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Abstract 

 
Door middel van dit thesisonderzoek tracht men deviante labeling te onderzoeken vanuit de percepties 

van jongeren. Dit als alternatief voor verschillende kwantitatieve studies die vertrekken vanuit een 

theoretische invalshoek. Verschillende studies naar formele en informele labeling van delinquente 

jongeren, zetten ertoe aan het probleem verder te analyseren en toe te passen op jongeren die al dan 

niet via de jeugdrechter in een instelling werden geplaatst. Dit onderzoek kan bijdragen aan het 

maatschappelijk veld doordat het gekaderd kan worden binnen de identiteitsvorming bij jongeren. 

Door middel van diepte-interviews wil men deviante labeling zoals het vanuit de jongeren zelf 

bekeken wordt, exploreren. De volgende onderzoeksvragen trachten beantwoord te worden: 1) „Wat 

verstaan jongeren onder iemand een label of etiket opplakken?‟ 2) „In welke mate ervaren jongeren 

labels?‟ met als deelvragen 1: 'In welke mate ervaren jongeren formele en informele labels buiten en 

binnen de instelling en hoe kan men dit verklaren? en 2: „Is er een verschil in het ervaren van labels 

voor en tijdens het verblijf in de instelling en hoe kan men dit verklaren?‟ 3)  „Hoe gaan jongeren om 

met labels en hoe kan men dit verklaren?‟ met als deelvragen 1:„Welke labels worden aanvaard, welke 

verworpen en hoe kan men dit verklaren?, 2: „Wat is de invloed van labels op de gevoelens en het 

zelfbeeld van jongeren en hoe kan men dit verklaren?‟ en 3: „Wat is de invloed van het omgaan met 

labels op het verwachte gedrag van jongeren in de toekomst en hoe kan men dit verklaren?‟. Door 

middel van de verschillende onderzoeksvragen wordt het labelingproces in segmenten verdeeld, wat 

ook zal blijken in de bespreking van de resultaten. Er wordt per onderzoeksvraag teruggekoppeld naar 

de bestaande studies met betrekking tot het deviante labelingproces. 
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1. Inleiding en probleemstelling 

Volgens het deviante labelingsperspectief is deviant gedrag maar deviant omdat het als dusdanig 

gelabeld of geëtiketteerd wordt door de maatschappij (Dotter & Roebuck, 1988; Hobbs, 1975; 

Petrunik, 1980; Schur, 1971). Aan de basis van de labelingtheorie zoals deze ontwikkeld werd door 

Howard S. Becker  (1963) liggen verschillende theorieën vanuit het symbolisch interactionisme, zoals 

George Herbert Mead (1934) zijn bijdrage leverde met zijn theorie over de Self (Bartusch & 

Matsueda, 1996; Matsueda, 1992; Winnick & Bodkin, 2008). De vroegste invloedrijke bijdragen 

kwamen van Tannenbaum (1938) die als de voorvader wordt gezien van de labelingtheorie met het 

concept „dramatization of evil‟, wat zoveel betekent als dat de persoon het „ding‟ wordt dat anderen 

aan hem toeschrijven en van Lemert (1951) die het concept „secundaire deviantie‟ introduceerde 

(Bartusch & Matsueda, 1996; Kalkhoff, Djurich, & Burke, 2007; Matsueda, 1992; Winnick & Bodkin, 

2008). Een andere belangrijke bijdrage leverde Ervin Goffman (1963) met zijn theorieeën over 

„spoiled identity‟, waarop verschillende studies met betrekking tot officiële of formele labeling van 

delinquente jongeren zijn gebaseerd (Harris, 1976; Hepburn, 1977; Link & Phelan, 2001). Er waren 

dus verschillende bijdragen aan de klassieke labelingtheorie, maar doorheen de decennia kreeg de 

studie van deviante labeling nog andere invalshoeken. Van het mechanisch proces dat eerst aan 

labeling werd toegeschreven in de jaren vijftig en zestig,  als zou labeling automatisch zelflabeling 

teweeg brengen en aldus deviant gedrag,  deed men vanaf de jaren zeventig afstand (Bernburg & 

Krohn, 2003; Chassin, Presson, Young, & Light, 1981; Horan & Austin, 1974; Kalkhoff et al., 2007; 

Rogers & Buffalo, 1974; Winnick & Bodkin, 2008). Er kwam aandacht voor individuele reacties op 

gelabeld worden en verklarende factoren hiervoor. Deze vernieuwde aandacht voor deviante labeling 

zette ertoe aan om labeling verder te bestuderen vanuit het individu.  

Door middel van dit onderzoek wil men bijdragen aan het wetenschappelijk veld door labeling vanuit 

een ander perspectief te bekijken, namelijk volledig vanuit de jongere zelf. Verschillende studies 

bestuderen het labelingproces vanuit een kwantitatieve en theoretische invalshoek, waarbij het proces 

getest wordt los van de percepties van de gelabelde zelf (Bartusch & Matsueda, 1996; Bernburg & 

Krohn, 2003; Bernburg, Krohn, & Rivera, 2006; Johnson, Simons, & Conger, 2004). In dit kwalitatief 

onderzoek zal er louter vertrokken worden vanuit een zekere kennis van de klassieke labelingtheorie, 

zonder de bestaande inzichten daadwerkelijk te testen. Studies naar negatieve labeling van delinquente 

jongeren, zowel informeel door leerkrachten, peers, ouders en formeel door politie en gerechtelijke 

instanties, zetten daarenboven aan het probleem verder te analyseren en toe te passen op jongeren die 

al dan niet via de jeugdrechter in een instelling van de bijzondere jeugdzorg werden geplaatst. Er is 

hier sprake van jongeren uit twee soorten instellingen en hierdoor ook twee groepen jongeren. 

Enerzijds werden jongeren die in een gemeenschapsinstelling verbleven, bevraagd. Deze jongeren 

werden geplaatst door misdaad omschreven feiten, met andere woorden MOF. Anderzijds werden 

jongeren in private voorzieningen bevraagd. Deze  jongeren werden voornamelijk geplaatst door  een 
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problematische opvoedingssituatie (POS). Dit kan zijn omdat de leefomgeving van de minderjarige 

een bedreiging vormt voor een optimale ontwikkeling, wanneer ouders om hulp vragen bij de 

opvoeding van hun kinderen of wanneer er conflicten rijzen tussen minderjarigen en hun ouders. POS 

en MOF gaan vaak samen. 

 

De reden dat de aandacht gevestigd wordt op jongeren, concreter adolescenten is vanwege het feit dat 

zij gevoeliger zijn voor labeling dan anderen. Een belangrijke bijdrage van dit onderzoek aan het 

maatschappelijk veld heeft te maken met de identiteitsvorming bij jongeren. Adolescenten 

experimenteren nog met een variëteit aan gedragingen en hebben vaak nog geen vaste identiteit 

ontwikkeld (Chassin et al., 1981). Deze identiteitsvorming is cruciaal voor de overgang naar 

volwassenheid. Wanneer gevraagd werd naar de motivatie van de instellingen om mee te werken aan 

het onderzoek sprak men eveneens over deze cruciale invloed. Men stelde dat een plaatsing in een 

voorziening tijdens een periode van volle wasdom waarin de eigen persoonlijkheid vorm krijgt, een 

risicofactor kan betekenen bij de identiteitsontwikkeling.  De keuze voor een plaatsing waarin de 

meest ingrijpende vorm van hulpverlening steeds de voorkeur heeft, krijgt binnen 

identiteitsontwikkeling een nog diepere betekenis. De impact is dus een zeer relevant gegeven. Het 

ervaren van bepaalde labels en de manier waarop men omgaat met deze labels in de context van 

plaatsing, kan daarbovenop sterk bepalend zijn voor de identiteitsontwikkeling en het toekomstig 

gedrag.  

 

In het thesisonderzoek wordt door middel van diepte-interviews onderzocht hoe jongeren zelf 

aangeven het gegeven deviante labeling te ervaren. Door middel van verschillende topics die handelen 

over de eigen invulling van het concept labeling, concrete ervaringen met labels, perceptie van labels 

en van invloeden van labels op gevoelens, zelfbeeld en toekomstig gedrag, wil men het gegeven 

deviante labeling exploreren. De volgende onderzoeksvragen trachten beantwoord te worden: 1) „Wat 

verstaan jongeren onder iemand een label of etiket opplakken?‟ 2) „In welke mate ervaren jongeren 

labels?‟ met als deelvragen 1: 'In welke mate ervaren jongeren formele en informele labels buiten en 

binnen de instelling en hoe kan men dit verklaren? en 2: „Is er een verschil in het ervaren van labels 

voor en tijdens het verblijf in de instelling en hoe kan men dit verklaren?‟ 3)  „Hoe gaan jongeren om 

met labels en hoe kan men dit verklaren?‟ met als deelvragen 1:„Welke labels worden aanvaard, welke 

verworpen en hoe kan men dit verklaren?, 2: „Wat is de invloed van labels op de gevoelens en het 

zelfbeeld van jongeren en hoe kan men dit verklaren?‟ en 3: „Wat is de invloed van het omgaan met 

labels op het verwachte gedrag van jongeren in de toekomst en hoe kan men dit verklaren?‟ 

 

In deze paper wordt eerst een literatuuroverzicht gegeven als aanzet tot het eigenlijke onderzoek. Er 

zal een uiteenzetting gegeven worden van zowel oudere als recentere studies met betrekking tot 

deviante labeling. Hier gaat het voornamelijk over studies met betrekking tot labeling van jongeren, 
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meer bepaald jeugddelinquenten. Er wordt licht geworpen op de gebruikte methoden in het 

thesisonderzoek en vervolgens zal er een uiteenzetting gegeven worden van de resultaten per 

onderzoeksvraag. In de discussie zal er dieper ingegaan worden op deze resultaten door ze terug te 

koppelen naar studies omtrent labeling. Ook zullen er enkele beperkingen en pluspunten ten opzichte 

van eerdere studies besproken worden en hoe verder onderzoek hierop kan inspelen. 

 

2. Literatuuroverzicht   

2.1 Deviante labeling  

Hoe deviant gedrag nu het best bestudeerd wordt, was en is nog altijd voer voor debat (Dotter & 

Roebuck, 1988; Petrunik, 1980). Sinds de jaren zestig wordt dit debat gevoerd door de aanhangers van 

een positivistische kijk op deviant gedrag met een focus op de eigenlijke oorzaken van deviant gedrag 

en de aanhangers van een interpretatieve kijk op deviant gedrag met een focus op de creatie, 

interpretatie en gebruik van regels en typeringen en het antwoord van de self, significante anderen, 

formele sociale controle agenten en de samenleving in het algemeen op ervaren afwijkingen van de 

regels. Dit is de benadering van de Chicago School met als belangrijkste theoretici Lemert (1951) en 

Becker (1963) die in de jaren zestig af wilden van de te positivistische kijk op deviant gedrag. Later 

nog bleef het debat aanwakkeren, door de vertaling van bepaalde thema‟s uit de Chicago School 

benadering van deviant gedrag, namelijk de deviante labelingtheorie, in een positivistisch kader. In dit 

overzicht wordt echter uitgegaan van de labelingtheorie van de Chicago School uit de jaren zestig en 

de evoluties die deze theorie doormaakte doorheen de decennia. 

Vooraleer verder in te gaan op deviante labeling vertrekken we vanuit de volgende definitie van 

deviant gedrag: menselijk gedrag is deviant in zoverre dat het gezien wordt als een persoonlijke 

afwijking van de normatieve verwachtingen van een groep en wanneer het interpersoonlijke of 

collectieve reacties oproept die dienen om personen die zich als dusdanig deviant gedragen te isoleren, 

te straffen of the corrigeren (1971). Deviant gedrag is dus maar deviant gedrag omdat het als dusdanig 

sociaal gedefinieerd en gesanctioneerd wordt (Dotter & Roebuck, 1988; Hobbs, 1975; Schur, 1971). 

Howard Becker (1963), de vormgever van de deviante labelingtheorie zoals die de dag van vandaag 

gekend is, stelt dat sociale groepen deviant gedrag creëren door regels op te leggen wat ervoor zorgt 

dat, indien ze overtreden worden, de overtreder bestempeld wordt als deviant ten aanzien van deze 

regels en gelabeld wordt als „outsider‟. De deviante persoon is dan diegene aan wie het label succesvol 

is toegeschreven. Deviant gedrag wordt dus niet gezien als toegeschreven aan de daad die een persoon 

begaat, maar als een gevolg van het opleggen van regels en sancties door anderen. 
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Het proces wordt als dusdanig beschreven: personen die zich voor de maatschappij afwijkend van de 

norm gedragen, worden als dusdanig gelabeld op hun oorspronkelijk deviant gedrag (= primaire 

deviantie). Door het uiten van verwachtingen ten aanzien van de gelabelde persoon als zijnde deviant, 

ontstaat er een selffulfilling prophecy, waardoor de gelabelde persoon het deviant label zal 

incorporeren in zijn zelfconcept, wat het proces van zelflabeling wordt genoemd. Hierdoor zal de 

waarschijnlijkheid van toekomstig deviant gedrag toenemen (= secundaire deviantie) (Chassin, Eason, 

& Young, 1981; Chassin et al., 1981; Dotter & Roebuck, 1988; Schur, 1971). Een belangrijke functie 

die labeling aldus vervult is sociale controle. Labeling wordt gezien als een belangrijke meerwaarde in 

het controleren van antisociaal gedrag (1975). De samenleving heeft het recht om zichzelf te 

beschermen tegen een destructief persoon en er zijn genoeg legale procedures ontwikkeld om 

dergelijke personen te classificeren op een manier die hem of haar helpt en tegelijk de samenleving 

beschermt. Labels zijn aldus belangrijk om niet alleen de deviante persoon te beschermen, maar 

voornamelijk de samenleving. Labeling is in dit opzicht ook essentieel voor hulpverlening (1975). Een 

gehandicapt kind krijgt maar hulp omdat het aldus gelabeld is en een jonge crimineel wordt maar 

onder gerechtelijk toezicht geplaatst omdat hij of zij door officiële instanties als delinquent gelabeld is. 

