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Vroegtijdig ingrijpen bij criminaliteitsrisico?
Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding,
25-o8-2007; Bert Berghuis en Jaap de Waard
Samenvatting
Vroegtijdig ingrijpen om latere problemen te voorkomen. Dat lijkt vanzelfsprekend en
nauwelijks aan discussie onderhevig. Risicofactoren op zeer jonge leeftijd moeten in beeld
worden gebracht, met al dan niet vrijwillige hulpverlening zoals met opvoedingsondersteuning moeten die factoren worden aangepakt. Resultaat zal zijn dat later, in of na de adolescentie er minder maatschappelijke problemen zijn, waaronder criminaliteit.
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Analyse van de aan deze gedachte ten grondslag liggende veronderstellingen, en toetsing daarvan aan de beschikbare literatuur, doen echter twijfels rijzen. Weliswaar is er
sprake van enig verband tussen kenmerken op jongere leeftijd en latere asocialiteit, maar
dat biedt weinig houvast. We zijn niet in staat met enige nauwkeurigheid vast te stellen wie
zich later delinquent ontwikkelt en wie niet. Interventies op vroege leeftijd kunnen dan alleen ongericht zijn: massaal hebben ze betrekking op verkeerde personen. Dat kan ook negatieve effecten hebben voor de betrokken personen en voor de samenleving als geheel, zoals bij medicalisering van problemen.

Van vroegtijdige interventies zijn geen nuttige latere resultaten te verwachten. Alleen
onder bijzondere condities, die nauwelijks op te brengen zijn in breed in te voeren (routine)beleid, is het mogelijk een zwak positief effect te bewerkstelligen.
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Het alternatief is een beleid dat dichter bij zich manifesterende problemen blijft, uitgaande van de onderkenning dat we ons minder moeten baseren op ‘voorbestemming’ en
meer op ‘veranderlijkheid’. Het gaat daarbij om een zeer kleine groep waarbij zich de problemen nadrukkelijk opstapelen ( specifiek hier en nu-beleid) en niet om een brede aanpak
van groepen bij wie zich risicofactoren manifesteren (algemeen verre toekomst-beleid).
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Introductie: is vroeg kijken en snel ingrijpen zinvol?
Het lijkt een vanzelfsprekende gedachte dat zeer vroeg ingrijpen in de opvoeding bij
jonger ‘risicokinderen’ veel latere ellende kan voorkómen Gegeven de neiging om
hier veel in te investeren, lijkt het nuttig kritisch te kijken of dat zo is, en onder welke
condities. dit een vruchtbare benadering kan zijn.

Op zaterdag 11 augustus werd de pedagoog professor Jo Hermans geïnterviewd naar aanleiding van een beroving met dodelijke afloop door twee 16-jarigen in Amstelveen. Of er niet
een breder probleem in de opvoeding lag, zo werd gevraagd, waarop Hermans zei dat dit op
driejarige leeftijd al duidelijk kan zijn, als moeders tegen en muur oplopen wegens de onhandelbaarheid van hun kind. De noodzaak om reeds vroeg in te grijpen in opvoedingssituaties is
door Jo Hermans en collegae eerder al geadviseerd, in een stuk van de ‘Inventgroep’ dat is
gemaakt opverzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. 1 Het
pleidooi vormde een opmaat voor de plannen om hierin fors te investeren. In het regeringsproject Kansen voor kinderen staat het voornemen om via Centra voor Jeugd en Gezin problemen in de opvoeding en bij het opgroeien vroeg te signaleren en zo nodig aan te pakken. 2
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J. Hermans, F. Öry en G. Schrijvers (Inventgroep). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller, beter. Een advies over
vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. 12 september 2005 (ministerie van VWS)
2 Samen werken, samen leven. Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 (p. 40)
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Als we op vroege leeftijd ingrijpen in een verkeerd opgroeien van kinderen, dan voorkómt
dat veel aan criminaliteit als die kinderen. Dit uitgangspunt ligt kennelijk ten grondslag aan
het huidige denken en lijkt ook niet omstreden te zijn. “Programma’s ter vroegtijdige ingrijpen bij kinderen blijken baten op te leveren in schoolprestaties, gedrag, … delinquentie
en criminaliteit en welslagen op de arbeidsmarkt …”, zegt de RAND-corporation na analyse
van enkele tientallen Amerikaanse projecten en programma’s. 3 Tot deze conclusie komt ook
de Nederlandse Inventgroep: “Veel problemen in het leven van mensen wortelen in hun
jeugd. Het tijdig signaleren van (het ontstaan van) deze problemen en het bieden van de
benodigde ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders kan vaak
voorkómen dat er onnodig leed en vermijdbare maatschappelijke kosten ontstaan” (op. cit.
p. 7). Hierbij stel de groep dat “er wereldwijd een redelijke consensus is ontstaan over de
noodzaak van vroegtijdig ingrijpen boven interventies op latere leeftijd.” (op. cit. p. 9) –
interventie in de eerste levensjaren zou vele malen meer rendement geven dan ingrijpen in de
adolescentie (p. 10).
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Het is vervelend spelbreker te zijn, maar het is niet ondenkbaar dat deze vanzelfsprekendheid misplaatst is. Misschien is het zo, dat investeringen voor een groot deel nutteloos zijn en
niet het grote rendement hebben dat er van wordt verwacht. Zo is de conclusie uit Nederlands onderzoek van Nieuwbeerta en Blokland dat het over langere termijn voorspellen van
criminele loopbanen moeilijk is. 4 En Judith Harris schreef dat uit tweelingonderzoek zou
blijken dat vooral leeftijdgenoten bepalen hoe kinderen zich ontwikkelen, en dat ouders met
hun opvoeding er veel minder toe doen. 5 Het is met deze tegengeluiden geen overbodige luxe
eens kritisch te kijken naar de veronderstellingen die aan de gepropageerde benadering van
het vroegtijdige ingrijpen ten grondslag liggen. Wat kan daar realistisch van worden verwacht?
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Bij deze kritische blik gaat de aandacht uit naar twee veronderstellingen. De eerste is dat
we met voldoende precisie aan kunnen wijzen wie voor de vroegtijdige interventie in aanmerking moet komen. Naarmate we daar beter toe in staat zijn, kunnen we in beginsel ook
meer criminaliteit op latere leeftijd voorkómen. De tweede assumptie is dat we zodanig kunnen ingrijpen op het opgroeien van kinderen, dat daarmee daadwerkelijk latere criminaliteit
voorkomen wordt.
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Zien we delinquentie ver van tevoren aankomen?
Nee, het blijkt niet juist te zijn dat met enige precisie te voorspellen valt wie op latere
leeftijd delinquent wordt. Dit relativeert de gedachte dat met een doelgericht vroegtijdig ingrijpen veel latere ellende valt te voorkomen.

