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Abstract

Crime and work: what role for employment in the life-course?
This article analyzes the effects of employment on crime in a sample of formerly institutionalized men
and women. Prior to age 18, these men and women were treated for serious behavioral problems in a
Juvenile Justice Institution in the Netherlands. Based on conviction records their criminal careers were
reconstructed from ages 18 to 32. We used fixed effects models to estimate the effect of employment on
offending, by itself and in combination with marriage and parenthood. Findings show that employment
is significantly related to reduced offending. For men, the association between employment and crime
is stronger in combination with marriage. Women only benefit from employment in combination with
parenthood. The ‘package deal’ that includes employment, marriage and parenthood reduced offending
only for men.
Keywords: Employment, transitions, desistance, life-course criminology, gender differences, criminal
career
Kernwoorden: Werk, transities, recidive, levensloopcriminologie, sekseverschillen, criminele carrière

1. Inleiding
Binnen de levensloopcriminologie is veel aandacht voor de mogelijke rol die werk speelt
in het stoppen met criminaliteit (Bushway & Reuter, 2002). Voor jongeren wordt de transitie naar de arbeidsmarkt van oudsher gezien als een belangrijke mijlpaal in het bereiken
van de volwassenheid. Ook in het leven van volwassenen is werk een belangrijke factor.
Werk genereert niet alleen inkomen en sociale status, werk structureert en verandert ook
het patroon van dagelijkse bezigheden en contacten, en draagt bij aan de vorming van een
conventionele volwassen identiteit (Laub & Sampson, 2003). Diverse levensloop criminologische theorieën veronderstellen daarom dat het hebben van werk de motivatie en gelegenheid voor crimineel gedrag doet afnemen en ook de persoonlijke kijk op crimineel gedrag
verandert op een manier die maakt dat werkenden zich minder vaak dan niet-werkenden
schuldig maken aan crimineel gedrag (Uggen & Wakefield, 2008).
Empirische studies naar het effect van werk op crimineel gedrag zijn echter niet eenduidig positief. Onderzoek onder jongeren laat bijvoorbeeld zien dat in sommige gevallen
werk juist kan leiden tot een toename van delinquent gedrag (Mortimer, 2003). Als een van
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de mogelijke verklaringen wordt genoemd dat werk jongeren voorziet van een inkomen dat
hen, bij afwezigheid van financiële verplichtingen richting bijvoorbeeld een eigen gezin,
in staat stelt zich meer te begeven in het uitgaansleven waar zij bloot worden gesteld aan
situaties, personen en opvattingen die de kans op crimineel gedrag juist doen toe nemen
(Blokland, 2013; Wright & Cullen, 2000). Dit suggereert dat het effect van werk tot op zekere
hoogte conditioneel is en dat een succesvolle transitie naar volwassenheid een zekere mate
van convergentie van transities op verschillende levensterreinen vereist, waarbij verschillende transities elkaars effect versterken (Uggen & Wakefield, 2008: 206).
Een succesvolle transitie naar een ‘normaal’ leven is met name belangrijk in populaties
met kwetsbare of crimineel actieve jongeren. Deze jongeren hebben een wezenlijk andere
uitgangspositie, en moeten meer obstakels overwinnen bij het aangaan van volwassen sociale rollen. Om inzicht te krijgen in de invloed van werk op crimineel gedrag, al dan niet
in combinatie met andere levensloop transities, maken we gebruik van gegevens uit de
Nederlandse 17Up studie. Dit is een longitudinale studie naar de criminele carrières van
540 jongens en meisjes die tussen hun 12e en 18e jaar wegens ernstige gedragsproblematiek
enige tijd gedetineerd zaten in een Justitiële Jeugdinrichting in Nederland, en van wie op
dit moment gegevens beschikbaar zijn tot het 32ste levensjaar.
1.1. Empirische en theoretische achtergrond
Veel longitudinale studies bevestigen dat werk een negatief effect heeft op crimineel gedrag
en populatie studies laten doorgaans zien dat jongvolwassenen minder delicten plegen in
periodes waarin ze werken dan in periodes waarin ze werkloos zijn (bv. Fergusson, Horwood
& Howard, 2001). Studies naar de effecten van werk specifiek onder kwetsbare groepen, zoals jeugdige delinquenten of jongeren met een instellingsverleden zijn echter veel minder
eenduidig in hun resultaten en vinden soms een negatief effect van werk op criminaliteit,
maar vaak ook geen effect of in enkele gevallen zelfs een tegenovergesteld effect (Uggen,
1999; Horney et al., 1995; Piquero et al., 2002).
Levensloop criminologische theorieën bieden verschillende verklaringen voor het verband tussen werk en crimineel gedrag (Uggen & Wakefield, 2008). Werk voorziet in een inkomen en zou zo de financiële motivatie voor het plegen van delicten verminderen (Freeman,
1992). Werk zou bovendien als waardevol worden ervaren, waardoor werkenden terughoudend zouden zijn zich crimineel te gedragen omdat dit hun baan op het spel zou zetten
(Sampson & Laub, 1993). Tot slot zou werk bijdragen aan het vormen van een volwassen identiteit (Matsueda & Heimer, 1997). Wanneer jongvolwassenen zich sterker identificeren met
conventionele sociale rollen, zoals die van werknemer, ervaren ze in toenemende mate een
conflict tussen hun conventionele identiteit en crimineel gedrag. Hoewel de precieze mechanismen verschillen, voorspellen de meeste criminologische theorieën dus dat crimineel
gedrag afneemt als jongvolwassenen de transitie naar betaald werk maken.
Vooral voor jongeren uit kwetsbare groepen, zoals jongeren met een instellingsverleden, is een succesvolle transitie naar volwassen rollen belangrijk. Deze jongeren kampen
met persoonlijke kenmerken, zoals een laag opleidingsniveau, psychische problematiek en