Vaak echter, zijn de gevolgen voor de gelabelde persoon zelf niet te overzien. Gelabeld  zijn en 

sancties hebben ontvangen van officiële sociale controleagenten zoals politionele instanties produceert 

een „spoiled identity‟ of deviante publieke identiteit, waardoor het moeilijk wordt voor het individu 

om vol te houden dat hij of zij „niet die persoon‟ is (Goffman, 1963; Harris, 1976; Hepburn, 1977). De 

impact van het officieel label op de identiteit is volgens de studie van Hepburn (1977) in grote mate 

afhankelijk van de reacties van significante anderen zoals ouders en vrienden. De oplossing die men 

aanhaalt met betrekking tot officiële labeling is preventief optreden, men moet „future-oriented‟ zijn in 

plaats van problemen te remediëren. (Arthur, 2007; Hobbs, 1975). Men moet labeling als delinquent 

en hiermee het proces van selffulfilling prophecy wat leidt tot het verder zetten van het deviant gedrag, 

vermijden. Op tijd jongeren die bij de risicogroep horen identificeren en het gedrag veranderen voor 

slechte gewoonten optreden, lijkt de buffer tegen labeling. Dit beaamden Schur (1969) en Lemert 

(1967) reeds als zijnde voorstanders van non-interventie (1977). De inzichten met betrekking tot het 

voortzetten van delinquent gedrag door jongeren focussen zich vooral op de gevolgen van bestraffing 

door officiële instanties, met name formele labeling, als zouden deze de grootste invloed uitoefenen op 

het optreden van additioneel delinquent gedrag (Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006; 

Harris, 1976; Hepburn, 1977; Johnson et al., 2004).  Anderzijds zijn er studies die de invloed van 

informele labeling benadrukken (Adams, Johnson, & Evans, 1998; Adams, Robertson, Gray-Ray, & 

Ray, 2003; Liu, 2000; Matsueda, 1992). Dit zijn labels door niet-officiële instanties als daar 

bijvoorbeeld zijn ouders en leerkrachten. Bij deze informele labeling wordt een bepaald persoon 

gestigmatiseerd als zijnde een specifiek type individu, bijvoorbeeld „de delinquent‟. Volgens een 

studie van Liu (2000) zouden deze informele labels het meest schadelijk zijn omdat ze optreden in de 

eigenlijke leefomgeving van het individu en daarom de zelfidentiteit en het gedrag meer zullen 
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bepalen. Informele labels zouden al optreden voor men officieel gelabeld wordt, zodat de invloed van 

officiële labels weinig relevant lijkt. Een ander inzicht spreekt over het gegeven van symbolische 

labeling, zoals reeds aangehaald, waarbij de gelabelde persoon alvorens officieel gelabeld te worden 

door politionele instanties alreeds een „spoiled identity‟ of publieke deviante identiteit heeft 

geïncorporeerd omdat men geoefend is in meer deviant te zijn dan men uiteindelijk geacht wordt te 

zijn (Goffman, 1963; Hepburn, 1977). De invloed van officiële instanties op het zelfconcept van 

jongeren is hier nog van weinig belang alsook evaluaties door significante anderen.  

De labelingtheorie heeft de laatste decennia door verschillende auteurs een andere klemtoon gekregen. 

Van het mechanisch proces dat labeling vroeger was, is volgens vele sociologen niet langer sprake 

(Bernburg & Krohn, 2003; Horan & Austin, 1974; Kalkhoff et al., 2007; Winnick & Bodkin, 2008). 

Men werd zich bewust van de mogelijkheid dat additioneel deviant gedrag niet langer optreedt. In wat 

volgt zal de evolutie in het labelingsperspectief doorheen de verschillende segmenten van het proces 

besproken worden.  

2.1.1  Van labeling naar zelflabeling 

Voorvaders van de deviante labelingtheorie zoals Tannenbaum (1938), maar ook nog later, in de jaren 

zestig Becker (1963) die de deviante labelingtheorie vorm gaf, hadden weinig aandacht voor 

persoonlijke reacties op gelabeld worden (Kalkhoff et al., 2007). Het labelingproces werd gezien als 

een mechanisch proces van labeling dat automatisch zelflabeling en additioneel deviant gedrag 

veroorzaakte. Hoewel Becker (1963) alreeds aandacht schonk aan het feit dat het mechanisme niet 

altijd werkte, dat de meeste mensen reageren met persoonlijke dubbelwaardigheid ten opzichte van 

stigmatiserende categorieën, had hij geen verklaring voor waarom bepaalde mensen anders reageerden 

op stigma‟s dan anderen. Vanaf de jaren zeventig stapte men volledig weg van het mechanische proces 

door aandacht te schenken aan individuele reacties op gelabeld worden (Bernburg & Krohn, 2003; 

Chassin et al., 1981; Horan & Austin, 1974; Kalkhoff et al., 2007; Rogers & Buffalo, 1974). Het was 

als het ware een terugkeer naar Lemert (1951), die alreeds in de jaren vijftig het idee van automatische 

labeling afschreef, maar de nadruk legde op interne limieten zoals eigen voorkeuren van de gelabelde 

en externe limieten zoals bijvoorbeeld sociale steun (Winnick & Bodkin, 2008).   

Verschillende studies benadrukken, zonder zich perse te focussen op het al dan niet aanvaarden van 

labels, de negatieve invloed van deviante labels op de zelfidentiteit van jongeren. De labelingtheorie 

met betrekking tot jeugddelinquentie stelt dat jonge delinquenten zich vaak gaan identificeren met een 

sociaal toegeschreven deviant label, men integreert als het ware het label in het zelfconcept en neemt 

de identiteit „delinquent‟ aan (Chassin et al., 1981). In hetzelfde respect kan men stellen dat hoe meer 

een jongere verteld wordt dat hij of zij deviant is, hoe meer deze persoon ernaar gaat denken en 

handelen, wat een selffulfilling prophecy inhoudt. In een Amerikaanse studie werd aangetoond dat 

grote aantallen kinderen uit minderheidsgroepen onjuist als mentaal achterlijk geclassificeerd werden 
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door intelligentietesten en daardoor in speciale klassen werden geplaatst waar de leerkansen 

inadequaat en stigmatiserend waren (Hobbs, 1975). Ook is het vaak zo dat mengtaalgehandicapte 

kinderen niet in contact komen met „normale‟ kinderen met als gevolg dat deze niet-mentaal gestoorde 

kinderen door hun onwetendheid over gehandicapten nog harder zullen zijn in hun uitsluiting. Ook 

leerkrachten versterken vaak het negatieve gevolg van labeling. Zo verwacht men dat jongeren die als 

„crapuul‟ gelabeld werden door hun leerkrachten eerder dan jongeren die als „braaf‟ gelabeld werden 

onzekere zelfconcepten hebben, leden van conventionele instituties, waaronder leerkrachten, uitsluiten 

als significante anderen en meer moeilijkheden hebben met hun mannelijke identiteit (Matsueda, 

1992).  Zo ook zullen toekomstige leerkrachten die vooraf de gedragsbeschrijvingen kregen van  

kinderen met leerachterstand waarmee ze te maken zullen krijgen, soms negatieve attitudes en lage 

verwachtingen ten aanzien van hen ontwikkelen. Door het falen van de leerling  toe te schrijven aan 

het kind zelf en niet aan de eigen lesgeefcapaciteiten zet de leerkracht een selffulfilling prophecy in 

gang. De attitude dat hij of zij niks voor het kind kan doen, wordt bevestigd naar het kind toe.  

Labeling wordt echter niet enkel meer gezien als een negatieve invloed op de zelfidentiteit. Rogers en 

Buffalo (1974) stelden als eersten een typologie op met negen manieren waarop men zich kan 

aanpassen aan een deviant label. Ten eerste kan men instemmen met het deviante label, de validiteit 

van het label wordt erkend en men draagt als het ware het label. Een tweede manier is verwerping van 

het deviante label, men is niet wat anderen hem of haar zeggen te zijn. Een derde reactie is vluchten. 

Men vlucht als het ware letterlijk weg van een negatieve identiteit door bijvoorbeeld van woonbuurt te 

veranderen. Een vierde manier is sublimatie of veredeling. Wanneer men op deze manier op een label 

reageert, stemt men ten eerste in met het label om het daarna te gebruiken als een manier van 

zelfexpressie en persoonlijke identiteit. Een negatief label wordt met andere woorden vertaald in iets 

positief. Een vijfde manier van reactie op een label is ontwijking. Dit refereert naar verbale 

manipulatie als een manier om zich te verdedigen tegen een deviant label, bijvoorbeeld door zich 

tegenover het slachtoffer in het geval van een misdaad te verantwoorden in de zin van „ik heb het 

nadien goedgemaakt‟. Hier kan men de inzichten met betrekking tot neutralisatie van Sykes en Matza 

(1957) plaatsen, die verder in het literatuuroverzicht besproken zullen worden. Een zesde manier is 

modificatie of verzachting.  Men tracht het negatieve label om te wisselen in een positiever label. Een 

voorbeeld kan zijn dat een persoon die veel drinkt, dit liever laat vertalen in „sociale drinker‟. Een 

zevende manier van aanpassing is weer verbaal, genaamd herinterpretatie. Het label wordt aanvaard, 

maar uitgewist door het te herinterpreteren. De twee laatste manieren die worden besproken, gaan 

eerder uit van een passief individu. Een voorlaatste manier is herdefiniëring, waar er in tegenstelling 

tot herinterpretatie een constante verwerping van het negatieve label is. Verandering in definitie wordt 

echter bewerkstelligd wanneer het deviante gedrag genormaliseerd wordt. De karakteristieken van het 

label blijven dezelfde, maar de samenleving heeft het geherdefinieerd in positieve termen. Een laatste 
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manier van aanpassing is wijziging van het label, waarbij de samenleving tracht de deviante identiteit 

en het deviante gedrag te veranderen.  

Volgens een onderzoek van Paternoster en Iovanni (1989) is het gedrag na publieke labeling onder 

meer afhankelijk van het feit of men een label al dan niet aanvaardt. Men stelt dat indien een persoon 

zijn label als dusdanig aanvaardt, dit ook werkelijk een deviante identiteit teweegbrengt. Volgens hun 

onderzoek is er echter enkel sprake van het creëren van een deviante identiteit in samenhang met twee 

andere factoren, namelijk het feit of de gelabelde persoon al dan niet is uitgesloten van conventionele 

routines en hij of zij al dan niet steun krijgt van deviante peers. Indien men privaat gelabeld wordt, dus 

niet in een openbare ruimte, is het voldoende om het label te aanvaarden voor het optreden van 

additioneel deviant gedrag.  

Er zijn dus verschillende reacties op gelabeld worden. Men kan de deviante identiteit accepteren en 

incorporeren in het zelfconcept, maar men kan ook ingaan tegen labeling onder bepaalde condities.  In 

wat volgt, zullen de factoren die dit alles bepalen, besproken worden. 

2.1.2  Verklarende factoren voor het al dan niet optreden van zelflabeling   

Zoals reeds gezegd, had men voor de jaren zeventig weinig aandacht voor de eventuele individuele 

antwoorden op labeling (Becker, 1963; Lemert, 1951; Tannenbaum, 1938). Binnen de sociologie 

heerste het idee dat het menselijk studiesubject niet meer dan een gevolg was van drijvende krachten, 

dat het individu als het ware louter sociaal gevormd werd. Labeling werd gezien als een mechanisch 

proces van labeling naar zelflabling naar additioneel deviant gedrag. Recentere onderzoekers focussen 

zich niet enkel op individuele reacties maar ook op de factoren die bepalen hoe deze individuele 

reacties vorm krijgen (Adams et al., 1998; Bernburg & Krohn, 2003; Chassin et al., 1981; Harris, 

1976; Hobbs, 1975; Rosenberg, 1979). Wat zijn nu die beïnvloedende factoren voor het al dan niet 

optreden van zelflabeling?  

Een onderzoek begin jaren tachtig naar de invloed van labeling op het zelfconcept van jongeren toont 

de complexiteit van labeling (Chassin et al., 1981). Men ging er voor de aanvang van het onderzoek 

van uit dat de zelfconcepten van middelbare schoolstudenten dichter liggen bij het label van populaire 

tiener en de zelfconcepten van jeugddelinquenten dichter zouden liggen bij het label van delinquent. 

Deze hypothese bleek naderhand niet te kloppen. Men vond dat zelfconcepten zeer sterk afhankelijk 

zijn van de groepsdefinitie van labels en ook al is er vaak de druk van labeling, jongeren accepteren 

daarom nog niet hun toegeschreven deviant label. Vaker zullen ze zich identificeren met de eigen meer 

positieve definitie van het label dat ze toegeschreven krijgen. Ze zien als het ware af van de stereotype 

betekenis. 
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In zijn studie met betrekking tot het zelfbeeld van gelabelde adolescenten stelt Rosenberg (1979) dat er 

vier condities zijn waardoor het zelfbeeld na labeling lager zal zijn. Ten eerste moet de gelabelde er 

zich bewust van zijn dat de samenleving een negatief beeld heeft van hem of haar. De gelabelde moet 

daarenboven akkoord zijn met dit negatief beeld en het persoonlijke relevant vinden. Als  laatste moet 

de gelabelde bezorgd zijn over hoe de samenleving over hem of haar denkt. De invloed van  

persoonlijke relevantie werd reeds aangetoond (Chassin et al., 1981). Een persoon kan een label 

ervaren als persoonlijke irrelevant waardoor hij of zij niet enkel de negatieve betekenis maar gans het 

label verwerpt. In een eerdere studie (Hobbs, 1975) over het categoriseren van kinderen besprak men 

reeds andere factoren, zoals de perceptie die de jongere heeft van de persoon die labelt. Ziet men deze 

persoon als competent of incompetent, eerlijk of bevooroordeeld? De perceptie die men heeft van het 

label zelf, kan eveneens van belang zijn. Het label van mentaal achterlijke is bijvoorbeeld heel 

moeilijk te aanvaarden. Ook de invloed van het label op het verdere leven neemt men in acht. Een 

label kan immers positieve of negatieve effecten hebben. Belangrijk is ook de strengheid of de 

zichtbaarheid van het label. Een label krijgen op een zichtbaar iets, bijvoorbeeld als lichamelijk 

gehandicapte, zou volgens sommigen minder hard om dragen zijn dan gelabeld worden als delinquent.  