In een recent rapport voor de Britse regering, dat de gedachte van het vroegtijdig ingrijpen
sterk ondersteunt, geven Utting e.a. 6 de volgende overigens ongedocumenteerde redenering:
15% van de kinderen tot 5 jaar zou opstandig zijn en een slechte verhouding met
ouders en andere kinderen hebben;
van deze groep zou 80% zich tot hun 8ste levensjaar ontwikkelen tot sociaal geïsoleerde vechtertjes met weinig zelfvertrouwen;
van dezen zou 80% hun 11de moeilijk in bedwang te houden zijn en slecht presteren op school;
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Zie de Research Brief Proven benefits of Early Childhood Interventions. Rand 2005 (zie www.rand.org) . Dit is gebaseerd op
L.N. Karoly, M.R. Kilburn and J.S. Cannon. Early childhood Interventions: proven results, furure promis. Rand Corporation.
2005
4 P. Nieuwbeerta en A. Blokland. Voorspellen van criminele carrières is moeilijk, zeker waar het de verre toekomst betreft.,
Tijdschrift voor Criminologie, 48, 2006, 4, 361-377
5 J. R. Harris. Het misverstand opvoeding. Over de invloed van ouders op kinderen. Amsterdam: Ccontact. 1999
6 D. Utting, H. Monteiro and B. Ghate. Intervetnions for children at risk of developing antisocial personality disorder. Report
to the Department of Health and Prime Minister’s Strategy Unit. London: Policy research Bureau, March 2007. Zie p. 11 voor het
schema waaruit e.e.a. te destilleren valt aan cijfers, hetgeen berust op ‘ongepubliceerde gegevens’.
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80% van die groep zou zo tot hun 14de jaar overgaan tot spijbelen, stelen, zich afzetten in afwijkende leeftijdgroepen;
waarna 80% van hen werkloze, drugsgebruikende carrièrecriminelen zouden worden.
Van die aanvankelijke groep lastige kleuters wordt dan 40% een loopbaancrimineel. Tevens
melden de auteurs dat die lastige leeftijdsgroepen vrijwel niet worden aangevuld met jongeren die eerst niét problematisch waren. Dit zou er op wijzen, dat een rechtstreeks lijn loopt
van onhandelbaarheid op jonge leeftijd en latere asocialiteit, maar ook van handelbaarheid in
de kindtijd en een niet-problematisch vervolg daarop in het verdere leven.
-

Indien deze redenering klopt, lijkt sprake van een voorbestemming voor criminaliteit of
juist een niet-crimineel leven. Weliswaar komen uiteindelijk vele voorbestemden niet in de
criminaliteit terecht, maar van degenen die wel crimineel worden is er een lange geschiedenis
van onhandelbaarheid en asocialiteit. Dat lijkt op de gedachte van Hermans dat 16-jarige
crimineeltjes als kleuter al te identificeren zijn, met deze aantekening dat hij lang niet altijd
gelijk krijgt (in 60% van de gevallen zit hij er dan naast). Laten we eens kijken of de ‘predestinatiegedachte’ klopt. Daartoe richten we ons zoeklicht eerst op een recente exercitie die in
de krant is aangewezen als een overtuigende illustratie van het nut van vroegtijdig intervenieren.
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De NRC schrijft in 2006, dat “[het] op de kleuterschool … al te zien [is]. [Dan] is al te
voorspellen of jongetjes een groot risico lopen zich als pubers in te laten met gewelddadige
of criminele vrienden.” 7 Geciteerd wordt een Canadees onderzoek waaruit dat zou blijken, en
dat als ‘bewijs’ wordt aangevoerd voor de noodzaak om de desbetreffende risicogezinnen te
ondersteunen. Het Canadese onderzoek is van de Université de Montréal, waarin ruim
1.000 jongens uit sociaal-economische slecht scorende buurten van de stad zijn betrokken. 8
Van die jongens werden er 133 door hun leerkrachten op 6-jarige leeftijd als ‘onhandelbaar’
aangewezen: ze waren overactief, onbevreesd en zelfzuchtig. Gekeken is hoe het met ze verging in hun adolescentie, althans naar de al dan niet betrokkenheid in een afwijkende leeftijdsgroep. Die onhandelbare kinderen bleken maar liefst een zes keer zo grote kans te hebben om met 13 à 14 jaar in zo’n afwijkende groep terecht te komen dan de handelbare kinderen. Dit is toch een overtuigende uitkomst?
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Als we echter eens gaan uitzoeken wat de uitkomsten van het onderzoek nu precies zijn,
ontstaat een ander beeld.
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In vroege adolescentie deel
van afwijkende leeftijdsgroep?
Nee
Ja
Totaal