delinquent gedrag, en omgevingskenmerken, zoals slechte gezinsomstandigheden, een tekortschietend sociaal netwerk en een maatschappelijke stigma, die voor hen de stap naar
volwassenheid compliceren (Osgood et al., 2005; Uggen & Wakefield, 2005) en die zo het risico
verhogen dat deze jongeren zich in de volwassenheid crimineel (blijven) gedragen (Moffitt
& Caspi, 2001). Werk vormt voor kwetsbare jongeren een belangrijke schakel in het opbouwen van een conventionele volwassen identiteit die hen in staat stelt hun deviante levensstijl achter zich te laten (Chung, Little & Steinberg, 2005). Toch slaagt in Nederland maar een
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beperkt deel van deze jongeren erin om na afronding van een (vaak laag niveau) opleiding
een baan te bemachtigen (Messing & Valkestijn, 2014). In een meta-analyse van Visher, Winterfield en Goggeshall (2005) werd op basis van acht experimentele studies het effect van
werktoeleidingsprojecten voor veroordeelde delinquenten geëvalueerd. Het effect op recidive werd in slechts één studie vastgesteld en dit effect was bovendien klein. In een eerdere
review stelden Bushway en Reuter (1997) al vast dat werk alleen onvoldoende is om te stoppen
met delinquentie. Hoewel de resultaten uit deze Amerikaanse overzichtsstudies beperkt generaliseerbaar zijn, lijkt werktoeleiding een beperkte rol te spelen in het maken van een
succesvolle transitie naar de arbeidsmarkt.
Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek suggereert derhalve dat een succesvolle
transitie naar volwassenheid meer behelst dan het vinden van een baan. Jongvolwassenen
ervaren de transitie naar volwassenheid als een package deal waarin werk, een vaste relatie
en ouderschap belangrijke ingrediënten zijn (Townsend, 2002). Kwantitatief onderzoek naar
de effecten van huwelijk en ouderschap onderschrijft dit idee en vindt dat de effecten van
ouderschap binnen een huwelijk (de full family package) groter zijn dan die van huwelijk
en ouderschap afzonderlijk (De Goede, Blokland & Nieuwbeerta, 2011; Zoutewelle-Terovan, van
der Geest, Liefbroer & Bijleveld, 2012). Ook voor de transitie naar werk lijken combinaties van
transities van belang. Zo vonden Giordano en collega’s (2002) dat in een steekproef van Amerikaanse jongeren met een instellingsverleden enkel het hebben van werk geen dempend
effect had op het zelf-gerapporteerde delict gedrag, maar de combinatie van werk en huwelijk (de full respectability package) wel. Amerikaanse vrouwen die meededen aan een werktoeleidingsproject en kinderen hadden rapporteerden hierna minder criminele inkomsten
dan vrouwen die geen kinderen hadden (Uggen & Kruttschnitt, 1998). Voor mannen bleef
een dergelijk effect echter uit.
Bovendien zijn de effecten van de transitie naar huwelijk en ouderschap in afwezigheid
van de transitie naar werk op voorhand minder duidelijk. Enerzijds geldt dat, en empirisch
onderzoek bevestigt dit ook vooral waar het gaat om het trouweffect (Blokland & Nieuwbeerta, 2010; Siennick & Osgood, 2008), deze transities het dagelijks leven en de persoonlijke kijk
hierop zodanig kunnen veranderen dat dit leidt tot een vermindering van het criminele gedrag. Anderzijds brengen deze transities doorgaans ook financiële verplichtingen met zich
mee. Deze verplichtingen kunnen, vooral wanneer er niet tevens sprake is van betaald werk,
de ervaren (financiële) stress verhogen en de motivatie voor crimineel gedrag juist doen toe
nemen (Uggen & Wakefield, 2005: 132). Transities kunnen dus ook ‘rol-stress’ met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer men door het verlies van betaald werk het idee heeft niet
aan de eisen van het kostwinnerschap te kunnen voldoen.
Traditionele genderrol patronen geven daarenboven aanleiding te verwachten dat de
effecten van de verschillende (combinaties van) transities verschillend uitpakken voor
mannen en vrouwen. Werk vormt, met name in de lagere sociale klasse, een belangrijk onderdeel van met name de mannelijke volwassen identiteit, hetgeen doet verwachten dat
het negatieve effect van werk op criminaliteit voor mannen groter is dan voor vrouwen,
met name wanneer er sprake is van kostwinnerschap (hier: de man getrouwd is en kinderen heeft) (McFayden, 1995). Werkloze maar gehuwde vrouwen en moeders zullen naar
verwachting meer dan bij gehuwde mannen en vaders het geval is kunnen terugvallen op
de rol van huisvrouw en moeder en op het inkomen van hun werkende partner. Met name
voor werkloze en tevens ongehuwde moeders is de financiële stress van het ouderschap
echter hoog, hetgeen zich zou kunnen vertalen in een toename van het criminele gedrag
(of ten minste het uitblijven van een dempend effect van het ouderschap onder deze conditie) (De Goede, Blokland & Nieuwbeerta, 2011). Omdat de bemoeienis van vader met nietinwonende kinderen doorgaans sterk afneemt wanneer de relatie met de moeder eindigt
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geldt dit naar verwachting minder voor werkloze ongehuwde vaders (Tach, Minchie & Eden,
2010).
1.2. Huidig onderzoek
Hoewel er in ruime mate onderzoek is gedaan naar de afzonderlijke effecten van levenslooptransities, waaronder het vinden van werk, op criminaliteit (Blokland & Nieuwbeerta,
2010; Siennick & Osgood, 2008) en er aanwijzingen zijn dat het effect van dergelijke transities
afhankelijk is van de gemaakte transities op andere levensloopterreinen (Uggen & Wakefield, 2008), is het gecombineerde effect van werk en andere levenslooptransities op criminaliteit nog weinig onderzocht. In Vlaanderen heeft de ‘theorie van de maatschappelijke
kwetsbaarheid’ (Vettenburg, Walgrave & Kerckvoorde, 1984; Vettenburg, 1988) weliswaar het
belang onderstreept van de mate waarin kwetsbare jongeren aansluiting vinden in verschillende maatschappelijke domeinen, met name in onderwijs en werk, maar in deze geïntegreerde benadering ligt de focus vooral op hoe zwakke maatschappelijke posities leiden
