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 Samenvatting 

Het merendeel van de misdrijven wordt gepleegd door personen die al een of 
meerdere keren in aanraking zijn geweest met justitie. Om deze reden is het 
terugdringen van recidive een belangrijk doel van justitieel beleid. Onder recidive 
verstaan we ‘nieuwe, geldige justitiecontacten naar aanleiding van enig misdrijf, 
ongeacht de aard en ernst van de gepleegde delicten’. Hoewel verschillende 
wetenschappelijke theorieën zich richten op de aspecten van recidive ontbreekt het 
aan een expliciete beleidstheorie op dit gebied waarbinnen bestaande en eventueel 
nieuwe inzichten in samenhang worden beschouwd. Het ministerie van JenV wil 
kennis rondom recidive verbinden en inzichtelijk maken middels een 
systeemanalyse. Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de 
MARVEL-methode. Deze methode wordt ingezet om met deskresearch en in 
participatieve workshops gezamenlijk een complex probleem te structureren in een 
model. 
 
Er hebben vier participatieve workshops plaatsgevonden met experts uit diverse 
organisaties. De variabelen en relaties zijn daarnaast met literatuur onderbouwd. 
Het resulterende model beschrijft de samenhang tussen de fysiologische 
eigenschappen, omgevingskenmerken, denkpatronen en gedragsaspecten die 
bijdragen aan pro- en antisociaal gedrag. De zelfversterkende en balancerende 
effecten tussen deze variabelen leiden tot het wel of niet recidiveren van een ex-
delinquent. Om het model overzichtelijk te weer te geven is deze uiteindelijk in vijf 
delen gepresenteerd, zogenaamde feedbackclusters (figuur  1). 
 

 
Figuur 1 Een onderdeel van het Recidive model, de feedbackcluster rondom prosociale 

relaties. 
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 Het resultaat is een gedeeld beeld van de problematiek, waarbij kennis uit een 
diversiteit aan vakgebieden is geïntegreerd. Betrokken experts hebben het proces 
ervaren als een krachtige aanpak voor kennisuitwisseling met een inzichtelijk 
resultaat. 
 
In een vervolgstap is er met diverse beleidsambtenaren gesproken over het 
ontsluiten van deze kennis via een kennistool. Het visuele overzicht dat een model 
biedt daagt uit om breed te denken, vragen te stellen en te verdiepen. Een brede en 
sterk gefundeerde beleidstheorie draagt bij aan het formuleren van beleidsnota’s en 
andere taken, zoals het beantwoorden van kamervragen. De gestructureerde 
manier van kennis verzamelen en ontsluiten maakt het ook mogelijk om de 
kennisbasis van het ministerie en andere partners continue te verbeteren. Hiervoor 
is de ontwikkeling van een kennistool verkend. De voordelen van een dergelijke 
kennistool worden erkend en het recidive model toont aan dat de inhoudelijke 
modellering mogelijk is. Een vervolgtraject kan zich richten op het ontwerp van de 
eindgebruikersinteractie en technische functionaliteit. 
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 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het merendeel van de misdrijven wordt gepleegd door personen die al een of 
meerdere keren in aanraking zijn geweest met justitie. Om deze reden is het 
terugdringen van recidive een belangrijk doel van justitieel beleid. Onder recidive 
verstaan we ‘nieuwe, geldige justitiecontacten naar aanleiding van enig misdrijf, 
ongeacht de aard en ernst van de gepleegde delicten’, hiermee volgen we de 
definitie van het WODC aangaande algemene recidive.  
 
In de periode 2004 tot 2016 lijkt het recidive cijfer onder volwassenen en jongeren 
te dalen, echter liet het recidivepercentage onder volwassenen en jeugdigen die in 
2013 zijn vrijgekomen uit een PI, JJI of werkstraf of toezicht traject een toename 
zien ten opzichte van 2012 (WODC, 2017). De recidivecijfers laten over het 
algemeen sinds 2004 een daling zien en zijn in de afgelopen decennia sterk 
afgenomen. Meerdere en factoren hebben een rol gespeelt bij deze daling, 
waaronder de zgn. dadergerichte maatregelen (WODC, 2014). 
 
De monitor nazorg heeft het percentage recidive in kaart gebracht in relatie tot de 
basisvoorwaarden van identiteitsbewijs, werk en opleiding, huisvesting, schulden en 
verslavingszorg (WODC, 2018). Uit de cijfers van de monitor blijkt dat als er is 
voldaan aan de basisvoorwaarden de kans op recidive daalt, ook na correctie voor 
andere achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, type delict en het aantal eerdere 
veroordelingen. Uit deze monitor blijkt opnieuw dat nazorgkandidaten (in dit 
document ex-delinquenten) die recidiveren vaak kampen met een mix van 
problemen die het dagelijks leven bemoeilijken. Uit de groep ex-gedetineerde 
pleegde circa 50% binnen twee jaar een delict waarvoor men wederom veroordeeld 
werd. Het faciliteren van basisvoorwaarden is daarmee een mogelijke route naar 
het reduceren van recidive. Echter zijn ook factoren als sociale vaardigheden, licht 
verstandelijke beperking (LVB), en cognitieve flexibiliteit van invloed (WODC, 
2018). Door de hoeveelheid factoren wordt het snel complex. Inzicht in de factoren 
die recidive veroorzaken en verhelpen is cruciaal voor het formuleren van effectief 
beleid.  

1.2 Aanleiding 

In de aanloop naar dit project zei een ambtenaar van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid (JenV): ‘Recidive voorkomen is een beleidsopgave met langere historie. 
In de organisatie [JenV] is onvoldoende structurele kennisopbouw en bestendiging 
waardoor er geen gedeelde benadering van het vraagstuk is en beleidsontwikkeling 
gefragmenteerd tot stand komt. Zo zijn inzichten uit wetenschap, eerdere 
programma's en recente pilots niet breed beschikbaar en verdampt kennis snel 
door verloop van personeel, ook niet geholpen door dynamiek in de organisatie.’ 
 
Hoewel verschillende wetenschappelijke theorieën zich richten op de aspecten van 
recidive ontbreekt het aan een expliciete beleidstheorie op dit gebied waarbinnen 
bestaande en eventueel nieuwe inzichten in samenhang worden beschouwd. 
Recidive is een weerbarstige en complexe problematiek waar veel actoren en 
factoren bij betrokken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om fenomenologische 
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 (waaronder criminologische) aspecten betreffende recidive, maar ook om het 
functioneren van de eigen organisaties. 
 
Hoogerwerf (1989) definieert een beleidstheorie als ‘het geheel aan 
veronderstellingen van een actor dat aan een beleid ten grondslag ligt’. Eenvoudig 
gesteld kan een beleidstheorie gezien worden als een resultantenketen: Input – 
Activiteit – Output – Outcome – Impact. Voor een weerbarstig probleem als recidive 
is de keten van oorzaak-gevolg echter zelden eenduidig en lineair maar bestaat 
deze uit een veelheid aan relaties en feedbackeffecten. Feedbackeffecten ontstaan 
door de complexe samenhang van actoren en factoren die een weerbarstig 
probleem kenmerken.  
 
Bij voorkeur wordt een goed gefundeerde beleidstheorie ontwikkeld voor het 
formuleren van beleid. De theorie achter het beleid wordt niet altijd expliciet 
beschreven in officiële beleidsstukken, daardoor is het lastig om te achterhalen of 
de achterliggende veronderstellingen nog steeds van toepassing zijn. Hetzelfde 
geldt ook voor de veronderstelde bijdrage van een beleidsinstrument aan het 
beleidsdoel (waarom zal deze interventie bijdragen aan het doel?). Ook de invloed 
van (on)verwachte neveneffecten zou bij voorkeur in een beleidstheorie een plek 
moeten hebben. Wanneer de samenhang van de problematiek, aangrijpingspunten 
van instrumenten en gewenste eindtoestand niet helder is maakt dit zowel ex-ante 
als ex-post evaluatie van beleid moeilijk, zo niet onmogelijk. 
 
Het ontbreken van een verklaring voor de trends in recidive, de complexe 
onderliggende problematiek en de uitdaging om kennis voldoende te borgen gelden 
allemaal als motivatie om het fenomeen recidive op een andere manier te 
benaderen. Het ministerie van JenV wil kennis rondom recidive verbinden en 
inzichtelijk maken. Het doel hierbij is om de basis te leggen voor een beleidstheorie. 
De ambitie is om via een samenwerking met experts, beleidsmakers en 
kennisinstituten te komen tot een gezamenlijk beeld van de belangrijkste factoren 
die ten grondslag liggen aan recidive en de samenhang van deze factoren.  

