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Appendix 

Appendix 2.1: Search of the literature 
Female (OR Females, Women, Woman, Girl, Girls, Gender, Gendered, 

Gender Differences, Sex, Sexes, Sex differences) AND Termination (OR 

Quit, Quitting, Reductions, Reduce, Cessation, Reintegration, Reoffending, 

Recidivism, Re-entry, Reentry, Rehabilitation, Parole) AND Offending (OR 

Delinquency, Offenders, Crime, Crimes, Prisoner, Prison, Offence)
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Summary

Out of prison, out of crime? Women on the road 
to desistance

Each year, a couple of thousand women are released from one of the women’s 

prisons in the Netherlands. These women have to re-build their lives outside 

of prison. Ideally, they also refrain from further offending, a process that is 

called desistance. Although there has been an increase in studies on women’s 

desistance from crime, most knowledge on desistance stems from studies 

of male offenders. The theoretical debate on desistance centers around, on 

the one hand, theories that focus on indicators of informal social control 

and, on the other hand, theories that focus on subjective change. As the 

basis of most of these theories lies in the aforementioned studies on men, 

it is unknown whether these findings and theories generalize to women 

offenders. The central aim of this thesis is to describe the pathways out 

of crime of formerly incarcerated women. In so doing, it also contributes 

to this theoretical debate by disentangling structural, external factors and 

subjective, internal factors influencing desistance from crime.

 A mixed-method approach was adopted to achieve these objectives. First, 

a systematic literature review (n = 44) was conducted to examine the current 

state of knowledge on women’s desistance from crime, as well as gender 

differences in desistance (chapter 2). Next, based on a sample of women 

released from prison in 2007 (n = 2839), the factors that reduce or increase 

the risk of re-incarceration and crime after release were examined. A 

dataset containing information on re-incarceration and convictions during 

follow-up was constructed, complemented with information on marriage, 

romantic relationships, children, household status, employment, and 

social benefits. In chapter 3, these variables were examined on a monthly 

basis, by constructing a person-month file that contains information 

on all variables for every month of the follow-up period. To be able to 

examine the women’s lives in even greater detail, a person-week file was 

constructed for the final quantitative analyses (chapter 5). Lastly, in-depth 

interviews with a subsample of women (n = 30) were held to shed light on 

the mechanisms underlying the findings from the quantitative analyses, 

while also uncovering factors that could not be examined quantitatively 

(chapters 4 and 5).

 The literature review (chapter 2) showed a wide range of factors related 

to women’s movement away from crime, most notably motherhood and 
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romantic relationships. Positive effects of other forms of social capital, 

such as employment, and individual factors, such as agency, were found 

as well. As for gender differences, it was found that women benefited 

more from positive relations than men and employment impacted male 

offending more than female offending. Importantly, this  review of the 

extant research on desistance demonstrated a lack of consistency in the 

findings. For example, some quantitative as well as qualitative studies 

showed that motherhood increased rather than decreased the risk of 

offending. Moreover, employment, a factor that was often found to be only 

marginally important to women in quantitative studies, contributed to 

desistance greatly as indicated by some qualitative studies. This finding 

indicates that the effect of employment might be overlooked when one is 

relying on quantitative measurements only. Based on this review, it was 

concluded that future desistance studies should combine quantitative and 

qualitative measurements to shed further light on these inconsistencies, 

and to examine whether variables that have been found to influence men’s 

desistance might be just as relevant to women’s pathways out of crime. 

 The quantitative analyses in chapter 3 first showed that a considerable 

number of women were re-incarcerated at some point during the follow-

up period (40 percent). Next, it was examined whether marriage and 

motherhood, the most-often studied factors related to women’s desistance, 

affected the risk of re-incarceration in this high-risk sample of women in 

the Netherlands.  It was found that marriage and motherhood only lowered 

the likelihood of re-incarceration in the months they occurred together 

in a full family package. Although these results support studies indicating 

that the combination of different forms of informal social control has a 

larger effect on desistance than either one alone, they deviate from studies 

showing an independent crime-reducing effect of motherhood and marriage 

on desistance.

 To elaborate on these findings, a qualitative examination of the family-

lives of 30 women was conducted in chapter 4. Of these women, 11 were 

not registered for an offense during the follow-up period and, as such, they 

were  labeled as desisters. Findings from the interviews showed that most 

of the 30 women were mothers of one or more children and in a romantic 

relationship, but that only two women were married (one desister and one 

persister). A small minority of the sample was in what could be regarded a 

full family package consisting of both a romantic partner and children. Most 

women described how they had been in abusive relationships previously, 

influencing pathways into crime and drug use. Although desisters as well 



146

as persisters described agentic moves related to ending (former) abusive 

relationships, desisters were more likely to be in stable, supportive 

relationships that had, according to them, a positive influence on their 

desistance efforts after release from prison. Their partners made them 

strive towards a normal life, increased their self-esteem and, most notably, 

made them see themselves differently. Moreover, their partners provided 

them with other basic needs, such as housing, and women indicated that 

they did not want to jeopardize this new, stable life by committing further 

offenses. 