Ook structurele factoren zoals sociale klasse brengt men in de literatuur in rekening als verklarend 

voor zelflabeling (Bernburg & Krohn, 2003).  Zo stelt men dat een ongunstige structurele situatie de 

effecten van labeling vergemakkelijkt en dat deviante labeling van sociaalachtergestelde jongeren door 

de politie versterkt wordt door stereotypen die reeds heersen met betrekking tot deze jongeren. Zo ook 

spreekt men over het probleem van „the falsely accused‟ (Matsueda, 1992). Door bestaande 

stereotypen worden individuen uit lagere klassen meer gelabeld, niet enkel door politionele instanties, 

maar eveneens door ouders, leerkrachten en peers. Volgens deze redenering zullen leden van lagere 

klassen hun label sneller aanvaarden doordat ze minder culturele en materiële middelen hebben om 

ertegen in te gaan. Anderzijds kan het ook zijn dat juist hogere klassen gevoeliger zijn voor labeling 

omdat ze meer te verliezen hebben (Bernburg & Krohn, 2003). Op dezelfde manier kan men het 

verschil maken tussen toegeschreven lidmaatschap en niet-lidmaatschap met betrekking tot kasten 

(Harris, 1976). Wanneer men bijvoorbeeld een onderscheid maakt tussen blank en zwart als twee 

aparte groepen, heeft officiële of formele labeling een grotere impact op de identiteit van blanken 

(toegeschreven leden van de kaste) dan op de identiteit van zwarten (toegeschreven niet-leden van de 

kaste) omdat de outcome van het label, namelijk het weigeren van lidmaatschap, iets is wat zwarten 

reeds ervoeren. De resultaten van een andere studie twintig jaar later tonen echter dat informele 

labeling dan weer een veel groter effect heeft op delinquentie voor zwarten dan voor blanken (Adams 

et al., 1998).  
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2.1.3  verklarende factoren voor gedrag na labeling 

De laatste stap in het labelingproces, die voor onderzoekers in de jaren zeventig onvermijdelijk leek, is 

het optreden van secundaire deviantie en daaruit volgend additioneel deviant gedrag. Aangezien er de 

laatste decennia de mogelijkheid is gevormd binnen het labelingsperspectief dat labeling niet 

automatisch zelflabeling teweegbrengt, is de volgende stap in het proces ook niet meer zo evident 

(Bernburg & Krohn, 2003; Chassin et al., 1981; Horan & Austin, 1974; Kalkhoff et al., 2007; Rogers 

& Buffalo, 1974; Winnick & Bodkin, 2008). Maar wat bepaalt nu juist hoe een persoon zich effectief 

zal gedragen na labeling?   

De labelingtheorie met betrekking tot delinquentie stelt dat bestraffing door politionele instanties 

ervoor zorgt dat individuen nog meer misdaden zullen begaan in tegenstelling tot de 

afschrikkingstheorie die stelt dat bestraffing net minder misdaden betekent omdat men afgeschrikt 

wordt door de bestraffing (Johnson et al., 2004; Kaplan & Johnson, 1991; Kaplan & Damphousse, 

1997). In de labelingtheorie haalt men verschillende oorzaken aan van additionele misdaden door 

labeling. Enerzijds verliest men de motivatie om te conformeren met de sociaal aanvaarde normen, 

anderzijds heeft bestraffing tot gevolg dat men meer in contact komt met deviante peers, dit leidt dan 

tot een gemakkelijkere toegang tot deviante daden. Het laatste punt dat men aanhaalt is dat men 

deviant gedrag gaat gebruiken als excuus voor het „conventioneel falen‟, waardoor men deviant gedrag 

positief gaat evalueren. Het bestraffen van jonge criminelen is ineffectief en leidt tot nog meer 

criminaliteit (Arthur, 2007; Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006). Het uitsluitend en 

stigmatiserend effect van officiële labeling zou een belangrijke verklarende factor zijn voor later 

deviant gedrag. De resultaten van een studie  waarin men labeling ziet als een ontwikkelingstheorie 

van structurele achterstand, waarbij officiële labeling uitsluitingsprocessen teweegbrengt die een 

negatieve invloed hebben op conventionele mogelijkheden, tonen dat officiële interventie tijdens de 

adolescentie, een significante positieve invloed heeft op delinquent gedrag tijdens vroege 

volwassenheid (Bernburg & Krohn, 2003) . Dit als indirect effect via verminderde levenskansen zoals 

opleiding en tewerkstelling.  

In een studie met betrekking tot de zelfconcepten van geïnstitutionaliseerde adolescenten, waaronder 

jeugddelinquenten stelt Chassin (1981) dat de structuur van het zelfconcept een mogelijke verklaring 

kan zijn voor het gedrag na labeling. Een individu kan een deviante identiteit adopteren of aanvaarden 

maar deze identiteit kan onbelangrijk zijn voor het individu en daarom weinig effect hebben op het 

eigenlijke gedrag. Een gelijkaardige verklaring voor jeugddelinquentie biedt de gedachtegang van het 

symbolisch interactionisme (Adams et al., 2003; Bartusch & Matsueda, 1996; Liu, 2000; Matsueda, 

1992) Volgens deze gedachtegang stelt men de „self‟, het zelfbewustzijn van mensen, gelijk aan 

„reflected appraisals‟, waarbij individuen zelfconcepten vormen op basis van hun verwachte attitudes 

van anderen ten aanzien van hen. Het belangrijke element van de self gevormd als een object is de 
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specifieke betekenis of inhoud van de self met betrekking tot delinquent gedrag. Personen die zichzelf 

vanuit het standpunt van anderen zien als delinquent in bepaalde situaties, zullen ook sneller 

delinquent gedrag vertonen. Door middel van sociale interactie wordt men er zich van bewust hoe 

anderen hen evalueren en men reageert hier dan op door middel van bepaalde acties, zoals deelnemen 

aan delinquent gedrag. Wanneer iemand wordt gelabeld als delinquent en als de self als delinquent een 

belangrijke dimensie van de self is, zodat het voorkomt in verschillende situaties, zal het een invloed 

hebben op het delinquent gedrag. Resultaten van een studie naar „reflected appraisals‟ tonen dat 

toekomstig delinquent gedrag beïnvloed is door reflected appraisals van de self als normovertreder 

(Matsueda, 1992). Reflected appraisals hebben daarenboven een indirect effect op de relatie tussen 

informele labeling door ouders en toekomstig deviant gedrag. Een gelijkaardige studie naar reflected 

appraisals toont echter andere resultaten (Adams et al., 2003). Informele labeling door ouders zou geen 

significant indirect effect op toekomstig gedrag via reflected appraisals, maar informele labeling door 

peers en leerkrachten wel.     

 

De sociaal-culturele context speelt eveneens een belangrijke rol in het bepalen van labeling outcomes. 

Zo wijst men bijvoorbeeld op het belang van het  voorhanden zijn van deviante gelegenheden (Kaplan, 

Johnson, & Bailey, 1987; Liu, 2000; Tittle, 1975) . Een vrouw die gelabeld wordt als prostituee heeft 

een grotere kans om haar deviante carrière voort te zetten dan iemand die gelabeld wordt als 

winkeldief. Een prostituee vindt immers sneller een steunnetwerk voor haar deviante daden dan een 

winkeldief. Jeugddelinquenten die als crimineel gestigmatiseerd worden en steun en mogelijkheden 

ervaren om hun criminele gedrag verder te zetten, zullen ook sneller blijvend de wet overtreden dan zij 

die deze steun en mogelijkheden niet hebben. Belangrijk voor deze steun en mogelijkheden is de 

invloed van peers. Liu (2000) gaat in haar studie in op de invloed van peers in de relatie tussen 

labeling door ouders en jeugddelinquentie. Hierbij vindt ze bevestiging voor de hypothesen dat 

jongeren die negatieve informele labeling door ouders ervaren en steun krijgen van vrienden en peers 

voor hun delinquent gedrag, eerder aan delinquente activiteiten zullen meedoen dan degenen die deze 

steun niet krijgen. Hetzelfde geldt voor jongeren die zelf niet delinquent zijn maar delinquente 

vrienden hebben. De theorie hierachter is dat in een context van tolerantie door peers ten aanzien van 

onconventionele activiteiten, er meer negatieve gevoelens heersen ten aanzien van conventionele 

groepen en waarden. Deze negatieve gevoelens vergroten de stress die opgewekt wordt door informele 

labeling door significante anderen en vergroten de motivatie om de banden met de conventionele 

gemeenschap te breken.  Delinquent gedrag is hier als het ware een antwoord op frustratie opgewekt 

door labeling. Zonder te spreken over labeling kunnen deviante peers ook een directe invloed hebben 

op deviant gedrag door een bron van beloning aan te reiken voor het deelnemen aan deviant gedrag 

(Kaplan et al., 1987). Ze kunnen ook een vergemakkelijkende invloed hebben op deviant gedrag 

doordat ze vaak gezien worden als rolmodellen. Een andere belangrijke invloed die deviante peers 

kunnen hebben is het beperken van de effectiviteit van persoonlijke en sociale controle. In dit opzicht 
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kan de link gelegd worden met de neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957) uit de jaren vijftig 

(Costello, 2000; Fritsche, 2005). In een studie van Kaplan en collega‟s (1987) wordt één belangrijk 

mechanisme aangereikt dat teruggekoppeld kan worden aan de theorie van Sykes en Matza (1957). 

Deviante peers bieden een systeem van verantwoording aan voor het deelnemen aan deviant gedrag 

van conventionele jongeren nadat deze met politionele instanties in contact kwamen. Wanneer men 

bijvoorbeeld deviant gedrag uitte tegen personen, verantwoordt men dit in de zin van „ze hebben het 

verdiend‟. Deze verantwoording is nodig om het deviant gedrag in de toekomst voor te zetten. De 

neutralisatietheorie stelt dat jongeren zichzelf toestaan om deel te nemen aan deviante daden door 

zichzelf te beschermen tegen gevoelens van schuld, schaamte of een negatief zelfbeeld (Costello, 

2000; Fritsche, 2005). Dit betekent niet dat ze de conventionele waarden verwerpen maar dat ze deze 

als het ware even tussen haakjes plaatsen. De sociale en individuele perceptie van de normafwijking 

wordt geneutraliseerd. Een manier om dit te doen is zoals reeds aangegeven de schuld op het 

slachtoffer zelf steken.  

Moet er echter altijd sprake zijn van het bewust ervaren van labels? Studies met betrekking tot labeling 

door ouders en de invloed ervan op het gedrag van het kind, toonden aan dat er in vele gevallen sprake 

is van een direct effect (Liu, 2000; Matsueda, 1992). Vaak gebeurt het dat ouders hun reacties niet 

communiceren, maar simpelweg hun gedrag veranderen jegens hun kind. Door het tonen van minder 

liefde en begrip kan men deviant gedrag direct beïnvloeden. Hetzelfde kan aangetoond worden door 

middel van een structurele verklaring (Matsueda, 1992). Ouders vormen waarderingen op basis van de 

rol die het kind vervult of de rol die de ouder vervult. Als bijvoorbeeld de ouder het kind ziet in de rol 

van probleemzoeker, zal deze vervreemden van zijn of haar kind. Ouders die zelf een crimineel 

verleden hadden zullen hun kinderen ook eerder zien als delinquent, wat ervoor zorgt dat ouders hun 

kinderen minder affectie geven, wat de waarschijnlijkheid van delinquent gedrag vergroot. Anderzijds 

zullen ouders van kinderen uit lagere klassen hun kinderen sneller als deviant labelen omdat ze 

reageren op gangbare stereotypen die ervan uitgaan dat kinderen uit lagere klassen sneller deviant 

gedrag vertonen. Eerder deviant gedrag heeft eveneens een directe invloed op additioneel deviant 

gedrag. 

2.2  Aanvullende inzichten vanuit de neutralisatietheorie 

Gedrag wordt gelabeld wanneer het als norm-overtredend wordt aangeduid door de maatschappij, dus 

al het aanzien wordt als deviant ten aanzien van de heersende normen (Schur, 1971). In dit 

literatuuroverzicht wordt voornamelijk de focus gelegd op de labelingtheorie, maar andere inzichten 

kunnen eveneens interessant zijn. Een paar recente studies die gepubliceerd werden in het 

Amerikaanse tijdschrift „Deviant behavior‟ verklaren deviant gedrag door middel van de 

neutralisatietheorie, die voor het thesisonderzoek een interessante aanvulling blijkt te zijn op de 



16 
 

labelingtheorie (Costello, 2000; Fritsche, 2005). Er werd al kort kennisgemaakt met „neutralisatie‟ in 

de typologie van Rogers en Buffalo (1974).  

De labelingtheorie stelt dat gedrag maar deviant is omdat het aldus gelabeld wordt door de 

maatschappij (Dotter & Roebuck, 1988; Hobbs, 1975; Petrunik, 1980; Schur, 1971). Dit 

labelingproces vormt de kern van de studie naar deviant gedrag. Vanuit de studie van Kaplan en 

collega‟s (1987) met betrekking tot de invloed van deviante peers op deviant gedrag en meer bepaald 

het systeem van verantwoording die deze peers bieden voor het deelnemen aan en voortzetten van 

deviant gedrag, legden we de link met de neutralisatietheorie van Sykes en Matza (1957) uit de jaren 

vijftig (Costello, 2000; Fritsche, 2005). Deze theorie stelt dat jongeren zichzelf toestaan deel te nemen 

aan deviant gedrag doordat ze zichzelf beschermen tegen gevoelens van schuld, schaamte en een 

negatief zelfbeeld. Dit doet men door de individuele en sociale perceptie van een normafwijking te 

neutraliseren. Hier zijn vijf technieken voor, namelijk 1) het ontkennen van verantwoordelijkheid, 2) 

het ontkennen van onrecht of de schade minimaliseren, 3) het ontkennen van de slachtofferrol door 

bijvoorbeeld delinquent gedrag tegen personen te verantwoorden in de zin van „ze hebben het 

verdiend‟, 4) de veroordeling van de veroordeelaars zoals het kleineren van politionele instanties en 5) 

beroep doen op hogere morele principes waarbij de delinquente daad wordt toegeschreven aan een 

hogere morele plicht.  

Deze neutralisatietheorie biedt een andere kijk op het ontstaan en voortzetten van deviant gedrag. In 

het thesisonderzoek zal onder andere onderzocht worden in welke mate geplaatste delinquente 

jongeren labels ervaren. Een mogelijke verklaring voor het al dan niet ervaren van labels kan niet 

alleen aangeraakt worden door inzichten met betrekking tot de deviante labelingtheorie zelf maar ook 

door inzichten daarbuiten. Het is mogelijk dat bepaalde jongeren die delinquente daden pleegden, 

zullen aangeven geen deviante labels te ervaren of er misschien geen belang aan hechten. Zo kan het 

zijn dat jongeren geen belang hechten aan formele labels, maar wel aan informele labels. Waaraan kan 

men dit toeschrijven? Hiervoor kan de neutralisatietheorie een mogelijke verklaring bieden met 

bijvoorbeeld zijn derde neutralisatietechniek, namelijk het veroordelen van de veroordeelaars. 

Jongeren kunnen geen belang hechten aan politionele sancties, dus formele labeling, en dit kan 

mogelijks een oorzaak zijn van het voortzetten van deviant gedrag.        