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het ministerie van JenV (Directoraat-generaal Straffen en Beschermen) heeft het 
initiatief genomen om samen met TNO een systeemanalyse uit te voeren met 
betrekking tot het fenomeen recidive. Een systeemanalyse identificeert variabelen 
en hun samenhang die de ontwikkeling van een fenomeen bepalen. Hierop volgend 
kan een systeemanalyse inzicht geven in de taken, rollen, verantwoordelijkheden 
en afhankelijkheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de aanpak 
van een fenomeen. De focus van dit voorstel ligt echter op de probleem dynamiek 
rondom recidive, dat wil zeggen, de samenhang van factoren die bepalen dat een 
persoon wel of niet recidiveert. Een belangrijk oogmerk van JenV is om de 
verzamelde kennis te ontsluiten voor een breed publiek aan beleidsmedewerkers 
en anderen actoren in het veld. Dit ondersteunt het ontwikkelen van een nieuwe 
beleidstheorie die gestoeld is op integraliteit in plaats van reductionisme.  
 
Het project is verbonden aan het programma Koers en Kansen. Dit programma 
zoekt voor de sanctie-uitvoering naar mogelijkheden om te voorkomen dat daders 
terugvallen in crimineel gedrag. Het programma werkt samen met een groep 
wetenschappers onder de noemer “Koersbewakers”. Een model om de kennis 
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 rondom recidive inzichtelijk te maken, draagt bij aan de uitvoering van het advies 
van de koersbewakers om beter voort te bouwen op (wetenschappelijke) kennis 
over wat werkt (en wat niet). 
 
De vraagstelling kan daarbij als volgt worden samengevat:  
Kan een systematische analyse volgens de TNO MARVEL-methode bijdragen aan 
een beter gedeeld beeld van de factoren die recidive veroorzaken en/of in de hand 
werken, waar expliciet aandacht is voor de samenhang van onderliggende factoren 
met invloed op de recidivist? 
 
De onderzoeksaanpak kenmerkt zich door een gezamenlijke inspanning van JenV 
en TNO om samen met experts op een innovatieve manier kennis te bundelen in 
een model. Hiermee dient het tevens als test casus of deze aanpak een juiste basis 
is voor het opstellen van een beleidstheorie bij rijksbrede opgaven. Daarnaast is 
onderzocht hoe het ontwikkelde MARVEL-model toegankelijk kan worden gemaakt 
als kennistool voor een breder publiek. Er is een gebruikersonderzoek uitgevoerd, 
waaruit aanbevelingen en vervolgstappen zijn geformuleerd richting een 
interactieve tool gericht op het delen van de verzamelde kennis in dit project. 
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 2 Systeemanalyse recidive 

2.1 Methode 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de MARVEL-
methode (Veldhuis et al., 2015). Deze methode wordt ingezet om met desk 
research en in participatieve workshops gezamenlijk een complex en zogenaamd 
‘wicked’ probleem te structureren, waarbij een systeemblik kan leiden tot integraal 
beleid (Rittel & Webber, 1973) 

2.1.1 MARVEL 
Om complexe dynamiek te beschrijven bestaat er een lange historie van gebruik 
van causal loop diagrams (Sterman, 2010). Complexe dynamiek is zichtbaar in 
'systeemstructuur' en 'systeemgedrag'. Causal loop diagrams bieden hierbij inzicht 
in de structuur van het systeem. Systemisch 'gedrag', en met name onverwachts en 
niet-lineaire ontwikkeling over tijd, kan door middel van de structuur verklaard 
worden. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden, en gewenste toekomstige ontwikkelingen, te relateren aan 
interventies op-, of aanpassingen in, de structuur. De MARVEL-software biedt 
mogelijkheden om de structuur van het systeem inzichtelijk te maken en 
gezamenlijk in expertsessies op te bouwen. 
 
De structuur bestaat uit een reeks van causale relaties. Hierbij betekent een plus 
(+) een positieve relatie (een vergroting of stijging in x leidt tot een vergroting of 
stijging van y) en een min (-) een negatieve relatie (een vergroting of stijging in x 
leidt tot een verkleining of verlaging in y)1. De reeks van causale relaties kan leiden 
tot een causal loop waarbij de relaties een volledige cirkel vormen. Een loop kan 
een aanvankelijk effect versterken of corrigeren. Een voorbeeld uit het model is te 
zien in figuur 2 waar een zelfversterkende loop met een R (van reinforcing), en een 
zelfcorrigerend loop met een B (van balancing) zijn gemarkeerd. Wanneer een 
prosociale attitude zorgt voor meer prosociale relaties en ondersteuning, en deze 
relaties vervolgens antisociaal gedrag afkeuren wat een prosociale attitude blijft 
versterken, is er sprake van een zelfversterkend feedback effect (De ’Prosociale 
versterking’-loop in figuur  2). Wanneer dat effect plaatsvindt, en hoe sterk, is 
afhankelijk van de context. 
 
  

 
1  Plus (of positief) en min (of negatief) zijn hier niet gerelateerd aan een gewenste situatie of 

beoogd effect, maar aan het systemisch ‘gedrag’ van de relatie of de loop.  
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Figuur 2 Voorbeeld van twee feedbacklloops, gevormd door 4 variabelen, verbonden door 

relaties. Een voorbeeld van ‘systeemstructuur’. 

Stel dat een persoon minder prosociaal handelt, dan kan een vorm van afkeuring 
verwacht worden van de prosociale relaties (zie ook figuur  3). Die afkeuring kan 
ervoor zorgen dat de persoon zich bewust wordt van het effect van de handeling, 
waardoor prosociale attitude leidt tot meer prosociaal gedrag. Hierbij kan 
systeemgedrag als in figuur  3, verklaard worden door een zelfcorrigerende 
feedback structuur (De ‘Correctie op handelen’-loop in figuur  2).  
 

 
Figuur 3 Voorbeeld van mogelijk gedrag van twee modelvariabelen, ook wel ‘systeemgedrag’ 

genoemd. 

Zelf-versterkende feedback Zelfcorrigerende feedback 
− Zorgt voor hogere, of lagere mate 

van effect dan verwacht. 
− Versnellende groei of daling 

mogelijk. 
− Wordt ook wel Reinforcing of 

positieve feedback genoemd. 
− Zichtbaar door geen, of een even 

aantal (-) relaties. 

− Zwakt een effect af. 
− Beoogd een doel of drempelwaarde 

te behalen, wat leidt tot 
aanpassingsvermogen en 
stabiliteit. 

− Oscillaties/tijdsfluctuering mogelijk. 
− Wordt ook wel Balancing of 

negatieve feedback genoemd. 
− Zichtbaar door een oneven aantal 

(-) relaties. 

2.1.2 Group model building sessies 
Er hebben vier expertsessies plaatsgevonden, waarin gebruik gemaakt werd van de 
door TNO ontwikkelde MARVEL-methode (Veldhuis et al., 2015; Vennix, 1996, 
Keijser & Veldhuis, 2019, Keijser et al., 2020). Deze expertsessies hebben als doel 
gehad de mentale modellen van betrokkenen samen te brengen, een gezamenlijke 
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 ‘taal’ te ontwikkelen om het probleem te beschrijven, en andere betrokkenen en 
relevante literatuur te identificeren. 
 
De deelnemers waren betrokken bij de volgende organisaties, afdelingen en 
programma’s: het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het programma Koers en 
Kansen2, Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen, Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum, Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, 
Hogeschool Saxion en de Universiteit Leiden (zie hoofdstuk 5). Naast de group 
model building bijeenkomsten vonden er ook stuurgroep bijeenkomsten plaats. Hier 
werd met de voornaamste stakeholders de voortgang gemonitord en keuzes 
afgestemd.  
 
In de eerste sessie is gezamenlijk met de participanten gediscussieerd over de 
scope en diepgang van het model. Er is besloten om een balans te vinden tussen 
academisch geverifieerde causaliteit/correlatie aan de ene kant, en praktijkervaring 
en kennis aan de andere kant. Daarbij is er gekozen voor een focus op factoren die 
vooral het denken en gedrag van de ex-delinquent zelf beïnvloeden, in tegenstelling 
tot variabelen die bijvoorbeeld iets zeggen over het functioneren van een instelling. 
 