 With regard to motherhood, feelings of love and pride for children 

prevailed in all narratives. That said, a wide range of problems related to 

motherhood was described as well, ranging from financial problems to 

problems with regaining custody after children had been taken into care. In 

comparing desisters and persisters, desisters more often described having 

a (renewed) close relationship with their children, whereas persisters 

more often struggled with mother-child problems. Some persisters 

literally described how not being able to take care of their children had 

contributed to their recidivism. Lastly, it was found that women in both 

subgroups experienced an array of difficulties in their daily lives, ranging 

from problems with housing, finances, and drug use. These problems often 

appeared to interfere with the potential beneficial influence of motherhood 

and romantic relationships. Together, these findings shed light on why 

motherhood and romantic relationships do not always lead to desistance. 

 Following this, a mixed-method approach was adopted in chapter 5 to 

study what other factors, besides children and romantic relationships, 

influence desistance efforts after release from prison, and how. To do 

so, complete judicial documentation was obtained for 1478 formerly 

incarcerated women. According to this information, about half of the 

women were not registered for an offense during the follow-up period  

(n = 778) and were thus classified as desisters. After constructing the person-

week file, providing information on all variables on a weekly level, a series 

of multivariate hybrid random effects analyses was conducted. The within-

individual analyses (but not the between-individual analyses) showed 

that marriage increased the odds of offending. By contrast, the  between-

individual analyses (but not the within-individual analyses) revealed that 

cohabitation, children and being employed lowered the odds of offending. 

Interestingly, age and receiving income support for being homeless had a 

significant and substantial effect on offending in both within- and between 

individual analyses; apart from other factors, women were more likely to 
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offend in the weeks they were younger and in the weeks they received this 

type of income support.     

 The interviews shed light on  these findings. The women’s narratives 

showed that circumstances after release from prison were often harsh for 

all women, but that desisters and persisters fared differently during follow-

up. Desisters more often acquired a stable place to stay and a meaningful 

job. Women assigned a lot of meaning to these factors, as they played an 

important role in their efforts to make ends meet  after release, while 

they also contributed to their new sense of themselves as non-offenders 

and normal citizens. Housing appeared to be an important prerequisite 

for other positive factors to come into play. Consistent with this finding, 

persisters were more likely to be homeless or in otherwise unstable living 

situations, to experience severer drug-problems, and to work as a prostitute. 

Importantly, while both desisters and persisters mentioned a desire to do 

things differently, desisters more often than persisters described taking 

initiatives that matched this desire, such as going to an employment agency 

and seeking help to overcome drug problems. These actions were found to 

be the result of realisations, or ‘eye-openers’; women realised that things 

had to change, they became afraid of the future, or they realised that they 

are worth more than what their lives had brought them thus far. As such, 

these findings provide insight into internal processes contributing to 

desistance. Specifically, they underscore the complex relationship between 

life events, internal changes, and desistance. 

 In the final chapter of this dissertation, some theoretical implications 

were provided, as well as conclusions relevant for research, policy and 

practice. First, it is clear that often-studied factors in relation to women’s 

desistance from crime do not, by themselves, lead to desistance. This holds 

true for romantic relationships (even positive ones),  motherhood, and 

employment. Although it was found that these factors of informal social 

control can have a positive influence on the desistance process, it appeared 

that women needed to experience subjective changes first, after which 

social capital served to reinforce these changes. These findings support 

studies that show a decrease in offending even before factors of social 

control come into play, as well as identity theories of desistance. 

 Second, the quantitative and qualitative findings demonstrate that having 

a place to stay after release from prison is pivotal. In fact, the narratives 

indicated that housing formed the basis for sustained desistance in two 

different yet related ways. First and foremost, housing enabled women 

to take advantage of other turning points, such as employment. Without 
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having a place to stay, it turned out to be almost impossible to maintain (let 

alone acquire) social capital. This matches the finding that the beneficial 

influence of having a romantic partner may have resulted partly from the 

house that came with that partner. Further, just as meaningful employment 

was found to reinforce changed identities, housing also contributed to new 

perspectives on life, as it placed having a normal, structured life against 

their ‘old’ life filled with uncertainties and problems. Indeed, women’s new 

perspectives when they had stable housing contrasted sharply with the old 

ones in which a fear of ‘dying out on the street’ was not uncommon.

 Following these findings and conclusions, some recommendations can 

be made. First of all, there is a need to study the process of desistance 

in even greater detail. One of the limitations of the present study is the 

retrospective nature of the qualitative part. Women’s stories might have 

changed as a function of time passing by. Thus, mixed-method, prospective 

longitudinal research on the influence of subjective and social changes 

on desistance is warranted. Nonetheless, the findings of this dissertation 

raise the expectation that programs aimed at successful reintegration will 

be more effective when initial and internal motivations to change are 

stimulated, noticed and/or reinforced. Moreover, it is of utmost importance 

to address the variety of contextual problems formerly incarcerated women 

face, as these problems were often found to interfere with efforts to desist 

from crime after release from prison. 
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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.  
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