbare ruimte en het verrichten van ‘ongestructureerde’ activiteiten, zoals
rondhangen.
De rechterkant van het figuur laat zien dat het risico om als dader bij een
misdrijf betrokken te raken groter is dan de kans om slachtoffer te worden. De
blauwe balken zijn namelijk langer dan de rode. Maar de kans op daderschap
hangt wel met dezelfde factoren samen als de kans op slachtofferschap. De
donkerblauw gekleurde balken zijn bijna overal veel langer dan de lichtblauw
gekleurde balken. De kans om als dader bij een misdrijf betrokken te raken
is dus ook groter als je een wapen draagt, alcohol gebruikt, als je met
leeftijdsgenoten bent, als je zonder volwassenen bent, als je in de openbare
ruimte bent en als je ‘rondhangt’.

Zowel dader als slachtoffer
De meest opzienbarende bevinding die de onderzoekers deden gaat over de
samenhang tussen daderschap en slachtofferschap. Wie een misdrijf pleegt
is in datzelfde uur vaak ook slachtoffer, en slachtoffers zijn vaak ook daders
tijdens hetzelfde uur. Het verband tussen daderschap en slachtofferschap
20
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was al wel eerder vastgesteld in ander onderzoek, maar nog niet eerder was
gebleken dat dit voor een belangrijk deel komt doordat jongeren nog binnen
hetzelfde uur zowel dader als slachtoffer worden.
Slachtoffer in uur

Dader in uur

Nee

Ja

Totaal

Nee

90288

33

90321

Ja

74

30

104

Totaal

90362

63

90425

Daderschap en slachtofferschap in 90426 wakende uren

Bovenstaande tabel laat zien, dat van alle in de dagboeken genoteerde uren
dat de leerlingen niet sliepen (dat waren er 90425), er 104 uren waren waarin
ze een misdrijf pleegden en 63 waarin ze slachtoffer werden. In 30 uren waren
zij zowel dader als slachtoffer in hetzelfde uur. Dit betekent dat de kans op
slachtofferschap veel groter is als je in hetzelfde uur dader bent (namelijk 29
procent) dan als je dat niet bent (0,04 procent), en dat de kans op daderschap
veel groter is als je in het zelfde uur slachtoffer bent (namelijk 48 procent)
dan als je dat niet bent (namelijk 0,08 procent).
Mishandeling komt verreweg het meest voor. In 28 van de 30 uren waarin
daderschap en slachtofferschap samen voorkwamen was de jongere zowel
dader als slachtoffer van mishandeling. Het ligt voor de hand om te vermoeden
dat dit vechtpartijen zijn waar beide personen tegelijkertijd dader en
slachtoffer zijn, maar dat hoeft niet. Iemand kan een voorbijganger in elkaar
slaan en even later zelf door een ander te grazen genomen worden. In de 33
gevallen van eenzijdig slachtofferschap was geweld iets minder dominant: 11
mishandelingen, 10 bedreigingen, 9 diefstallen en 3 vernielingen.

Smartphones
Er blijven nog veel vragen onbeantwoord over de situaties waarin misdrijven
ontstaan. Waarschijnlijk maken onderzoekers in de toekomst bij dit soort
onderzoek meer gebruik van smartphones. Met een eenvoudige app kunnen
jongeren dan zelf hun activiteiten bijhouden en speciale gebeurtenissen
rapporteren.
21
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Bovendien kunnen, uiteraard met toestemming, veel zaken automatisch
geregistreerd worden. Zo kan de geografische locatie van de jongeren auto
matisch worden bijgehouden. Dat is voor de respondenten zelf eenvoudiger
en prettiger, en bespaart de onderzoekers tijd en geld. Smartphones bieden
daarnaast nog veel mogelijkheden met bijvoorbeeld foto’s, films, geluid en
sociale media. Waarschijnlijk is het niet eens zo moeilijk om gemotiveerde
deelnemers te vinden voor een dergelijk onderzoek. Veel jongeren gebruiken
hun smartphone immers toch al de hele dag, en met hetzelfde doel: aan
anderen vertellen waar ze zijn, wat ze doen en met wie!
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Locatie van rondhangen
Dit hoofdstuk is gepubliceerd als:
Hoeben, Evelien M. (2013). Rondhangen en jeugdcriminaliteit: Veel rondhangen op straat
stimuleert crimineel gedrag onder jongeren. Kennislink: http://www.kennislink.nl/
publicaties/rondhangen-en-jeugdcriminaliteit.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op:
Hoeben, Evelien M., en Frank M. Weerman. (2014). Situational conditions and adolescent
offending: Does the impact of unstructured socializing depend on its location? European
Journal of Criminology 11(4): 481-499.
Weerman, Frank M., Wim Bernasco, Gerben J.N. Bruinsma, en Lieven Pauwels. (2013).
When is spending time with peers related to delinquency? The importance of where,
what, and with whom. Crime and Delinquency, 10.1177/0011128713478129.

Locatie van rondhangen
Rondhangende jongeren plegen vaker criminaliteit dan jongeren die nooit
rondhangen, dat is al langer bekend. Maar maakt het ook uit waar jongeren
rondhangen? Zorgt rondhangen op straat bijvoorbeeld meer voor crimineel
gedrag dan rondhangen in een winkelcentrum? Onderzoekers van het
Neder
lands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
onderzochten dit op basis van tijdsbestedingsonderzoek onder ruim 600
Nederlandse jongeren.
Jongeren vinden contacten met leeftijdsgenoten belangrijk en ze brengen
dan ook een groot deel van hun vrije tijd door met leeftijdsgenoten. Meestal
is dit vooral gezellig en bovendien helpt het jongeren bij het ontwikkelen
van sociale vaardigheden en empathie. De omgang met leeftijdsgenoten
geeft jongeren een gevoel van eigenwaarde tijdens een turbulente levensfase;
een periode waarin ze zich losmaken van hun ouders en een eigen identiteit
ontwikkelen.
In bepaalde situaties kan omgang met leeftijdsgenoten echter criminaliteit
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een groepje jongens
elkaar uitdaagt om een rotje door de brievenbus te gooien.

Structuur in rondhangen
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk in welke situaties bepaalde
activiteiten van jongeren tot criminaliteit leiden, en welke situaties relatief
ongevaarlijk zijn. De laatste jaren heeft onderzoek wel aangetoond dat het
doorbrengen van tijd met vrienden vooral tot criminaliteit leidt wanneer
er sprake is van een ongestructureerde activiteit (bijvoorbeeld ‘hangen’) en
wanneer er geen toezicht is van autoriteitsfiguren, zoals ouders, docenten of
sportcoaches.
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Aan de andere kant blijkt virtueel contact met vrienden (via de telefoon of
het internet) niet samen te hangen met criminaliteit, net als tijd die jongeren
onderling doorbrengen met een gestructureerde activiteit (zoals sporten), of
tijd die jongeren onderling doorbrengen onder toezicht van een volwassene.
Maar naar de rol van locaties is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Zou
het ook uitmaken waar jongeren elkaar ontmoeten om samen te ‘hangen’.
Hoewel er bij ‘hangjongeren’ vaak wordt gedacht aan jongeren die op straat
hangen, zijn er ook andere locaties te bedenken waar jongeren graag tijd
doorbrengen, zoals het winkelcentrum, cafés of sportkantines. In sommige
locaties is meer sociale controle dan in andere locaties. Dit kan gevolgen
hebben voor het gedrag van de jongeren die veel tijd doorbrengen in die
locaties.