tot negatieve confrontaties en delinquent gedrag. Er is weinig bekend over de mate waarin
een bredere maatschappelijke inbedding juist leidt tot stoppen met delinquent gedrag.
Onderzoek naar de mogelijke rol van werk in het stoppen (of doorgaan) met crimineel
gedrag kent daarnaast nog andere belangrijke tekortkomingen. Het merendeel van de studies is uitgevoerd in Angelsaksische landen, op relatief oude cohorten en met name voor
geheel mannelijke steekproeven. De gevonden resultaten zijn hierdoor slechts beperkt te
generaliseren. Zowel Nederland als België nemen in vergelijking tot de meeste Angelsaksische landen een unieke positie in als verzorgingsstaat met relatief lage werkloosheidscijfers en goede sociale voorzieningen (Verbruggen, 2013). Werklozen komen in Nederland in de
meeste gevallen in aanmerking voor een uitkering en deze inkomenszekerheid beïnvloedt
mogelijk het effect van werk(loosheid) op criminaliteit. Traditionele opvattingen over werk
als markeerpunt voor volwassenheid zijn aan het verschuiven (Arnett, 2000) en ook opvattingen aangaande het huwelijk en de rol van mannen en vrouwen hierin zijn de afgelopen decennia sterk veranderd (Savolainen, 2009). Daarnaast laat het beperkte aantal studies
waarin (ook) gekeken is naar vrouwen, wisselende resultaten zien wat betreft het effect van
werk (Verbruggen, Blokland & Van der Geest, 2012), en vooral trouwen en kinderen krijgen, op
crimineel gedrag (De Goede, Blokland & Nieuwbeerta, 2011).
Om inzicht te krijgen in hoe transities naar verschillende volwassen rollen van invloed zijn op crimineel gedrag, onderzoeken we in het huidige artikel wat het effect is
van werk, in combinatie met trouwen en kinderen krijgen, op criminaliteit van leeftijd 18 tot 32. Voor de analyse volgen we 540 mannen en vrouwen, die tussen 1989 en
1999 uitstroomden na behandeling voor ernstige gedragsproblematiek in een Justitiële
Jeugdinrichting in Nederland. Voor deze hoogrisico groep proberen wij de volgende vragen te beantwoorden:
• Wat is de invloed van werk op crimineel gedrag?
• Wat is de invloed van werk op crimineel gedrag als ook rekening gehouden wordt met de
effecten van huwelijk en ouderschap?
• In welke mate is het effect van werk op crimineel gedrag conditioneel op het samengaan
van werk met huwelijk en ouderschap?
• In welke mate verschillen de effecten van werk, al dan niet in combinatie met huwelijk
en ouderschap, op crimineel gedrag tussen mannen en vrouwen?
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2. Methode
2.1. Steekproef
De steekproef bestaat uit 270 mannen en 270 vrouwen die begin jaren negentig in een Nederlandse Justitiële Jeugdinrichting (JJI) verbleven. Zij werden daar behandeld voor ernstig
probleemgedrag, waaronder agressie, spijbelen, weglopen van huis en delinquent gedrag.
De steekproef omvat een bijna compleet uitstroomcohort van jongens die de inrichting tussen januari 1989 en juni 1996 verlieten. Voor meisjes ligt de uitstroom tussen januari 1990
en maart 1999 om zo, ondanks een lagere uitstroom, een even grote steekproef te verkrijgen.
De steekproef is gevolgd van 18 tot 32 jaar. Tijdens deze observatieperiode zijn elf mannen
en negen vrouwen overleden en twee mannen en vier vrouwen geëmigreerd, waardoor
voor hen de observatieperiode korter is dan 15 jaar.
Jongens waren gemiddeld 15.6 jaar oud (SD = 1.7) toen zij de instelling binnenkwamen
en zij verbleven er gemiddeld 20.8 maanden (SD = 12.2). Meisjes waren gemiddeld 15.4 jaar
oud (SD = 1.2), toen zij geplaatst werden en hun verblijf duurde gemiddeld 13.4 maanden (SD
= 7.8). Uiteindelijk is de meerderheid van de steekproef minimaal één keer veroordeeld voor
hun 18e jaar (80.7% van alle jongens en 55.6% van alle meisjes).
Uit de behandeldossiers die werden aangelegd tijdens het verblijf van de jongeren in de
instelling komt het beeld naar voren van een groep die gekenmerkt wordt door benedengemiddelde intelligentie, een laag opleidingsniveau (tijdens verblijf in de instelling namen alle
jongeren deel aan onderwijs; een meerderheid volgde een vakopleiding) en ernstige gedragsen/of achtergrondproblematiek1. Meer achtergronden van de steekproef staan beschreven in
Van der Geest, Blokland en Bijleveld (2009) en Verbruggen, Blokland en Van der Geest (2012).
2.2. Variabelen
De criminele carrières van de mannen en vrouwen in de steekproef werden gereconstrueerd
op basis van uittreksels van de Centrale Justitiële Documentatie (CJD). De Nederlandse minimumleeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid, en daarmee de minimumleeftijd
waarop personen kunnen zijn geregistreerd in de CJD is 12 jaar. Voor dit onderzoek konden
de criminele carrières vanaf die leeftijd tot een gemiddelde leeftijd van 32 jaar worden gevolgd. In de analyses richten we ons op de criminele carrières vanaf het 18de levensjaar. Dit
omdat in Nederland de leeftijd van 18 jaar de overgang van het jeugdstrafrecht naar het
commune strafrecht markeert en transities naar werk voor die tijd nog niet of nauwelijks
hadden plaats gevonden. De uittreksels uit de CJD bevatten informatie over het type delict,
de pleegdatum en de afdoening. Vrijspraken en technisch sepots2 zijn niet meegenomen
in de huidige analyses, veroordelingen en beleidssepots3 wel. Gemakshalve refereren we
in het vervolg van dit artikel naar beide laatsten als ‘veroordelingen’. Alle veroordelingen
werden vervolgens geclassificeerd volgens de Standaardclassificatie Misdrijven opgesteld
door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. In navolging van Loeber, Farrington en Waschbusch (1998) richten wij onze aandacht hier enkel op ernstige delinquentie en
zijn (veelvoorkomende) delicten die vallen onder de sectie openbare orde (bijv. vandalisme),
1