In totaal hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Voor het verzamelen van 
de inbreng is er voor de tweede en vierde sessie gebruik gemaakt van een 
werkboek. De werkboeken zijn gebruikt om feedback van de deelnemers op de 
sessie te verwerken, en informatie op te halen voor de volgende sessie. Elke sessie 
is begonnen met een inhoudelijke presentatie van het model. Het model kon tussen 
de sessies door gewijzigd zijn, bijvoorbeeld op basis van literatuurstudie, inbreng 
van TNO-expertise of feedback van deelnemers. Vervolgens werd er in elke sessie 
aandacht besteed aan een gedeelte van het model, bijvoorbeeld prosociale 
handelen of psychische toestand. Tijdens de sessies werd er gebruik gemaakt van 
nominal group technique, waarbij iedere deelnemer individueel input kan geven. Er 
volgt daarna een groepsdiscussie waarbij gezamenlijk werd besloten om variabelen 
en relaties in het model op te nemen. In de vierde sessie zijn alle relaties en 
definities in het model nog eens nagelopen. De structuur en ontwikkeling over tijd 
van feedbackclusters zijn daarbij besproken. De feedback uit de werkboeken en 
mails zijn besproken en laatste aanpassingen en literatuurverwijzingen zijn naar 
aanleiding van deze sessie achteraf verder verwerkt in het model. 

2.1.3 Literatuurreview 
De variabelen en relaties die op basis van expertkennis opgenomen zijn in het 
model, zijn tevens met literatuur onderbouwd.  
 
Binnen het project is op verschillende momenten literatuur verzameld en verwerkt, 
zowel voorafgaand als parallel aan de group model building bijeenkomsten: 
• Voor de start van het modelleren is een basislijst aan literatuur verkregen via 

JenV en het WODC. Deze lijst bestond uit persoonlijke literatuur van senior 
onderzoekers betrokken bij het onderzoek. 

• Gedurende het onderzoek zijn er wetenschappelijke artikelen gezocht3 bij de 
onderwerpen die in voorgaande of volgende bijeenkomsten werden besproken. 

 
2  Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering is een experimenteer-, leer- en 

innovatieprogramma van justitie, de zorg en het sociaal domein. 
3  Scholar.Google.com, Scopus.com,  
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 • Er zijn op aanraden van deelnemers enkele invloedrijke boekpublicaties 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld ‘the psychology of criminal conduct’ (Bonta & 
Andrews 2017). 

• Er is gebruikt gemaakt van zogenaamde ‘grijze’ literatuur, zoals het onderzoek 
van het WODC (2014, 2017, 2018). 

• Waar onduidelijkheid ontstond of waar een grote mate van specialistische 
kennis noodzakelijk was voor een goede onderbouwing over variabelen of 
relaties in het model, is gevraagd aan de experts om literatuur aan te leveren.  

 
Tijdens het vaststellen van de variabelen en definities is de literatuurstudie een 
iteratief proces geweest, waarbij de experts gevraagd is of de gehanteerde 
literatuur voldoende onderbouwend is. 

2.2 Resultaat 

2.2.1 Beschrijving model  
Op basis van de input van de verschillende de experts en de geraadpleegde 
literatuur is de relatie tussen vier typen variabelen uitgewerkt in het MARVEL-model 
(zie figuur 3). Het model geeft een gedetailleerd beeld van potentieel recidivisten en 
hun situatie. Het model is opgebouwd uit vier “type” variabelen, namelijk: 
1 Fysiologische eigenschappen; 
2 Omgeving; 
3 Denkpatronen; 
4 Gedrag. 
 
(Neuro)fysiologische eigenschappen zijn eigenschappen waarmee de potentieel 
recidivist geboren wordt en die verder ontwikkelen tijdens zijn of haar leven. Dit zijn 
bijvoorbeeld het cognitief vermogen, sociaal emotioneel vermogen, de fysiologische 
maturiteit (de fysieke ontwikkeling van het lichaam), en de fysieke gezondheid van 
de potentieel recidivist. Deze groep variabelen is belangrijk voor het systeem van 
recidive omdat deze variabelen moeilijk veranderbaar zijn, maar het belangrijk is 
deze basis eigenschappen van een persoon te kunnen duiden.  
 
Omgevingsfactoren zoals de sociale relaties van een persoon, de kwaliteit van de 
leefomgeving, een veilige opvoeding en levensgebeurtenissen vormen een groep 
variabelen die de context bepalen waarin de persoon zich bevindt. 
 
Denkpatronen vormen in, veel gevallen, de basis van gedrag en geven aan hoe 
een persoon op dat moment in tijd over zichzelf en de omgeving denkt. 
Voorbeelden van denkpatronen zijn: psychische stoornissen, het rekening houden 
met anderen, betekenisgeving, een oriëntatie op de toekomst, en iemand zijn 
attituden. De impact van omgevingsfactoren en (neuro)fysiologische 
eigenschappen zijn groot op de denkpatronen.  
 
De laatste type variabelen hebben betrekking op het gedrag van een persoon en 
zijn dus observeerbaar. Dit kan zijn hoe een persoon zijn/haar dag invult 
(dagbesteding) of het middelengebruik van een persoon. Gedrag wordt bepaald 
door denkpatronen, echter onder invloed van de omgeving.  
 
De gedragsvariabel prosociaal handelen staat centraal in het model. Wij definiëren 
prosociaal handelen als het handelen naar de normen en waarden van de 
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 maatschappij. De tegenpool hiervan, antisociaal handelen, heeft betrekking op 
gedrag in strijd met deze normen en waarden. In een slechtste geval leidt dit 
handelen tot een delict. Een gedetailleerde toelichting op de variabelen en relaties 
is te vinden in bijlagen A en B. 
 

 
Figuur 4 Overzicht van het volledige recidive MARVEL-model4. 

Figuur 4 geeft de complexe samenhang tussen de variabelen weer. “Achter” deze 
variabelen en relaties is informatie gedocumenteerd (zie figuur  5). Elke variabele 
heeft een korte omschrijving waarbij, in de details, meer informatie en 
onderbouwing wordt gegeven aan de hand van literatuur. Dit geldt ook voor de 
relaties. In bijlage C is het model van figuur  4 op een volledige pagina 
weergegeven. In figuur  5 is gefocust op een voorbeeld hoe de relatie gelezen kan 
worden om het begrip over het model en het denken in causale relaties te 
stimuleren. In hoofdstuk 5 vindt u alle omschrijvingen met onderbouwing van de 
variabelen en relaties. Om de complexiteit van het systeem Recidive overzichtelijk 
weer te geven verdelen we het model in vijf ‘clusters’. In de volgende sectie worden 
deze clusters besproken. De geïdentificeerde clusters geven de “belangrijkste” 
feedbackmechanismen weer van het systeem. We bespreken waarom de clusters 
van belang zijn en hoe de variabelen met elkaar interacteren.  
 

 
4  Een grote afbeelding van het model is opgenomen in bijlage C. 
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Figuur 5 Aanwezige informatie “achter” variabelen en relaties. Toegankelijk via de MARVEL-

viewer-software en als bijlage. 

2.3 Clusters 

De feedbackclusterbeschrijvingen bevatten 28 zelfversterkende (R) en 2 
zelfcorrigerende (B) feedbackloops. De zelfversterkende en zelfcorrigerende 
effecten kunnen hun effect zowel in wenselijke richting (prosociaal) als onwenselijke 
richting (antisociaal) hebben. Het is mogelijk om meer feedbackloops en clusters 
(en combinaties hierin) te identificeren in het model. Afhankelijk van de context en 
de persoon zijn verschillende effecten sterker op verschillende momenten, of 
hebben helemaal geen invloed. De hier gepresenteerde feedbackloopclusters zijn 
genoeg om alle afhankelijkheden te beschrijven en dienen als ‘referentie’ aan wat 
anders een complexe wirwar is aan variabelen en relaties.  