Sociale controle op locaties
De mate van sociale controle die in een locatie aanwezig is, hangt af van
de mate waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor een locatie.
Mensen voelen zich bijvoorbeeld heel verantwoordelijk voor wat er in hun
huis gebeurt. Ze houden goed in de gaten dat daar geen vreemden binnen
komen, dat er niets gestolen wordt en dat er geen spullen kapot gemaakt
worden. Ook voor wat er op de werkplek gebeurt voelen veel mensen zich
verantwoordelijk.
De straat is een ander verhaal. Sommige mensen zullen ingrijpen als ze
zien dat iemand een fiets steelt, of als ze zien dat een groepje jongeren een
vuilnisbak kapot maakt. Andere mensen trekken zich daar weinig van aan.
Over het algemeen geldt: Naarmate meer mensen toegang hebben tot een
locatie, voelen minder mensen zich verantwoordelijk voor die locatie. Dat
betekent dat er veel sociale controle is in privé locaties zoals woningen;
wat minder controle in semi-openbare locaties, zoals een voetbalclub, een
bioscoop of openbaar vervoer; en weinig controle in openbare locaties, zoals
straten, veldjes en winkelcentra.
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Op locaties waar weinig controle is, kunnen jongeren meer hun eigen gang
gaan en makkelijker criminaliteit plegen. Er is immers minder toezicht.
We verwachtten daarom dat rondhangen in openbare locaties sterker samen
hangt met criminaliteit dan rondhangen in semi-openbare of privé locaties.
We hebben dit onderzocht voor de volgende locaties: recreatie- en uitgaans
gelegenheden (bijvoorbeeld een kroeg of bioscoop), openbaar vervoer (bij
voorbeeld in de bus of tram), overige semi-openbare ruimtes (zoals scholen
en verenigingen), en openbare ruimtes zoals straten, winkelcentra en open
ruimten (bijvoorbeeld een industrieterrein, voetbalveld of park).

Tijdsbestedingsonderzoek
Om te onderzoeken op welke locaties ‘rondhangen’ samenhangt met crimi
naliteit, hebben we ruim 1200 interviews gehouden onder jongeren van 12 tot
20 jaar. In totaal deden 615 jongeren mee aan het onderzoek. Zij zijn elk twee
keer geïnterviewd: één keer in het schooljaar van 2008-2009 en één keer in
het schooljaar van 2010-2011. We hebben de jongeren gevraagd of ze zich in
het schooljaar voorafgaande aan het interview schuldig hadden gemaakt aan
bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, brandstichting, bekladding of beroving.
Uit eerder onderzoek blijkt dat de meeste jongeren redelijk eerlijk zijn over
hun gedrag, als ze weten dat hun antwoorden anoniem blijven. Dat lijkt ook
te gelden voor jongeren uit dit onderzoek. Een deel van hen gaf namelijk
aan dat ze betrokken waren geweest bij overtredingen, waaronder zwaardere
delicten zoals inbraak en beroving. Dat betekent dat ze zich niet schaamden
om dit tijdens het interview aan te geven.
Voor het in kaart brengen van het rondhanggedrag van de jongeren hebben
we een speciale methode gebruikt. Met deze methode werd de jongeren
over vier voorafgaande dagen voor elk uur gevraagd wat ze hadden gedaan,
met wie ze waren en op wat voor locatie dat was. De jongeren mochten hun
agenda en telefoon gebruiken als geheugensteuntje.
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Tachtig procent van de jongeren hangt rond
Allereerst viel ons op dat rondhangen heel veel voorkomt: ongeveer 80
procent van de onderzochte jongeren doet dat wel eens. Het verschilt echter
sterk per persoon hoeveel er wordt rondgehangen. De onderstaande figuur
laat zien dat 52 van de ondervraagde nooit rondhing tijdens de vier dagen
waarover ze werden geïnterviewd, terwijl 31 van de ondervraagde jongeren
wel 10 uur rondhing en sommigen nog veel meer.

Rondhanggedrag van respondenten, spreiding van het aantal uren rondhangen in 4
dagen over alle respondenten.

Onderstaande figuur laat zien dat rondhangen vaak gebeurt op straat:
ongeveer 27 procent van het aantal uren rondhangen werd doorgebracht op
straat. Andere populaire locaties zijn thuis of bij vrienden thuis, recreatie- en
uitgaansgelegenheden en in het openbaar vervoer (bijvoorbeeld in de tram).

Populariteit van locaties om rond te hangen, uitgedrukt in percentage van totale
uren rondhangen over alle respondenten.
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Ons onderzoek bevestigt dat rondhangen samenhangt met criminaliteit:
jongeren die tussen het schooljaar 2008-2009 en het schooljaar 2010-2011
meer uren waren gaan rondhangen, pleegden ook meer criminaliteit. Omdat
rondhangen zo’n populaire activiteit blijkt te zijn, is het des te belangrijker
dat we meer weten over de condities waaronder het samenhangt met
criminaliteit.

Maakt het uit waar jongeren rondhangen?
Rondhangen in winkelcentra lijkt relatief onschuldig te zijn. Uit onze
resultaten blijkt dat jongeren die veel tijd rondhangen in winkelcentra
minder vaak criminaliteit plegen dan jongeren die op de andere onderzochte
locaties rondhangen. Daarentegen vonden we dat jongeren die veel uren
rondhangen op straat, in het openbaar vervoer en in open ruimten (zoals
veldjes of parken) duidelijk vaker criminaliteit plegen.
Als we alleen kijken naar verschillen tussen jongeren, dan bestaat het gevaar
van een ‘selectie-effect’. Het kan namelijk zo zijn dat criminele jongeren
liever rondhangen in het openbaar vervoer en op straat dan in winkelcentra.
Daardoor lijkt het net of rondhangen op straat sterk samenhangt met
criminaliteit, terwijl eigenlijk criminele jongeren deze locatie gewoon vaker
‘selecteren’ als plek om te hangen.
Om hiervoor te controleren, hebben we gekeken naar veranderingen over tijd:
we hebben de antwoorden van het tweede interview (in 2010-2011) vergeleken
met de antwoorden van dezelfde jongere tijdens het eerste interview (in
2008-2009). Daaruit bleek dat jongeren die tussen de twee interviews meer
waren gaan rondhangen op straat, in open ruimten (zoals veldjes of parken)
of in recreatie- en uitgaansgelegenheden, ook méér criminaliteit waren gaan
plegen. Dat effect vonden we niet voor de andere drie locaties (overige semiopenbare locaties zoals verenigingen; winkelcentra; en openbaar vervoer).
Er is dus niet (alleen maar) een selectie-effect: als jongeren meer gaan
rondhangen op straat, in open ruimten of in recreatie-en uitgaansgelegenheden,
dan neemt het risico dat ze betrokken raken bij criminaliteit toe.
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Kinderen dan maar thuishouden?
Betekent dit dat ouders hun kinderen thuis moeten houden om ze te
behoeden voor criminaliteit? De resultaten geven aan dat dit niet zo is.
Rondhangen is een populaire activiteit onder jongeren en lang niet in alle
gevallen gerelateerd aan crimineel gedrag.
Het lijkt meer nodig dat ouders zicht houden op hoe hun kinderen tijd
doorbrengen met vrienden (activiteit), waar ze die tijd doorbrengen
(locatie) en of er volwassenen aanwezig zijn (toezicht). Uit ons onderzoek
blijkt bijvoorbeeld dat jongeren beter bij vrienden thuis af kunnen spreken
dan ergens op een straathoek. En als een groepje dan toch graag op straat
afspreekt, kan dat beter een straat in het winkelcentrum zijn dan een straat
in een willekeurige woonwijk.
Bovendien zijn niet alle jongeren even gevoelig voor invloeden van de
straat. Impulsieve jongeren zullen bij een gebrek aan controle misschien
sneller overgaan tot criminaliteit, omdat de gelegenheid zich voordoet. Voor
jongeren met meer zelfdiscipline maakt het misschien niet uit hoeveel tijd
ze doorbrengen met rondhangen (op straat). Dit moet nog verder worden
onderzocht.