Op 6 jarige leeftijd ‘onhandelbaar’?
Nee
Ja
Totaal
859
45
904

93
40
133

952
85
1037

Het blijkt dat het merendeel van de onhandelbare kinderen helemaal niet in zo’n afwijkende
groep terecht te komen (93 van de 133 = 70%). Voorts blijkt dat in die groepen een meerderheid vroeger helemaal niet als onhandelbaar was aangeduid (45 van de 85 = 53%). We zien
dus dat niet met grote precisie kan worden voorspeld wie zich asociaal ontwikkelt over een
tijdvak van zo’n 8 jaren. Uit de gegevens uit Canada blijkt dat dit nog minder het geval is
wanneer de lijn nog verder wordt gevolgd. Voor de participatie in afwijkende groepen op 16 à
17 jarige leeftijd blijkt het onderscheid naar onhandelbaarheid op 6-jarige leeftijd geen enkele
betekenis meer te hebben.

Sheila Kamerman. Verkeerde vrienden. NRC, 6 mei 2006 (Wetenschap en Onderwijs)
Ontleend aan www.montreal.ca, de informatie van Nagin et al. over Deviant peer groups and street gangs: Université de
Montréal study indentifies profiles at risk (May, 1, 2006).
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Dergelijke uitkomsten zijn niet uniek: een meerderheid van de risicogevallen ontwikkelt
zich niet negatief, van degenen die asociale of crimineel worden zijn de meesten vroeger niet
als risicogeval aangemerkt. Huesmann e.a. bekeken hoe 8-jarige agressieve kinderen, althans kinderen die door hun klasgenoten als zodanig werden aangewezen, zich later tot hun
3oste levensjaar ontwikkelden in termen van arrestatie in het algemeen of arrestatie wegens
geweldsdelicten in het bijzonder. 9 Scott e.a. volgden kinderen met gedragsproblemen of zelfs
gedragsstoornissen uit de Londense binnenstad vanaf hun 10de jaar tot hun volwassenheid
(gemiddeld tot hun 29ste jaar). 10 Stattin en Magnusson 11 keken in Zweden naar de criminele
ontwikkeling van ruim 1000 schoolkinderen, die door hun leerkracht al dan niet als agressief
waren aangemerkt op 10- respectievelijk 13-jarige leeftijd.
Hieruit komt steeds naar voren dat risicofactoren wel enigszins kunnen aanduiden bij wie
een grotere respectievelijk kleinere kans op negatieve ontwikkelingen aanwezig is, maar dat
dit niet met precisie kan. Telkens weer blijkt het aantal ‘vals positieven’ (onterecht als risico
aangewezen) en ‘vals negatieven’ (ten onrechte als niet-risicogeval aangemerkt) aanzienlijk.
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Deze studies leunen op de diagnose van onhandelbaarheid of agressiviteit zoals dat door
leerkrachten of medeleerlingen is waargenomen. Dat lijkt een sterke methode, maar dat is
niet zonder meer het geval. Uit Nederlands onderzoek van Soepboer e.a. blijkt dat de oordelen van medeleerlingen, ouders en leerkrachten zeker niet op één lijn liggen: de overeenkomst in de beoordeling is zelfs bescheiden te noemen. 12 Wel is er meer gemeenschappelijkheid in gedragsbeoordeling bij het aanwijzen van een omvang beperkte extréme groep in
termen van weinig zelfbeheersing, slechte schoolprestaties en achterblijvende intelligentie.
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Nu kan het gebrek aan precisie geweten worden aan de kwaliteit van de wijze waarop risicofactoren worden gemeten. Dus misschien is de predestinatie tot criminaliteit er wel degelijk alleen moeten we betere methoden ontwikkelen om dat vast te stellen. De Inventgroep
geeft een opsomming van (buitenlandse) diagnose-instrumenten. Het geheel overziende,
blijkt vaak van zwakke instrumenten 13, of nog meer van instrumenten waar (nog) geen gegevens over hun presteren vermogen voorhanden zijn. Van zo’n 5 instrumenten is informatie
voorhanden die meer compleet is – die wijzen uit dat ze beter lijken te scoren dan de hiervoor
aangehaalde studies indiceren. 14 Hierbij de aantekening dat dit slaat op instrumenten die
problemen identificeren die er al zijn, of die al evident aan het ontstaan zijn. Het betreft dus
zeker geen instrumenten die voorspellen hoe het de risico’s zich op termijn van vele jaren zal
manifesteren. Zelfs is het zo, dat in een enkel geval waar daar wat over bekend is, de voorspellende prestatie van het instrument met de tijd snel terugloopt. 15
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16 We komen tot een conclusie. Het blijkt in algemene zin niet goed mogelijk te voorspellen
wie op latere leeftijd zich tot crimineel ontwikkelt. Hoe verder vooruit gekeken wordt, hoe

