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Nederlandse samenvatting
(Dutch Summary)

Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de drie 

vrouwengevangenissen in Nederland. Deze vrouwen moeten hun leven 

weer zien op te pakken buiten de muren van de gevangenis. In de ideale 

situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van delicten, een proces dat 

binnen de criminologie wordt aangeduid met de term desistance. Het proces 

van desistance is onlosmakelijk verbonden met succesvolle re-integratie in 

de samenleving, en mede daarom is het belangrijk om te weten hoe dit 

proces verloopt. In heersende criminologische theorieën wordt gesteld dat 

desistance samenhangt met ofwel externe, sociale factoren, zoals werk en 

relaties, ofwel interne, subjectieve factoren, zoals identiteitsverandering 

en zelfvertrouwen. Veel van het wetenschappelijke onderzoek naar 

desistance is tot op heden echter gebaseerd op mannelijke plegers van 

criminaliteit. De vraag rijst dan in hoeverre resultaten die zijn gebaseerd op 

onderzoek onder mannen, alsmede theorieën die onderliggen aan dan wel 

voortkomen uit deze resultaten, één op één vertaalbaar zijn naar vrouwen. 

Bekend is dat vrouwelijke daders doorgaans een andere levensgeschiedenis 

hebben, andere problematiek ervaren, en anders reageren op bepaalde 

omstandigheden. Op basis hiervan kan worden verwacht dat het proces 

van desistance er anders uitziet voor vrouwen dan voor mannen. Het doel 

van dit promotieproject is te onderzoeken welke factoren in positieve dan 

wel negatieve zin invloed uitoefenen op het proces van desistance onder 

voormalig gedetineerde vrouwen, en hoe dit proces precies verloopt. 

 Om dit doel te bereiken is gebruik gemaakt van kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. Allereerst is een systematische 

literatuurstudie uitgevoerd (n = 44) om te achterhalen wat er tot nu toe 

bekend is over desistance van vrouwen, alsmede over verschillen in het 

proces van desistance tussen mannen en vrouwen (hoofdstuk 2). Vervolgens 

is aan de hand van officieel geregistreerde gegevens over periodes in 

detentie, gepleegde delicten en diverse levensdomeinen bekeken welke 

factoren het risico op detentierecidive en criminaliteit verlagen dan wel 

verhogen na vrijlating uit de gevangenis (hoofdstuk 3 en 5). Meer specifiek 

is in hoofdstuk 3 gebruik gemaakt van een dataset van vrouwen die in 

2007 zijn vrijgekomen uit detentie (n = 2839). Deze dataset is aangevuld 

met informatie over een eventuele eerstvolgende keer in detentie, de 

geboorte van kinderen, en huwelijksrelaties. In hoofdstuk 5 is de dataset 

aangevuld met informatie over gepleegde delicten in de gehele follow-up 
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periode tot eind 2014, huishoudelijke status, werk, en diverse uitkeringen. 

Op basis van de rijke informatie zoals verzameld voor deze deelstudies is 

bezien welke factoren samenhangen met het uitblijven van recidive. Om 

de resultaten van deze kwantitatieve analyses beter te kunnen duiden, én 

om informatie te verkrijgen over factoren die niet gemakkelijk kwantitatief 

te onderzoeken zijn, is tenslotte met 30 voormalig gedetineerde vrouwen 

een diepte-interview gehouden. De bevindingen hierover zijn verwerkt in 

hoofdstuk 4 en 5. In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten 

van het onderzoek besproken. 

 De resultaten van de literatuurstudie (hoofdstuk 2) laten zien dat vaak 

een positief verband wordt gevonden tussen moederschap en romantische 

relaties enerzijds en desistance anderzijds. Daarnaast blijkt dat vrouwen 

meer dan mannen gebaat zijn bij het hebben van kwalitatief goede relaties, 

terwijl mannen meer dan vrouwen gebaat zijn bij het hebben van een baan. 