2
3

Meer meisjes (65.6%) dan jongens (37.8%) groeiden op in een problematische thuissituatie; vaak werden
gezinnen gekenmerkt door meerdere problemen, zoals werkloosheid, criminaliteit, verwaarlozing of
mishandeling
Beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om af te zien van vervolging, bijvoorbeeld omdat bewijs
ontbreekt of verdachte niet strafbaar is
Beslissing van het OM om af te zien van vervolging, terwijl dit technisch gezien wel mogelijk is (bijvoorbeeld
wanneer het OM als beleid heeft om lichte misdrijven niet te vervolgen).
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Wegenverkeerswet (bv. dronken rijden) en een aantal andere bijzondere wetten4 niet meegenomen in de analyses. De afhankelijke variabele in onze analyses is derhalve het aantal
ernstige delicten per jaar. Jaren waarin personen het volledige jaar gedetineerd waren, werden gecodeerd als missend.
Informatie over officieel geregistreerd (‘wit’) werk werd verzameld via Suwinet, het systeem van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin alle
officiële loondienstverbanden geregistreerd staan. In dit systeem is de precieze begin- en
einddatum van elk arbeidscontract terug te vinden. Aanvullend is in het historische register van de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) gekeken of personen uit de onderzoeksgroep tijdens de follow-up periode een eigen bedrijf hadden, en zo ja voor hoe lang.
In het geval dat iemand in een bepaald jaar een eigen bedrijf had werd dit meegenomen
in de berekening van de werkvariabele. In de huidige analyses werd iemand gecodeerd als
‘werkend’ in de jaren waarin deze persoon in totaal minimaal 90 dagen in dienst van een of
meer werkgevers werkte of een eigen bedrijf had. Kortere loondienstverbanden die optellen
tot minder dan 90 dagen in het betreffende jaar zijn dus niet meegeteld als werk. Overigens
geldt voor het grootste deel van de steekproef dat als er in een bepaald jaar werd gewerkt,
dit voor vrijwel het hele jaar het geval was.
De variabelen trouwen en ouderschap zijn gebaseerd op informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit is een nationaal bevolkingsregister dat wordt bijgehouden door de
Nederlandse gemeenten. Het GBA bevat informatie over alle huwelijken5, echtscheidingen en
geboorten. Wanneer een persoon in een bepaald jaar tenminste voor een gedeelte van dat jaar
was getrouwd, werd hij of zij in dat jaar gecodeerd als ‘getrouwd’. In de jaren na een ontbonden
huwelijk werden personen wederom gecodeerd als ‘ongetrouwd’. Voor ouderschap werd eveneens een dichotome variabele aangemaakt, waarbij de waarde ‘0’ stond voor ‘geen kinderen’ en
de waarde ‘1’ voor ‘ten minste één kind’. Niet-geregistreerd ongehuwd samenwonen en ouderschap van niet-erkende kinderen of stiefkinderen vallen buiten de huidige analyses.
2.3. Analyse
Voor de analyse is gebruik gemaakt van zogenaamde fixed effects modellen. Deze modellen
bieden een oplossing voor het probleem dat, in het geval van de huidige studie, personen
met werk en personen zonder werk in meer kenmerken kunnen verschillen dan alleen het
hebben van werk. Als deze overige kenmerken niet alleen de kans op werk, maar ook de
kans op criminaliteit beïnvloeden, dan kan een eventueel verschil in crimineel gedrag tussen werkenden en niet-werkenden, niet zondermeer worden toegeschreven aan het al dan
niet hebben van werk. Fixed effect modellen kijken daarom naar veranderingen binnen personen over de tijd (Allison, 2005): pleegde een bepaalde persoon meer of minder criminaliteit in de jaren waarin hij/zij werkte dan in jaren waarin hij/zij niet-werkte. Iedere persoon
is zo zijn/haar eigen controle persoon, waardoor optimaal rekening gehouden wordt met
alle stabiele persoons- en achtergrond kenmerken die een effect-schatting van het hebben
van werk zouden kunnen vertekenen.

4

5

Dit zijn delicten die vallen binnen de Wet Economische Delicten (vooral milieudelicten die vanuit een bepaalde beroepsuitoefening worden gepleegd) en Militair Strafrecht; delicten die vallen binnen de Opiumwet
(vooral de handel in drugs) zijn wel meegenomen in de analyses.
Sinds 1998 bestaat in Nederland de mogelijkheid tot (ongehuwd) geregistreerd partnerschap. Geregistreerd
partnerschap wordt sindsdien eveneens opgenomen in het GBA. Voor de huidige analyses werden jaren van
geregistreerd partnerschap geoperationaliseerd als ‘getrouwd’, omdat in Nederland de wettelijke gevolgen
van beide verbintenissen zeer vergelijkbaar zijn en geregistreerd partnerschap breed geaccepteerd wordt
als alternatief voor het huwelijk.
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Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben wij in het eerste model gekeken
naar het effect van werk op crimineel gedrag. Vervolgens hebben we de invloed van huwelijk en ouderschap aan het model toegevoegd. Doel van deze analyse stap was na te gaan
in hoeverre het effect van werk het resultaat was van het samengaan van werk met deze
andere levenslooptransities. In het laatste model is gekeken naar het effect van combinaties
van werk, huwelijk en ouderschap op criminaliteit. Alle analyses zijn apart voor mannen en
vrouwen uitgevoerd.