L. R. Huesmann, L.D. Eron and E.F. Dubow. Childhood predictors of adult criminality: are all risk factors reflected in childhood agressiveness? Criminal Behaviour and Mental health, 12, 2002, 185-208. Agressiviteit bestond uit duwen, gemeen doen,
afpakken, liegen. Agressieve kinderen hadden gemiddeld een laag IQ, waren in het algemeen, ook bij hun ouders weinig geliefd,
kenden thuis een harde opvoedingsstijl, voelen minder snel schuld over iets, komen uit armere gezinnen. Slechts een kleine
minderheid van de agressieve kinderen bleken naderhand aangehouden te zijn wegens een of meer delicten (26%) of geweldsdelicten (11%). En van degenen die dat wel overkwam bleek slechts zo’n 20% vroeger als agressief te zijn betiteld.
10 S.Scott, M. Knapp, J. Henderson and B. Maughan. Financial costs of social exclusion: follow up study of antisocial children
into adulthood. Brtitish Medical Journal, 323, 2001, 191. Voor het berekenen van de verhoudingen zijn de steekproeven ‘teruggerekend’ naar de populatie. Van de groep met gedragsproblemen werd later 30% wegens criminaliteit veroordeeld, bij gedragsstoornis was dat 55%. Anderzijds bleek van de veroordeelden maar 23% op 10-jarige leeftijd met gedragsmoeilijkheden te kampen.
11 H. Stattin en D. Magnusson. The Role of Aggressive Behavior in the frequency, Seriousness, and Types of Later Crime. J. of
Consulting and clinical Psychology, 57, 1989, 6, 710-718.
12 G. Soepboer, R. Veenstra en F.C. Verhulst. Ben ik te min? Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het
einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs. RU Groningen/EMC R’dam. Februari 2006. De gemiddelde
correlatie tussen informanten ligt op 0,3, hetgeen overeenkomt met 10% gemeenschappelijke variante.
13 Inventgroep op cit. Bijlage 2: de interne consistentie van schalen is vaal laag – ze halen niet de noodzakelijke Cronbach’s alpha
van 0,70), de maten ter vaststelling van de validiteit zijn vaak niet overtuigend, ze variëren van 0,23 (4% verklaarde variantie)
tot 0,75 (56%).
14 Het percentage gevallen waarin ze er met hun diagnose er naast zitten varieert van 20 tot 60% (‘fout positief). En het percentage gevallen dat over het hoofd gezien wordt is bescheiden (0 tot 40%).
15 De validiteit van de Brief Infant-Toddler Social & emotional Assesment revisited loopt van 1 tot 2 jaar terug van 0,71 naar 0,53
(‘problemen’) en van 0,30 naar –0,18 (‘communicatie’).
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minder precies de voorspelling wordt. Dit relativeert de mogelijkheid om met vroegtijdig ingrijpen criminaliteit tegen te gaan. Enerzijds zal dat ingrijpen voor een zeer groot deel betrekking hebben op kinderen die zich niét delinquent zouden ontwikkelen. Veel inspanningen
en kosten zijn dus onnodig ingezet. Het potentiële rendement van investeringen, de maximaal te bereiken effecten van ingezette middelen, is beperkt. Net als bij een open haard
waarbij de meeste warmte onnuttig de schoorsteen verlaat. Anderzijds zal er niet geïntervenieerd worden bij de meerderheid van personen die niet als risicogeval zijn geïdentificeerd. Dat
wil zeggen dat het potentiële bereik van de vroegtijdige interventies, de mate waarin het kan
bijdragen aan het bedwingen van delinquentie in het algemeen, bescheiden is.
Met deze conclusie is niet gezegd dat ingrijpen op vroege leeftijd maar beter achterwege
kan blijven. Dat kan zeker nuttig en nodig zijn waar zich evidente problemen manifesteren.
Maar de gedachte dat vroegtijdig ingrijpen bij aanwezigheid van risicofactoren nuttig is om
op latere leeftijd delinquentie te voorkómen, berust op drijfzand.
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Is vroeg ingrijpen effectief?
Hoewel er vele initiatieven zijn om de groei van kinderen in goede banen te krijgen,
is er maar betrekkelijk weinig goede informatie hoe dat uitwerkt. Iedereen leunt op
enige tientallen studies uit de VS, die evenwel alleen in hun specifieke context begrepen kunnen worden. De betekenis van de uitkomsten voor de Nederlandse situatie
en voor de gewone beroepspraktijk is dubieus.
Voor zover studies van elders aanwijzingen kunnen geven over de effectiviteit van
vroegtijdige interventies, is het aannemelijk dat ten hoogste zeer bescheiden effecten
kunnen worden geboekt en dan alleen nog wanneer aan harde voorwaarden is voldaan.

18
Het vertrouwen in de werkzaamheid van vroegtijdig ingrijpen berust voor een fors deel op
één project, het Perry Preschool Project in de Verenigde Staten van Amerika. Steeds duikt dit
‘troetelkind’ op als ‘het overtuigende voorbeeld’. Nu zijn de uitkomsten van dat project ook
rondweg sensationeel te noemen: interventie bij kleuters leidde vele decennia later tot betere
schoolprestaties, beter maatschappelijk functioneren waaronder veel minder criminaliteit. 16