Echter, een belangrijke bevinding die hier naar voren komt is een gebrek aan 

consistentie, mede als gevolg van verschillende definities van desistance en 

verschillende onderzoeksmethoden (kwantitatief vs. kwalitatief). Zo blijkt 

er lang niet altijd een positief effect van moederschap en romantische 

relaties uit te gaan, terwijl de positieve invloed van werk op desistance van 

vrouwen in sommige studies juist wel heel duidelijk naar voren komt. De 

kwantitatieve studies bieden voorts geen informatie over het belang van 

meer interne factoren zoals agency, terwijl dit in de kwalitatieve studies 

wel wordt benoemd. Deze literatuurstudie wijst derhalve op het belang van 

het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden,  

en roept daarnaast op tot het onderzoeken van factoren die voorheen 

voornamelijk aan desistance van mannen werden gekoppeld. 

 Uit de kwantitatieve analyses uitgevoerd in hoofdstuk 3 blijkt allereerst 

dat een aanzienlijk deel van de ex-gedetineerde vrouwen (40 procent) 

op enig moment weer in detentie komt. In de meeste gevallen gebeurt 

dit binnen twee jaar na de vrijlating. De resultaten laten voorts zien dat 

twee-derde van de vrouwen kinderen heeft en een kleine minderheid 

getrouwd is op het moment van vrijlating, maar dat noch het hebben van 

kinderen noch getrouwd zijn op zichzelf beschermend werkt tegen deze 

detentierecidive. Hierbij maken de lengte van het huwelijk alsmede het 

aantal kinderen geen verschil. Daarentegen hebben vrouwen die getrouwd 

zijn én kinderen hebben (een zogenaamd ‘full family package’) een verlaagde 

kans om opnieuw in detentie te komen. Deze bevindingen sluiten voor een 

deel aan bij eerder onderzoek waarin wordt geconcludeerd dat met name 

een ‘stapeling’ van vormen van informele sociale controle kan bijdragen 
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aan desistance. Tegelijkertijd werpen de resultaten de vraag op waarom 

kinderen en huwelijksrelaties op zichzelf niet beschermend werken tegen 

recidive.

 In hoofdstuk 4 is daarom het afzonderlijke en gecombineerde effect van 

kinderen en romantische (huwelijks)relaties op het proces van desistance 

nader onderzocht op basis van de interviews met voormalig gedetineerde 

vrouwen. Ongeveer een derde van deze vrouwen ( n = 11) pleegde na 

vrijlating niet nogmaals een delict, en is derhalve als desister aangemerkt. 