2.3.1 Feedbackcluster 1: prosociale relaties  
Feedbackcluster 1 (zie figuur  6) geeft de feedbackmechanismen weer die invloed 
hebben op een persoon zijn of haar prosociale relaties. Waarbij vier variabelen 
directe feedback effecten hebben op prosociale relaties: instabiele huisvesting 
(vaak verhuizen maakt het moeilijker om vaste prosociale relaties op te bouwen – 
R1), stabiele en veilige opvoeding (een veilig gezin hebben met onder andere 
ouders die een potentieel recidivist op de juiste manier ondersteunen – R3), 
prosociale oriëntatie op de toekomst (een prosociaal beeld van de eigen toekomst 
helpt bij het aangaan van prosociale relaties -R4), en prosociale dagbesteding 
(aanwezig zijn tussen prosociale relaties tijdens werk, sport, en andere activiteiten – 
R6, zie ook R2, R5 en R7). Naast deze directe feedbackmechanismen zijn er een 
aantal andere variabelen van grote impact op het aantal prosociale relaties. Zo is 
het hebben van betekenisgeving in het leven en daarmee het hebben van een 
persoonlijk verhaal belangrijk voor het hebben van een prosociale oriëntatie op de 
toekomst (R8). Daarnaast is een stabiele en veilige opvoeding vaak een basis voor 
waarden en normen die aansluiten bij een groot deel van de samenleving, wat 
daarmee het gevoel om rekening te houden met anderen vergroot. Meer rekening 
houden met anderen heeft weer een positief effect op de prosociale oriëntatie op de 
toekomst (R9). Voor het verkrijgen van een stabiele en veilige opvoeding is het 
belangrijk dat de kwaliteit van de leefomgeving hoog is. In een kansarme wijk is het 
mogelijk lastiger om prosociale activiteiten te ondernemen en makkelijker om in 
aanraking te komen met antisociaal gedrag, en is de kans groter om een minder 
stabiele opvoeding te hebben (bijv. bij blootstelling aan agressie). De kwaliteit van 
de leefomgeving is onder andere zichtbaar in de kwaliteit van de voorzieningen in 



 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  14 / 32  

 de wijk, zoals sportgelegenheden, waardoor de prosociale dagbesteding 
gestimuleerd kan worden. Als laatste, prosociale dagbesteding wordt gestimuleerd 
door positieve levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld het krijgen van een kind, waarbij 
meer energie gaat naar het opvoeden en een familie man of vrouw worden dan 
naar, bijvoorbeeld, hangen op straat. Prosociale dagbesteding heeft echter ook een 
interessant feedback effect met opleiding en vaardigheden. Prosociale 
dagbesteding stimuleert vaardigheden waardoor iemand de mogelijkheid krijgt om 
ook deel te nemen aan andere vormen van prosociale dagbesteding of waardoor 
iemand meer tijd aan een prosociale dagbesteding wil gaan besteden omdat de 
persoon ergens beter in wordt (R10, zie ook R5 en R7). Delict verleden kan de 
prosociale oriëntatie op de toekomst doen afnemen (bijv. door ontmoediging van 
verbetering). 
 

 
Figuur 6 Feedbackcluster 1: Prosociale relaties. 

2.3.2 Feedbackcluster 2: prosociale attitudes 
Feedbackcluster 2 (zie figuur  7) laat de dynamiek zien rond prosociale attitudes 
(prosociale gedachten, gevoelens, en overtuigingen). De prosociale attitude past 
zich aan door de feedback van goedkeuring van prosociaal handelen en afkeuring 
van antisociaal handelen die men krijgt van de prosociale relaties en antisociale 
relaties (bijv. criminele vrienden keuren antisociaal handelen minder af, waardoor 
de prosociale attitude lager blijft – R11, zie ook R12, R13 en R14). Daarbij is de 
kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke factor (dit kan betrekking hebben op 
criminaliteit, of aanwezigheid van meer antisociale personen nabij, wat in potentie 
rolmodellen of relaties zijn). De feedback die men krijgt van relaties is gebaseerd op 
het prosociaal handelen (stel dat een individu weinig prosociaal handelt en/of 
weinig prosociale relaties kent dan is er bijv. ook minder goedkeuring van 
prosociaal handelen –R15, en afkeuring van antisociaal handelen – B1). Het 
prosociaal handelen en de invloed van antisociale relaties wordt beïnvloedt door de 
gevoeligheid voor antisociale personen. Het cognitief vermogen (vermogen voor 
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 leren en probleem oplossen), sociaal-emotioneel vermogen (expressie, zelfkennis, 
empathisch- en inlevingsvermogen) en de fysiologische maturiteit (mate waarin het 
lichaam volwassen is t.o.v. de leeftijd), zijn van groot belang in het verklaren van 
prosociaal handelen, o.a. via de gevoeligheid voor antisociale personen. Wanneer 
de cognitieve-, sociaal-emotionele vermogens, en fysiologische maturiteit zichtbaar 
in onbalans zijn vergroot dit de gevoeligheid voor antisociale personen. De 
hoeveelheid van prosociaal handelen wordt daarnaast beïnvloed door de mate van 
rekening te houden met anderen, de gezonde financiële situatie, zelfcontrole en 
middelengebruik, en de combinatie van deze factoren (wanneer iemand 
bijvoorbeeld de neiging om geld te stelen voor het bekostigen van een verslaving 
niet kan onderdrukken, en er al een accepterende attitude is t.a.v. het stelen en 
verkrijgen van drugs, en men gewend is minder rekening te houden met anderen, 
dan is er een grotere kans op antisociaal handelen (wat kan uitmonden in een 
delict). 
 

 
Figuur 7  Feedbackcluster 2: Prosociale attitude. 

2.3.3 Feedbackcluster 3: mentale gezondheid, gewetensontwikkeling en relatie tot het 
sociaal netwerk  
Feedbackcluster 3 in (zie figuur  8) beschrijft de dynamiek die gerelateerd is aan de 
ontwikkeling van psychische problematiek en coping mechanismen welke een 
negatief effect kunnen hebben op de prosociale attitude. De ontwikkeling van een 
psychische stoornis (gedrag en denkpatronen gerelateerd aan DSM-5 classificatie) 
kan ontstaan uit, of versneld worden door middelengebruik waarbij 
neurofysiologische veranderingen optreden. Onder neurofysiologische ontwikkeling 
wordt verstaan de breinontwikkeling en functie, naar de norm van de leeftijd, 
waarbij zowel genetische predisposities en omgevingsfactoren een rol spelen. 
Naast middelengebruik wordt deze ontwikkeling beïnvloed door opleiding en 
vaardigheden, traumatische gebeurtenissen en prosociaal handelen (in het 
bijzonder tijdens of na afloop van traumatische gebeurtenissen). Een 
zelf-versterkend feedback effect treedt op wanneer bijv. de combinatie van 
antisociale handelingen en antisociale personen uit de omgeving een traumatische 
gebeurtenis vormen, welke vervolgens de neurofysiologie dusdanig beïnvloedt dat 
een negatief coping mechanisme of begin van een stoornis kan ontstaan. Wanneer 
deze stoornis of coping mechanisme resulteert in een minder prosociale attitude 
welke antisociaal gedrag stimuleert, kunnen de breinstructuren onderliggend aan de 
stoornis of coping mechanisme versterkt worden waardoor een psychische stoornis 
zich verder door kan ontwikkelen (R16). De psychische stoornis heeft daarnaast 



 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  16 / 32  

 effect op de gewetensontwikkeling (begrip van moreel gedrag en rechtsorde, gevoel 
van schuld, schaamte en compassie), waarbij gebrek aan gewetensontwikkeling 
een component kan zijn van de psychische stoornis (R17).  Een ander gevolg van 
de vermindering van de prosociale attitude kan zijn dat er minder prosociale relaties 
in de omgeving van de persoon zijn, waardoor er minder afkeuring is van het 
antisociaal handelen (R14). Feedback die men krijgt van prosociale relaties kan de 
prosociale attitude versterken, en daarmee een beschermend effect hebben op de 
ontwikkeling van een psychische stoornis voortkomend uit antisociaal handelen. 
Het zelf-versterkende effect van het verliezen van prosociale relaties en het missen 
van hun goed- en afkeuring kan een dergelijk beschermend effect tenietdoen. 
 

 
Figuur 8 Feedbackcluster 3: Mentale gezondheid, gewetensontwikkeling en relatie tot het 

sociaal netwerk. 

2.3.4 Feedbackcluster 4: Zelfcontrole en neurofysiologische ontwikkeling 
Het vierde feedbackcluster beschrijft de complexiteit van de fysieke en mentale 
gezondheid en ontwikkeling, en hoe deze zelf-versterkende feedback effecten 
vormen met zelfcontrole en prosociaal handelen (figuur  9). Vaardigheden 
(bijvoorbeeld taalvaardigheid en planvaardigheid) dragen bij aan de 
neurofysiologische ontwikkeling en daarmee ook aan sociaal-emotionele en 
cognitieve vermogens (R18, R19). Dankzij deze ontwikkeling is iemand beter in 
staat de fysieke gezondheid (persoonlijke hygiëne, slaap en eetpatronen) en de 
actuele psychische toestand (ervaring van stress, omgaan met negatieve 
gevoelens) te reguleren (R20, R21). Dit draagt allemaal bij aan de mate van 
zelfcontrole die iemand kan uitoefenen in het prosociaal handelen (R22) en in het 
weerhouden van middelengebruik (R23, R24).  
 