In het Perry project in Ypsilanti (Michigan) ging het om het bevorderen van de intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van 3 en 4-jarige zwarte kinderen met een laag IQ uit
arme gezinnen. Het is een project dat liep van 1962 tot 1967, waaraan 58 kinderen meededen
en een iets grotere controlegroep. Er zijn haast te veel redenen 17 om de resultaten van dit project niet als algemene maatstaf te nemen voor het voorkomen van latere delinquentie. 18 Ten
eerste is het project niet gericht op probleemgedrag, maar op zaken als rekenen en lezen:
analyse na veertig jaar liet zien dat het pad liep van betere voorbereiding op schoolse prestaties naar meer prestaties en betrokkenheid in de adolescentie naar betere baan en minder
arrestaties. Ten tweede gaat het om een ‘demonstratieproject’, waar zeer veel energie in is
gaan zitten die normaal niet zou zijn opgebracht, en waarbij de deelnemers niet alleen veel
aandacht krijgen maar zich ook bijzonder behandeld voelen – dit levert het Hawthorne-effect
op waarmee mensen zich anders gedragen dan anders het geval zou zijn. 19 Opmerkelijk is dat
19

16 L.J. Schweinhart. The High/Scope Perry Preschool Study through age 40. Zie hiervoor en vor andere publicities over het
Perry projhect: www.highscope.org
17 We laten de discussie over de vergelijkbaarheid van de controlegroep hier buiten beschouwing. Duidelijk is dat de experimentele groep ondanks een (deels) willekeurige toewijzing afwijkt van de controlegroep – getwist wordt of dat erg is. Zie de aantekeningen van T.D. Cook and V.C. Wong. Commentary; The warrant for universal Pre-K: can several thin reeds make a strong
policy boat? Social Policy Report, XXI, 3, 14-15. Een verdediging in L.J. Schweinhart. The High/Scope Perry Preschool Study; a
case study in random assignment. Evaluation and Research in Education, 14, 2000, 3&4, 136-147. Ook laten we buiten beschouwing dat de evaluatoren onderdeel zijn van het programma, hetgeen ongewild vertekening kan geven in de wijze waarop
met resultaten wordt omgegaan.
18 De navolgrnde factoren blijken inhet algemeen van belang te zijn voor het verklaren van verschillen in uitkomsten van projecten. Voordracht Friedrich Lösel, Universiteit van Cambridge. Leiden NSCR 15th anniversary conference (27 augustus 2007)
19 Zie de verwijzing van de Inventgroep naar Wilson et al., op. cit. p. 60.
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de resultaten van het Perry project nooit herhaald zijn in de drukke wereld van de voorschoolse begeleiding in de V.S. 20 Ten derde: de situatie van grote armoede in het zwarte bevolkingsdeel in de jaren ’60 lijkt niet alleen een context die weinig van toepassing is op de
Nederlandse omstandigheden na de eeuwwisseling, tevens vormt deze achtergrond een
schrijnende situatie waarin vrij relatief makkelijk forse resultaten kunnen worden geboekt.
Nu kan men zeggen, nu ja, dat is één project die misschien niet helemaal van toepassing is
op ons, maar er is natuurlijk veel meer steun voor het vroegtijdig ingrijpen. Voordat we kijken naar andere projecten de kanttekening, dat de resultaten van het Perry project zeker ook
omdat die al zo lang doorwerkt, een grote invloed hebben op het berekenen van de ‘gemiddelde uitkomst’ van allerlei programma’s en de daarmee te verkrijgen baten. Dit telt deze te
meer nu er niet zoveel andere programma’s zijn met bekende resultaten.
20

De meest omvangrijke studie naar het effect van vroegtijdig ingrijpen is van de RANDcorporation uit 2005. Daarbij kijken ze naar enkele tientallen programma’s in de V.S. 21 Er
zijn helaas weinig Europese onderzoeken waarop kan worden teruggevallen, zo constateert
Rand-Europe, die daarom alleen de indicatieve, voorlopige uitspraken kan doen dat “vroegtijdige interventies kunnen werken … positieve effecten kunnen aanhouden tot in de volwassenheid”. 22 Maar men wijst op de grote verscheidenheid aan interventiepogingen in Europa
in termen van context, aard programma’s en de problematiek waarop men zich richt. De Inventgroep constateert overeenkomstig dat de situatie in Nederland weinig inzichten biedt. Er
zijn enkele duizenden Nederlandse programma’s ter opvoedingsondersteuning geïdentificeerd waarvan en maar een handvol aan evaluatie is onderworpen; van 600 programma’s in
de jeugdzorg zijn er 60 geëvalueerd.
21

Sprekend over (Amerikaanse) interventieprogramma’s bij kinderen is de slotsom van
Rand (op. cit. 2005, p. 78) dat die een ‘statistisch significant’ effect kunnen hebben op een
scala aan resultaten, zowel vroeg in de opvoeding als later in de adolescentie en de volwassenheid. Van belang is natuurlijk niet alleen of het effect een statistische toets doorstaat,
maar hoe groot dat effect. 23 Van vier programma’s, waarbij de omvang van de werkzaamheid
op kortere termijn bekend is, blijkt slechts van een gering effect op probleemgedrag. 24 Van
vijf programma’s is het langere termijn effect op criminaliteit bekend: dit kent ook alleen
zwakke effecten op één na. 25 De Inventgroep geeft effecten van programma’s op allerlei terrein, die gemiddeld ook in de orde van grootte van ‘(zeer) zwak effect liggen. 26.
22

Lösel rept, een geheel aan interventies overziende, ook van gemiddeld gesproken zwakke
effecten. 27 Hierbij valt hem op dat de effectgroottes nogal uiteenlopen. Ten dele lijkt dat verband te houden met de insteek van het programma en de mate waarin er doelgericht wordt
gewerkt (gestructureerdheid). Anderdeels heeft dan van doen met methodologische kwesties
zoals duur van de follow-up, de (on)afhankelijkheid van de onderzoekers, het vergelijkings-