Vergroten van sociale controle
Ouders en scholen, maar ook winkeliers en caféhouders, hebben een
belangrijke signaleringsfunctie voor activiteiten van jongeren. Ouders en
scholen kunnen erop toezien met wie jongeren rondhangen en waar ze dat
doen. Winkeliers en caféhouders kunnen actieve controle uitvoeren door
aan (rondhangende) jongeren te laten merken dat er op hen gelet wordt.
Voorlichting aan deze groepen over de risico’s van bepaalde (naschoolse)
activiteiten kan daarom bijdragen aan het tegengaan van jeugdcriminaliteit.
Een interventie die meer op grote schaal van belang is, heeft te maken met
stedenbouw. Begin jaren ‘70 wees de architect Oscar Newman erop dat we
bij het bouwen van flats en appartementencomplexen moeten letten op het
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aantal ramen dat op straat uitkijken. Als we ervoor zorgen dat er in wijken
altijd voldoende ramen en balkons uitzicht hebben op straat, voelen hang
jongeren zich meer gecontroleerd en dan zullen ze misschien minder snel
criminaliteit plegen.
Gelukkig zijn al veel Nederlandse gemeenten actief bezig met beleidsvorming
rondom hangplekken, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Crimi
naliteitspreventie en Veiligheid. Zicht houden op hangjongeren is belangrijk,
niet alleen voor het terugdringen van overlast, maar ook voor het terugdringen
van de gevolgen van crimineel gedrag voor de jongeren zelf.
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Unstructured socializing, neighborhood disadvantage, and adolescent delinquency.
Onder revisie bij Journal of Research in Crime and Delinquency.

Rondhangen in achterstandsbuurten

Nederlandse achterstandswijken, of ‘probleemwijken’, staan de laatste jaren
prominent op de politieke agenda. Deze wijken worden in verband gebracht
met allerlei sociale problemen, zoals werkloosheid, gebrekkige inburgering,
criminaliteit en overlast door hangjongeren. Er wordt echter weinig rekening
mee gehouden dat jongeren die in die achterstandsbuurten wonen, daar
misschien helemaal niet rondhangen.
Evelien Hoeben, criminologe en promovenda bij het Nederlands Studie
centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, onderzocht de samenhang
tussen achterstandsbuurten, hangjongerenproblematiek en jeugdcriminali
teit. De resultaten die hier worden gepresenteerd, moeten worden gezien als
voorlopige bevindingen. De studie is op dit moment onder revisie bij Journal
of Research in Crime and Delinquency.
In een groot onderzoek onder ruim 600 scholieren van middelbare scholen
in Den Haag, is jongeren gevraagd waar en hoe vaak ze rondhangen. Dat
gebeurde met een hele gedetailleerde kaart. De onderstaande figuur laat de
gemeente Den Haag zien, met daarin een deel van de kaart die werd gebruikt
voor het onderzoek. De locaties waar jongeren rondhingen werden in beeld
gebracht tot op 200 bij 200 meter nauwkeurig. Het vlakje Z32 is bijvoorbeeld
zo’n gebied van 200 bij 200 meter.
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Jongeren hangen veel rond buiten hun
eigen woonbuurt
Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde jongeren vrij veel rondhangen
buiten hun eigen woonbuurt. Van alle uren die de Haagse scholieren rond
hangen, wordt 25 procent binnen de eigen buurt doorgebracht en 75 procent
daarbuiten.
Ongeveer 35 procent van de tijd wordt doorgebracht binnen een straal van
een kilometer rond het huis, 30 procent van de tijd wordt doorgebracht in
een gebied dat 1 tot 3 kilometer van huis weg ligt en ongeveer 30 procent van
de tijd hangen jongeren nog verder van huis rond.
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Als jongeren buiten hun eigen woonbuurt een hangplek kiezen dan is dat
meestal in een achterstandsbuurt. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar buurten
waar veel bewoners werkloos zijn, waar veel rotzooi op straat ligt en waar
relatief veel hoogbouw is.

Rondhangen in achterstandsbuurten stimuleert
jeugdcriminaliteit
Vanuit de sociale desorganisatietheorie en de broken windows theorie wordt
een buurt gezien als ‘achterstandsbuurt’ als er sprake is van één of meer van
de volgende kenmerken: hoge bevolkingsdichtheid (veel mensen die wonen
in een klein gebied), veel hoogbouw (zoals flats), lage sociaal economische
status (veel bewoners hebben een laag inkomen, zijn werkloos of hebben
een uitkering en er zijn relatief meer huurwoningen dan koopwoningen),
veel bewoners zijn allochtoon, er zijn veel één-ouder gezinnen en er ligt veel
rotzooi op straat (zoals sigarettenpeuken of lege blikjes).
In zulke buurten zijn bewoners vaak minder bezig met wat er op straat
gebeurt. Ze houden minder toezicht. Dat kan er voor zorgen dat de jongeren
die daar rondhangen meer criminaliteit plegen: ze voelen zich vrij om te
doen wat ze willen, omdat mensen minder op hen letten.
In deze studie is onderzocht of rondhangen in dergelijke buurten (met
bijvoorbeeld hoge bevolkingsdichtheid en veel werkloosheid) inderdaad
sterker gerelateerd is aan criminaliteit. De resultaten laten zien dat vooral
één buurtkenmerk van belang is: de mate van collectieve effectiviteit.
Collectieve effectiviteit heeft betrekking op de mate waarin buurtbewoners
sociale controle kunnen en willen uitvoeren; of ze voldoende betrokkenheid
bij de buurt en voldoende steun van andere buurtbewoners voelen om actief
te zorgen dat de buurt een prettige plek is.
Rondhangen in buurten met weinig collectieve effectiviteit is sterker gerelateerd
aan criminaliteit dan rondhangen in andere buurten. Dat is ook zo als we alleen
kijken naar de tijd die jongeren rondhangen buiten hun eigen woonbuurt.
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De andere kenmerken van buurten blijken minder belangrijk te zijn. Het lijkt
dus niet uit te maken of jongeren rondhangen in buurten waar sprake is van
hoge werkloosheid, of waar veel rotzooi op straat ligt.

