
Criminaliteit is iets waarmee veel personen op jonge
leeftijd in aanraking komen. Jongeren die opgroeien met criminaliteit hebben een
grotere kans later zelf in de criminaliteit te stappen. De 
kosten die risicojongeren maken met het afglijden in de criminaliteit 
maken, worden betaald door de maatschappij. Dit onderzoek worden 
deze kosten berekend en tegenover de 
kosten van het #Leerlingalert- en 
#Studentalert gelegd.  

De kosten van criminaliteit
Uitgewerkt aan de hand van 2 scenario's

Hamza

Peter

De meeste jongeren glijden af naar
de drugscriminaliteit. Dit begint
vaak met het proberen van drugs
en het snel geld willen verdienen.
Het verkopen van drugs, wat voor
een geldwinst zorgt, begint vaak
binnen een vriendenkring. Waar
veel jongeren stoppen hierna, is er
een ge-deelte wat doorgroeit in
de drugswereld.  

Money muling staat vaak in ver-
band met drugscriminaliteit.
money muling is het ronselen van
jongeren voor het witwassen van
geld. Het witwassen van geld
zorgt ervoor dat de onder- en
bovenwereld met elkaar verweven
wordt. Dit kost de maat-
schappij veel geld maar 
hoeveel is niet bekend.  

Kosten verbonden aan scenario's
Om de kosten voor de maatschappij juist weer te kunnen geven,
zijn de bedragen van de verschillende instanties gekoppeld aan de
tijdlijn die twee jongeren hebben doorgemaakt. Peter en Hamza
hebben meegewerkt aan het onderzoek op deze manier. Peter is
afgegleden naar de criminaliteit, Hamza heeft voornamelijk
vermogensdelicten gepleegd.  

HamzaPeter
Jeugdzorg (6 mnd): 

€5.176,98

Jeugd GGZ (behandeling):
€864,92

 Jeugdreclassering (120u taakstraf):
€1.953,75

Dienst Justitiële Inrichting (3 dagen):
€759,-

Rots & water training (10 lessen):
€242,- 

Reclassering (3 jaar):
€12.873,06

Dienst Justitiële Inrichting (8 jaar):
€738,760,-

Jeugdzorg (3 mnd):
€2.588,50

Internaat (1 schooljaar):
€3.050,-

Jeugdreclassering (12 mnd):
€6.984,-

Enkelband (183 dagen):
€7.393,20

Totaal: €771.648,76Totaal: €8.996,65



De kosten en baten
Om een kosten- en batenanalyse te kunnen weergeven
moeten de kosten van #Leerling- en #Studentalert
tegenover de kosten van de criminaliteit gezet worden. De
kosten van het #Alertprogramma bestaan voornamelijk uit
capaciteitskosten, die vervolgens weer afhankelijk zijn van de
hoeveelheid personeel dat in dienst is bij Gemeente Rheden.  

Kosten #Alertprogramma:

Uit onderzoek 
blijkt dat 4,6%-8,8% van    
 alle jongeren en jongvolwas-
senen, die een bewustwordings-
les van het #Leerlingalert of
#Studentalert, niet afglijden 
 naar de onderwereld van
criminaliteit.  

Als de kosten van het programma
vervolgens tegenover de kosten van de
criminaliteit zetten, is er te zien dat de
baten van het #Alertprogramma duidelijk
hoger zijn dan de kosten ervan. Al verschilt
dit per scenario en is er kan dat een
jongere als nog afglijdt naar de criminaliteit
terwijl zij een bewust-wordingsles
bijgewoond hebben.  

Baten #Alertprogramma: 