23

Zie D.A. Olsen. Preschool in the Nanny State. 2000 Education and child policy (www.cato.org)
Zie de Research Brief Proven benefits of Early Childhood Interventions. Rand 2005 (zie www.rand.org) . Dit is gebaseerd op
L.N. Karoly, M.R. Kilburn and J.S. Cannon. Early childhood Interventions: proven results, furure promis. Rand Corporation.
2005 Deze zijn serieus met onderzoek gevolgd, dat wil zeggen, met inzet van onderzoeksontwerpen die stevige uitspraken mogelijk maken, zoals door gebruikmaking van controlegroepen en liefst willekeurige toewijzing aan deze groepen en de groepen
waarop de interventie van toepassing is.
22 J. Rubin, L. Rabanovich, M. Hallsworth and E. Nason. Interventions to Reduce Anti-social Behaviour and Crime – A Review
of effectiveness and Costs. Rand Europe, December 2006.
23 Hiervoor is vaak de ‘effectgrootte’ (effect size) beschreven, het verschil tussen de score van de experimentele groep en die van
de controlegroep (gedeeld door de standaarddeviatie van alle scores). De uitkomst is dan een z-score, welke omgezet kan worden
naar een percentage (via de cumulatieve standaardnormaalverdeling). Zo indiceert een effectgrootte van 0,30 dat de uitkomst
(mate van delinquentie bijv.) van de interventiegroep beter ligt dan 62% van de resultaten van de controlegroep (en dus 38%
niet beter. Een efgfectgrootte van 0,2 wordt als ‘klein’ gezien, o,5 is ‘middelmatig’, 0,8 is ‘groot’.
24 P. 71 De effectgrootte is 0,06 tot 0,28.
25 P. 76. De uitzondering is het Perry Preschool Project met een effectgrootte van 0,54, waar de andere rond de 0,13 en 0,29
zitten.
26 Het gaat hierbij om bijna 15 effecten met een absolute effectgrootte van 0 tot 0,64, met een gemiddelde van 0, 258. Eén effect,
van het kijken naar opvoedingsvideo’s, is zodanig een uitbijter (effectgrooote = 2,12) dat deze niet is meegenomen.
27 Lösel (aangehaalde voordracht), spreekt van een effectgrootte van 0,05 tot 0,15.
20
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materieel (contrast tussen programma en wat de controlegroep ondergaat), en de aard van de
doelgroep (hoger risico’s maar ook weer niet extreem).
Aangenomen mag worden dat de programma’s die goed zijn onderzocht met betrekkelijk
veel zorg zijn omgeven en alleen al om die reden als ‘demonstratieproject’ sneller een goed
scoren dan programma’s die meer als breed uitgezet routinebeleid ingevoerd zijn. Het wek
dat geen verbazing dat, zoals de Inventgroep signaleert (p. 59), dat van 60 aan evaluatie onderworpen Nederlandse programma’s slechts bij 6 een k(korte termijn-)effect is vastgesteld.
Vaak zal niet voldaan zijn aan de voorwaarde (zie o.a. Rand 2005) dat een programma, wil
het effect sorteren, een stevige basis moet hebben in een toespitsing op wat de feitelijke problematiek is en wat daar zinvol aan kan worden gedaan, professionaliteit bij de medewerkers
en in de uitvoering van het programma (‘programma-integriteit’).
24

Uit deze studies valt de conclusie te trekken dat interventies alleen onder een goed gesternte enig effect kunnen sorteren, en dat het hoogst bereikbare effect niet groot is. Dat effect ligt in de orde van grootte van een verschuiving (t.o.v. een controlegroep) van 5 procentpunten. 28 Overigens is het achterwege blijven van forse effecten niet verwonderlijk, wanneer
we bedenken dat we vrij slecht kunnen aanwijzen bij wie zich problemen zullen manifesteren.
De programma’s worden daarmee meer het afgeven van een schot hagel dan van een doelgericht schieten.
25

26 Deze sombere conclusie van ‘weinig effect’ verdient nog nadere relativering. Niet zelden
worden effecten van programma’s berekend op degenen die participeerden, niet op degenen
die niet meededen (zoals: niet gemotiveerd) of die hun deelname voortijdig beëindigden. Dat
kleurt de resultaten rose. Verder zijn er aanwijzingen dat effecten in de tijd neigen te verdampen 29 - dit raakt in het bijzonder programma’s die een effect verder weg in de tijd beogen.
27
Hoewel voorspelbaarheid en uitwerking van vroegtijdig marginaal blijken te zijn, kan
worden betoogd dat ook kleine effecten kunnen leiden tot een forse baten die de te maken
kosten sterk overstijgen. 30 Zo zou het eerder genoemde Perry project 31 $ 15.166 per deelnemer kosten en $ 244.812 aan baten opleveren, waarvan $ 171.473 omdat criminaliteit en de
daaraan verbonden kosten niet meer hieven te worden gemaakt. De gecalculeerde baten komen vooral van de enkele tientallen mannelijke deelnemers, die minder in de criminaliteit
zouden zijn geraakt door het project. Zoals gezegd, lijkt het Perry project zodanig uitzonderlijk dat de resultaten ervan niet als leidraad voor ons mogen dienen.
28 Voor substantiële baten zou het nodig zijn dat vroegtijdige interventie doelgericht zou
focussen op degenen die later langdurig meer ernstige criminaliteit zou plegen – die veroorzaken immers in totaal veel schade en vragen veel investering van politie en justitie. Het
blijkt echter niet mogelijk deze extreem kleine groep op zeer jonge leeftijd aan te wijzen. Dat
veroorzaakt dat breed geïnvesteerd zou moeten worden in screening en interventies om enig
effect te bewerkstelligen. De daaraan verbonden kosten moeten natuurlijk wel verdisconteerd
worden hetgeen niet altijd gebeurt. Als we dat wel doen, lopen de kosten per eenheid effect
dan snel op naar extreem grote hoogte. Immers, massaal hebben de investeringen dan betrekking op degenen die zich ook bij uitblijven van interventie niét tot (serieuze) crimineel
zou ontwikkelen. Wellicht dat dergelijke interventie zelfs leidt tot extra maatschappelijke
kosten die niet bekeken zijn in de literatuur over kosten-baten. De conclusie moet zijn dat
niet op voorhand mag worden uitgegaan van het (financiële) nut van vroegtijdige inteveneties.