Prosociaal (antisociaal) handelen en middelengebruik hebben namelijk effect op de 
neurofysiologische ontwikkeling. Door onder andere routinevorming, waarbij 
prosociaal (en antisociaal) handelen “inslijt” in het brein (bijvoorbeeld een goed 
gevoel krijgen van een goede daad, of adrenaline krijgen van een criminele daad – 
R22, zie ook R27). Sterk gerelateerd aan routinevorming is het effect van 
middelengebruik, waarbij men zich op korte termijn goed voelt (R24) maar de 
schadelijke stoffen breinstructuren kapot kunnen maken (R25), en ook de fysieke 
gezondheid aantasten (R26). Deze effecten worden versterkt door het hebben van 
een hogere/lagere mate van zelfcontrole. De prosociale oriëntatie op de toekomst 
kan echter, via zelfcontrole, corrigeren (zie ook R28). Dit wanneer men de huidige 
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 situatie waar de persoon zich in bevindt erkent, deze kan accepteren, en de 
mogelijkheden ziet en krijgt om meer zelfcontrole uit te (leren) oefenen. 
 

 
Figuur 9 Feedbackcluster 4: Zelfcontrole en neurofysiologische ontwikkeling. 

2.3.5 Feedbackcluster 5: Delict 
Het laatste feedbackcluster laat mechanismen zien die een directe rol spelen in de 
toename en afname van het aantal delicten dat wordt gepleegd door een recidivist 
(zie figuur  10). Het aantal delicten is een combinatie van de hoeveelheid risicovolle 
situaties (waar het hebben van antisociale relaties aan bijdraagt), de mate van 
prosociaal handelen en de perceptie van pakkans (bijvoorbeeld de afwezigheid van 
bewaking of camera’s, en de ervaring uit het verleden van situaties waarin men 
gepakt werd). Door het delict verleden (het totaal van delicten dat een individu 
gepleegd heeft) heeft een individu juridische procedures ervaren. Deze procedures 
kunnen waargenomen worden als onrechtvaardig of ongeloofwaardig waardoor zich 
een denkpatroon van rechtsvervreemding kan ontwikkelen. Een stijgende mate van 
rechtsvervreemding betekent minder acceptatie van juridische processen, wat op 
haar beurt gewetensontwikkeling remt of vermindert, wat vervolgens weer kan 
zorgen voor een mindere mate van zelfcontrole. De hoeveelheid zelfcontrole werkt 
door in de mate waarin prosociaal gehandeld wordt en meer delicten gepleegd 
worden (R27). De ervaringen van het delict verleden waarin iemand gepakt wordt, 
de perceptie van de pakkans, kunnen daarentegen juist een corrigerend effect 
hebben op het aantal gepleegde delicten (B2). Daarnaast werkt een zelf-
versterkend effect door de prosociale oriëntatie op de toekomst. De prosociale 
toekomstoriëntatie kan afnemen door het gevoel geen invloed uit te kunnen 
oefenen op het eigen leven, waarna zelfcontrole vermindert, met de mogelijke 
gevolgen zoals in R27 beschreven (R28). De R28-loop wordt positief beïnvloed 
door prosociale relaties, maar negatief door het delict verleden (bijv. door het 
ervaren van een stigma of het gevoel ‘gedoemd’ te zijn). Vermindering van delicten 
draagt bij aan de vermindering van het ervaren delict verleden, wat hopelijk 
aanleiding geeft voor een meer prosociale toekomstoriëntatie, en niet aan een 
verlaagde perceptie van pakkans.  
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Figuur 10 Feedbackcluster 5: Delict. 
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 3 Ontwikkeling kennistool  

3.1 Introductie gebruikersonderzoek 

Het uiteindelijke doel van het recidive MARVEL-model is om beleidsmedewerkers 
te ondersteunen rondom beleidskwesties aangaande recidive. Hiervoor moet het 
huidige onderzoeksmodel, geïmplementeerd in de MARVEL-software, worden 
doorontwikkeld tot een effectieve kennistool. Het is van belang om te kijken hoe 
gebruikers een dergelijke kennistool kunnen en willen gebruiken. Daarom is met 
verschillende stakeholders een inventarisatie gedaan naar de wensen en eisen van 
een kennistool en hoe deze zou moeten werken. 
 
Er zijn 3 sessies georganiseerd met stakeholders rondom het ontwikkelen van de 
kennistool: één met vertegenwoordigers van verschillende betrokken instanties 
(JenV, WODC, Reclassering) om de kennistool op hoofdlijnen te bespreken, 
daarnaast twee sessies met beleidsmedewerkers van JenV (vier personen in 
totaal). Deze twee gebruikerssessies dienden hoofdzakelijk om input te verzamelen 
over het beoogde ‘dagelijkse’ gebruik van een toekomstige kennistool. In verband 
met het coronavirus zijn deze sessies aangepast van groepsbrainstorm naar twee 
interviewsessies via videoconferencing. In de sessies is het meest recente Recidive 
model gepresenteerd, waarna in een open discussie vragen gesteld zijn over 
enerzijds de toegevoegde waarde van systeemdenken en anderzijds de 
gebruikersbehoeften voor een kennistool. In dit hoofdstuk worden de bevindingen 
uit alle drie de sessies beschreven. 

3.2 Reacties op huidige interface (Recidive model in MARVEL-software) 

3.2.1 Highlights, paths, feedback loops 
De belangrijkste functionaliteiten van de bestaande MARVEL-software stellen 
gebruikers in staat om visueel delen van het model te highlighten, bijvoorbeeld 
paden tussen twee variabelen of feedback loops. Deze functionaliteiten worden alle 
interessant bevonden. Uit de gebruikerssessies lijkt naar voren te komen dat het 
inzien van 1e en 2e orde effecten voldoende is. De gebruikers zagen voor hogere 
orde effecten in de MARVEL-software niet meteen de meerwaarde.  
 
Voor sommige first-time-gebruikers was de complexiteit van de visualisatie van het 
volledige model overweldigend, maar met het highlighten van enkele factoren en 
relaties werd de werking van het model snel duidelijk. Twee gebruikers vonden het 
overview van het volledige model juist fijn om snel een beeld te krijgen, en vanuit 
daar in te zoomen op gedetailleerdere informatie. Op basis van dit kleine sample 
lijkt het verstandig om de visualisatie van het volledige model te behouden als 
uitgangspunt, maar te onderzoeken hoe deze overzichtelijker ontworpen kan 
worden. Bijvoorbeeld door ook cluster visualisaties aan te bieden.  

3.2.2 Categorieën  
Het indelen van factoren in categorieën werd als behulpzaam ervaren. De vier 
benoemde categorieën gedrag, omgeving, fysiologie, denkpatronen, zijn voor de 
beleidsmedewerker niet gebruikelijk in de praktijk, aldus twee deelnemers. Echter, 
meteen werd opgemerkt dat de keuze voor de categorieën begrepen werden vanuit 
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 wetenschappelijk oogpunt. Een categorisatie die beter aansluit bij de gebruiker is 
mogelijk.. 

3.3 Hoofdfuncties van de kennistool 

Overkoepelend, vervult de kennistool voor beleidsmedewerkers de behoefte om 
beter geïnformeerde keuzes te maken. Zowel bij het schrijven van nieuw beleid als 
het toetsen of onderbouwen van bestaand beleid. De kennistool biedt hen een 
platform met objectieve resultaten uit geverifieerde literatuur en expert consensus. 
 
In de verschillende sessies werden twee hoofdfunctionaliteiten van de kennistool 
benoemd waarmee het werkproces voor beleidsmedewerkers ondersteund kan 
worden. Ten eerste een rol als bibliotheek, en ten tweede voor beter zicht op het 
netwerk van factoren en onderlinge relaties (zie 3.3.1).  

3.3.1 Kennistool voor overzicht en inzicht in relaties tussen factoren 
De hoofdfunctionaliteit van de kennistool is beter begrip van relaties tussen de 
factoren die de kans op recidive beïnvloeden.  
 
Ten eerste zou de kennistool moeten helpen bij het inzichtelijk maken van een 
breder spectrum aan relevante factoren. Meerdere malen werd benadrukt dat het 
schrijven van beleidsstukken wordt gedaan vanuit een bestaand referentiekader, 
met het risico op lineair denken (X leidt tot Y) zonder bewust te zijn van 
alternatieven.  
 
Ten tweede wordt gehoopt met systeemdenken een andere mindset teweeg te 
brengen: de kennis van recidive en factoren die daar aan bijdragen is nooit af, er 
zijn altijd nieuwe inzichten. Door eindgebruikers wordt dit omarmd. Zo werd enkele 
malen genoemd dat het model kan helpen bij het herkennen van ‘blinde vlekken’, 
zoals het raadplegen van daarvoor onbekende factoren en herkennen van hiaten in 
de kennis waar vervolgonderzoek naar gedaan dient te worden. 