Wonen in een achterstandsbuurt
Is het wonen in een achterstandsbuurt überhaupt van invloed op de mate
waarin jongeren betrokken zijn bij criminaliteit? In het onderzoek zijn
verschillende buurtkenmerken onder de loep genomen; sociaal economische
status (huurhuizen, lage inkomens, werkloosheid, uitkeringen), etnische
diversiteit, mobiliteit, één-ouder gezinnen, bevolkingsdichtheid, hoogbouw,
collectieve effectiviteit en rotzooi op straat. Niet één van deze kenmerken lijkt
een duidelijke invloed te hebben op het criminele gedrag van de jongeren uit
die buurt. Daarnaast hangen jongeren uit achterstandsbuurten niet meer of
minder rond dan jongeren uit betere buurten.
Dus, voor de onderzochte groep uit Den Haag geldt dat jongeren uit
achterstandsbuurten evenveel rondhangen en even vaak criminaliteit plegen
als jongeren uit andere buurten. Voor het risico op criminaliteit lijkt het dus
niet zozeer uit te maken waar jongeren vandaan komen (hun woonbuurt),
maar wel waar ze rondhangen.

Aanpak van hangjongerenproblematiek
Dit onderzoek maakt duidelijk dat beleidsmakers zich bij de aanpak van
hangjongerenproblematiek misschien niet uitsluitend moeten richten op
jongeren uit een specifieke buurt: jongeren worden steeds mobieler en hun
dagelijkse activiteiten beslaan een gebied dat veel groter is dan de directe
woonomgeving.
Een positieve noot is dat het betrekken van buurtbewoners bij problemen
misschien een directe oplossing biedt voor overlast door hangjongeren.
Het is best eng om een groepje hangjongeren aan te spreken. Veel mensen
vinden het dan prettig als hun buren bijvallen, mocht dat nodig zijn. Als
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buurtbewoners zich meer aantrekken van wat er in hun buurt gebeurt en als
hun relatie met andere buren goed is, zal dat de sociale controle in die buurt
versterken. In zo’n buurt zijn jongeren minder geneigd om rottigheid uit te
halen.
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Rondhangen met verkeerde vrienden
Naarmate jongeren ouder worden, gaan ze steeds meer hun eigen plan
trekken. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze hun eigen vrienden gaan
uitkiezen en meer tijd met die vrienden doorbrengen buiten het zicht van
hun ouders. Ouders maken zich hier vaak zorgen over: wat als hun kinderen
rondhangen met de ‘verkeerde’ vrienden?
Maar wat is er nou eigenlijk zo onwenselijk aan rondhangen met de verkeerde
vrienden? Gek genoeg weten we nog vrij weinig over hoe jongeren elkaars
gedrag precies beïnvloeden. Daarom weten we ook niet door wie jongeren
het meest worden beïnvloed in onwenselijk gedrag zoals drugsgebruik en
criminaliteit.
Onderzoekers Evelien Hoeben en Frank Weerman van het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving hebben dit verder uitge
zocht. Zij werkten daarvoor samen met onderzoekers van Pennsylvania State
University (Verenigde Staten) en maakten gebruik van informatie verzameld
onder Amerikaanse scholieren. De resultaten die hier worden gepresenteerd,
moeten worden gezien als voorlopige bevindingen. De studie is op dit
moment onder revisie bij het tijdschrift Social Forces.

Hoe beïnvloeden jongeren elkaar?
In de literatuur worden verschillende manieren genoemd waarop jongeren
elkaar zouden kunnen beïnvloeden in hun drugsgebruik en criminaliteit:
reinforcement, initiatief nemen, imitatie, en provocatie.
1. Reinforcement. Dit heeft te maken met hoe jongeren reageren op ‘stoere
praat’. Als er veel wordt gelachen over verhalen die te maken hebben
met bijvoorbeeld dronkenschap of vandalisme, gaan jongeren denken
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dat het cool is om zich zo te gedragen. Positieve reacties versterken dus
zulke gesprekken en bijbehorend gedrag. In de literatuur noemen we dit
‘reinforcement’, dat betekent ‘versterking’.
2. Initiatief nemen. Als een groepje samen delicten pleegt, is er meestal één
persoon aan te wijzen die met het idee kwam, die dus het initiatief nam.
Dat geldt ook voor drugsgebruik: één van de aanwezigen heeft drugs
meegenomen, of stelt voor om ze ergens te gaan halen.
3. Imitatie. Jongeren imiteren elkaars gedrag. Vaak gaat dat onbewust.
Als het ‘rolmodel’ in de groep (de oudste, de stoerste, de populairste
groepsgenoot) iets doet, heeft de rest de neiging om dat na te doen.
Het rolmodel hoeft niet eens actief iets voor te stellen. Hij of zij is zich
misschien niet eens bewust van deze functie!
4. Provocatie. Jongeren kunnen elkaars gedrag beïnvloeden door elkaar
uit te dagen of te provoceren: “Dat durf je toch niet!”. Uit angst om
uitgelachen te worden of niet meer bij de groep te horen, doen ze dan
iets wat ze eigenlijk niet willen.

Wie zijn de verkeerde vrienden?
Wie zijn dan de vrienden die positief reageren op stoere verhalen, initiatief
nemen voor criminaliteit of drugsgebruik, fungeren als rolmodel, of anderen
provoceren? Daarvoor zijn een aantal kandidaten aan te wijzen.
Vanuit de literatuur weten we bijvoorbeeld dat oudere vrienden vaak func
tioneren als rolmodel en dat zij ook vaak het initiatief nemen tot criminaliteit.
Zo’n vriend hoeft niet eens heel veel ouder te zijn; een leeftijdsverschil van
één jaar is soms al bepalend. Vrienden die zelf criminaliteit plegen (criminele
vrienden), tolerant zijn ten opzichte van criminaliteit (tolerante vrienden), of
risico’s opzoeken omdat ze het spannend vinden (risico zoekers), zijn meer dan
andere vrienden geneigd om positief reageren op stoere verhalen, initiatief
nemen voor criminaliteit of drugsgebruik, of om andere te provoceren.
Dus, op basis van eerder onderzoek denken we dat ‘verkeerde vrienden’
vrienden zijn die a) ouder zijn, b) zelf criminaliteit plegen, c) tolerant zijn ten
opzichte van criminaliteit, of d) risico’s opzoeken vanwege de spanning. Is
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het dan ook zo dat rondhangen met zulke vrienden het risico op criminaliteit
sterker verhoogt? Die vraag staat centraal in dit onderzoek.