 

3. Methoden 

3.1 Opzet  

Teneinde de onderzoeksvragen te beantwoorden werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er werd 

gekozen voor diepte-interviews om het onderwerp „deviante labeling‟ te exploreren. Er werd bewust 
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niet gekozen voor kwantitatief onderzoek door de complexiteit van het onderwerp. In de interviews 

werd gepeild naar de eigen visies van jongeren op labeling en hun eigen ervaringen met het gegeven. 

Deviante labeling is een zeer beladen onderwerp, jongeren vragen naar de labels die ze reeds ervoeren, 

is zeer moeilijk. Vele jongeren hebben er nog niet over nagedacht, toch niet in de zin van „labels‟. Men 

was er bewust van dat een groot deel van de jongeren die bevraagd zouden worden uit het 

buitengewoon onderwijs komen. Men moet dus niet werken met een voorafgaande moeilijke definitie 

van het onderwerp om hen daarna te vragen naar hun eigen ervaringen ermee. Het is daarom 

belangrijk om niet direct met de deur in huis te vallen, maar het op een speelse manier aan te brengen.  

De steekproef bestaat uit 15 jongeren, zowel jongens als meisjes, met een leeftijd tussen 12 en 18 jaar 

die geplaatst zijn in een instelling door een problematische opvoedingssituatie (POS) of door een 

misdaad omschreven feit (MOF). Zeven jongeren hebben een MOF-statuut en verblijven in een 

gemeenschapsinstelling, acht jongeren hebben een POS-statuut en verblijven in een private 

voorzienig. De steekproeftrekking gebeurde theoretisch (Mortelmans, 2007). Vanuit de opgestelde 

criteria werden enkele jongeren met een MOF-statuut gevraagd mee te doen aan de interviews. Vanuit 

de ervaringen met de eerste interviews werd de vragenlijst aangepast en werden weer jongeren 

bevraagd. De selectie van de jongeren gebeurde in de gemeenschapsinstelling door een psychologe die 

wekelijks bekeek welke jongeren er nog geïnterviewd konden worden. In de private voorzieningen 

werd de keuze volledig overgelaten aan de jongere zelf. Oorspronkelijk zouden enkel jongeren in de 

gemeenschapsinstelling (met een MOF-statuut) geïnterviewd worden. Door de beperkte toegang tot 

gemeenschapsinstellingen en het plaatsen van een maximum op het aantal interviews waardoor het 

moeilijk was meer jongeren met een MOF-statuut te interviewen, werd echter geopteerd voor een 

andere wending in het onderzoek. Door de doorverwijzing naar private voorzieningen waar men 

doorgaans sneller binnengeraakt als thesisstudent, werd gekozen om niet alleen MOF-jongeren te 

interviewen, maar eveneens POS-jongeren te interviewen omdat deze doorgaans in grotere getallen 

aanwezig waren dan jongeren met een MOF-statuut. Hieruit ontstond de beslissing gebruik te maken 

van het „ongemak‟ en jongeren met een POS- en MOF-statuut met elkaar te vergelijken met 

betrekking tot deviante labeling.    

Er werd gekozen om een semi-structurele vragenlijst te hanteren. Deze keuze had voornamelijk te 

maken met de onderzoekspopulatie. Hierbij speelde de jonge leeftijd van de jongeren een rol, maar 

ook de verstandelijke mogelijkheden. Om hen op een begrijpbare manier wegwijs te maken doorheen 

het onderwerp werden de vragen afgebakend, zo duidelijk mogelijk gesteld en werd er geen gebruik 

gemaakt van een topiclijst. 

De openingsvraag bestond gedurende de eerste interviews uit een drop-off, waarin demografische 

informatie werd bevraagd zoals leeftijd, woonbuurt, de opleiding van de jongere, de opleiding van 

moeder en vader enz. Hiervoor werd gekozen als eerste kennismaking met de jongere. Na zes 
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interviews werd echter beslist dat deze soort openingsvraag niet veel zou opleveren voor het 

onderzoek. De data uit de drop-off zou later eventueel gebruikt worden in een matrix. Door het aantal 

interviews die werden afgenomen, leverden deze kwantitatieve gegevens weinig op. Vanaf interview 

zeven werd de drop-off vervangen door de jongere wat meer over zichzelf te laten vertellen, een 

openingspraatje waarin de jongere werd gevraagd naar zijn opleiding, familie, interesses enz. Door op 

deze manier interesse te tonen in de leefwereld van de jongere had men sneller het gevoel een mate 

van vertrouwen te winnen. De introductievraag bestond uit een sorteervraag, waarin de jongere 

gevraagd werd een selectie van een veertigtal kaartjes, met allerlei „adjectieven‟ op, te sorteren. De 

„adjectieven‟ vermeld op de kaartjes varieerden van positief zoals „sociaal‟, „grappig‟, „interessant‟ en 

„beter‟ tot negatief zoals „abnormaal‟, „hyperactief‟, „raar‟ en „crapuul‟. De jongere werd eerst de 

vraag gesteld de woorden die hij of zij leuk zou vinden om te horen bij zich te nemen en te verklaren 

waarom men deze woorden had gekozen. De tweede vraag peilde naar de woorden die de jongere niet 

leuk zou vinden om te horen. Deze sorteervraag was een eerste aanloop naar het eigenlijke onderwerp 

deviante labeling zonder daadwerkelijk de benaming te gebruiken. Hierdoor werd ook de eerste aanzet 

gegeven naar de manier waarop het onderwerp geëxploreerd zou worden, namelijk vanuit een zo ruim 

mogelijke invulling. Verwacht werd dat de jongeren in de volgende vragen misschien de link zouden 

leggen met de sorteervraag. Op deze manier kon het een hulpmiddel zijn om het concept te begrijpen. 

Een tweede introductievraag was een vraag met betrekking tot het centrale concept, namelijk „wat 

versta jij onder iemand een label of etiket opplakken?‟. Er werd bewust gekozen om zowel het woord 

label als etiket te gebruiken omdat verwacht werd dat „label‟ minder begrijpelijk zou zijn dan het 

woord „etiket‟. Naar gelang het gebruik door de jongere van het ene of het andere woord, werd in de 

volgende vragen gewerkt met „label‟ of „etiket‟. Na een aantal interviews werd het woord „label‟ niet 

meer gebruikt, omdat bevestigd werd dat het voor vele jongeren een onduidelijk concept was. 

Gedurende de eerste interviews werd gekozen tussen de sorteervraag en de vraag met betrekking tot 

het centrale concept en werden de vragen niet allebei gesteld. Na enkele interviews werd duidelijk dat 

de sorteervraag van belang was voor de jongeren om in het onderwerp te geraken. De vraag met 

betrekking tot het centrale concept werd eveneens gesteld. Op deze manier wilde men peilen naar de 

eigen definitie van de jongere met betrekking tot deviante labeling en hiermee werd in de volgende 

vragen ook verder gewerkt. De transitievraag was een vraag over de ervaringen van jongeren met 

deviante labeling. Er werd bevraagd welke labels de jongere reeds ervaren heeft, door welke personen 

en welke oorzaak hij of zij hieraan toeschrijft. Deze vraag wilde peilen naar de mate van formele en 

informele labeling die de jongeren ervaren. Gedurende de eerste interviews werd deze vraag gesteld 

zonder hulpmiddel. Nadien werd gevraagd aan de jongeren om deze labels op te schrijven om het 

zichzelf gemakkelijker te maken en om op terug te vallen bij de vragen die daarop gesteld zouden 

worden. Na de eerste interviewronde werd beslist om hier ook te vragen naar eventuele verschillen 

voor en tijdens het verblijf in de instelling. Deze vraag werd eerst als sleutelvraag gesteld, maar leek 

naderhand beter te passen bij het bevragen van de ervaringen met labeling. De sleutelvragen handelden 
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over het eigenlijke omgaan met labeling, die vanuit de reeds ervaren labels beantwoord werden. In een 

eerste deel werd gepeild naar de houding/attitudes ten aanzien van labels. Hier werden eerst gevraagd 

naar de betekenis die jongeren zelf geven aan de labels die ze toegeschreven krijgen. Deze vraag bleek 

te vaag te zijn. Nadien werd gepeild naar welke etiketten de jongeren eerder zien als positief en welke 

eerder als negatief. De tweede vraag die gesteld werd, bevroeg welke etiketten de jongeren eerder 

zullen aanvaarden en welke ze eerder zullen verwerpen. In een tweede deel van de sleutelvragen werd 

gepeild naar de gevoelens die labels oproepen voor de gelabelde. De eerste vraag die hier gesteld 

werd, bevroeg de gevoelens die labels oproepen. Dit ligt vaak zeer gevoelig, zeker als het over 

gevoelens gaat die jongeren op het moment zelf niet ervaren. Het was soms nodig om bepaalde 

gevoelens aan te reiken, zodat de jongere hierop kon inspelen. De tweede vraag peilde  naar de invloed 

op het zelfbeeld, die aangebracht werd als „denken over zichzelf‟, omdat verschillende jongeren het 

concept „zelfbeeld‟ niet begrepen. De laatste deelvraag bevroeg de invloed op het gedrag, enerzijds 

onmiddellijk, anderzijds in de toekomst. Hier was het ook weer belangrijk om te werken met de labels 

die de jongeren reeds opschreven. Als besluitende vraag werd enerzijds een samenvatting gegeven en 

daarna gevraagd of er nog dingen over het hoofd werden gezien. 

Een ethisch probleem kan van die aard zijn dat men met een onderwerp als labeling zich er niet altijd 

van bewust is dat men zelf ook labelt. Door jongeren vragen voor te leggen over hun ervaringen met 

deviante labeling heerst er het gevaar dat er impliciet vanuit gegaan wordt dat jongeren daadwerkelijk 

labels ervaren. We hebben hier immers te maken met een bepaald soort jongeren, namelijk jongeren 

die geplaatst werden door een problematische opvoedingssituatie of door een misdaad omschreven 

feit. Door weet van deze achtergrond is het moeilijk om geen linken te leggen met de problematiek 

waar deze jongeren mee te maken hebben. Op deze manier is men zelf al aan het labelen. In 

tegenstelling tot wat verwacht werd, gaf men in de private voorzieningen aan dat het statuut van de 

jongere, namelijk POS of MOF, geen motivatie is om een jongere op te nemen in de instelling. Op 

deze manier betrapt men zichzelf op het uitgaan van bepaalde vooronderstellingen. Zelfkennis en weet 

van een zekere mate van subjectiviteit is dus zeer belangrijk voor het aanvangen van dergelijk 

onderzoek. Men moet deze „vooroordelen‟ tijdens het onderzoek dan ook trachten aan de kant te 

zetten.      

3.2 Analyse 

Voor de analyse is men vertrokken vanuit de leidende principes van de grounded theory, waarbij er 

geen vooropgestelde theorie is, maar de theorie voortkomt uit de data (Mortelmans, 2007). Deze 

principes werden echter niet volledig gevolgd, door te vertrekken vanuit de theorie met betrekking tot 

deviante labeling, was er een zekere structuur in de vragenlijst. Er werd echter een andere invalshoek 

gehanteerd door te vertrekken vanuit de eigen ervaringen van jongeren met en  percepties ten aanzien 



20 
 

van labels die ze toegeschreven krijgen. In zekere zin werd er gericht gevraagd naar de verschillende 

fasen in het labelingproces, maar hier werd wel vertrokken vanuit de visie van de jongeren zelf.  

De interviews die afgenomen waren, werden alle 15 getranscribeerd en gecodeerd in Word. Er werd 

geen bepaald programma gebruikt. Voor het open coderen werd gebruik gemaakt van de werkbalk 

„controleren‟, selectie „nieuwe opmerking‟ om de informatierijke data te benoemen. De verschillende 

concepten verkregen door het open coderen werden samengevoegd in een schema dat samengesteld 

werd op basis van de verschillende topics aangehaald in het interview. Op basis van het codeerschema 

werden relaties gemaakt tussen de belangrijkste concepten en van hieruit werden de resultaten 

uitgeschreven. Er werd teruggekoppeld naar de literatuur omtrent „deviante labeling‟. 

Niettegenstaande „deviante labeling‟ een proces is waarbij gelabeld worden, al dan niet gevolgd wordt 

door zelflabeling en additioneel deviant gedrag, worden in het bespreken van de resultaten de 

verschillende segmenten van het proces uit elkaar getrokken in verschillende onderzoeksvragen. 

Hiervoor werd reeds gekozen tijdens het samenstelling van de semi-structurele vragenlijst, daar het op 

deze manier gemakkelijker te bevragen is bij de vooropgestelde doelgroep.  

 

4. Resultaten 

 4.1 Onderzoeksvraag 1: Wat verstaan jongeren onder iemand een label of etiket 

opplakken? 

De eerste onderzoeksvraag peilt naar de eigen definities die jongeren geven aan „labeling‟. In eerste 

instantie werd de vraag gesteld „wat versta jij onder iemand een label/etiket opplakken?‟.  Doordat 

verschillende jongeren het woord „label‟ niet begrepen, maar de vertaling „etiket‟ wel, werd nadien 

enkel het woord etiket gebruikt in de interviews. 

Men kan zich afvragen in hoeverre de jongeren nu de link leggen met de theoretische betekenis van 

„deviante labeling‟. Hoe zien zij vanuit hun eigen leefwereld het gegeven labeling en kunnen ze er 

überhaupt een betekenis aan geven?   

Hoewel men de jongeren de eigenlijke definitie van deviante labeling niet voorlegde, wist de 

meerderheid van de jongeren een definitie te formuleren. Een algemene conclusie is dat de bevraagde 

jongeren in tegenstelling tot de eigenlijke connotatie van het concept, labeling niet zien als louter 

negatief, als een negatieve sanctie door de maatschappij, maar evengoed als iets positief. Men ziet 

labels echter overwegend als negatief. Verschillende definities werden gegeven. Zo zijn er enkele 

jongeren die een etiket opplakken, vertalen naar „een stempel opdrukken‟ en „een sticker opplakken‟. 