3.3.2 Kennistool als bibliotheek 
De rol van bibliotheek komt terug in twee hoofdpunten. Ten eerste kan de 
kennistool helpen bij het centraliseren van bestaande kennis over recidive. Hiermee 
wordt de kennispositie verbeterd en vastgelegd. Ook is het makkelijker om goede 
onderbouwing te vinden of redenatie te toetsen. Dit maakt het schrijven van 
beleidsnota’s of reacties op Kamervragen efficiënter. Kennis (bijvoorbeeld vanuit 
het WODC) kan overkoepelend worden vastgelegd en integraal weergegeven. 
Informatie en kennis is nu vaak niet op een centrale plek terug te vinden. Dit laatste 
zorgt er volgens de deelnemers voor dat ‘het wiel vaak opnieuw wordt uitgevonden’.   

3.4 Gebruikerseisen 

In samenwerking met de beleidsmedewerkers zijn de volgende eisen opgesteld die 
de twee eerder genoemde hoofdfunctionaliteiten ondersteunen. 
 
1 Weergeven van bestaande literatuur en beleidsstukken 

Gebruikers willen bij het selecteren van een informatie-element in het model – 
factor, relatie, feedbackloop etc. – de bijbehorende onderbouwing kunnen zien. 
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 Een factsheet zou de volgende informatie moeten bevatten, volgens de 
gebruikers: 
a) Een samenvatting van de informatie voor snelle inventarisatie. 
b) Onderbouwing die bij het informatie-element hoort. 
c) Bronvermelding, mogelijk ook met vermelding van het betreffende instituut 

dat de factor heeft toegevoegd of onderzocht. Hierbij wordt door gebruikers 
aangegeven dat referentie en vindplaats van een bron voldoende is. De 
documenten hoeven niet per se in de tool zelf te staan. 

d) Bestaande beleidsstukken over dit onderwerp of verwijzingen hiernaar 
e) Aanbevelingen uit literatuur en beleidsstukken. 
f) Een functionaliteit om in contact te komen met auteurs en/of instituten is 

wellicht interessant maar heeft geen prioriteit. 
 

2 Zoekfunctie 
Het moet mogelijk zijn om snel de juiste informatie te vinden, zonder het model 
door te klikken. Hiervoor lijkt een zoekfunctie op basis van zoektermen en/of 
tags het meest gewenst.  
 
Eén gebruiker gaf aan ook al geholpen te zijn door een dropdown lijst van de 
factoren in het model, al dan niet gesorteerd op categorie.  
 
Verdere uitwerking van de zoekfunctie is nodig: op welk detailniveau wil men 
bijvoorbeeld kunnen zoeken? Welke categorieën zijn relevant voor snellere 
zoekacties? 
 

3 “Voorzichtigheid met informatie over relaties” 
In één gebruikerssessie met beleidsmedewerkers werd benadrukt dat het 
model terughoudend moet zijn met het tonen van sterkte van relaties tussen 
factoren. Zij beargumenteren dat het model niet voldoende uitgebreid en/of 
onderbouwd is – misschien zelfs kan zijn – om harde uitspraken hierover te 
doen. 
 
Naar mening van deze gebruikers is het met de diversiteit aan soorten 
onderzoek niet goed mogelijk om met zekerheid uitspraken te doen over 
causaliteit en de sterkte van verbanden, zeker met betrekking tot – vaak 
kwalitatief – sociologisch onderzoek. Daarnaast werd benadrukt dat voor een 
robuust model ook meer onderzoeken moeten worden meegenomen die geen 
relatie vinden.  
 
Deze gebruikers waren daarom voorstander van het beperken van additionele 
informatie over relaties, zoals de sterkte. Volgens deze gebruikers is het aan de 
gebruiker om de waarde te bepalen van een relatie tussen factoren. 
 

4 Exporteren van delen van het model 
Het model visualiseert relaties tussen factoren. Voor het verwerken van deze 
relaties in beleidsstukken kan een functionaliteit om deze visualisaties te 
exporteren het werkproces versnellen.  
 
Een kanttekening vanuit eindgebruikers: door onderdelen van het model snel te 
kunnen exporteren, ontstaat het risico dat er niet goed naar de onderbouwing 



 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  22 / 32  

 wordt gekeken. Het visuele model moet niet leidend zijn, maar de 
onderbouwing erachter. 

3.5 Overige kenmerken 

3.5.1 Beheer en schrijfrechten 
Een belangrijke eis voor gebruikers is het beheer van kennis in het model. Dit 
betreft zowel het beoordelen van de kwaliteit van bronnen, als het up-to-date 
houden van het model. Uiteraard dienen hierbij ook bevindingen uit nieuw 
onderzoek toegevoegd te worden aan het model. 
 
Gebruikers lijken geen directe behoefte te hebben om zelf schrijfrechten te hebben, 
maar er wordt wel aangegeven dat gebruikers suggesties moeten kunnen doen 
voor aanpassingen of aanvullingen aan het model. Een meermaals genoemde 
oplossing hiervoor is om het beheer te centraliseren en periodiek een opschoning te 
doen van het model. Hierbij werden in de sessies het WODC en onderzoekers en/of 
kennisinstituten genoemd als beheerders. 
 
In één sessie werd aangegeven dat het belangrijk is dat er duidelijke kaders zijn 
met betrekking tot het expertiseniveau. Als instanties naar een breed palet aan 
factoren kijken, waaronder factoren die niet binnen het eigen werkveld liggen, 
betekent dat niet dat ‘we overal verstand van hebben’, aldus een gebruiker. 

3.5.2 Wie gebruikt het model? 
Bij alle sessies werd aangegeven dat het recidive model een toegevoegde waarde 
kan zijn voor een breed palet aan organisaties en op verschillende niveaus. 
Genoemde organisaties zijn bijvoorbeeld Ministerie van JenV, WODC, de 
reclassering, maar ook het OM. Daarnaast wordt zowel op beleidsniveau als voor 
individuele interventies een rol voor een dergelijk model gezien.  
 
Er is naar het lijkt nog geen eenduidig antwoord over het gewenste detailniveau. Zo 
werd in de gebruikerssessies aangegeven dat het model voor iedere gebruiker 
gelijk zou moeten zijn, of dat nu JenV, het OM of Reclassering is. Echter, bij de 
overkoepelende sessie werd geopperd om het model meer of minder gedetailleerd 
te maken afhankelijk van de gebruiker. Dit dient in vervolgonderzoek verder te 
worden onderzocht.  

3.5.3 Toegang tot de kennistool 
Er moet nog nagedacht worden over de toegang tot de kennistool. 
 
Tijdens een sessie werd gerefereerd aan de WOB en dat het model in principe 
openbaar zou kunnen zijn. De kennis in het model is niet geheim en wordt ook door 
instanties en onderzoek buiten de overheid aangevuld.  
 
Wel lijkt het wenselijk om te werken met gebruikers profielen om de tool 
gebruiksvriendelijker te maken voor doorlopend gebruik5. Met een profiel is het 
mogelijk voor de gebruiker om het proces op te slaan of bijvoorbeeld door het 
bewaren van de zoekgeschiedenis, bookmarken van bronnen. Ook voor suggesties 
voor aanpassingen aan het model (3.5.1) en wellicht het uitzetten van 

 
5  Deze aanbeveling was geen onderdeel de gebruikerssessies. 



 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  23 / 32  

 onderzoeksvragen (zie ‘blinde vlekken’, 3.3.1) zouden accounts dit proces 
vergemakkelijken.  

3.5.4 Grenzen van het (recidive) model 
Eén van de vragen die nog onbeantwoord is, betreft de keuze waar de grenzen van 
een model liggen in de kennistool. Is de kennistool één groot model over allerlei 
onderwerpen met daarin submodellen, of bestaan er meerdere losstaande 
modellen over één hoofdonderwerp? Het kan zijn dat het recidive model een aparte 
tool is, of een module binnen een grotere databank met (gelinkte) modellen. Om 
deze keuze te maken is meer onderzoek nodig naar de informatiebehoefte van 
gebruikers en draagvlak binnen de organisatie.  

3.6 Softwareontwikkeling 

Hierover is nog geen besluit genomen. TNO werkt normaliter zelfstandig tot aan 
een prototype, een evt. ontwikkeling tot een volwaardig product vindt plaats samen 
met een marktpartij. Er zijn constructies om tot level TRL 7 (van 9) door te 
ontwikkelen, bij uitzondering. Ook is nog geen keuze gemaakt of MARVEL het 
basisplatform is, of dat een nieuw systeem ontwikkeld moet worden. Het nut van de 
hier beschreven tool overstijgt het onderwerp van Recidive (en het programma 
Koersen en Kansen). Toepassingen voor dergelijke tooling en modellering zijn 
binnen en buiten JENV voorhanden. Het verdient dus de overweging of hier 
spraken moet zijn van een overkoepelend JENV of rijksbrede doorontwikkeling.  