De resultaten tonen allereerst aan dat het merendeel van de vrouwen, 

zowel desisters als recidivisten, voorafgaand aan detentie een of meerdere 

problematische, gewelddadige romantische relaties heeft gehad. Twee-

derde van de vrouwen heeft een of meerdere kinderen, en het moederschap 

is doorgaans omgeven door een veelheid aan problemen, zoals het verlies 

van één of meerdere kinderen (door sterfte of door uithuisplaatsing), 

of moeite om het hoofd boven water te houden en voor de kinderen te 

zorgen. Interessant is dat uit de interviews blijkt dat veel vrouwen op enig 

moment na vrijlating een pro-sociale partner hebben gekregen, meestal na 

een bewuste keus en actieve stappen om slechte relaties uit hun leven te 

weren. Deze partners blijken het desistance proces direct en indirect te 

ondersteunen, door praktische en emotionele steun, en door een andere 

levenshouding te stimuleren. Bijna alle moeders uit beide groepen geven 

daarnaast aan dat ze hun leven in het belang van hun kinderen (en soms 

kleinkinderen) weer op de rit willen krijgen. Een opvallend verschil is 

echter dat de moeders die zijn gestopt met het plegen van delicten meer en 

beter contact met hun kinderen hebben (of opnieuw hebben gekregen) dan 

moeders die zijn gerecidiveerd. Tenslotte laat dit hoofdstuk zien waarom 

moederschap, een ondersteunende romantische relatie of een combinatie 

van beide factoren niet altijd en niet automatisch tot desistance leidt, ook 

al leiden deze factoren vaak wel tot een initiële wil om te veranderen. Uit 

de verhalen van de vrouwen komt namelijk heel duidelijk naar voren dat 

een veelheid aan problemen een rol speelt in het dagelijks leven, variërend 

van problemen met huisvesting en financiën tot drugsproblematiek. Om 

te begrijpen waarom vormen van informele sociale controle soms wel, en 

soms niet, tot desistance leiden, en waarom vrouwen zonder deze vormen 

van sociaal kapitaal er soms juist wel in slagen om te stoppen met het 

plegen van delicten, is het daarom van belang om ook contextuele factoren 

en interne processen te bekijken.  

 Hierop volgend is in hoofdstuk 5 op basis van kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden onderzocht welke andere factoren 
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(naast het hebben van kinderen en (huwelijks)relaties) het risico op recidive 

verhogen dan wel verlagen, en hoe dit proces precies verloopt. Van in 

totaal 1478 ex-gedetineerde vrouwen is de volledige justitiële documentatie 

ingevoerd. Uit deze documentatie blijkt ongeveer de helft van de vrouwen 

geen delict meer te hebben gepleegd in de follow-up periode (n = 778) en deze 

vrouwen zijn daarom aangemerkt als desister. Door middel van multivariate 

analyses op weekniveau is gekeken welke factoren invloed hebben op 

het plegen van delicten in de weken van de follow-up-periode. Daarbij 

is gekeken naar verschillen tussen personen, maar ook naar verschillen 

binnen personen over de tijd. De tussen-persoons analyses laten zien dat 

vrouwen die werken, samenwonen, of een huishouden delen met in elk 

geval één thuiswonend kind, een lager risico hebben om te recidiveren dan 

vrouwen die dit niet doen. Vrouwen die een daklozenuitkering ontvangen 

(wat wordt gezien als een indicator voor dakloosheid) hebben een hoger 

risico om te recidiveren dan vrouwen die een dergelijke uitkering niet 

ontvangen. Echter, wanneer de vrouwen over de weken van de follow-up 

periode worden gevolgd (binnen-persoons analyses), blijken vrouwen geen 

lager risico te hebben om te recidiveren in de weken waarin zij werken, 

samenwonen, of een thuiswonend kind hebben. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat niet deze factoren het verschil maken tussen wel of niet 

recidiveren, maar andere, deels ongemeten factoren. Met andere woorden; 

vrouwen die bovengenoemde vormen van sociaal kapitaal hebben doen het 

weliswaar beter dan vrouwen die deze niet hebben, maar vermoedelijk zijn 

deze vormen van sociaal kapitaal het gevolg van hun betere situatie, en 

niet de oorzaak. Wel blijkt dat vrouwen een hoger risico hebben om een 

delict te plegen in de weken waarin ze een daklozenuitkering ontvangen 

dan in de weken waarin ze dat niet doen, en dit resultaat sluit aan bij het 

eerder genoemde resultaat uit de tussen-persoons analyses. Hier komt dus 

consistent naar voren dat het ontvangen van een daklozenuitkering het 

risico op recidive vergroot.  

 De resultaten van de interviews bevestigen het beeld dat aan het eind van 

hoofdstuk 4 al werd geschetst; de periode na detentie wordt gekenmerkt 

door een veelheid aan problemen in het leven van zowel recidivisten als 

desisters. Vrouwen uit beide groepen beschrijven de periode na detentie 

in termen van ingewikkeld en zwaar. Toch verschillen de levens van de 

vrouwen uit de twee groepen op een aantal belangrijke punten. Desisters 

hebben vaker een stabiele woonsituatie en een baan dan recidivisten. 