Uitgaande van een effectgrootte van 0,05 (2%-punten beter dan controlegroep) tot 0,20 (8%-punten beter).
De Rand- studie (op. cit 2005) wijst er op dat zeker bij sommige aspecten zoals de prestaties in lezen en rekenen, de effecten
van interventies op korte termijn niet standhouden: deze lijken binnen enkele jaren bijna te halveren.
30 Zoals de Inventgroep, de Rand-studies, Adviezen in de UK …
31 Schweinhart op. cit.
28
29

8

[4]

Implicaties
Het lijkt beter af te zien van een beleid dat gegrondvest is op de gedachte van vroegtijdige interventie om latere criminaliteit af te wenden. Het alternatief is een beleid
dat uitgaan van veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid, dat zich niet laat leiden
door vergezichten van risicobeheersing maar dat zich concentreert op de zich concreet voordoende problemen (contingentiebeleid). In zulk een beleid is de focus gericht op de dynamiek van opeenstapeling van riskante ontwikkelingen, opdat nog
net op tijd ingegrepen kan worden voordat de problemen uitgehard zijn.

Gegeven de beperkte voorspelbaarheid van criminele loopbanen, en de betrekkelijk geringe effectiviteit van interventies, komt nadrukkelijk de vraag op tafel te liggen wat dan een
zinvolle benadering is. Welke aanpak kan, gegeven beperkte middelen, als het meest kosteneffectief worden aangewezen?

29

Het ziet er naar uit, dat het beter is om een smalle dan een brede benadering te kiezen. Als
selecties en interventies breed ingezet worden op grotere doelgroepen van risicogevallen, zijn
al snel de noodzakelijke voorwaarden niet meer vervuld om tot enig effect te komen. Veel
investering, nul effect. Dus liever geen breed programma ter ondersteuning van opvoeding in
vele gezinnen, maar een inzoomen op de situaties waarin dat expliciet aan de orde is. De investering vertaalt zich dan in een gefocuste intensieve inspanning voor een geringe groep. De
Inventgroep heeft het in dit verband over 2 tot 5% van de kinderen waarbij “ernstige problemen in de opvoeding en ontwikkeling” aan de orde zouden zijn.
30

Het onderkennen van ernstige en manifeste risico’s lijkt niet zeer moeilijk. Het blijkt namelijk dat de kans op problemen exponentieel toeneemt als er een opeenstapeling van risicofactoren is. Zo lijkt er bij een kleine groep (3% van jongeren) een zodanige cumulatie te zijn
van negatieve signalen op verschillende terreinen, dat de kans op serieuze delinquentie zeer
hoog ligt vergeleken met de situatie waarin minder of geen alarmbellen rinkelen. 32

31

De aandacht kan dan uitgaan naar die aanwezige of zich aandienende ernstige problemen.
En dus niet naar meer algemene ‘statistische factoren’ die zouden wijzen op een risico voor de
verre toekomst. Dat zou al snel weinig kosteneffectief zijn: veel investering zou dan immers
onnodig zijn. Zelfs is het voorstelbaar dat het te snel te breed interveniëren negatief uitwerkt.
In het Canadese onderzoek dat we uitvoeriger bespraken, ging het om kinderen die overactief, onbevreesd en zelfzuchtig waren. Dit zijn eigenschappen die wellicht niet alleen een verhoogde kans hebben om zich met asociaal gedrag af te zetten tegen de samenleving. Ook zijn
dat kenmerken die kunnen leiden tot sporthelden of zelfstandige ondernemers. Interventie
gericht tegen hun karakter, kunnen dan niet alleen voor de desbetreffende jongere negatief
zijn (stigmatiserend als ‘probleemgeval’ en daarmee leidend tot een ‘zelfverwerkelijkende
voorspelling’) maar ook voor de samenleving als geheel negatieve kanten hebben. Bekend is
dat een wel erg makkelijk diagnosticeren van ‘ADHD’ bij drukke, onhandelbare kinderen, en
het makkelijk interveniëren met medicijnen, bepaald geen goede uitwerking heeft op de
schoolprestaties en de levensvreugd van jongeren bijvoorbeeld als ze onder de ritalin worden
gestopt.
32