Onderzoek onder Amerikaanse scholieren
Voor het onderzoek zijn ruim 16.000 Amerikaanse jongeren geïnterviewd.
Zij waren 10 tot 17 jaar oud en werden benaderd via hun middelbare school.
Aan deze scholieren werd gevraagd om maximaal 7 van hun beste vrienden
te noemen uit hun eigen schooljaar. Daarna werd hen voor elk van deze
7 vrienden gevraagd: “Hoe vaak hang je buiten schooltijd rond met deze
persoon, waarbij geen volwassenen aanwezig zijn?”
De genoemde vrienden deden zelf ook mee aan het onderzoek. Daarom
hadden de onderzoekers heel veel informatie over de vrienden. In de meeste
andere onderzoeken wordt jongeren gevraagd naar het gedrag en kenmerken
van hun vrienden. Soms vinden jongeren het moeilijk om het gedrag van
hun vrienden te benoemen. Ze weten bijvoorbeeld niet precies hoe vaak hun
vrienden betrokken zijn bij criminaliteit. In dit onderzoek beantwoordden
de vrienden dus vragen over zichzelf.

Hangen jongeren veel rond met
de verkeerde vrienden?
Ter geruststelling van bezorgde ouders: de meeste onderzochte jongeren hingen
vooral rond met ‘gewone’, niet criminele vrienden. Veel jongeren hadden wel
een paar criminele vrienden: 70 procent van de ondervraagde jongeren had
zowel criminele als niet-criminele vrienden, 20 procent had uitsluitend nietcriminele vrienden en 10 procent had uitsluitend criminele vrienden. Het is
niet zeker of deze cijfers ook gelden voor Nederlandse jongeren.
Voor de subgroep van de jongeren die zowel criminele als ‘brave’ vrienden
had, is gevonden dat jongeren relatief vaker rondhangen met hun criminele
vrienden. Misschien dat ze met hun brave vrienden meer gestructureerde
activiteiten ondernemen, zoals voetbal of toneel.
47

Hoofdstuk Zes

Risico op criminaliteit en drugsgebruik
Het risico op criminaliteit is vooral hoog als jongeren rondhangen met
vrienden die zelf criminaliteit plegen. Ook het soort criminaliteit is belang
rijk: Rondhangen met stelende vrienden leidt ertoe dat jongeren zelf meer
gaan stelen. Rondhangen met vrienden die vandalisme plegen leidt ertoe dat
jongeren zelf meer vandalisme gaan plegen. Rondhangen met gewelddadige
vrienden leidt ertoe dat jongeren zelf meer geweld gaan plegen. En ten slotte,
rondhangen met vrienden die drugs gebruiken leidt ertoe dat jongeren zelf
meer drugs gaan gebruiken. Andersom heeft rondhangen met vrienden die
geen drugs gebruiken een positief gevolg: jongeren gaan dan ook zelf minder
drugs gebruiken.
Het is natuurlijk mogelijk dat jongeren tijdens het rondhangen samen met
die vrienden criminaliteit plegen. Het lijkt daardoor alsof rondhangen met
stelende vrienden het risico om zelf te gaan stelen vergroot. Deze mogelijkheid
moet in toekomstig onderzoek verder worden uitgezocht. De Amerikaanse
data bevatten namelijk geen informatie over de situaties waarin criminaliteit
is gepleegd.
De andere kenmerken van vrienden die zijn onderzocht, lijken minder
belangrijk voor het risico op criminaliteit. Rondhangen met oudere vrienden,
risico zoekers, of vrienden die tolerant zijn ten opzichte van criminaliteit
is niet sterker gerelateerd aan criminaliteit dan rondhangen met andere
vrienden.

Advies aan ouders
Rondhangen hangt lang niet altijd samen met drugsgebruik of criminaliteit.
Rondhangen is een erg populaire activiteit: 60 procent van de onder
vraagde Amerikaanse jongeren hangt ten minste één keer per week rond.
Verschillende sociale wetenschappers hebben zelfs gesteld dat rondhangen
belangrijk is voor het ontwikkelen van een identiteit en sociale vaardigheden.
Rondhangen is dus mogelijk een centraal onderdeel in de ontwikkeling
richting volwassenheid.
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Bovendien zijn niet alle jongeren gelijk: sommige jongeren hebben een betere
zelfbeheersing of een sterke afkeer van het overtreden van regels. Voor hen
zal het minder uitmaken hoeveel ze rondhangen, omdat ze toch niet geneigd
zijn om criminaliteit te plegen.
Voor ouders is dat goed om te weten. Daarentegen is het wel belangrijk om
uit te zoeken waar het soms toch misgaat. Juist omdát jongeren zoveel tijd
doorbrengen met rondhangen. Het blijkt bepalend te zijn met wie jongeren
rondhangen. Dit kan ook positief zijn: als jongeren rondhangen met vrienden
die geen drugs gebruiken, zullen ze zelf ook minder drugs gaan gebruiken.
Voor ouders betekent dit dus dat ze zicht moeten blijven houden op de
vrienden met wie hun kinderen omgaan. Ook als hun kinderen buitenshuis
met die vrienden afspreken.
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Praktische implicaties
Rondhangen hoort bij het opgroeien. Helaas kan het gepaard gaan met
overlast en criminaliteit, bijvoorbeeld wanneer toezicht van volwassenen
ontbreekt. Evelien Hoeben en Nathalie Feitsma dragen oplossingen aan,
zoals hangplekken aanleggen in het zicht van omwonenden. Het is dan wel
belangrijk om jongeren bij de inrichting ervan te betrekken.
Op 5 februari 2015 kwamen wetenschappers, jongerenwerkers, politieagenten
en beleidsmedewerkers bijeen op een discussiemiddag over rondhangen en
jeugdcriminaliteit. Aanleiding hiervoor waren recente onderzoeksresultaten
van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving
(NSCR) over vrije tijdsbesteding van jongeren, middelengebruik en be
trokkenheid bij criminaliteit.

Van de ondervraagde
jongeren hing ten minste
80 procent één keer
per week rond

In dit artikel wordt eerst een kort
overzicht gegeven van de belangrijke
uitkomsten van dit onderzoek. Daarna
wordt ingegaan op de beleidsimplicaties
hiervan die tijdens de discussiemiddag
aan bod zijn gekomen.

Brugklassers en vierdeklassers
In 2008-2009 werden leerlingen van 10 middelbare scholen in Den Haag
en omgeving benaderd om mee te doen met het onderzoek. Het ging
om brugklassers (12-13 jaar oud) en vierdeklassers (15-16 jaar oud), die
praktijkscholen en instellingen voor VMBO, HAVO en VWO bezochten.
Alle deelnemers werden in 2010-2011 opnieuw benaderd.