Aan deze factoren wordt een grote betekenis toegekend, en op basis van 

de interviews kan worden gesteld dat ze een direct effect hebben op het 
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desistance-proces. Met name het hebben van een stabiele woonsituatie 

lijkt een noodzakelijke voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat het 

desistance-proces überhaupt in gang kan worden gezet. In lijn met deze 

bevinding en aansluitend bij de kwantitatieve analyses blijkt dakloosheid 

een grote rol te spelen in het leven van recidivisten. Deze dakloosheid leidt 

tot diverse andere problemen, en maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om 

zaken als werk en uitkering goed te regelen. Recidivisten kampen daarnaast 

vaker met financiële problemen en drugsproblemen, en ook prostitutie 

komt veel voor. Op basis van de interviews wordt dan ook geconcludeerd 

dat recidivisten doorgaans met grotere en zwaardere problematiek te 

maken hebben. 

 Daarnaast werpen de interviews een belangrijk licht op de meer interne 

factoren die een rol spelen in het desistance-proces. De resultaten tonen 

aan dat vrouwen uit beide groepen de wens hebben om een andere weg 

zonder criminaliteit en andere problemen in te slaan. De desisters zetten 

echter actief stappen om hun doel te bereiken (bijvoorbeeld door het zoeken 

en vinden van de zo belangrijke woning), vaak ingegeven door realisaties 

die als ‘eye-opener’ kunnen worden aangemerkt. Deze vrouwen zijn gaan 

inzien dat ‘het zo niet langer kan’, zijn bang voor wat de toekomst zal 

brengen als ze zo doorgaan, en realiseren dat ze meer van het leven kunnen 

en mogen verwachten en dat ze ‘beter zijn dan dit’. Daarnaast blijkt dat 

positieve wendingen in het leven van deze vrouwen de nieuw ingeslagen 

route bekrachtigen, door versterking van het geloof in eigen kunnen en van 

de intrinsieke motivatie om wat van het leven te gaan maken. 

 Uit de zojuist geschetste levensloop van vrouwen die in 2007 zijn 

vrijgekomen uit de gevangenis volgt een aantal belangrijke conclusies 

met relevantie voor theorie, wetenschap, en praktijk. Ten eerste blijken 

factoren die vaak in verband worden gebracht met desistance van vrouwen, 

met name (goede) romantische relaties en kinderen, op zichzelf niet tot 

desistance te leiden. Weliswaar kan het hebben van deze vormen van sociaal 

kapitaal bijdragen aan de motivatie om te veranderen in het belang van de 

partner of kinderen, maar zonder de aanwezigheid van andere factoren lijkt 

die motivatie niet te worden omgezet in actie. De bevindingen rond het 

hebben van werk sluiten hier voor een deel bij aan. Anders dan vaak wordt 

aangenomen kan het hebben van werk een belangrijke bijdrage leveren 

aan het proces van desistance onder vrouwen, net als dat voor mannen 

is aangetoond. Echter, de resultaten laten ook zien dat een recidive-

verlagend effect van werk verdwijnt zodra wordt gecontroleerd voor andere 

(ongemeten) factoren, waaruit blijkt dat ook werk niet automatisch tot 
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desistance leidt en dat ook het effect hiervan afhankelijk is van andere 

factoren. 

 Een tweede belangrijke bevinding van deze dissertatie heeft betrekking op 

een deel van deze ‘andere factoren’. Op basis van de interviews is namelijk 

gebleken dat veranderingen in hoe vrouwen zichzelf zien, alsmede de 

intrinsieke wil om het anders te gaan doen, een belangrijke rol spelen in het 

leven van (gestopte) voormalig gedetineerde vrouwen. Pas wanneer vrouwen 

een dergelijk, meer subjectief, proces hebben doorgemaakt, werken partners, 

kinderen en een baan als versterking van dit proces. Deze bevinding sluit aan 

bij onderzoek dat een daling in gepleegde criminaliteit laat zien reeds voordat 

individuen bepaalde vormen van sociaal kapitaal verwerven, alsmede bij 

de identiteits-theorieën van desistance, waarin wordt beargumenteerd dat 

interne veranderingen voorafgaan aan gedragsveranderingen. 