3.7 Vervolgstappen ontwikkeling kennistool 

3.7.1 Ontwerpen interface en functionaliteiten 
In een iteratief proces dient het recidive model geïntegreerd te worden in een 
interface, waarin ook de in 3.4 genoemde eisen (functionaliteiten) verwerkt zijn. 
Hierbij kan gestart worden met eenvoudige ontwerpvoorstellen, om deze verder uit 
te breiden naar interactieve prototypes. 
 
Ook wordt aanbevolen om te kijken hoe de visualisatie van het recidivemodel en 
algemene user interface van een kennistool voor systeemanalyse geoptimaliseerd 
kan worden. MARVEL is zeer geschikt voor het werken met systeemanalyses, maar 
MARVEL is niet ontwikkeld als kennisplatform voor eindgebruikers.  

3.7.2 Verder gebruikersonderzoek  
Op basis van de doorontwikkeling van het recidive model en de gestelde 
gebruikerseisen aan een kennistool voor systeemanalyse, dient verder onderzocht 
te worden hoe gebruikers de kennistool kunnen gebruiken in de praktijk. Dit zou bij 
voorkeur voor alle betrokken instanties gedaan worden. 
 
Er wordt aangeraden om specifieke Use cases en/of scenario’s op te stellen en 
bijbehorende User stories (“als gebruiker wil ik … zodat ik … “). Hiermee kan 
eenvoudiger de stap gemaakt worden naar het integreren van de tool in het 
werkproces van beleidsmedewerkers.  

3.7.3 Beheer 
Tenslotte is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de kennistool, het 
vastleggen van duidelijk beleid rondom beheer van de tool en het up-to-date 
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 houden van de informatie in het model. Hierbij moet onder andere vastgelegd 
worden:  
− Waar (de informatie in) de tool wordt opgeslagen; 
− Wie informatie mag wijzigen/ toevoegen aan het model of documentatie; 
− Hoe kwaliteit van informatie en het model wordt gewaarborgd; 
− Wie eigenaar is van (delen van) het model; 
− Wie er gebruik mag maken van de tool; 
− Hoe vaak de tool geüpdatet moet worden. 
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 4 Conclusie 

In dit onderzoek is een systeemanalyse van het fenomeen recidive uitgevoerd. Op 
basis van expert kennis en een korte literatuurstudie is een MARVEL-model 
opgebouwd. Het model beschrijft de samenhang tussen de fysiologische 
eigenschappen, omgevingskenmerken, denkpatronen en gedragsaspecten die 
bijdragen aan pro- en antisociaal gedrag. De feedbackeffecten tussen deze 
variabelen leiden tot het wel of niet recidiveren van een ex-delinquent. Om het 
model overzichtelijk te presenteren is deze uiteindelijk in vijf delen gepresenteerd, 
zogenaamde feedbackclusters.  
 
De totstandkoming van het model is gedurende het gehele proces geëvalueerd met 
de deelnemers. Deze hebben het proces ervaren als een krachtige aanpak voor 
kennisuitwisseling met een inzichtelijk resultaat. Het resultaat is een gedeeld beeld 
van de problematiek, waarbij kennis uit een diversiteit aan vakgebieden is 
geïntegreerd.   
 
In een vervolgstap is er met diverse beleidsambtenaren gesproken over het 
ontsluiten van deze kennis via een kennistool. Ook tijdens deze bijeenkomsten 
komt naar voren dat een systeemperspectief een verbetering is ten opzichte van 
‘platte’ beleidstheorieën. Het visuele overzicht dat een model biedt daagt uit om 
breed te denken, vragen te stellen en te verdiepen. Een brede en sterk 
gefundeerde beleidstheorie draagt bij aan het formuleren van beleidsnota’s en 
andere taken, zoals het beantwoorden van Kamervragen. De gestructureerde 
manier van kennis verzamelen en ontsluiten maakt het ook mogelijk om de 
kennisbasis van het ministerie en andere partners continue te verbeteren.  
 
Het recidive model is gemaakt vanuit een onderzoeksvraag, met gebruik van 
onderzoeksoftware. Een kennistool stelt andere eisen aan de functionaliteit, 
beschikbaarheid en beheer. Een eerste inventarisatie van deze eisen is vastgelegd. 
De voordelen van een dergelijke kennistool worden erkend en het recidive model 
toont aan dat de inhoudelijke modellering mogelijk is. Een vervolgtraject kan zich 
richten op het ontwerp van de eindgebruikersinteractie en technische functionaliteit.  
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A Beschrijving variabelen 

Name Beschrijving Details 
Prosociale attitudes Prosociale gedachten, 

gevoelens, en overtuigingen 
(Bonta & Andrews, 2017, 
p.123) 

Prosociale attitude bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Onderdeel van RISc: positieve denkpatronen 

levert een positieve bijdrage aan het verlagen 
van recidive (Van der Knaap & Alberda, 2009, 
p.48). 

- Minder identificatie met criminaliteit en meer 
negatieve attitudes ten opzichte van 
criminaliteit (Plaisier et al, 2016 p.53). 

- Omgaan met criminelen leidt tot meer 
antisociale attitudes. Omgaan met prosocialen 
leidt daarentegen tot meer prosociale attitudes 
(Bonta & Andrews, 2017, p.118). 

- Het continue leerproces en reflectie waarbij 
mensen moreel veranderen in hun eigen regels 
over wat prosociaal en antisociaal gedrag is in 
bepaalde omstandigheden (Wikstrom, 2019, 
p.9). 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

De mogelijkheid die men ziet 
om prosociale verandering te 
realiseren in het leven. 

Prosociale oriëntatie op de toekomst bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Agency: "de mate waarin iemand zichzelf in 

staat acht om invloed op het eigen leven uit te 
oefenen en gemotiveerd is om dat te doen" (uit 
Plaisier et al. 2016; Krechtig, Lans, Andreas & 
Menger, 2012; LeBel et al, 2008). 

- Vaardigheid om lange termijn doelen te stellen 
(Plaisier et al. 2016, p.39). 

- Gebaseerd op het onderdeel 'Perspective' uit 
het model van psychosocial maturity (Steinberg 
& Cauffman, 1996; Monahan et al., 2009; 
Monahan et al., 2013). 

- De waargenomen eigen capaciteit om controle 
te hebben over de eigen gedachten, motivatie 
en gedrag. 

Kwaliteit van 
leefomgeving  

De fysieke en sociale 
gesteldheid van de 
leefomgeving. Ook wel de 
leefbaarheid genoemd.  

Kwaliteit van de leefomgeving bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Kansarm. 
- Veel criminele stimulansen (Wikstrom, 2019); 
- Wijken met een hoge criminaliteit kunnen 

interfereren met de mogelijkheid tot goed 
ouderschap, de binding tussen ouder en kind, 
kinderen blootstellen aan criminelen, en een 
kind van criminele stimulansen voorzien 
(Walters, 2016). 

- Onderdeel van RISc: problemen met 
huisvesting levert een negatieve bijdrage aan 
het verlagen van recidive (Van der Knaap & 
Alberda, 2009, p.48). 

- Zie ook www.leefbaarometer.nl. 
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Name Beschrijving Details 
# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Prosociale relaties in de 
directe omgeving van de 
persoon, zoals vrienden, 
familie, partner en collega's. 
Deze personen bieden een 
zekere mate van positieve 
ondersteuning. Dit kunnen ook 
rolmodellen zijn voor 
prosociaal gedrag. 

Aantal prosociale relaties, ondersteuning, en 
rolmodellen bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Stabiele relaties dragen bij aan het behoud en 

ontwikkeling van dagbesteding, een stabiel en 
betekenisvol leven, en zelf effectiviteit 
(Andrews & Bonta, 2010; Barnett, 2018, p.125).  

- Trouwen kan leiden tot een reductie in de kans 
tot antisociaal handelen. Sampson, Laub, and 
Wimer (2006) vinden ongeveer een kans van 
35% in de reductie van crimineel gedrag. 

- Rolmodellen hebben een beschermend effect 
op denkpatronen en handelen (Hurd, 
Zimmermann, Xue, 2009). 

- Onderdeel van RISc: relaties met vrienden en 
kennissen levert een positieve bijdrage aan het 
verlagen van recidive (Van der Knaap & 
Alberda, 2009, p.48). 

