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Niets zal werken, totdat jij dat doet!
Ervaringen van veelplegers binnen eigentijdse werk-leerprojecten.

Bevindingen onderzoeksproject: Be a Barista

Een kleine groep criminelen blijft veelvuldig terugvallen in crimineel gedrag, dit zijn veelplegers. 
Het is voor veelplegers lastig om de vicieuze cirkel van criminaliteit te doorbreken. Door de 
opkomst vaneigentijdse werk-leerprojecten lijkt hier echter verandering in te komen. Deze 
projecten zijn gericht op het combineren van werk met leren en op persoonlijke ontwikkeling. 
De motivatie voor persoonlijk herstel en re-intergatie lijkt te groeien. Dit sluit aan bij de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten uit de literatuur over de rol van motivatie bij re-integratie en kan ons 
veel leren over de praktijktoepassing hiervan. Twintig veelplegers zijn gevolgd in hun re-integratie-
traject, waarbij het perspectief van deze veelplegers onderzocht is.

Positieve ontwikkelingen
De twintig deelnemers aan het onderzoek laten na drie maanden positie-
ve ontwikkelingen zien. Voor iedereen vond verandering op een ander vlak 
plaats. Voor een groep waarvoor verandering ontzettend moeilijk is, zijn 
dit bijzonder mooie resultaten.

Motiverende factoren
Binnen de re-integratietrajecten gaat het om eigentijdse leer-
werkprojecten, zoals een koffiezaak in een oud politiebureau en een omge-
bouwd binnenvaartschip. Daarnaast zijn de werkbegeleiders zelf ervarings-
deskundige en/of vakmannen. Dit komt de motiverende 
factoren ten goede.
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“Ik moet zeggen, ik heb 

hetnaar mijn zin hier. Ik ben in

mijn element. Het zijn leuke,

sociale plekken om te zijn.’’

‘’Ik kan mijzelf hier ontwikkelen.Dat is iets wat ik heel erg inmi jn leven heb gemist.’’

“Wat vooral fi jn is, is dat

iedereen het criminele verhaal

kent. Je hebt begrip voor elkaar,

want je hebt het allemaal mee-

gemaakt. Ook de werk-

begeleiders”

Ups & Downs
Het blijkt dat de positieve veranderingen na 12 maanden moeilijk vast te houden zijn. Het 
herstellen van een verleden vol criminaliteit is complex, gaat met grote ups en downs en neemt 
vaak jaren in beslag. Belangrijk is dat de onderzochte leer-werkprojecten een moeilijk bereikbare 
groep hebben weten te inspireren en hiermee een positieve voetdruk achterlaten. Deze positieve 
voetdruk is soms, jaren later, net dat zetje in de rug wat bijdraagt aan het het herstelproces.
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