Dit wordt negatief gezien in de zin van een stempel krijgen van „crimineel‟ of „crapuul‟ door in een 

instelling te zitten, maar ook door het gerecht benoemd worden als crimineel en hierdoor een sanctie 
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krijgen zoals in de gevangenis belanden. Sommige jongeren geven eveneens een positieve invulling in 

de zin van iemand een etiket opplakken van „grappig‟ en iemand een „medaille‟ geven voor een goede 

daad. Verschillende jongeren spreken over etiketten als vooroordelen, iemand  een etiket opplakken 

van „gevaarlijk‟ wordt bijvoorbeeld gezien als een vooroordeel. Een vooroordeel wordt ook gezien als 

iemand beoordelen voor men hem of haar kent en denken te weten hoe een mens is en dit zowel in de 

positieve als in de negatieve zin. Enkele jongeren vergelijken een etiket opplakken ook met 

vooroordelen met betrekking tot het uiterlijk. Een jongen gaf het voorbeeld van iemand „niet moeten‟ 

omdat hij of zij een andere huidskleur heeft. Een meisje vergeleek mensen die er te ruig uitzien met 

het etiket „crapuul‟. Verschillende jongeren spreken ook over een etiket opplakken als „iemand iets 

noemen‟, bijvoorbeeld iemand een „dief‟ of „crimineel‟ noemen, maar ook positief zoals iemand een 

„goede voetballer‟ noemen. Iemand iets noemen wordt ook gebruikt in de zin van iets zeggen over 

iemand zijn gedrag. 

 

Onderzoeker: “Als ik u nu zou vragen wa gij versta onder iemand een etiket opplakken, kunt 

ge mij dan vertellen wa da gij daaronder zou zien? 

Tim: “Bijvoorbeeld autistisch, bijvoorbeeld gescreend worden voor autisme,ze zeggen ja ge 

zijt nen autist ofzo of ge hebt vormen van autisme dan voelt da alsof ze ne stempel op u 

plakken, juist als mensen tegen u zeggen ge zijt… of de jeugdrechter zegt tegen u ge zijt ne 

crimineel, dan plakken ze ne stempel op u.” 

Onderzoeker: “Ne stempel opplakken?”  

Tim: “ja.” 

 

Een opvallend verschil tussen de jongeren in de gemeenschapsinstelling en de jongeren in de private 

voorzieningen is waarop ze hun definitie van een etiket baseren. In tegenstelling tot de jongeren in de 

private voorzieningen geven de jongeren in de gemeenschapsinstelling definities gebaseerd op hun 

eigen persoonlijke ervaringen met etiketten. De jongeren in de private voorzieningen geven bij hun 

definities geen persoonlijke ervaringen aan. 

 

Onderzoeker: “Als ik nu aan u vraag wa gij zou verstaan onder iemand een etiket opplakken, 

kunt ge daar dan op antwoorden?” 



22 
 

Gio: “Bijvoorbeeld als ge hier in de instelling hebt gezeten of ge zit hier dan is da weer een 

stempel erbij en da blijft u een beetje achtervolgen zeker da etiket… of iemand ne naam geven 

of…” 

Onderzoeker: “Kunt ge daar een voorbeeld van geven?” 

Gio: “Ik heb twee neefjes die gehandicapt zijn he en die zijn even oud als mijn jongste twee 

zussen en die zitten allebei in ne rolstoel en soms als ze daar over zouden zeggen of die zitten 

daar mee te lachen ofzo, dan krijgt ge een etiket van gehandicapt zeker… en overal staat er da 

ik ADHD meedraag.” 

 

4.2 Onderzoeksvraag 2: In welke mate ervaren jongeren labels? 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag worden drie deelvragen gesteld. Enerzijds wordt 

gepeild naar de mate waarin jongeren formele en informele labels ervaren en hoe men dit kan 

verklaren. Ervaren jongeren eerder officiële of formele labels door gerechtelijke (jeugdrechter) en 

politionele instanties of informele labels door significante anderen zoals bijvoorbeeld familie, vrienden 

en leerkrachten? Welke oorzaak schrijft men er zelf aan toe?   

In een tweede deelvraag wordt gepeild naar een eventueel verschil in labels voor en tijdens het verblijf 

in de instelling. Welke labels kreeg men voor het verblijf in de instelling en door wie? Verschillende 

jongeren verblijven nog maar sinds korte tijd in de instelling en er is dan ook interesse voor ervaringen 

ervoor. Welke labels ervaart men tijdens het verblijf in de instelling en door wie? Ervaart men 

misschien labels door het verblijf in een instelling?  

4.2.1 Deelvraag 1: In welke mate ervaren jongeren formele en informele labels buiten en 

binnen de instelling  en hoe kan men dit verklaren? 

Allereerst zal er dieper ingegaan worden op de data die naar voor kwam uit de vraag die peilde naar de 

woorden die de jongeren leuk zouden vinden om te horen en de woorden die de jongeren niet leuk 

zouden vinden om te horen. Een algemene conclusie is immers dat vele jongeren woorden kiezen die 

ze effectief ook al eens gehoord hebben. Desalniettemin er in deze vraag nog niet wordt gesproken 

over etiketten, kwamen er interessante zaken naar boven. De etiketten die men aangeeft ervaren te 

hebben, werden hier soms reeds vermeld. 

Bij de woorden die de jongeren leuk zouden vinden om te horen kwamen dezelfde woorden telkens 

terug zoals leuk, slim, mooi, talentvol, grappig, interessant en normaal. De woorden die de jongeren 

niet graag zouden horen, waren over het algemeen abnormaal, crapuul, hopeloos en gevaarlijk. Veelal 

koos men woorden die ze reeds effectief te horen kregen zoals „grappig‟, omdat veel vrienden hem of 
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haar grappig vinden, „talentvol‟ omdat de jongere goed is in bepaalde zaken en dit wel eens te horen 

krijgt. Een jongen gaf bijvoorbeeld aan goed met dieren te zijn, een meisje motiveerde haar keuze voor 

„talentvol‟ omdat anderen haar zeggen dat ze een talent heeft voor gedichten schrijven en een ander 

meisje gaf aan dat ze goed kan dansen en zingen en dit vaak te horen krijgt. De woorden die men niet 

leuk vindt om te horen werden ook vaak gekozen vanuit de eigen ervaring. Zo gaven verschillende 

jongens uit de gemeenschapsinstelling (MOF) aan dat ze het woord „crapuul‟ niet leuk vinden om te 

horen omdat ze zo vaak genoemd worden doordat ze dingen hebben uitgestoken, door opgepakt te 

worden door de politie en zo in een instelling beland te zijn. Ook het woord „hopeloos‟ werd 

verschillende keren gekozen vanuit de eigen ervaring. Verschillende motivaties werden gegeven voor 

de keuze van „hopeloos‟. Enkele jongeren geven aan zo genoemd te worden door problemen die ze 

ervoeren. Een meisje gaf bijvoorbeeld aan dat ze hopeloos genoemd werd, dat mensen zeggen dat het 

nooit meer goed komt met haar omdat ze aan de drugs heeft gezeten.  

  

Onderzoeker: “En hopeloos?” 

Sara: “Ja omda ik zwaar aan de heroïne heb gezeten, zeggen ze „ge zijt een hopeloos geval, het 

komt nooit meer goe‟.” 

Onderzoeker: “Ze zeggen da het nooit meer goe komt?” 

Sara: “Nee.” 

 

De ervaren etiketten buiten de instelling die meermaals terugkomen zijn het etiket van „crapuul‟, „dief‟ 

en „crimineel‟. Deze etiketten worden echter voornamelijk genoemd door de jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling (MOF). De oorzaak die de jongeren toeschrijven aan de etiketten zijn het 

plegen van feiten zoals inbraken en diefstallen, in aanraking komen met de politie en slecht gedrag in 

het algemeen. Veelal geeft men aan dat deze etiketten formeel werden toegeschreven door  

jeugdrechter en politie, met name officiële instanties. Informele labeling vond echter ook plaats zoals 

etiketten door familie, de buurt waarin men woont, slachtoffers en zelfs tijdens een vakantiejob. 

 

Onderzoeker: “Oke, we hebben het nu gehad over wa da gij verstaat onder iemand een etiket 

opplakken. Ik wil u nu vragen om de etiketten die ge zelf als is ervaren hebt om die op te 

schrijven, onder elkaar.” 
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Victor: “Ah ja ik heb er nog maar drie ervaren eigenlijk, euhm gewoon crapuul, crimineel en 

steler, aleja kwenie hoe ge da zegt, aleja dief zal ik er op zetten.” 

Onderzoeker: “En kunt ge daar nu achter schrijven door wie en waar da ge da ervaren hebt?” 

Victor: “Aja euhm door de politie zelf van de crapuul, euhm crimineel tgoh, da was….ja da 

was bij men vakantiejob, euhm dief door men zus zelf, ik had gestolen van haar en sindsdien 

ben ik een zogezegde dief, aleja, maar da komt wel goed ze, maar aleja.” 

 

De jongeren die verblijven in de private voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand geven etiketten 

aan waarin er een zeer grote variatie is, sterk afhankelijk van de sociale situatie waarin de jongere zich 

bevindt. Een meisje geeft bijvoorbeeld aan „problemenkind‟ en „ongelukskind‟ te worden genoemd 

door haar moeder door haar druggebruik en omdat ze vaak voor problemen zorgt en hierdoor vaak bij 

de jeugdrechter zit. Een ander meisje gaf dan weer aan „slecht mens‟ en „crapuul‟ te worden genoemd 

door haar nonkel. Hier wordt het duidelijk dat het om een geval van kindermisbruik ging, namelijk een 

relatie met een minderjarige, waarbij de dader  het slachtoffer de schuld geeft. In vele gevallen wordt 

door de etiketten die ze aangeven duidelijk met welke redenen de jongeren in de instelling verblijven. 

 

Tinne: “Een tijdje, nie zo lang geleden, „t ga vree raar overkomen, heb ik iets gehad me mijn 

nonkel en nu is da uitgekomen en moet da voorkomen voor de rechter en heb ik gehoord da hij 

gaat trouwen en hij zit te zeggen dat „t allemaal mijn schuld is en da het alleen maar bij mij 

ligt en da ik een slecht persoon ben en zo.” 

Onderzoeker: “En welk etiket krijgt ge dan opgeplakt?” 

Tinne: “Ik hoor dan zeggen van mensen da hij zegt da ik een crapuul ben en da ik nie anders 

doe dan op straat lopen.” 

Onderzoeker: “Waarom denkt ge dan da hij da zegt?” 

Tinne: “Omdat hij weet wat er gebeurd is dat da waar is en hij wilt da ontkennen en ik denk 

dat het daarom zo‟n dingen zegt.” 

 

Een opvallend verschil tussen de jongeren in de gemeenschapsinstelling en de private voorzieningen is 

de mate van formele en informele labeling. De jongeren uit de gemeenschapsinstelling ervoeren meer 

dan de jongeren uit de private voorzieningen formele etiketten door jeugdrechter, politie en comité 
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bijzondere jeugdzorg terwijl jongeren uit de private voorzieningen dan weer meer informele etiketten 

ervoeren door familie, vrienden en school. Dit kan een logisch gevolg zijn uit het feit dat verschillende 

jongeren uit de private voorzieningen niet met jeugdrechter en politie in aanraking kwamen, terwijl 

jongeren uit de gemeenschapsinstelling veelal opgepakt werden door de politie na het plegen van 

criminele feiten en als gevolg hiervan via de jeugdrechter naar de gemeenschapsinstelling werden 

doorverwezen. Ook al gaat een problematische opvoedingssituatie vaak samen met delinquentie, bij de 

jongeren met een POS-statuut komt de problematische opvoedingssituatie meer naar boven in de 

etiketten die ze zeggen ervaren te hebben. 

Niet tegenstaande dat enkele jongeren in hun definitie van etikettering aangeven dat een etiket zowel 

positief als negatief kan zijn, ervoeren de meeste jongeren voornamelijk negatieve etiketten. Hoewel 

de jongeren uit de gemeenschapsinstelling aangeven eerder dan de jongeren uit de private 

voorzieningen formele etiketten te ervaren, geven de jongeren aan in het algemeen meer informele 

etiketten ervaren te hebben en dit vooral door familie, buurt, mensen op school en vrienden. 

De etiketten die de jongeren binnen de instelling ervoeren, kwamen voornamelijk van de jongeren die 

eveneens in de instelling verbleven, hier kan gezegd worden dat het niet enkel om negatieve etiketten 

gaat, maar ook om positieve. Negatieve etiketten die jongeren van hun medebewoners kregen, waren 

bijvoorbeeld „egoïst‟, „asociaal‟ en „stom‟. Positieve etiketten waren bijvoorbeeld „grappig‟ en „snel‟. 

de oorzaak van etiketten wordt hier voornamelijk bepaald door het gedrag binnen de instelling. Een 

jongen werd bijvoorbeeld egoïst genoemd omdat hij het laatste stuk pizza nam, een meisje werd 

asociaal genoemd omdat ze graag alleen is, nooit bij de groep gaat zitten. 

 

Onderzoeker: “Hebt ge het gevoel da ge hier soms een etiket opgeplakt krijgt?” 

Fiorella: “Ja.” 

Onderzoeker: “Wat bijvoorbeeld en door wie?” 

Fiorella: “Ik ben altijd asociaal, ik ga er nooit bij zitten, ik ben altijd alleen en de groep vindt 

da nie leuk, die zeggen altijd komt erbij zit.” 

Onderzoeker: “En die andere meisjes zeggen da?” 

Fiorella: “Maar ik doe da nie graag.” 

Onderzoeker: “En hebben die dan gelijk?” 

Fiorella: “Ze hebben wel gelijk maar ik ben altijd alleen, ik ben iemand die da heel rustig 

aanpakt.” 
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De meerderheid van de jongeren geeft aan geen etiketten te ervaren door opvoeders en psychologen in 

de instelling. De oorzaak die hier voornamelijk aan toegeschreven wordt, is het idee dat opvoeders 

geen vooroordelen hebben maar de jongeren eerst willen leren kennen, het zijn „goede mensen‟ die 

respect hebben. Wanneer jongeren toch etiketten vermelden die ze kregen van opvoeders, gaat het hier 

voornamelijk om positieve commentaren, zoals „braaf‟, „rustig‟, „goed bezig‟ waarbij de jongeren ook 

vaak niet zeker weten of het hier al dan niet om een etiket gaat. Hier is geen verschil te merken tussen 

de jongeren uit de gemeenschapsinstelling (MOF) en de jongeren uit de private voorzieningen (POS).   

 

Onderzoeker: “En bijvoorbeeld opvoeders hier, zullen die snel een etiket opplakken?” 

Lotte: “Da denk ik nie, die zullen meer eerst zowa..ja da zijn volwassen mensen he die zijn nie 

zo kinderachtig meer he.” 

Onderzoeker: “En bijvoorbeeld de psychologe?” 

Lotte: “Die ook nie, die zijn ook volwassen, die kijken eerst wa voor iemand ge zijt en dan 

zullen die wel is zeggen van ik snap die toch nie ofzo, maar die gaan ook blijven anders 

denken, hoe meer gij vordert ofzo hoe anders die gaan denken.” 