3. Resultaten
3.1. Beschrijvende resultaten
3.1.1. Delinquentie
Tabel 1 laat zien dat een meerderheid van de mannen en vrouwen al voor leeftijd 18 veroordeeld zijn voor een ernstig delict en illustreert hiermee het hoogrisico karakter van de steekproef. In termen van delictsfrequentie waren mannen tijdens de adolescentie ruim drie keer
zo crimineel actief (M = 4.5) als vrouwen (M = 1.3). Na leeftijd 18 is 76% van de mannen en
43% van de vrouwen veroordeeld voor tenminste één ernstig delict. Mannen pleegden gemiddeld eens per anderhalf jaar een ernstig delict, vrouwen eens in de 6.5 jaar. Het grootste
deel van alle ernstige delicten betrof een vermogensdelict.
Figuur 1 toont de ontwikkeling in het percentage daders dat veroordeeld is voor één of
meer delicten van 18 tot 32 jaar. Los van het niveauverschil is de ontwikkeling vergelijkbaar
voor mannen en vrouwen: vanaf leeftijd 18 is er een dalende trend. Opvallend is de kortstondige ‘dip’ in het aantal veroordeelde vrouwen op 19-jarige leeftijd.
3.1.2. Werk
In onze steekproef had 80% van alle mannen en 72% van alle vrouwen op enig moment
werk (Tabel 1). Zowel mannen als vrouwen kregen pas op relatief late leeftijd hun eerste officiële baan (M = 23.1 jaar, SD = 3.8). De totale werkduur voor mannen (M = 4.1 jaar, SD = 3.5)
is langer dan die voor vrouwen (M = 3.1 jaar, SD = 3.2), maar beslaat desalniettemin minder
dan een derde van de totale observatieperiode. Werkcarrières worden dan ook gekenmerkt
door relatief kortdurende banen en veel onderbrekingen. Uitzendwerk kwam minder vaak
voor dan regulier werk, maar alsnog heeft de helft van de totale steekproef ooit uitzendwerk
verricht (54% van de mannen; 46% van de vrouwen).
Figuur 1. Percentage personen dat veroordeeld is van leeftijd 18 tot 32
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Figuur 2. Percentage personen dat werk heeft van leeftijd 18 tot 32

Figuur 2 geeft een beeld van het verloop in arbeidsparticipatie in de jongvolwassenheid.
Onder mannen komt de arbeidsparticipatie later op gang dan onder vrouwen, maar voor
mannen stabiliseert het percentage werkenden zich rond leeftijd 25 op een hoger niveau
(ongeveer 50%) dan onder vrouwen (ongeveer 35%). Arbeidsparticipatie in deze hoogrisicogroep blijft hiermee ver achter bij de Nederlandse populatie, waarin ongeveer 90% van de
mannen en 72% van de vrouwen werkt op 30-jarige leeftijd6 (CBS, 2010).
Tabel 1. Beschrijvende gegevens uitgesplitst naar geslacht
Mannen (N = 270)

Vrouwen (N = 270)

%/M

%/M

SD

SD

Criminele geschiedenis (voor 18 jaar)
Veroordeeld voor ernstig delict

80.7

Aantal veroordelingen voor ernstige delicten

4.54

55.6
4.80

1.31

2.04

Criminaliteit (leeftijd 18-32 jaar)
Veroordeeld voor ernstig delict

76.3

Aantal veroordelingen voor ernstige delicten

9.20

13.47

42.8
1.83

3.76

Aantal veroordelingen voor ernstige delicten per jaara

0.66

0.93

0.15

0.31

3.51

3.06

Werk
Ooit werkb

80.0

Totale werkduur

4.08

72.2
3.19

Trouwen en ouderschap
Ooit getrouwd

23.0

Ouderschap

35.9

Aantal kinderen

0.59

20.2
71.2
0.92

1.46

1.26

a Gecorrigeerd voor detentie
b Minimaal 90 dagen

3.1.3. Trouwen en ouderschap
Tabel 1 laat zien dat bijna één op de vier mannen en één op de vijf vrouwen op enig moment tijdens de observatie periode getrouwd was (23% van de mannen; 20% van de vrou6

Bron Centraal Bureau voor Statistiek; www.cbs.nl.
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wen). Dit is relatief laag in vergelijking tot het percentage mannen (34%) en vrouwen
(46%) in de algemene Nederlandse bevolking dat op leeftijd 30 getrouwd is (CBS, 2010).
Daarentegen is het percentage (eerste) huwelijken dat nog tijdens de follow-up ontbonden werd opvallend hoog (47% voor mannen; 50% voor vrouwen). Dit is relatief hoog in
vergelijking tot het totale echtscheidingspercentage in Nederland (variërend van 34-36%
in de periode 2000-2010; CBS, 2010) vooral gegeven de nog relatief jonge leeftijd in de
steekproef (de gemiddelde echtscheidingsleeftijd ligt recentelijk boven het 40e levensjaar
in Nederland; CBS, 2010). Het percentage vrouwen met minimaal één kind (72%) was twee
keer zo hoog dan het percentage mannen met één of meer kinderen (36%). Hoewel dit
naar verwachting nog verder toeneemt na de observatieperiode, ligt met name het aantal
mannen met kind(eren) ver onder het landelijk gemiddelde in Nederland (81% voor mannen; 84% voor vrouwen; CBS, 2010). Vrouwen kregen hun eerste kind op gemiddeld jongere leeftijd7 (M = 21.1 jaar, SD = 3.5) en hadden uiteindelijk ook meer kinderen (M = 2.1, SD
= 1.00) aan het einde van de follow-up dan mannen (M = 27.1 jaar, SD = 4.3; M = 1.6 kinderen,
SD = 0.8). De leeftijd ten tijde van het krijgen van het eerste kind voor vrouwen was fors
lager dan in de algemene populatie (29.4 jaar voor vrouwen; 32.4 jaar voor mannen), het
gemiddelde kindertal per vrouw lag ondanks de beperkte observatieperiode hoger dan
in de algemene populatie in Nederland (M = 1.8 kinderen voor vrouwen; M = 1.6 kinderen
voor mannen; CBS, 2010).
Figuur 3 en 4 laten het verloop zien in trouwen en ouderschap. Vrouwen in onze steekproef trouwen eerder dan mannen, maar vanaf leeftijd 27 is het percentage getrouwden
ongeveer gelijk. Voor ouderschap loopt de ontwikkeling vrijwel parallel voor mannen en
vrouwen: meer vrouwen werden jong moeder, de daarop volgende toename was min of
meer gelijk.
Figuur 3. Percentage personen dat getrouwd is van leeftijd 18 tot 328