Ontleend aan A.M. van der Laan en M. Blom. Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Den Haag: WODC. 2006. Het gaat
hierbij om het saldo van criminaliteisremmende en -bevorderende factoren in vier domeinen: functioneren van de persoon, het
gezin, de school en de vriendenkring.
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We laten dan los de gedachte dat we latere problemen van delinquentie in betekenisvolle
mate kunnen voorkomen, ook al zouden we dat graag willen. Zo blijkt 33 er een kleine groep
(4% van de veroordeelden) te zijn die veel en lang doorgaan met criminaliteit, de ‘hoogfrequente persistente recidivisten’. Het blijkt niet met enige precisie te voorspellen wie daartoe zal gaan behoren op grond van voorafgaande informatie. Dat geldt deze groep, dat geldt
ook voor andere groepen met typische criminele loopbanen. Onverlet latend dat er factoren
zijn die de kans op bepaalde ontwikkelingen groter of kleiner maken, biedt dit weinig houvast
voor een effectief en efficiënt beleid. Beter is het dynamische perspectief te betrekken waar
het gaat om de opbouw en afbouw van delinquentie. Nieuwbeerta en Blokland schrijven 34:
“Onze uitkomsten sluiten … aan bij het dynamisch perspectief op de ontwikkeling van crimineel gedrag over het leven … [berustend op de gedachte] dat personen ‘per ongeluk’ gebeurtenissen in hun levensloop meemaken die hun (verdere) criminele carrière kunnen beinvloedend.” Dit suggereert niet een statische maar een dynamische risicobenadering: weliswaar zijn er algemene factoren die een verhoogde kans op delinquentie met zich mee brengen
doch die maar een beperkte waarde hebben gegeven de vele kanten die het nog kan opgaan,
zoals ontwikkelingen in de verbinding met leeftijdgenoten en in het gezin. 35
33

Er zijn vele stappen op het pad dat loopt van risico naar uitkomst: de levensloop is grillig
en daarmee niet gedetermineerd, mechanisch of onvermijdelijk. Kleinere gebeurtenissen
kunnen op termijn tot grote veranderingen in het levenspad leiden. Het ene onhandelbare
‘rotzakje’ raakt op het verkeerde pad, de andere wordt een ambitieuze ondernemer. Wie welke kant op gaat is een kwestie van toeval, althans van omstandigheden die niet vroegtijdig
bekend zijn. Dit noopt tot een beleid dat niet in vaste schema’s denkt maar een beleid dat
rekening houdt met de veranderlijkheid in de ontwikkeling van mensen.
34

Zulk een beleid kunnen we een contingentiebeleid noemen. Daarin staat voorop de gedachte dat het handelen moet zijn gebaseerd op de zich feitelijk voordoende ontwikkelingen
die bepaald worden door historische afhankelijkheden én door actuele (mede door toeval
bepaalde) factoren. Dit beleid is gebaseerd op de gedachte dat, voor praktische doeleinden,
het weinig vruchtbaar is uit te gaan van deterministische levenspaden maar evenmin van
volstrekt toeval. Kenmerk van een contingentiebeleid is dat het handelen gegrond is op een
diagnose van de feitelijke ontwikkelingen, dus met een korte termijn-optiek. Hierbij pas dan
niet dat ingegrepen wordt op grond van ‘statistische factoren’ betreffende problemen die zich
verder weg in de tijd kunnen manifesteren. Hierbij past niet de benadering van ‘vroegtijdige
interventies’ bij kinderen met het oog op het afwenden van latere delinquentie.
35

In een contingentiebeleid wordt geageerd op problemen die zich feitelijk aandienen. Ingrijpen bij jongen kinderen gebeurt dan omdat bijvoorbeeld kindermishandeling aan de orde
is, of omdat een peuter in zijn ontwikkeling achterblijft. Extreem onhandelbare kinderen
kunnen extra aandacht verdienen om het leerklimaat in de klas te beschermen. Maar dergelijk ingrijpen kan in een contingentiebeleid niet worden gelegitimeerd met goede bedoelingen
op langere termijn.

36

Hiermee is geen pleidooi gevoerd voor het maar achterover leunen tot de problemen zich
in volle hevigheid en gedurende een langere periode manifesteren. Bekend is dat het dan
vaak niet meer goed mogelijk is een verandering ten goede te helpen bewerkstelligen. 36 Zo
zijn projecten voor de hardste kernen van delinquenten op voorhand tot mislukken voorbestemd. Het gaat er dan om precies in te grijpen op het ‘afglijpunt’. Dus niet met bijzondere
maatregelen ingrijpen als er nog weinig aan de hand is, maar als de problemen zich daadwerkelijk openbaren maar nog niet ‘uitgehard zijn’. Dus als de problemen op verschillende do37

Nieuwbeerta en Blokland, op. cit.
P. Nieuwbeerta en A. Blokland. Voorspellen van criminele carrières is moeilijk, zeker waar het de verre toekomst betreft.
Tijdschrift voor Criminologie, 48, 2006, 4, 361-377 (p. 373)
35 Vergelijk de conclusies van P.H. Tolan and P. Thomas. The implications of age of onset for delinquency risk. II: Longitudinal
data. J. of Abnormal child Psychology., 23, 1995, 2, 157-181
36 A.C. Berghuis. De aanpak van veelpelgers: tussen nuttig investeren en verjubelen. OM: goed Beschouwd. 2005
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meinen zich evident aan het opstapelen zijn. Het voorgestane contingentiebeleid is daarmee
‘een vinger aan de pols-beleid’ dat let op de dynamiek die zich ontwikkelt in opkomst en afbouw van problemen (w.o. criminaliteit).