Onderzoeker: “Positiever?” 

Lotte: “Da hangt van uw gedrag af, maar bij die meiskes is da zo van eens da ge iets zijt, dan 

zeide da.” 

 

4.2.2 Deelvraag 2: Is er een verschil in het ervaren van labels voor en tijdens het verblijf 

in de instelling en hoe kan men dit verklaren?  

Een algemene conclusie is dat men door het verblijf in een instelling labeling ervaart, in de vorm  van 

vooroordelen door buitenstaanders, maar in de instelling zelf minder labeling ervaart dan ervoor. 

De meeste jongeren geven aan een verschil te merken voor en tijdens hun verblijf in de instelling. 

Velen geven aan voor het verblijf eerder negatieve etiketten te krijgen zoals „slechte jongen‟, 

„crimineel‟ en „crapuul‟ zowel formeel door politie en jeugdrechter als informeel door bijvoorbeeld de 

woonbuurt. De „etiketten‟ die men tijdens het verblijf ervaart zijn eerder positief  zoals „braaf‟ en 

„rustig‟. Deze „etiketten‟ ervaart men vooral door opvoeders en psychologen.  
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Verschillende jongeren geven aan door hun verblijf in de instelling vooroordelen van buitenaf te 

ervaren. De jongeren uit de gemeenschapsinstelling geven aan dat de instelling waarin ze verblijven 

bij buitenstaanders ideeën oproept van een jeugdgevangenis waar zware delinquenten verblijven, 

terwijl men er ook terecht kan komen voor het plegen van minder zware „feiten‟. Het formele label als 

gevolg van plaatsing in de instelling zorgt dus voor informele labels in de vorm van vooroordelen.  

Een jongen uit de private voorziening vertelde dat hij voor het verblijf in de private voorziening eerder 

negatieve etiketten ervoer en hij schrijft dit toe aan het feit dat hij voor de private voorziening  de 

jeugdgevangenis zat, waar allemaal jongeren verblijven met een MOF-dossier. Tijdens zijn verblijf in 

de jeugdgevangenis kreeg hij door het plegen van overvallen het etiket „gevaarlijk‟ toegeschreven door 

de jeugdrechter.  

 

Onderzoeker: “Is er een verschil in het ervaren van bepaalde etiketten voor da ge hier waart en 

nu?” 

Gregory: “Ja ik weet wel da ze mij… sommige jongeren gaan da stoer vinden als ze hier 

uitkomen van ja ik heb in () gezeten want ‟k wenie mijn papa dacht da ook, mijn papa en mijn 

mama als die hier kwamen, als ge () hoort is da zo van how () van.. ik dacht eerst dat da een 

jeugdgevangenis was en alles, maar hier is da echt om jongeren te helpen en nie te straffen en 

da had ik in het begin eerst nie door en ik denk ook da als ik nu terug in Leuven kom bij mij 

vrienden en zo.. da ga nu al rond.” 

Onderzoeker: “da ga nu al rond da ge..?” 

Gregory: “Da ik hier zit en al en iedereen ga waarschijnlijk terug naar mij komen als ik terug 

thuis ben, dan gaan ze waarschijnlijk wel zeggen van oeh ge hebt in () gezeten en nu ook als 

ze zeggen van „hebt ge Gregory gezien, ja dieje ene die in () gezeten heeft…‟.” 

 

4.3 Onderzoeksvraag 3:  Hoe gaan jongeren om met labeling en hoe kan men dit 

verklaren? 

Deze onderzoeksvraag peilt naar de volgende stap in het labelingproces, namelijk de overgang van 

labeling naar zelflabeling. In dit deel van het onderzoek wordt de aandacht gevestigd op hoe jongeren 

zelf aangeven om te gaan met labels. Er worden aandacht besteed aan drie zaken. Eerst worden 

antwoorden geformuleerd op de vraag naar welke labels aanvaard worden, welke verworpen en hoe de 

jongeren dit zelf verklaren. Vervolgens worden de invloeden die labels uitoefenen op gevoelens, 
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onmiddellijk gedrag en zelfbeeld gerapporteerd. Als laatste buigt men zich over het gedrag in de 

toekomst na het ervaren van labels. 

4.3.1 Deelvraag 1: Welke labels worden aanvaard, welke verworpen en hoe kan men dit 

verklaren? 

De meeste etiketten die aanvaard worden, worden door de jongeren verklaard door zelfbesef, „ze 

weten het van zichzelf‟. Hier gaat het om negatieve etiketten zoals „stout‟, „probleemkind‟, „dief‟ en 

„crapuul‟. Er worden echter bijna evenveel positieve etiketten aanvaard, maar hier konden de meeste 

jongeren echter geen duidelijke verklaring voor geven. Veelal lieten ze uitschijnen dat het feit dat het 

positieve etiketten zijn vaak al genoeg is om ze te aanvaarden. 

Een belangrijk gegeven is  de perceptie die men heeft van de persoon die het etiket toeschrijft (Hobbs, 

1975) . Veelal worden etiketten die toegeschreven worden door mensen die dicht bij de jongeren staan, 

aanvaard. Het gaat hier om ouders, broers en zussen en in het algemeen mensen die hen kennen. De 

oorzaak die de jongeren hier zelf aan toeschrijven is het idee dat de mensen die hen het beste kennen, 

voornamelijk ouders, broers en zussen, gelijk hebben als ze het zeggen, net omdat ze hen het beste 

kennen, ze worden als het ware gezien als „eerlijk‟ in hun mening.  Dit geldt zowel voor de positieve 

als de negatieve etiketten die de jongere ervaart. Ook geven de jongeren aan dat etiketten van personen 

die door hen gezien worden als mensen met een zekere status zoals psychologen, gezinsbegeleiders, 

opvoeders, leerkrachten en de schooldirecteur eerder aanvaardt worden. De jongeren geven ook aan 

dat de meeste dingen die zij zeggen, hier gaat het  al dan niet om een etiket, worden aanvaard. Er 

wordt naar hen geluisterd omdat er negatieve gevolgen zijn als men niet naar hen luistert. Buiten het 

belang van status, geven jongeren aan van volwassenen in het algemeen eerder etiketten te aanvaarden 

en niet van jongeren van hun eigen leeftijd. Zij worden beschouwd als personen met weinig 

mensenkennis, die er niks van af weten en dus het recht niet hebben om iemand een etiket toe te 

schrijven.  

 

Gregory: “Als ze tegen mij zeggen probleemkind, als psychologen da bijvoorbeeld zeggen dan 

weet ik ja zo ben ik.” 

Onderzoeker: “En dan zulde da eerder aanvaarden?” 

Gregory: “Uhu maar mensen van mijn eigen leeftijd die hebben het recht nie om da te zeggen, 

ik vind alleen volwassenen die da ja uw ouders, familie of mensen die da als werk doen ofzo 

da die da mogen zeggen want die kijken daar anders naar dan mensen die daar niks van 

afweten ofzo.” 
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Onderzoeker: “Kinderen van uw eigen leeftijd?” 

Gregory: “Uhu.” 

 

Het niet aanvaarden van etiketten kan men eveneens toeschrijven aan het zelfbesef van jongeren. 

Verschillende jongeren aanvaarden bepaalde etiketten niet, en hier gaat het voornamelijk om negatieve 

etiketten, omdat hij of zij „van zichzelf weet dat het niet waar is‟, men ontkent als het ware het etiket. 

De perceptie die men heeft van het etiket zelf is hier eveneens een verklaring. Verschillende jongeren 

geloven niet in het etiket „hopeloos‟. De verklaring die men hiervoor geeft is het idee dat niemand 

hopeloos is, indien men aan zichzelf wil werken. Men aanvaardt geen etiketten indien men deze ziet 

als vooroordelen. Enkele jongens gaven bijvoorbeeld aan dat het etiket „crapuul‟ te snel wordt 

toegeschreven. Men oordeelt dat mensen die dingen hebben uitgestoken een kans moeten krijgen en 

niet benoemd moeten worden als „crapuul‟ of „crimineel‟. Een andere jongen zei dat indien men een 

etiket toegeschreven krijgt, men het tegendeel moet bewijzen. 

 

Onderzoeker: “Kunt ge mij vertellen me welke labels ge het eerder oneens zult zijn?” 

Victor: “Goh, ja echt wel aleja crapuul, daar ben ik het mee oneens, ik vind gewoon ja dat 

mensen die dingen uitgestoken hebben dat die een kans moeten hebben en die nie benoemd 

moeten worden als crapuul.” 

Onderzoeker: “Dat die een kans moeten hebben?” 

Victor: “Ja, zeker.” 

 

We merken een opvallend verschil tussen de jongeren in de gemeenschapsinstelling en de private 

voorzieningen met betrekking tot de personen waarvan men etiketten niet aanvaardt. Jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling zullen geen etiketten aanvaarden van „mensen die hen niet kennen‟, hier zien 

zij voornamelijk de politie en de jeugdrechter onder. Jongeren uit de private voorzieningen noemen 

deze personen over het algemeen niet als personen waarvan men etiketten niet aanvaardt. Hier komt 

weer het verschil tussen de jongeren naar boven als mogelijke verklaring. Vele jongeren in de private 

voorzieningen, die allemaal een POS statuut hebben, zijn nog nooit in aanraking gekomen met de 

politie of jeugdrechter. Jongeren uit de private voorzieningen aanvaarden eerder dan jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling, geen etiketten van ouders en broers en zussen. De voornaamste verklaring die 

men hier voor geeft is de slechte band die men heeft met bepaalde leden binnen het gezin.    
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4.3.2 Deelvraag 2: Welke invloed hebben labels op de gevoelens en het zelfbeeld van 

jongeren en hoe kan men dit verklaren? 

Vooraleer in te gaan op de mogelijke invloeden op het zelfbeeld van jongeren, worden eerst de 

resultaten gerapporteerd met betrekking tot de directe gevoelens na het ervaren van een etiket. Op deze 

manier wil men nagaan of het gevoel dat ze direct ervaren en de reactie die dit gevoel oproept 

naderhand ook nog meespeelt in het denken over zichzelf.  

De meeste jongeren geven aan dat wanneer ze een negatief etiket zoals „gek‟, „crapuul‟ , „hopeloos‟ 

toegeschreven krijgen, dit een directe negatieve invloed heeft op hun gevoel. Ze gaan zich slecht, 

hopeloos en gekwetst voelen. Verschillende jongeren hebben een kwaad gevoel wanneer ze een 

negatief etiket ervaren. Een jongen verwoordde dit met het gevoel dat het „begint te brubbelen 

vanbinnen‟. Slechts enkele jongeren geven aan zich niet anders te voelen wanneer hen een bepaald 

etiket wordt toegeschreven omdat het hen niet interesseert of omdat ze van zichzelf weten dat het niet 

waar is. Hier gaat het om negatieve etiketten zoals „crapuul‟. Positieve etiketten maken sommige 

jongeren dan weer zelfzeker indien ze vaak negatieve dingen te horen kregen. Over het algemeen 

geven de jongeren aan blij te worden van positieve etiketten. Het gevoel dat jongeren ervaren is echter 

sterk afhankelijk van welk etiket men ervaart. 

De personen waarvan men eerder etiketten zal aanvaarden, komen veelal overeen met de personen 

door wie men het hardst geraakt zou zijn indien men door hen een etiket toegeschreven zou krijgen. In 

tegenstelling tot de antwoorden op de vorige onderzoeksvraag met betrekking tot aanvaarden en 

verwerpen van labels geven hier zowel de jongeren uit de gemeenschapsinstelling als de jongeren uit 

de private voorzieningen het belang aan van mensen die dicht bij hen staan. 

De personen van wie jongeren het over het algemeen het ergst vinden om een etiket toegeschreven   te 

krijgen, zijn ouders, broers en zussen en goede vrienden en vriendinnen. Ouders zijn belangrijk omdat 

ze de jongere het beste kennen, hem of haar hebben opgevoed en de jongere het gevoel heeft dat ze 

altijd achter hem of haar staan. Wanneer zij de jongere een negatief etiket toeschrijven, komt dit het 

hardst aan. Goede vrienden en vriendinnen zijn in dit opzicht ook belangrijk omdat ze de jongeren 

eveneens goed kennen. Personen van wie de jongeren het zich niet zouden aantrekken, zijn mensen die 

hen niet goed kennen, zoals mensen op straat en mensen die ze kennen van ziens zoals mensen op 

school. 

 

Onderzoeker: “Welke personen zijn voor u het belangrijkste die ge daar hebt opgeschreven, 

van wie zoude het ergste vinden als ze iets tegen u zouden zeggen?” 

Lotte: “Van mijn broer en mijn papa, die anderen interesseren mij nie.” 
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Onderzoeker: “En hoe komt da van uw broer en uw papa?” 

Lotte: “Omdat da het gezin is, van „t gezin is da sowieso het ergste.” 

Onderzoeker: “En is da omda die uw opgevoed hebben?” 

Lotte: "Ja omda da uw naasten zijn en zo da gaat u altijd het meeste kwetsen he.” 

Onderzoeker: “En van mensen die ge nie kent?” 

Lotte: “Daar interesseert mij da nie van ze, die kennen mij nie dus.” 

 

Op welke manier manifesteren deze gevoelens zich nu in een directe reactie op een etiket? 

Verschillende jongeren zeggen extravert te reageren op de negatieve etiketten die ze toegeschreven 

krijgen. Ze geven aan kwaad en agressief te worden. De oorzaken van deze reacties zijn onder andere 

het feit dat ze er niet mee om kunnen zo te worden genoemd en ze de persoon die het etiket toeschrijft 

ongelijk geven. Hier gaat het over etiketten zoals „crapuul‟, etiket door andere huidskleur, „gek‟ en 

„agressief‟.  Andere jongeren reageren dan weer met woorden. Ze zeggen iets terug, maken de persoon 

op hun beurt uit of schelden. Hier gaat het over etiketten zoals „junkie‟. Sommige jongeren reageren 

dan weer introvert. Zo zijn er enkele jongeren die de persoon die hen het etiket toeschrijft, gelijk geven 

omdat ze van zichzelf weten dat het waar is. Andere jongeren zeggen dan weer niet te reageren omdat 

ze het gevoel hebben dat ze er toch niks tegen kunnen doen of om negatieve gedachten te vermijden.  

 

Onderzoeker: “Ja, da is wel…oke, als iemand u bijvoorbeeld nu crapuul noemt op straat, hoe 

reageert ge daar dan op da moment op?” 