53

Hoofdstuk Zeven

Dagboek
In het project is voor 4 dagen nagegaan waar de jongeren hun tijd
doorbrachten, met wie ze samen waren en wat ze deden. Samen met de
interviewer vulden de jongeren een dagboek in. Daarbij moesten ze per uur
vragen beantwoorden:
- Waar was je?
- Wat is dat voor locatie?
- Wat deed je?
- Wie waren er nog meer bij?
Ook werd gevraagd of de jongeren in die dagen alcohol of drugs hadden
gebruikt, of ze wapens bij zich hadden gedragen en of ze als dader of
slachtoffer betrokken waren geweest bij criminaliteit.

Rondhangen
Van de ondervraagde jongeren hing ten minste 80 procent één keer per week
rond. Zij besteedden daar gemiddeld bijna 2 uur per dag aan. In het algemeen
ziet het ‘rondhanggedrag’ voor verschillende groepen jongeren er zo uit:
- Jongens hangen gemiddeld meer tijd rond dan meisjes.
- VMBO-leerlingen hangen het meest rond en VWO’ ers het minst.
- Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de etnische groepen in de mate
waarin jongeren rondhangen.

Ouders
Ouders zijn medebepalend voor de tijd die hun kinderen rondhangen.
Jongeren die meer verantwoording aan hun ouders moeten afleggen over
activiteiten buitenshuis, brengen minder tijd door met rondhangen. Dit geldt
ook voor jongeren die zich meer bewust zijn van de straffen die (vanuit hun
ouders) zullen volgen op regel overtredend gedrag. En voor jongeren die een
betere relatie hebben met hun ouders.
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Vooral rondhangen op
straat en in open ruimtes,
zoals een voetbalveld of
park, lijkt criminaliteit uit
te lokken.

In een situatie van rondhangen komen
meerdere factoren bijeen die het risico
op criminaliteit en slachtofferschap ver
groten. Dit resultaat zullen we nog iets
verder toelichten in de volgende sectie.

Combinatie van risicofactoren
Het risico dat jongeren overlast geven, criminaliteit plegen, of daarvan
slachtoffer worden, is erg afhankelijk van de situatie. Dat risico is aanmerke
lijk groter als er sprake is van één of meer van de volgende risicofactoren:
1. Er zijn één of meer leeftijdsgenoten aanwezig.
2. Er is geen toezicht van volwassenen.
3. De jongeren gaan gezellig met elkaar om. Zij kletsen en maken grappen
(‘socializen’).
4. Er is alcohol in het spel,
5. De jongeren bevinden zich in de semi-openbare of openbare ruimte.
Juist de combinatie van meerdere factoren vergroot de kans op criminaliteit.
Als jongeren rondhangen is er in ieder geval sprake van 3 risicofactoren:
1. Er zijn leeftijdsgenoten aanwezig.
2. Er is geen toezicht van volwassenen
3. De jongeren zijn aan het ‘socializen’. Er is geen gestructureerde activiteit.
Bovendien bevinden ze zich vaak in de openbare ruimte. Rondhangen is dus
een ‘cocktail’ van risicofactoren.

Rondhangen op straat
Het is niet alleen relevant óf jongeren zich in de openbare ruimte begeven,
maar ook wáár dat precies is. Vooral rondhangen op straat en in open
ruimtes, zoals een voetbalveld of park, lijkt criminaliteit uit te lokken. Dat
geldt ook voor recreatie- of uitgaansgelegenheden, zoals een kroeg. Rond
hangen in winkelcentra, openbaar vervoer of ‘overige’ semi-openbare ruimtes
daarentegen, zoals scholen of verenigingen, is minder risicovol.
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Ingreep op risicofactoren
Tijdens de discussiebijeenkomst hebben we diverse praktijkimplicaties van
deze onderzoeksresultaten besproken. Het risico op overlast en criminaliteit
kan misschien worden teruggedrongen als er wordt ingegrepen op één van de
risicofactoren. Immers, vooral de combinatie van risicofactoren versterkt de
kans op criminaliteit aanzienlijk. De volgende voorbeelden werden genoemd
tijdens de discussiemiddag:
- ‘Structureren’ van het ongestructureerde hangen: door bijvoorbeeld een
voetbalkooi, pannaveld of een halfpipe te faciliteren. Jongerencentra die
naschoolse activiteiten aanbieden, zouden eigenlijk in alle ‘moeilijke’
wijken voorhanden moeten zijn.
- Verbeteren van het toezicht: door dergelijke ontmoetingsplekken aan te
leggen in het zicht van omwonenden. Ook relevant in dit verband is om
de ouders van overlastgevende jeugd te betrekken bij de problemen die
hun kinderen veroorzaken. Hier is een rol weggelegd voor de wijkagent,
of voor de jongerenwerker – mits dat in overleg met de jongere gebeurt.
Of de GGD, in het geval van een zorgvraag. Het lijkt een open deur, maar
in de praktijk blijkt het heel nuttig om ouders te bevragen. Weten zij hoe
en waar hun kinderen hun tijd doorbrengen, of met wie ze optrekken?
- Beperken van alcoholgebruik: door een alcohol-meeneemverbod te han
teren. Dat kan een effectieve, repressieve maatregel zijn om overlast van
hangjongeren terug te dringen.

Pijnpunten rondom hangplekken
De resultaten van het NSCR-onderzoek impliceren dat hangplekken bij
voorkeur worden ingericht op plekken die in het zicht liggen. Bijvoorbeeld in
de buurt van woningen of winkelcentra. De praktijk is helaas ingewikkelder.
De volgende pijnpunten kwamen naar voren tijdens de discussiemiddag:
- Jongeren wíllen soms niet rondhangen op plekken die de gemeente
inricht. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om ze te betrekken bij de
inrichting ervan. JOP’s (jongerenontmoetingsplaatsen) zijn nu vaak heel
kaal en ‘uitgekleed’.
- Het gebeurt dat een groep jongeren zich een hangplek toe-eigent.
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Daardoor kunnen andere jongeren niet van deze plek gebruikmaken en/
of ook een eigen hangplek ‘claimen’.
Jongeren bepalen hun hangplek vaak vanuit puur praktische overwe
gingen. Ze zoeken plekken waar ze gratis wifi kunnen ontvangen. Zoals
op stations of flats met onbeschermde wifi. Of plekken waar ze droog
kunnen staan of waar ze toegang hebben tot een toilet. Als gemeente
moet je daar op inspelen.
Rondom het inrichten van hangplekken in het zicht van omwonenden
doet zich een paradox voor. Het verkleint weliswaar het risico op crimi
naliteit, maar het vergroot het risico op overlast voor die omwonenden.
De aanpak wordt wellicht te veel gedreven vanuit politieke overwegingen:
overlast in een winkelcentrum komt hoger op de politieke agenda dan
overlast in een woonwijk.

Tot besluit: succesvolle interventieprogramma’s
Weinig antwoorden, veel vragen. Als de bijeenkomst iets duidelijk heeft gemaakt is het wel de weerbarstigheid van de praktijk. Toch had de middag een
positieve noot: met diverse interventieprogramma’s is het gelukt om hang
jongerenproblematiek terug te dringen in gemeentes. Zo werd onder andere
de intensieve maar succesvolle aanpak uit Dordrecht besproken. Een overzicht
van (onderdelen uit) deze aanpak en andere interventies is te vinden in de
Database Aanpakken Jeugdgroepen van het CCV (http://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl). De presentatiesheets van de informatie-en discussiebijeenkomst
zijn in te zien via de website van het SPAN-project (www.spanproject.nl).