7
8

Meer dan de helft van alle moeders (44% van alle vrouwen) kreeg het eerste kind voor leeftijd 21.
Jaren waarin personen zijn gescheiden zijn in deze figuur afgebeeld als ongetrouwd.
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Figuur 4. Percentage personen met één of meer kind(eren) van leeftijd 18 tot 329

3.1.4. Gecombineerde levenslooptransities
Figuur 5 en 6 beschrijven de gecombineerde statusveranderingen op verschillende levensloopdomeinen (werk, trouwen, ouderschap) apart voor mannen en vrouwen. Het eerste dat
opvalt is dat veel (rond de 40%) mannen in onze steekproef van hoogrisico jongeren uiteindelijk geen baan, (huwelijkse) partner of kind hebben. Een kleiner deel maakt alleen de
transitie naar werk. Het percentage mannen dat de complete package deal weet te verwezenlijken en vast te houden is betrekkelijk klein (9% op leeftijd 32). Op leeftijd 32 is er een
lichte afname in werk, al dan niet in combinatie met huwelijk of ouderschap, die samenvalt
met een afname in steekproefgrootte (zie voetnoot 6). Onder de hoogrisico vrouwen is het
percentage ongehuwde moeders opvallend groot (rond de 55%). Slechts een klein deel van
deze vrouwen werkt. Net als bij mannen is het aantal vrouwen dat zowel werkt, als gehuwd
is en kinderen heeft aan het einde van de follow-up relatief gering (11% op leeftijd 32). Informatie over gecombineerde levenslooptransities bij de Nederlandse populatie is slechts ten
dele bekend: een kwart (25%) van alle mannen en vrouwen tussen 18-39 jaar is altijd single
geweest en heeft geen kinderen, 7% is gehuwd en heeft geen kinderen, 6% is ongehuwd en
heeft kinderen, en 36% is gehuwd en heeft kinderen (de Bruycker, 2008).
Figuur 5. Veranderingen op (combinaties van) levensloopdomeinen
over leeftijd voor mannen

9

Het uiteindelijke percentage wijkt af van de beschrijvende gegevens in Tabel 1; dit komt doordat het aantal
geobserveerde personen in de steekproef vanwege leeftijdsverschillen bij insluiting in de JJI afneemt voor
de hogere leeftijden.
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Figuur 6. Veranderingen op (combinaties van) levensloopdomeinen
over leeftijd voor vrouwen

3.2. Effect van werk in combinatie met andere levenslooptransities op criminaliteit
Het effect van werk, al dan niet in combinatie met huwelijk en/of ouderschap, op ernstige
delinquentie schatten we in drie afzonderlijke fixed effects modellen. In model 1 onderzoeken we het effect van werk op ernstige delinquentie. In model 2 kijken we naar het effect
van werk waarbij we rekening houden met het effect van huwelijk en ouderschap. In model
3 analyseren we het gecombineerde effect van werk, huwelijk en ouderschap. Alle modellen
bevatten controlevariabelen voor een kwadratische leeftijdstrend.
De eerste onderzoeksvraag gaat over de invloed van werk op ernstige delinquentie. Model 1 (Tabel 2) laat zien dat in de jaren waarin tenminste 90 dagen wordt gewerkt het aantal
veroordelingen voor ernstige delinquentie voor mannen afneemt (OR = e-0.46 = 0.63) ten opzichte van jaren waarin zij niet werken. Voor vrouwen vinden we ook een daling (OR = e-0.77
= 0.46).
In model 2 gaan we na in hoeverre het in model 1 gevonden werk effect kan worden
verklaard door het samengaan van werk met huwelijk of ouderschap: als werkenden vaker
getrouwd zijn dan niet-werkenden, dan overschat een model waarin niet wordt gecontroleerd voor huwelijkse status het effect van werk. De resultaten laten zien dat de variabelen
huwelijk en ouderschap geen significant effect hebben op delinquentie. Opvallend is dat het
coëfficiënt voor getrouwd zijn zelfs positief is voor vrouwen (0.29), maar dit coëfficiënt is –
net als die voor mannen – niet significant. Het negatieve effect van werk op het aantal veroordelingen blijft ook wanneer gecontroleerd wordt voor huwelijk en ouderschap bestaan.
Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.
Het derde model laat de invloed van werk op ernstige delinquentie zien in verschillende
combinaties met huwelijk en ouderschap. De referentie categorie is steeds een man/vrouw
die niet werkt, niet getrouwd is en geen kinderen heeft. Voor mannen is het effect van werk
in alle mogelijke combinaties met huwelijk en ouderschap negatief: wanneer mannen werken worden zij minder vaak veroordeeld, ongeacht of dat zij daarnaast getrouwd zijn of kinderen hebben. In de jaren waarin mannen werken en tevens getrouwd zijn is het voorspelde
aantal veroordelingen het laagst (OR = e-1.38 = 0.25). Wanneer mannen wel getrouwd zijn,
maar geen werk hebben neemt het aantal veroordelingen juist toe (OR = e0.66 = 1.93). Enkel
ouderschap heeft geen effect op het aantal veroordelingen voor mannen, maar de combinatie van huwelijk en ouderschap in afwezigheid van werk doet het voorspelde aantal veroordelingen daarentegen juist dalen in plaats van stijgen. De volledige package deal van werk,
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Vrouwen
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huwelijk en ouderschap leidt tot minder crimineel gedrag, zei het in mindere mate dan de
combinatie werk en huwelijk. Voor vrouwen vinden we een zelfstandig negatief effect van
werk en ouderschap. Voor vrouwen is alleen de combinatie werk en ongehuwd moederschap geassocieerd met een significante afname in het crimineel gedrag (OR = e-1.36 = 0.26).
Tabel 2. Effecten van werk, huwelijk, ouderschap en combinaties van verschillende
levenslooptransities op veroordelingen voor ernstige delicten
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Samenvattend laten de resultaten zien dat werk voor zowel mannen als vrouwen een belangrijke rol speelt in het verminderen van ernstige delinquentie. Voor mannen vinden we
een negatief effect van werk, ongeacht of er sprake is van andere transities, al is het effect
van de combinatie van werk en huwelijk het grootst. Voor vrouwen heeft werk eveneens
een zelfstandig negatief effect op het criminele gedrag, naast de effecten van huwelijk en
ouderschap. Met name in combinatie met ongehuwd moederschap draagt werk voor vrouwen in onze steekproef bij aan het verminderen van het aantal veroordelingen voor ernstige delinquentie.