Willem: “Ja dan negeer ik da, ja en dan denk ik daar nie aan want anders ga ik mij daar kwaad 

in maken en dan ga ik terug negatief over mijn eigen beginnen denken, dus toen probeerde ik 

da gewoon over mij te laten gaan, da is ook beter in de plaats van da ge mensen die nie beter 

weten om u uit te schelden da ge die nog is ga pijn doen of terug uitschelden.” 

Onderzoeker: “Ge negeert da dan gewoon?” 

Willem: “Ja.” 

 

Wanneer gevraagd werd naar de invloed op het verdere denken over zichzelf, op het zelfbeeld, zijn er 

verschillende jongeren die aangeven dat wanneer ze een negatief etiket toegeschreven krijgen, dit 
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ervoor zorgt dat ze nadien gaan nadenken over zichzelf. Enerzijds wordt dit gezien in de negatieve zin 

als bezorgd zijn hoe mensen over hen denken en zich hieraan willen aanpassen, maar ook als een 

pijnlijke herinnering om aan terug te denken. Anderzijds zijn er jongeren die dit nadenken vertalen als 

iets positief, namelijk nadenken over het verleden en dit koppelen aan de toekomst. Wanneer jongeren 

negatieve etiketten toegeschreven krijgen zoals bijvoorbeeld „stout‟ zorgt dit ervoor dat men gaat 

nadenken over wat voor persoon men was, en dit gaat koppelen aan de toekomst, waarin men zich wil 

verbeteren.  

 

Onderzoeker: “Kunt ge mij nu vertellen welke etiketten die gij hebt opgeschreven, belangrijk 

zijn in het bepalen hoe gij uw eigen voelt en welke gevoelens die dan oproepen, bijvoorbeeld 

junkie?” 

Sara: “Dan voel ik mij zo‟n beetje langs ene kant schuldig omda ze langs ene kant wel gelijk 

hebben, maar langs den andere kant ben ik daar ook weer gedaan van want ik vind da nie leuk, 

dan zak ik nog dieper in de put, ik vind da gewoon nie leuk da ze da zeggen, ik word daar 

verdrietig van eigenlijk.” 

Onderzoeker: “Ge wordt er verdrietig van?” 

Sara: “Ja.” 

Onderzoeker: “En als ze slet zeggen, hoe voelt ge uw eigen dan?” 

Sara: “Ja eerst en vooral kwaad omda ik weet da het nie zo is, maar nadien zou ik een beetje 

bezorgd zijn van hoe denken de mensen over mij, toon ik mij wel goed, zoiets.” 

Onderzoeker: “Da ga een beetje op uw zelfbeeld werken dan?” 

Sara: “Ja” 

Onderzoeker: “En crapuul?” 

Sara: “Dan zou ik eerst kwaad zijn maar nadien zou ik daar wel over nadenken van is da echt 

waar en wa kan ik doen om zo niemeer te worden genoemd en zo.” 

 

Verschillende jongeren geven aan dat wanneer mensen hen constant een negatief etiket toeschrijven, 

bijvoorbeeld „crapuul‟, dit ervoor zorgt dat ze ook zo over zichzelf gaan denken. Ze geven eveneens 

aan dat ze dan ook eerder dergelijk gedrag zullen stellen, maar zich niet zo gedroegen voor het krijgen 

van het etiket.  
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Onderzoeker: “Zijn er bepaalde gevolgen die ge dan ervaart voor uw zelfbeeld?” 

Gio: “Aja als ze kwenie hoe da ik da moet uitleggen maar als ik tegen mijn eigen zeg, ik afwas 

graag en ik zeg da zo een jaar lang, dan ga ik afwassen leuk vinden.” 

Onderzoeker: “Als ge da zelf zegt?” 

Gio: “Ja in uw eigen, tegen uw eigen, ik afwas graag en dit en dat, maar als ik zeg, „ik afwas 

nie graag‟, dan ga ik da nie leuk vinden, dus als iemand tegen mij zegt gij zijt ne leuke en die 

blijft da een jaar zeggen gij bent leuk mijn zelfbeeld zegt dan tegen mij van aah ik ben ne 

leuke, maar als iemand zegt da ik gek ben een jaar lang, dan ga ik denken da ik echt gek ben.” 

 

Enkele jongeren geven aan geen invloed op hun zelfbeeld te ervaren. Verklaringen hiervoor zijn het 

zich niet interesseren in wat andere mensen over hem of haar denken, maar ook het gedacht dat ze niet 

zijn wat ze toegeschreven krijgen. Jongeren zeggen van zichzelf te weten dat ze bijvoorbeeld geen 

„crimineel‟ zijn en zich aldus geen crimineel voelen, wat dan ook geen negatieve invloed heeft op hun 

zelfbeeld.  

 

Onderzoeker: “Zijn er zo geen gedachten over uw eigen die bepaalde labels oproepen?” 

Victor: “Soms denk ik in men zelfbeeld da ik een dief ben, maar nie echt euh uitzonderlijk.” 

Onderzoeker: “Nie uitzonderlijk…” 

Victor: “Nee.” 

Onderzoeker: “En hoe bedoelt ge?” 

Victor: “Da in men zelfbeeld, ik ben geen crapuul of crimineel maar ik ben toch wel een stukje 

dief, anders zou ik hier nie terecht gekomen zijn.” 

Onderzoeker: “Geen crapuul of crimineel? En kunt ge mij vertellen hoe het komt da ge denkt 

da ge da nie bent?” 

Gio: “Aah omda aleja ik ben helemaal geen crapuul of crimineel ben gewoon een hedendaagse 

dief.” 
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4.3.3 Deelvraag 3: Wat is de invloed van het omgaan met labels op het verwachte gedrag 

van jongeren in de toekomst en hoe kan men dit verklaren? 

Hoe zien jongeren zelf hun gedrag in de toekomst? Verwachten ze dat ze hun gedrag zullen aanpassen 

na het krijgen van een label of net niet? Welke oorzaken schrijft men hier zelf aan toe? 

Een algemene conclusie is dat het gedrag van jongeren na het krijgen van een etiket in grote mate 

afhankelijk is van de persoon door wie men het etiket toegeschreven krijgt en welk etiket men 

toegeschreven krijgt. De meeste jongeren zeggen hun gedrag niet aan te passen na het krijgen van een 

etiket. De jongeren die aangeven niet te zullen veranderen, reageren op deze manier wanneer ze het 

niet eens zijn met het etiket dat ze toegeschreven kregen, dus wanneer ze de persoon die hen het etiket 

toeschrijft gelijk geven, maar ook wanneer ze het eens zijn. De oorzaken die men aangeeft voor het 

niet aanpassen van het gedrag zijn zeer uiteenlopend. De negatieve percepties  die men heeft van de 

personen die het etiket toeschrijven zijn voor sommige jongeren bepalend voor het gedrag. De 

percepties die jongeren aangeven zijn zeer gevarieerd. Zo is er een meisje dat zich niet zal aanpassen 

na het krijgen van een negatief etiket omdat ze zich niet interesseert in wat andere mensen denken. 

Sommige jongeren passen hun gedrag niet aan wanneer ze geen zin hebben om te veranderen.  

 

Arouna: “Ja de jeugdrechter zelf, de jeugdrechter, als dieje zegt tegen mij „nu ist gedaan me 

spelen efkes braaf zijn‟ en zo, twee weken later zit ik daar terug he, da was echt beïnvloed 

door de jeugdrechter dan.” 

Onderzoeker: “Ge luistert dan nie naar…”  

Arouna: “Nee naar de jeugdrechter, ik denk ik word toch nie geplaatst want ik zen nog jong en 

zo, en toch alles is volzet en zo, beetje profiteren zo dacht ik dan.” 

 

Soms geven jongeren aan hun gedrag wel te veranderen na het krijgen van een bepaald etiket. De 

gevolgen van hun door het etiket benoemd gedrag weerhouden hen ervan om terug dergelijk gedrag te 

stellen. De jongeren uit de gemeenschapsinstelling motiveren hun gedrag met de gedachte  in de 

gevangenis te zullen belanden vanaf hun 18 jaar. Hier gaat het om een reactie op etiketten zoals „dief‟ 

en „crapuul‟ die men kreeg van de jeugdrechter. De motivaties van de jongeren uit de private 

voorzieningen zijn zeer uiteenlopend als gevolg van de grotere variatie in etiketten die ze aangeven 

ervaren te hebben. Enkele jongeren uit de private voorzieningen die in het verleden in aanraking 

kwamen met de jeugdrechter door misdaad omschreven feiten en door deze persoon etiketten 

ervoeren, geven eveneens te kennen hun gedrag te veranderen in de toekomst.  
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Onderzoeker: “En hebt ge toen gedacht, ik ga nooit meer gevaarlijk zijn voor de 

maatschappij?” 

Vatoslocos: “Ik heb da gedacht ja, vanaf nu ist gedaan.” 

Onderzoeker: “kwam da omda ge toen tussen vier muren zat?” 

Vatoslocos: “Da kwam omda mijn moeder verdrietig was, als je zo verder doet „wa ga je 

bereiken?‟” 

 

Enkele jongeren zeggen niet te weten of ze al dan niet hun gedrag zullen veranderen na het krijgen van 

een etiket, omdat ze hun gedrag niet kunnen voorzien. 

 

5. Discussie en conclusie 

Door middel van dit onderzoek wilde men een bijdrage leveren aan het bestuderen van deviante 

labeling door de focus te leggen op de eigen ervaringen en percepties van geplaatste jongeren ten 

aanzien van labeling. Dit is in tegenstelling tot vele studies omtrent deviante labeling die labeling 

bestuderen vanuit een theoretische en kwantitatieve invalshoek (Bartusch & Matsueda, 1996; 

Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006; Johnson et al., 2004). Dit is dan ook meteen een 

wetenschappelijke relevantie van het onderzoek. Men wilde bijdragen aan het maatschappelijk veld 

door het onderzoek te kaderen binnen de te identiteitsvorming bij adolescenten. Deze is nog niet 

volledig ontwikkeld (Chassin et al., 1981). Geplaatst worden in een instelling is een belangrijk 

gegeven in het vormgeven van deze identiteit en geeft het aldus nog een diepere betekenis. De labels 

die men in deze context ervaart, kunnen daarbovenop sterk bepalend zijn voor de 

identiteitsontwikkeling en het toekomstig gedrag. Door middel van diepte-interviews, waarbij 

verschillende onderzoeksvragen gesteld werden die betrekking hebben op de concrete ervaringen van 

jongeren met labels en de percepties ten aanzien van de invloed van labels op gevoelens; zelfbeeld en 

gedrag, werd deviante labeling vanuit de jongere zelf geëxploreerd. De belangrijkste resultaten van het 

onderzoek zullen hier besproken worden in het kader van eerdere studies en inzichten met betrekking 

tot deviante labeling. Er zal hier eveneens getracht worden de resultaten te plaatsen in het „proces‟ dat 

labeling is.    

Toen de jongeren gevraagd werd wat ze zelf verstaan onder iemand een label of etiket opplakken, 

werd niet uitgegaan van de eigenlijke invulling van deviante labeling als zijnde een proces waarbij een 
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persoon gelabeld wordt op zijn of haar gedrag dat afwijkt van de norm (Schur, 1971). De jongere werd  

echter de ruimte gegeven om labeling zelf in te vullen, vanuit zijn of haar eigen perspectief. Op deze 

manier werd afstand genomen van de klassieke definitie van deviante labeling. De meeste jongeren 

geven echter wel te kennen waarover het eigenlijk gaat. Er kan geconcludeerd worden dat het niet 

louter wordt gezien als iets negatief, maar even goed positief als iemand belonen. De betekenissen die 

eraan toegekend worden, zijn echter overwegend negatief. Men verstaat het als iemand een negatieve 

stempel opdrukken, het uiten van vooroordelen, maar ook als iemand benoemen op zijn gedrag en dit 

zowel positief als negatief. Men spreekt ook over iemand een stempel opdrukken in de zin van  een 

sanctie geven. In de klassieke betekenis van het gegeven heeft men het over regels opleggen en 

wanneer deze overtreden worden de overtreder bestempelen als deviant ten aanzien van de regels 

(Becker, 1963). Verschillende studies spreken over officiële labeling door politie in de vorm van 

arrestatie, als een sanctie tegenover personen die ingaan tegen de geldende regels (Bernburg & Krohn, 

2003; Bernburg et al., 2006; Harris, 1976; Hepburn, 1977; Johnson et al., 2004). De jongeren zien een 

etiket opplakken ook als het uiten van vooroordelen, wat teruggekoppeld kan worden aan de literatuur 

omtrent „spoiled identity‟, wat zoveel betekent als een deviante publieke identiteit als gevolg van 

officiële labeling (Goffman, 1963; Harris, 1976; Hepburn, 1977). Men wordt bijvoorbeeld door de 

buitenwereld gezien als crapuul door een keer opgepakt te worden door de politie. De jongeren geven 

ook volledig tegengestelde betekenissen van de eigenlijke definitie, namelijk positief zoals een etiket 

opplakken als belonen in tegenstelling tot sanctioneren (Schur, 1971). Het belangrijkste verschil tussen 

de jongeren uit de gemeenschapsinstelling en de jongeren uit de private voorzieningen is dat de 

jongeren uit de gemeenschapsinstelling hun definitie van een etiket opplakken, voornamelijk baseren 

op eerdere persoonlijke ervaringen met etiketten. De verschillende definities die gegeven worden aan 

labeling schijnen zich uit in de rest van de resultaten.  

Wat betreft de tweede onderzoeksvraag „In welke mate ervaren jongeren labels?‟, kan geconcludeerd 

worden dat met betrekking tot de eerste deelvraag „In welke mate ervaren jongeren formele en 

informele labeling buiten en binnen de instelling en hoe kan men dit verklaren?‟, de etiketten die de 

jongeren buiten de instelling ervoeren voornamelijk het etiket „crapuul‟,  „dief‟ en „crimineel‟ waren. 