Wat verstaan we onder ‘rondhangen’?
Met rondhangen bedoelen we de tijd die jongeren samen doorbrengen in een
ongestructureerde activiteit, zoals kletsen, waarbij geen volwassenen aanwezig
zijn. Uit onderzoek is gebleken dat juist de combinatie van 3 omstandigheden
zorgt voor een verhoogd risico op criminaliteit. Deze omstandigheden zijn:
Aanwezigheid van leeftijdsgenoten;
Afwezigheid van volwassenen;
Ongestructureerde activiteit.
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Conclusie
Tieners irriteren volwassenen al eeuwen, met hun neiging om op straathoeken
samen te komen, te lachen, te schreeuwen en te kletsen. Rondhangen is echt van
alle tijden. Hoewel ‘hanggedrag’ deel uitmaakt van de ontwikkeling richting
volwassenheid, is er ook een duidelijk verband aangetoond tussen rondhangen
en onwenselijk gedrag zoals vandalisme, diefstal, en drugsgebruik.
De studies die worden beschreven in dit boek hebben allemaal betrekking op
de relatie tussen rondhangen en jeugdcriminaliteit. Er is onderzocht waarom
rondhangen eigenlijk samenhangt met criminaliteit en of er omstandigheden
zijn waaronder rondhangen sterker of minder sterk is gerelateerd aan
criminaliteit.
Voor het onderzoek maakte ik gebruik van informatie uit interviews met
ruim 800 Nederlandse en 16.000 Amerikaanse jongeren. De jongeren waren
tussen de 10 en 20 jaar oud en werden benaderd via hun middelbare scholen.
Dit laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeks
resultaten.

Rondhangen en jeugdcriminaliteit
Rondhangen is een hele populaire activiteit. Ongeveer 80 procent van de
ondervraagde Nederlandse jongeren en 60 procent van de ondervraagde
Amerikaanse jongeren hangt wekelijks rond. Het verschilt sterk per persoon
hoeveel er wordt rondgehangen: 20 procent van de Nederlandse jongeren
en 15 procent van de Amerikaanse jongeren hangt helemaal niet rond.
Daarentegen brengt 15 procent van de ondervraagde Nederlandse jongeren
meer dan 10 uur per week door met rondhangen en hangt 15 procent van de
ondervraagde Amerikaanse jongeren elke dag rond.
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Onder de ondervraagde Nederlandse jongeren vond ik dat:
- Jongens gemiddeld meer tijd rondhangen dan meisjes;
- VMBO-leerlingen het meest rondhangen en VWO’ers het minst;
- Er geen duidelijke verschillen waren tussen etnische groepen in de mate
waarin wordt rondgehangen.
Zowel onder de Nederlandse jongeren als onder de Amerikaanse jongeren is
rondhangen gerelateerd aan criminaliteit. Rondhangen lijkt vooral samen te
hangen met ‘kleine’ criminaliteit, zoals vandalisme, diefstal en drugsgebruik.
Het is minder sterk gerelateerd aan serieuze vormen van criminaliteit zoals
geweldpleging.

Waarom hangt rondhangen samen met
jeugdcriminaliteit?
In hoofdstuk 2 komen vier mogelijke verklaringen aan bod voor het verband
tussen rondhangen en criminaliteit:
1. Rondhangen stelt jongeren bloot aan gelegenheden voor criminaliteit,
door het gebrek aan structuur en toezicht.
2. Rondhangen stelt jongeren bloot aan groepsprocessen die hen motiveren
tot criminaliteit: reinforcement (positieve reacties van leeftijdsgenoten
op criminaliteit) en conformering (druk om te doen wat de groep doet).
3. Rondhangen maakt jongeren meer tolerant ten opzichte van criminaliteit.
Ze gaan criminaliteit meer acceptabel vinden en leren dus de verkeerde
normen aan.
4. Rondhangen stelt jongeren bloot aan criminele leeftijdsgenoten (‘ver
keerde vrienden’) en dat beïnvloedt hun eigen criminele gedrag.
De resultaten suggereren dat vooral gelegenheid (Verklaring 1), het aanleren
van verkeerde normen (Verklaring 3) en omgang met verkeerde vrienden
(Verklaring 4) verklaren waarom rondhangen samenhangt met criminaliteit.
Doordat jongeren meer gaan rondhangen, gaan ze vaker om met criminele
vrienden. Dat zorgt er weer voor dat ze vaker in de verleiding komen om
criminaliteit te plegen en dat ze verkeerde normen aanleren. Deze processen
verklaren samen voor een groot deel de verschillen en veranderingen in
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jeugdcriminaliteit bij de onderzochte jongeren.
Het onderzoek laat ook zien dat rondhangen niet alleen op de korte termijn
het gedrag van jongeren beïnvloedt, maar ook op de lange termijn. Als
jongeren verkeerde normen aanleren door veel rond te hangen, kan dat op
de lange termijn hun risico op daderschap verhogen.

Misdaaddagboek
In hoofdstuk 3 wordt het ‘misdaaddagboek’ besproken dat is gebruikt om
informatie te verzamelen over tijdsbesteding van jongeren. In deze nieuwe
methode wordt jongeren gevraagd om over vier dagen aan te geven wat ze
elk uur deden, met wie ze waren en waar ze waren.
De methode is zeer bruikbaar voor het verzamelen van informatie over
rondhangen en over de omstandigheden waaronder criminaliteit plaatsvindt.
Niet alleen brengt het dagboek de activiteiten van jongeren in kaart, maar
ook de locaties waar die activiteiten worden doorgebracht en de personen die
bij die activiteiten aanwezig zijn. Daarmee kun je bijvoorbeeld onderzoeken
hoeveel tijd jongeren doorbrengen buiten hun eigen woonbuurt, zoals is
gedaan in hoofdstuk 5.