4. Discussie
In dit artikel bestudeerden we de relatie tussen werk en crimineel gedrag in een steekproef
van jonge mannen en vrouwen met een instellingsverleden. Juist in een dergelijke groep
kwetsbare jongeren is het maken van een succesvolle transitie naar volwassenheid van
belang om de ontwikkeling van een persistente criminele carrière te voorkomen. Een succesvolle transitie naar volwassenheid wordt beschouwd als een package deal, waarvan het
hebben van betaald werk, een romantische relatie en kinderen belangrijke onderdelen zijn
(Townsend, 2002). Beschrijvende resultaten laten zien dat slechts weinig jongeren in onze
steekproef in de jaren na hun vrijlating uit de jeugdinrichting in staat blijken om een dergelijk package deal in zijn volle omvang te realiseren. Een substantieel deel van de mannen
maakt tot leeftijd 32 geen enkele van de hier onderzochte transities, terwijl bij vrouwen
ongehuwd moederschap veel voorkomt.
Uitkomsten van de fixed effects modellen laten zien dat in de jaren waarin ten minste 90 dagen betaald (wit) werk wordt verricht, het aantal veroordelingen voor ernstige
delinquentie lager is. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Het negatieve effect
van werk blijft bestaan ook wanneer gecontroleerd wordt voor de effecten van huwelijk en
ouderschap. De coëfficiënt van werk neemt tussen model 1 en model 2 weliswaar iets af,
hetgeen suggereert dat een deel van het in model 1 gevonden effect van werk kan worden
verklaard door het samengaan van werk en huwelijk/ouderschap, maar is in model 2 nog
steeds negatief en significant. Werk heeft dus ook een zelfstandig effect op het aantal veroordelingen.
De resultaten voor de combinaties van werk, huwelijk en ouderschap laten zich minder
gemakkelijk interpreteren. Voor mannen zien we dat werk, al dan niet in combinatie met
huwelijk of ouderschap, een negatief effect heeft op ernstige delinquentie. Dit negatieve
effect is het grootst wanneer werk gecombineerd wordt met een huwelijk. Voor getrouwde
mannen zonder werk ligt het aantal veroordelingen juist hoger, hetgeen in overeenstemming is met de verwachting dat werkloze mannen alternatieve wegen zoeken om aan de
eisen van het kostwinnerschap te kunnen voldoen. De financiële gevolgen van het ‘werkloos zijn’ (en het verlies van status) staan op gespannen voet met de rol als kostwinner, en
kan de mate van ervaren rol-stress verhogen (Uggen & Wakefield, 2005: 132). Voor werkloze
getrouwde vaders, waarbij de druk van het kostwinnerschap verwacht werd het zwaarst te
wegen, vinden we echter een significante daling in plaats van een stijging in het aantal veroordelingen, hetgeen een rol-stress verklaring van crimineel gedrag juist weer onaannemelijk maakt. Mogelijk weerspiegelt de combinatie van ouderschap en huwelijk het realiseren
van een belangrijk deel van de package deal, hetgeen mannen, ook zonder het hebben van
betaald werk, weerhoudt van een persistente criminele carrière.
Voor vrouwen geldt dat het effect van werk net als voor mannen negatief is: in de jaren
waarin vrouwen werken worden zij minder vaak veroordeeld voor ernstige delinquentie.
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De combinaties van werk, huwelijk en ouderschap leveren voor vrouwen in beginsel hetzelfde beeld op als voor mannen. De coëfficiënten voor werk, al dan niet in combinatie met
huwelijk of ouderschap zijn negatief. Anders dan bij mannen is echter alleen de combinatie
werk en ongehuwd ouderschap significant. Wellicht is dit deels te wijten aan het beperkt
aantal jaren gedurende de follow-up waarin vrouwen werkten en getrouwd waren zonder
kinderen, of werkten, getrouwd waren en kinderen hadden. Wellicht ook dat voor ongehuwde moeders een betaalde baan in een belangrijke financiële behoefte voorziet waardoor
zij niet langer bereid zijn hun baan te riskeren door zich crimineel te gedragen. Werkloze en
ongehuwde moeders lieten anders dan op basis van een rol-stress verklaring van crimineel
gedrag werd verwacht geen verhoging zien in hun ernstig delinquente gedrag. Dit ondanks
de bevinding dat vrouwen in onze steekproef relatief jong kinderen krijgen. Het in vergelijking tot veel Angelsaksische landen sterke Nederlandse sociale vangnet van uitkeringen en
volksverzekeringen biedt hier wellicht een verklaring voor.
Een belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen is dat voor mannen, naast werk,
vooral de combinatie van werk en huwelijk/ouderschap samenhangt met een afname in
het aantal veroordelingen. Dit resultaat wijst op het belang van rolveranderingen op verschillende levensdomeinen, en de daarmee gepaarde verantwoordelijkheden die een rol
als collega of kostwinner met zich meebrengt. Geen van de afzonderlijke transities naar
huwelijk/ouderschap leiden tot een afname in delinquentie voor mannen. Het effect van
een dergelijk family package op vrouwen is grotendeels afwezig. Wellicht is de afwezigheid
van andere effecten voor vrouwen ook te wijten aan onderregistratie van delinquentie ten
opzichte van mannen. Vrouwelijke daders hebben in het algemeen een lagere kans op vervolging dan mannen (Megens & Day, 2007).
Grote voordelen van de huidige studie zijn dat we een recent cohort van hoogrisico mannen en vrouwen voor langere tijd konden volgen binnen een Europese context. De gebruikte
analysemethode controleert voor selectie-effecten op basis van stabiele tussen-persoonsverschillen. Deze onderliggende factoren zouden een deel van de relatie tussen werk, trouwen,
ouderschap en criminaliteit kunnen verklaren – de analysemethode houdt daar rekening
mee. Bovendien kon, doordat we over informatie beschikten omtrent transities op verschillende levensloopterreinen, worden nagegaan of er een zelfstandig effect is van werk of dat
dit effect (deels) te verklaren valt uit het samengaan van werk met andere transities. Toch
kent dit onderzoek ook een aantal belangrijke beperkingen. Ten eerste konden transities
op belangrijke andere levensloopterreinen, zoals opleiding, huisvesting, drugsgebruik en
gezondheid, die vermoedelijk eveneens samenhangen met crimineel gedrag, niet worden
meegenomen in het huidige onderzoek. Dit omdat officiële gegevens op jaarbasis voor deze
levensloopterreinen niet ter onze beschikking waren, of in Nederland in het geheel niet
voorhanden zijn. De informatie omtrent de levenslooptransities die we wel konden meenemen, werk, huwelijk en ouderschap, is bovendien gebaseerd op officiële registratiegegevens. Zo hebben onze werkgegevens alleen betrekking op ‘wit’ werk en blijft ‘zwart’, niet aan
de belastingdienst opgegeven, werk noodzakelijkerwijs buiten beschouwing. Ook periodes
van financiële steun door romantische partners, ouders, vrienden of familieleden blijven
buiten beschouwing. De recente ontwikkeling in Nederland en veel andere Westerse landen is dat meer en meer mensen betrokken zijn in partnerrelaties zonder dat men gehuwd
is. ‘Gehuwd’ zijn is in die zin een steeds minder goede proxy voor het meten van duurzame
relaties. In Nederland bestaat sinds 1998 de mogelijkheid voor ongehuwd samenwonende
stellen hun relatie officieel te laten registreren in het GBA10. Toch zal, zeker waar het kortere
10

