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Dit boek gaat over de leden van drie criminele jeugdgroepen die aan het einde van 
de vorige eeuw zowel lokaal als landelijk zeer negatief in de spotlights stonden. 
Straatterreur, wapengeweld, handel in verdovende middelen, intimidatie, bedrei-
ging, overvallen en inbraken stonden namelijk op het repertoire van deze groepen.  
Zo’n vijftien jaar later hebben wij als onderzoekers een bijzonder onderzoek mogen 
uitvoeren. We zijn terug in de tijd gegaan en reconstrueerden hoe het met de leden 
van deze drie criminele jeugdgroepen in de jaren daarna is gegaan.

Onderzoeksvraag

Centrale vraag in dit onderzoek is hoe het de 89 leden van drie criminele jeugdgroe-
pen is vergaan als twintiger of dertiger. Zijn ze gestopt met criminele activiteiten of 
zijn ze crimineel gebleven, en zo ja: in welke mate, om welke delicten gaat het, en 
in welke sociale setting worden de delicten gepleegd? 

Methode van onderzoek 

In dit casusonderzoek combineren wij systeeminformatie uit politieregistraties en 
dossiers, waaronder informatie van diverse Teams Grootschalige Opsporing, met de 
straatinformatie van wijkagenten, rechercheurs en doelgroepspecialisten binnen de 
politie, gemeente, het jongerenwerk en medewerkers van het veiligheidshuis.

Belangrijkste resultaten

Uit het onderzoek blijkt onder andere het volgende:

• Van de 89 jongens zijn er anno 2012 op basis van politie-informatie maar liefst 
60 (68%) nog steeds te typeren als kleine (33%) of (zeer) grote (35%) crimine-
len. Een (substantieel) aantal leden van de criminele jeugdgroepen gaat op late-
re leeftijd deel uitmaken van de middelzware en zware criminaliteit. Sommigen 
bouwen zelfs een carrière op in de georganiseerde en zware criminaliteit.

• Het onderzoek laat zien dat de groepen zich ontwikkelden binnen criminele in-
frastructuren waarbij criminele families regelmatig een rol spelen en oudere 
groepsleden de jonge garde ‘adviseren’ over het vak. Dit vraagt om adequate 
signalering van de aard en kenmerken van ernstig problematische jeugdgroepen 
en een daarbij passende integrale – soms onconventionele – brede aanpak die 
zich niet alleen richt op de jongere, maar ook op het gezin.
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• De crème de la crème van jeugdgroepen, zo laat dit onderzoek zien, is een be-
langrijke kraamkamer van een groot deel van de veelplegers en de beroepscri-
minelen (al dan niet deel uitmakend van de georganiseerde criminaliteit).

• Een belangrijke les is dat geweld dat door de leden van deze jeugdgroepen op 
jonge leeftijd wordt gepleegd in de vorm van intimidatie en bedreiging in de 
buurt een belangrijke voorspeller lijkt te zijn voor het instrumenteel toepassen 
van geweld op het moment dat groepsleden doorgroeien in de criminaliteit.

• Terugkijkend zien we dat sociale vernieuwing en stadsvernieuwing in de wijken 
waar we onderzoek hebben gedaan de monocultuur c.q. de concentratie van 
probleemfamilies voor een deel heeft doorbroken. Kortom, van een heel funda-
mentele maatregel met een lange looptijd kunnen we in dit onderzoek – dat ver 
terugkijkt – inzichtelijk maken dat een dergelijke rigoureuze operatie na verloop 
van tijd een positief effect kan hebben op c.q. een bijdrage kan leveren aan de 
(sociale) veiligheid.

• Zeker als het gaat om ernstig overlastgevende en criminele jeugdgroepen zal de 
monitoring van de groepsleden verder moeten gaan dan het gedrag van de jon-
gens in de eigen leefomgeving en zich niet alleen moeten beperken tot de zicht-
bare, lokale groep. Dit onderzoek heeft namelijk ook laten zien dat als jongens 
doorgroeien in de criminaliteit ze ook deel gaan uit maken van fluïde, criminele 
netwerken die regionaal, landelijk en soms zelfs internationaal opereren.
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