Onder welke omstandigheden hangt rondhangen
sterker of minder sterk samen met criminaliteit?
Om te specificeren wanneer rondhangen sterker of minder sterk samenhangt
met jeugdcriminaliteit, heb ik drie omstandigheden uitgebreid bekeken: de
functionele locatie waar jongeren rondhangen (zoals het winkelcentrum of
het openbaar vervoer), achterstand in de buurten waar jongeren rondhangen
en kenmerken van de vrienden waarmee jongeren rondhangen. Deze studies
worden besproken in hoofdstukken 4, 5 en 6.
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Functionele locatie
De locaties waar jongeren rondhangen zijn in te delen in zeven categorieën:
- Op straat
- Thuis of bij vrienden thuis
- In recreatie- en uitgaansgelegenheden
- In het openbaar vervoer
- In winkelcentra
- In open ruimten (zoals veldjes of parken)
- In overige semi-openbare ruimtes (zoals het terrein van scholen of ver
enigingen)
Jongeren die rondhangen in recreatie- en uitgaansgelegenheden, op straat en
in open ruimten lopen meer risico om criminaliteit te plegen. Rondhangen
thuis of bij vrienden thuis is juist relatief veilig. Dat lijkt ook te gelden voor
rondhangen in winkelcentra, openbaar vervoer en overige semi-openbare
locaties. Dit kan mogelijk worden verklaard met de mate waarin sociale
controle aanwezig is op de verschillende locaties. Rondhangen lijkt sterker
gerelateerd aan criminaliteit als het plaatsvindt in locaties met weinig sociale
controle. Daar is namelijk minder toezicht.
Hoewel verder onderzoek nodig is, zou het kunnen dat winkeliers, mede
werkers in het openbaar vervoer (zoals een tramconducteur) en medewerkers
op andere semi-openbare locaties (zoals een conciërge) direct of indirect
toezicht uitoefenen op groepjes rondhangende jongeren. Zij hebben daarmee
potentieel een schaduwrol als toezichthouder.

Achterstand in de buurt
Een buurt wordt in de sociologie en criminologie aangeduid als ‘achter
standsbuurt’ als er sprake is van één of meer van de volgende kenmerken:
- Hoge bevolkingsdichtheid: veel mensen wonen in een klein gebied
- Veel hoogbouw zoals flats
- Lage sociaal economische status: veel bewoners hebben een laag
inkomen, zijn werkloos of hebben een uitkering en er zijn relatief meer
huurwoningen dan koopwoningen
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Een groot deel van de bewoners is van allochtone afkomst
Er zijn veel één-ouder gezinnen
Er ligt rotzooi op straat en er is graffiti zichtbaar op diverse plekken

In achterstandsbuurten zijn bewoners vaak weinig betrokken bij de buurt
en is er minder onderling contact. Mogelijk vinden bewoners het daardoor
lastiger om een groepje overlast gevende jongeren aan te spreken: zoiets is
makkelijker als je kunt rekenen op de steun van buren.
Zoals verwacht blijkt rondhangen in achterstandsbuurten sterker samen
te hangen met criminaliteit dan rondhangen in andere buurten. Vooral
belangrijk is de mate van collectieve effectiviteit in de buurt: de mate waarin
buurtbewoners kunnen en willen ingrijpen als iemand op straat de regels
overtreedt. Dus, wanneer jongeren rondhangen in buurten waar bewoners
geen controle kunnen of willen handhaven, dan is het rondhangen sterker
gerelateerd aan criminaliteit.
Als jongeren rondhangen, doen ze dat meestal buiten de eigen buurt. Ook
hangen ze relatief meer tijd rond in achterstandsbuurten dan in andere
buurten. Jongeren die in achterstandsbuurten wonen, lijken niet meer of
minder rond te hangen dan jongeren uit betere buurten.

Verkeerde vrienden
Is rondhangen met de verkeerde vrienden inderdaad gerelateerd aan
criminaliteit en drugsgebruik? In dit onderzoek bedoel ik met ‘verkeerde’
vrienden de vrienden die positief reageren op stoere verhalen, provoceren,
initiatief nemen tot criminaliteit of drugsgebruik, fungeren als deviant
rolmodel of op andere manieren bijdragen aan het risico op criminaliteit en
drugsgebruik.
De meest waarschijnlijke kandidaten voor het aanmoedigen van criminaliteit
zijn:
- Vrienden die zelf betrokken zijn bij criminaliteit
- Risico-zoekers
- Vrienden die tolerant zijn ten opzichte van regelovertreding
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Vrienden die wat ouder zijn; een leeftijdsverschil van één jaar is mogelijk
al bepalend

Het risico op criminaliteit blijkt vooral hoog als jongeren rondhangen met
vrienden die zelf criminaliteit plegen. Rondhangen met vrienden die drugs gebruiken, stelen, vandalisme of geweld plegen, vergroot de kans dat een jongere
zelf ook zulk gedrag gaat vertonen. De andere onderzochte kenmerken van
vrienden lijken minder belangrijk. Rondhangen met oudere vrienden, risico
zoekers, of vrienden die tolerant zijn ten opzichte van criminaliteit hangt niet
specifiek sterker samen met criminaliteit dan rondhangen met andere vrienden.

Jongeren dan maar forceren tot sport of muziekles?
De studies in dit boek hebben duidelijk laten zien dat rondhangen
samenhangt met criminaliteit. Rondhangen is een ‘ongestructureerde’ activi
teit: het heeft geen vooropgezet plan of doel. Daartegenover staan ‘gestruc
tureerde’ vrijetijdsbestedingen zoals sport, muziekles of toneel. Eerder
onderzoek heeft laten zien dat jongeren die veel tijd doorbrengen met
‘gestructureerde’ hobby’s het beter doen op school, meer tevreden zijn en
belangrijke vaardigheden ontwikkelen.
Betekent dit dat we jongeren moeten forceren tot een gestructureerde
vrijetijdsbesteding? Ik vind van niet.
Diverse interventie programma’s, vooral in de Verenigde Staten, zijn er op
gericht om naschoolse activiteiten van jongeren meer te structureren. Tot
dusver lijken die interventies weinig effect te hebben. Sterker nog, soms
lijken de interventies het risico op criminaliteit te vergroten.
Het lijkt een beter idee om per adolescent te kijken naar de ervaringen die hij
of zij heeft tijdens het rondhangen. Zoals eerder gezegd is rondhangen een
populaire activiteit. Voor veel jongeren is rondhangen vooral erg gezellig.
Het helpt hen ook bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en bij het
ontwikkelen van een identiteit die losstaat van die van hun ouders. Voor die
jongeren lijken interventies niet zo zinvol.
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Andere jongeren, daarentegen, hangen rond als tijdverdrijf. Ze weten niet
wat ze anders moeten doen en hebben soms niet de financiële middelen om
zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld een sportvereniging. Rondhangen hangt
dan samen met verveling. Criminaliteit en drugsgebruik zijn manieren om
de verveling tegen te gaan. Dat zijn namelijk hele spannende activiteiten.
Voor deze laatste groep is het misschien zinvol om ‘vrijetijdstraining’ aan
te bieden. In zo’n training gaan de jongeren uitzoeken wat zij nou zelf leuk
vinden om te doen, onafhankelijk van wat hun ouders of vrienden vinden.
Interventies in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika hebben laten zien dat
vrijetijdstraining kan helpen om recreatief drugsgebruik te verminderen.
Verder onderzoek is nodig om de samenhang tussen rondhangen, verveling,
criminaliteit en drugsgebruik te bestuderen onder Nederlandse jongeren.

Concluderend
Door het ontrafelen van verklaringen en het specificeren van versterkende
omstandigheden vergroot dit boek kennis over waarom en onder welke
omstandigheden rondhangen samenhangt met jeugdcriminaliteit. Het boek
draagt daarmee bij aan een beter begrip van wat er nu eigenlijk zo onwenselijk
is aan rondhangende jongeren.
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Rondhangen hangt samen met jeugdcriminaliteit,
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