 Tenslotte wijst deze dissertatie op het belang van contextuele factoren, en 

dan met name huisvesting. Het hebben van een stabiele thuissituatie komt 

in deze dissertatie consistent naar voren als een cruciale factor binnen het 

desistance-proces. Een woning lijkt te kunnen worden beschouwd als de 

fundering waarop het (verdere) desistance-proces rust. Interessant daarbij 

is dat de woning niet alleen als noodzakelijke voorwaarde dient om het 

desistance-proces in gang te zetten, maar in latere fasen van dit proces ook 

dient ter bekrachtiging van het desistance- en (bredere) re-integratieproces; 

vrouwen ervaren het hebben van een dak boven hun hoofd als teken dat ze 

er weer ‘bij horen’, het geeft structuur in hun leven, en ze willen niet het 

risico lopen hun huis kwijt te raken door criminaliteit te plegen. 

 Uit bovenstaande bevindingen en conclusies volgt voorts een aantal 

aanbevelingen voor onderzoek, beleid en praktijk. Allereerst dienen in 

de komende jaren stappen te worden gezet om het proces van desistance 

nog nauwkeuriger in kaart te brengen. Een van de beperkingen van dit 

onderzoek is haar retrospectieve karakter;  als gevolg hiervan is het mogelijk 

dat de verhalen van de geïnterviewde vrouwen zijn veranderd door het 

verstrijken van de tijd. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot een vertekend 

beeld met betrekking tot de invloed van enerzijds externe factoren en 

anderzijds interne factoren, en met name de volgorde in de tijd. Om meer 

zicht te krijgen op welke factoren in welke fase van het desistance-proces 

belangrijk zijn, dient prospectief longitudinaal onderzoek te worden 

uitgevoerd, waarbij zowel externe als interne factoren kwantitatief en 

kwalitatief worden onderzocht. Desalniettemin ontstaat op basis van 

de interne, subjectieve factoren als beschreven in deze dissertatie de 

verwachting dat programma’s die zijn gericht op (de voorbereiding op) 
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succesvolle re-integratie effectiever zijn wanneer een initiële en intrinsieke 

motivatie om te veranderen wordt opgemerkt en bekrachtigd, en wanneer 

het vrouwen mogelijk wordt gemaakt om deze motivatie vast te houden. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het merendeel van gedetineerde 

individuen tijdens detentie tot bepaalde inzichten komt en voornemens is 

om het na vrijlating anders te gaan doen, maar ook dat een groot deel van 

de ex-gedetineerden weer terug komt in detentie. Ook uit deze dissertatie 

blijkt dat de omstandigheden na detentie soms dermate zwaar zijn dat het 

lastig, zo niet onmogelijk is om de wil om te veranderen vast te houden. 

Voor het welslagen van het desistance-proces is het dan ook essentieel dat 

onderliggende problematiek op het gebied van onder meer huisvesting, 

financiën, en verslaving wordt aangepakt. Hierbij kan worden gedacht 

aan intensieve(re) nazorg na vrijlating. Tenslotte lijkt een voortdurende 

focus op het creëren of in stand houden van bepaalde vormen van 

sociaal kapitaal, met name (de band met) kinderen en betekenisvol werk, 

gerechtvaardigd. Deze vormen van sociaal kapitaal leiden op zichzelf dan 

wel niet tot desistance, maar dragen wel bij aan dit proces wanneer op basis 

van contextuele factoren en interne veranderingen eenmaal een positieve 

spiraal in gang is gezet.  

 