Deze werden voornamelijk ervaren door de jongeren uit de gemeenschapsinstelling en formeel 

toegeschreven. De jongeren uit de gemeenschapsinstelling geven te kennen bepaalde etiketten die ze 

zelf verklaren als gevolg van hun eigenlijk gedrag, voornamelijk ervaren te hebben door officiële 

instanties zoals politie en jeugdrechter. Er zijn verschillende studies naar de invloed van officiële 

labeling van jeugddelinquenten door officiële instanties (Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 

2006; Chassin et al., 1981). Verschillende jongeren geven te kennen dergelijke labeling ook 

daadwerkelijk ervaren te hebben. Bij de jongeren uit de private voorzieningen is er een grotere variatie 

in etiketten en dit voornamelijk door de gezinssituatie waarin de jongeren zich bevinden. Deze 

jongeren geven ook voornamelijk aan eerder informele etiketten ervaren te hebben, die variëren 
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naargelang de sociale situatie van de jongeren, zoals bijvoorbeeld de relatie met het gezin. Liu (2000) 

spreekt in haar studie naar de outcomes van informele labels, over het belang van deze sociale 

situatie/context. In de resultaten van dit onderzoek is reeds het label dat men toegeschreven krijgt 

afhankelijk van deze situatie. Bij het noemen van etiketten en de verklaring die de jongeren er zelf aan 

geven, komen verschillende problemen naar boven zoals problemen binnen het gezin. Het 

voornaamste verschil tussen de jongeren uit de gemeenschapsinstelling en de jongeren uit de private 

voorzieningen is de mate van formele en informele labeling die men ervoer. Jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling ervoeren eerder dan jongeren uit de private voorzieningen formele labeling 

door politie en jeugdrechter. Jongeren uit de private voorzieningen ervoeren dan weer eerder informele 

labeling door gezinsleden. Dit kan verklaard worden door het feit dat jongeren uit de 

gemeenschapsinstelling reeds in contact kwamen met politie en jeugdrechter en de meeste jongeren uit 

de private voorzieningen niet. Al de jongeren spreken echter voornamelijk over informele en negatieve 

etiketten. Binnen de instelling geeft men aan vooral informele etiketten te ervaren door 

medebewoners. De oorzaken van de etiketten schrijft men toe aan het eigen gedrag.  Men geeft aan 

geen etiketten te krijgen van opvoeders en psychologen.  

Voor de tweede deelvraag „Is er een verschil in het ervaren van labels voor en tijdens het verblijf in de 

instelling en hoe kan men dit verklaren?‟ geven de jongeren aan door hun verblijf in een instelling 

informele labeling in de vorm van  vooroordelen door buitenstaanders te ervaren. Men kan hier 

eveneens verwijzen naar de literatuur met betrekking tot formele labeling. Formele labeling, 

bijvoorbeeld door arrestatie door politie, zorgt voor het creëren van een „spoiled identity‟ of een 

deviante publieke identiteit, waardoor het moeilijk wordt om tegenover de buitenwereld het tegendeel 

van het label te bewijzen (Goffman, 1963; Harris, 1976; Hepburn, 1977). Hier geven de jongeren aan 

deze toegeschreven identiteit te ervaren in de vorm van vooroordelen van buitenstaanders ten aanzien 

van hun verblijf in een instelling. Dit gedacht over labels als vooroordelen komt in de resultaten 

meermaals terug en geeft dus weer welke interpretatie de jongeren zelf geven aan labeling. Tijdens het 

verblijf ervaart men evenwel minder negatieve etiketten dan ervoor. 

Wat betreft de derde onderzoeksvraag „Hoe gaan jongeren om met labeling en hoe kan men dit 

verklaren?‟ kan voor de eerste deelvraag „Welke labels worden aanvaard, welke verworpen en hoe kan 

men dit verklaren?‟ geconcludeerd worden dat zowel de positieve als de negatieve etiketten aanvaard 

worden door zelfbesef en door de perceptie van de persoon die het etiket toeschrijft. Etiketten door 

mensen die dicht bij de jongeren staan zullen eerder aanvaard worden omdat ze hen het beste kennen. 

Ook zullen etiketten door personen die door de jongeren gezien worden als personen met een zekere 

status en volwassenen in het algemeen door de mensenkennis die ze hebben, sneller aanvaard worden. 

Het niet aanvaarden van etiketten kan verklaard worden door zelfbesef, negatieve perceptie van het 

etiket en van de labelende personen als bevooroordeeld. Hier kan teruggekoppeld worden naar de 

typologie van Rogers en Buffalo (1974), reeds in de jaren zeventig opgesteld. In deze typologie 
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worden verschillende reacties op etiketten aangehaald en voornamelijk de nadruk gelegd op het 

aanvaarden en verwerpen van etiketten, waardoor de keuze gemaakt werd er een onderzoeksvraag van 

te maken. Verschillende studies focussen zich op  de factoren die bepalen waarom men een label al 

dan niet aanvaardt (Adams et al., 1998; Bartusch & Matsueda, 1996; Liu, 2000; Winnick & Bodkin, 

2008). Een belangrijk gegeven zoals ook in de literatuur aangegeven, is  de perceptie die men heeft 

van het etiket en de persoon die het etiket toeschrijft (Hobbs, 1975). Andere factoren zoals de eigen 

definitie van het label, de relevantie die men toeschrijft aan het label en structurele factoren zoals 

sociale klasse werden niet teruggevonden in de resultaten (Bernburg & Krohn, 2003; Chassin et al., 

1981) . Deze laatste vindt men niet terug omdat het hier om kwalitatief onderzoek gaat. Het 

voornaamste verschil tussen de jongeren uit de gemeenschapsinstelling en de private voorzieningen is 

dat jongeren uit de gemeenschapsinstelling eerder dan jongeren uit de private voorzieningen formele 

etiketten door jeugdrechter en politie niet aanvaarden. De jongeren uit de private voorzieningen geven 

dan weer aan geen informele etiketten van gezinsleden te aanvaarden en dit door een slechte band. Dit 

kan weer verklaard worden door het feit dat jongeren uit de gemeenschapsinstelling in aanraking 

kwamen met officiële labeling en dit ook de reden is voor hun verblijf in de instelling. De jongeren uit 

de private voorzieningen zitten in een instelling met een andere reden, namelijk een problematische 

opvoedingssituatie, wat ook duidelijk wordt in de labels die ze aangeven niet te aanvaarden.   

Voor de tweede deelvraag „Welke invloed hebben labels op de gevoelens en het zelfbeeld van 

jongeren en hoe kan men dit verklaren?‟, kan gesteld worden dat positieve etiketten een positief 

gevoel teweeg brengen en negatieve etiketten een negatief gevoel, slechts weinig  jongeren doet het 

niks. De jongeren geven wel aan dat hun gevoelens sterk afhankelijk zijn van welk etiket ze 

toegeschreven krijgen. Personen van wie de jongeren een etiket toegeschreven krijgen het ergst 

vinden, zijn dezelfde personen waarvan men het eerder zal aanvaarden, met name significante 

anderen. De personen waarvan men het niet aantrekt zijn in het algemeen mensen die hen niet goed 

kennen. De meeste jongeren geven  aan de etiketten toegeschreven door mensen die dicht bij hen 

staan, zoals ouders en vrienden, het ergst te vinden. Liu (2000) stelde reeds dat deze informele labels 

het meest schadelijk zijn omdat ze optreden in de eigenlijke leefomgeving van het individu en daarom 

de zelfidentiteit en het gedrag meer zullen bepalen. Informele labels zouden al optreden voor men 

officieel gelabeld wordt, zodat de invloed van officiële labels weinig relevant lijkt. De jongeren gaven 

aan zowel introvert, extravert als niet te reageren vanuit de gevoelens die labels oproepen. Wat het 

zelfbeeld betreft, zullen zowel positieve als negatieve etiketten tot gevolg hebben dat men begint na te 

denken over zichzelf. Meermaals een zelfde etiket toegeschreven krijgen, zorgt ervoor dat men ook 

daadwerkelijk zo over zichzelf gaat denken. Men ervaart als het ware een bewuste selffulfilling 

prophecy. De bevraagde jongeren geven aan dat wanneer ze meermaals een bepaald etiket 

toegeschreven krijgen, ze ook daadwerkelijk zo over zichzelf gaan denken. De theorie met betrekking 

tot de selffulfilling prophecy stelt dat door het uiten van verwachtingen ten aanzien van de gelabelde 
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persoon als zijnde deviant, er een selffulfilling prophecy ontstaat, waardoor de gelabelde persoon het 

deviant label zal incorporeren in zijn zelfconcept, wat het proces van zelflabeling wordt genoemd. 

Hierdoor zal de waarschijnlijkheid van toekomstig deviant gedrag toenemen (Chassin et al., 1981; 

Chassin et al., 1981; Dotter & Roebuck, 1988; Schur, 1971).  

Wat betreft de derde deelvraag „Wat is de invloed van het omgaan met labels op het verwachte gedrag 

van jongeren in de toekomst en hoe kan men dit verklaren?„, geven de meeste jongeren aan hun gedrag 

niet te veranderen wanneer ze het niet eens zijn maar ook wanneer ze het eens zijn met het etiket dat 

ze krijgen en dit door verschillende oorzaken als desinteresse maar ook door de perceptie die ze 

hebben ten aanzien van de persoon die het etiket toeschrijft. Deze perceptie kwam eerder terug in de 

resultaten met betrekking tot de invloed op het zelfbeeld (Hobbs, 1975). Hier kan mogelijks verwezen 

worden naar de literatuur omtrent de structuur van het zelfconcept als verklarend voor het gedrag 

(Adams et al., 1998; Bartusch & Matsueda, 1996; Chassin et al., 1981). Een individu kan een deviante 

identiteit adopteren of aanvaarden, maar deze identiteit kan onbelangrijk zijn voor het individu en 

daarom weinig effect hebben op het eigenlijke gedrag. Soms zullen de jongeren hun gedrag echter wel 

aanpassen door de gevolgen van het door het etiket benoemd gedrag. Deze verwachte gevolgen zijn 

verschillend voor de jongeren uit de gemeenschapsinstelling en de jongeren uit de private 

voorzieningen. De jongeren uit de gemeenschapsinstelling die misdaad omschreven feiten pleegden, 

gaven aan te veranderen uit schrik om in de gevangenis te belanden. Hier kan men terugkoppelen naar 

een andere theorie met betrekking tot delinquent gedrag, namelijk de afschrikkingstheorie die stelt dat 

bestraffing ervoor dat men minder misdaden zal plegen omdat men afgeschrikt werd door bestraffing 

(Johnson et al., 2004; Kaplan & Johnson, 1991; Kaplan & Damphousse, 1997; Tittle, 1975). Dit is in 

tegenstelling tot de labelingtheorie waar men stelt dat bestraffing net voor meer misdaden zorgt en dit 

kan verklaard worden door factoren zoals verminderde motivatie om de sociaal aanvaarde normen na 

te streven en een groter contact met deviante peers. Een bevraagde jongen zei echter dat hij zijn gedrag 

zal veranderen door niet meer in contact te komen met deviante vrienden in de hoop hierdoor ook geen 

deviant gedrag meer te stellen, waarin we dus een bevestiging vinden voor de afschrikkingstheorie 

(Johnson et al., 2004; Kaplan & Johnson, 1991; Kaplan & Damphousse, 1997; Tittle, 1975). Eventuele 

aanwijzingen voor de neutralisatietheorie werden in de resultaten niet terug gevonden (Fritsche, 2005; 

Sykes & Matza, 1957). Doordat het hier over verwacht gedrag gaat, kan men echter geen bewijs 

vinden van het werkelijke gedrag na labeling. 

Labels worden in bestaande studies nooit bestudeerd zonder hun aandeel in het volledige 

labelingproces, met name hun invloed op zelflabeling en daaruit volgend gedrag (Bernburg et al., 

2006; Felson, 1989; Harris, 1976). Deze labels eerst op zich bestuderen, als louter ervaringen, werd 

voor dit onderzoek echter vooropgesteld, wat ook gezien kan worden als een pluspunt. Het feit dat alle 

bevraagde jongeren voornamelijk aangeven meer informele labels te ervaren, is belangrijk om weten 

voor verder onderzoek naar de daadwerkelijke invloed die de jongeren zelf ervaren. Verschillende 
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bestaande studies (Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006; Harris, 1976; Hepburn, 1977) 

kunnen dan wel de negatieve invloed van formele labels aantonen, wanneer de onderzoekspopulatie 

niet aangeeft formele labels te ervaren, is die invloed van weinig belang.  Dit pluspunt kan ook een 

tekortkoming zijn. In het onderzoek werd afstand gedaan van het labelingproces als dusdanig. Het 

proces werd in verschillende segmenten verdeeld omdat het op deze manier, rekening houdend met de 

doelgroep, gemakkelijker te bevragen was. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre men hier bewijs 

kan vinden voor daadwerkelijke invloeden van labeling.     

Een ander pluspunt van dit onderzoek en tevens een aanvulling aan de bestaande literatuur omtrent 

deviante labeling, is de manier waarop labeling bestudeerd wordt. Veelal werden kwantitatieve studies 

naar deviante labeling gedaan zonder aandacht voor de percepties van de jongeren zelf (Bartusch & 

Matsueda, 1996; Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006; Johnson et al., 2004; Matsueda, 

1992). Een voordeel van deze kwantitatieve studies is echter dat structurele factoren onderzocht 

werden wat door middel van een kwalitatief onderzoek niet mogelijk is. Meer bepaald kan door 

middel van longitudinaal onderzoek de werkelijke invloed van labeling op toekomstig gedrag getest 

worden (Bernburg et al., 2006; Felson, 1989). In dit onderzoek bleef het bij percepties over het 

toekomstig gedrag. Dit is echter niet perse een tekortkoming omdat dit onderzoek tot doel heeft 

percepties ten aanzien van labeling te bevragen, zonder conclusies te willen trekken over de werkelijke 

invloeden van labeling. Gedrag zou in de toekomst wel kwalitatief bevraagd kunnen worden door de 

uitspraken van de jongeren in de eerdere studie voor te leggen en te vragen in welke mate ze het 

gevoel hebben hun verwachte gedrag ook te uiten of geuit te hebben. Op deze manier gaat het toch nog 

over de percepties van de jongeren, wat men in dit onderzoek vooropstelde.    

Verschillende studies focussen zich daarenboven louter op één groep jongeren, bijvoorbeeld 

delinquente jongeren, wanneer ze de invloeden van deviante labeling onderzoeken (Adams et al., 

2003; Bartusch & Matsueda, 1996; Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006; Hepburn, 1977). 

Een pluspunt van dit onderzoek is dat er twee groepen met elkaar worden vergeleken. Dit heeft als 

voordeel dat onderzocht kan worden wat juist de verschillen zijn in het ervaren van labeling tussen 

jongeren met een POS-dossier en jongeren met een MOF-dossier en hoe dit te verklaren valt. In de 

bespreking van de resultaten merkte men duidelijke verschillen in de mate van formele en informele 

labeling, wat veelal verklaard kon worden door de reden van verblijf in de instelling. Op deze manier 

kunnen verschillende andere groepen jongeren met elkaar vergeleken worden, wat misschien een tip is 

voor verder onderzoek. 
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