Gegevens van het CBS laten zien dat tussen 1998 en 2005 is het aandeel geregistreerd samenwonenden
onder het totaal aantal nieuw geregistreerde partnerschappen gestegen van 5 tot 13%.
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periodes van samenwonen betreft, een dergelijke registratie vaak achterwege blijven. Het
is daarom niet onaannemelijk dat in een deel van de jaren waarin personen in onze analyses als ‘ongehuwd’ werden gecodeerd, er desalniettemin sprake was van een gezamenlijk
huishouden. Hoewel ouderschap in de meeste gevallen wel wordt geregistreerd, laten onze
gegevens niet zien in welke mate (vooral vaders) betrokken zijn bij de opvoeding van hun
kinderen. Om na te gaan in hoeverre de officieel geregistreerde situatie overeenkomt met
de daadwerkelijke situatie, is toekomstig onderzoek dat (mede) gebruikmaakt van zelfrapportage gegevens omtrent transities op belangrijke levensloopterreinen gewenst.
Binnen de grenzen van de huidige analyses laten onze resultaten zien dat de transitie
naar betaald werk een belangrijke rol speelt in het ombuigen van de criminele carrières van
jongeren met een instellingsverleden. De bevinding dat de criminele ontwikkeling van deze
jongens en meisjes die op jonge leeftijd al ernstig probleemgedrag vertoonden gevoelig is
voor externe invloeden is op zichzelf reeds belangrijk en weerspreekt publieke noties en criminologische theorieën die er van uit gaan dat het delinquente gedrag van multi-probleem
jongeren niet of nauwelijks corrigeerbaar is en noodzakelijkerwijs leidt tot een criminele
carrière die zich uitstrekt tot ver in de volwassenheid. De bevinding dat specifiek de transitie naar werk het criminele gedrag vermindert, stemt bovendien hoopvol omdat de transitie
naar werk, anders dan die naar huwelijk of ouderschap, onderwerp gemaakt kan worden
van gerichte overheidsinterventie.
Voor mannen geldt dat het effect van werk in combinatie met huwelijk en ouderschap
altijd groter is dan het effect van werk an sich. Dit suggereert dat een succesvolle transitie
naar volwassenheid, en de daarmee gepaard gaande daling in het criminele gedrag, gebaat
is bij een zekere mate van convergentie tussen transities op verschillende levensloopterreinen. Voor vrouwen geldt eenzelfde patroon, al leverde slechts de combinatie van werk
en ouderschap voor hen een significant effect op. Het gebrek aan detail in officieel geregistreerde gegevens wreekt zich echter bij het interpreteren van de combinatie effecten, zeker
wanneer ook de effecten van huwelijk en kinderen onder het uitblijven van een transitie
naar werk mede in ogenschouw worden genomen.
De gecombineerde effecten van werk, huwelijk en ouderschap roepen de vervolgvraag
op in hoeverre transities op het terrein van huwelijk en kinderen zelf het gevolg zijn van
de transitie naar werk of van het met werk geassocieerde uitblijven van crimineel gedrag.
Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op de vraag in hoeverre het hebben
van betaald werk de kans op een huwelijk of ouderschap verhoogt en of dat een recente
veroordeling die kans juist doet afnemen (zie ook: van Schellen, Poortman & Nieuwbeerta, 2011;
Zoutewell-Terovan, van der Geest, Liefbroer & Bijleveld, in druk). Speelt werk inderdaad een belangrijke rol in het op gang brengen of doen slagen van transities op andere levensloop terreinen, dan is de uiteindelijke impact van werk in het leven van deze kwetsbare jongeren,
en daarmee de noodzaak tot het positief interveniëren op dit gebied, wellicht nog groter
dan in de huidige analyses kon worden aangetoond.
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