Gezonde financiële 
situatie 

Inkomsten en uitgaven zijn in 
ieder geval in balans, er is 
geen onwerkbare druk door 
schulden. 

Een gezonde financiële situatie/stabiel inkomen 
bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Werk reduceert de kans op recidivering 

(Skardhamar & Telle, 2012). 
- Schulden, werk en inkomen worden genoemd 

als basisvoorwaarden in het re-integratiebeleid 
(Weijters, Rokven en Verweij, 2018). 

 
Bronnen van inkomen: 
- uitkering, 
- inkomen van partner, 
- studiefinanciering,  
- bijstand,  
- familie steun,  
- inkomen uit werk.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Verslaving is een toestand 
waarin een persoon fysiek 
en/of mentaal van een 
gewoonte of stof afhankelijk is. 

Middelengebruik/verslaving bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Incidenteel middelengebruik, 
- Overmatig middelengebruik, 
- Gokken, 
- Overmatig kopen, 
- etc.  
 
- De DSM-5 heeft elf criteria voor verslaving: 

https://www.jellinek.nl/vraag-
antwoord/wanneer-ben-je-verslaafd-aan-
alcohol-of-drugs/ 

- Onderdeel van RISc: middelengebruik levert 
een negatieve bijdrage aan het verlagen van 
recidive (Van der Knaap & Alberda, 2009, 
p.48). 

Stabiel werk Stabiel werk dat bijdraagt aan 
een standaard dag en nacht 
ritme met genoeg inkomen 
om, in basis, rond te komen. 

Stabiel werk bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Het is belangrijk om betekenisvol, lange-

termijn, werk te hebben. Dit kan gezien worden 
als "turning-point" (Laub & Sampson, 1993). 

- Werk en contact met prosociale collega's kan 
beschermend werken tegen drugsgebruik en 
crimineel gedrag (Deater-Deckard, 2001; 
Rezende Bazon & Estevão, 2012). 

- Onderdeel van RISc: werk levert een positieve 
bijdrage aan het verlagen van recidive (Van der 
Knaap & Alberda, 2009, p.48). 
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Name Beschrijving Details 
Prosociale 
dagbesteding 

Een vaste dag/nachtstructuur 
met prosociale bezigheden 
overdag. 

Prosociale dagbesteding bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Werk, 
- School, 
- Vrijwilligerswerk, 
- Sport, 
- Cultuur, 
- Uitvoeren van bezigheden begeleid door 

hulpverleners, 
- Maatschappelijk werk. 
 
- Prosociale dagbesteding draagt bij aan het 

behoud en ontwikkeling van dagbesteding, een 
stabiel en betekenisvol leven, en zelf 
effectiviteit (Andrews & Bonta, 2010; Barnett, 
2018, p.125).  

- Scholen met de minste criminaliteit waren in 
deze studie zowel streng als "warm" tegenover 
studenten. Studenten worden op een eerlijke 
manier behandeld en docenten zijn 
geïnteresseerd, bieden kansen, en geven 
complimenten (Agnew, 2001, p.161). 

- Geen te verwachte daling van crimineel gedrag 
door buitenschoolse activiteiten wanneer er 
geen leer mogelijkheden in zijn verwerkt 
(Catalano, Arthur, Hawkins, Bergland, & Olson, 
1998). 

- Het is belangrijk om betekenisvol, lange-
termijn, werk te hebben. Dit kan gezien worden 
als "turning-point" (Sampson & Laub, 1993). 

- Werk en contact met prosociale collega's kan 
beschermend werken tegen drugsgebruik en 
crimineel gedrag (Deater-Deckard, 2001; 
Rezende Bazon & Estevão, 2012). 

- De dagbesteding is prosociaal wanneer de 
bezigheden cultureel geaccepteerd zijn naar de 
leeftijd van de persoon (Bersani et al., 2018, 
p.136). 

Prosociaal handelen  Handelen naar de normen en 
waarden van de maatschappij. 

Wat wordt gezien als prosociaal handelen is niet 
altijd eenduidig. Antisociaal gedrag wat neigt naar 
delinquentie is echter wel herkenbaar. 
 
Prosociaal handelen bevat o.a. de volgende 
aspecten:  
- “Value-based and emotionally grounded rules 

of conduct": Geïnternaliseerde gedragsregels 
van wat goed en fout is om te doen in bepaalde 
situaties (Wikstrom, 2019, p.9). 
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Name Beschrijving Details 
# Antisociale relaties Aantal antisociale personen in 

de omgeving van de persoon, 
bijvoorbeeld vrienden die 
crimineel handelen.   

Aantal antisociale relaties bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- De invloed van criminele leeftijdsgenoten 

neemt toe met de leeftijd. Het is onduidelijk of 
criminelen elkaar vinden door criminaliteit of 
een gezamenlijke interesse hebben en 
daarvanuit crimineel gaan handelen (Bonta & 
Andrews, 2017, p.119; Van der Put, et al., 
2012). 

- Het gevoel van erbij horen is belangrijk voor 
het zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen kan 
gevonden worden in elke groep zolang mensen 
maar voelen dat ze "erbij" horen. Bij een 
bepaalde groep horen leidt tot uitsluiting bij 
andere groepen (Bonta & Andrews, 2017, 
p.117; Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995; 
Cohen, 1955). 

- Er is grote druk om je naar een groeps attitude 
te gedragen (Wallace, Paulson, Lord & Bond, 
2005). De grootste druk wordt ervaren onder 
gematigde groepsdruk (omgedraaide-U 
kromme)  (Bonta & Andrews, 2017, p.125; 
Ajzen, 2001). 

- Mogelijke uitsluiting van de normatieve 
samenleving door crimineel gedrag, daardoor 
op zoek naar gezelschap bij andere 
buitenbeentjes (Bonta & Andrews, 2017, 
p.117). 

 
De "Differential Association" theorie van 
Sutherland onderscheidt de volgende punten 
(Scarpitti, Nielsen & Miller, 2009, p.211): 
- Crimineel gedrag wordt aangeleerd van andere 

individuen. 
- Crimineel gedrag wordt aangeleerd in de 

interactie met andere personen in het 
communicatieproces. Het belangrijkste 
onderdeel van het aanleren van crimineel 
gedrag vindt plaats binnen intieme persoonlijke 
groepen. 

- Wanneer crimineel gedrag wordt aangeleerd, 
omvat het leren (a) technieken om de misdaad 
te plegen, die soms erg gecompliceerd, soms 
eenvoudig zijn; (b) de specifieke richting van 
motieven, drijfveren, rationalisaties en 
attitudes. 

- De specifieke richting van motieven en 
drijfveren worden geleerd uit de definities van 
de wettelijke codes als gunstig of ongunstig. 

- Een persoon wordt een delinquent vanwege 
een overschrijding van definities die gunstig 
zijn voor schending van de wet ten opzichte 
van definities die ongunstig zijn voor schending 
van de wet. 

- Differentiële associaties kunnen variëren in 
frequentie, duur, prioriteit en intensiteit. 

- Het proces van het leren van crimineel gedrag 
door associatie met criminele en anticriminele 
patronen omvat alle mechanismen die 
betrokken zijn bij enig ander leren. 
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Name Beschrijving Details 
Zelfcontrole De controle die een persoon 

heeft over zijn of haar eigen 
emoties, gedachten, en 
handelen. 

Zelfcontrole bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Zelfcontrole is gebaseerd op het onderdeel 

'temperance' uit het Steinberg and Cauffman’s 
(1996) model van psychosociale 
volwassenheid, bestaand uit impuls controle en 
het onderdrukken van agressie. 

- Jongeren die zich in de fase van 'desistance' 
bevinden laten een stabiele of versterkende 
impuls controle zien (daar waar jongeren wie 
antisociaal gedrag blijven vertonen over het 
algemeen juist minder gematigd (temperate) 
gaan gedragen bij het ouder worden (Monahan 
et al., 2009 p14). Verbeteringen in 
impulscontrole hangen samen met tot rijping 
komen van het 'cognitive control system' (naast 
het "socio-emotional system" (Monahan et al., 
2009. p.15; Van der Gronde et al., 2014, p.5, 
zie ook 'Neurofysiologische ontwikkeling' in dit 
model). 

- Zelfcontrole is in het algemeen positief 
geassocieerd met prosociaal gedrag (Tangney, 
Baumeister et al., 2004; Maloney et al., 2012). 

- Impulsiviteit duidt op het handelen zonder 
rustig beraad; meteen en daarom vaak 
onbedacht reageren (Juridisch Woordenboek, 
2020). 

Cognitief vermogen Mentaal vermogen gericht op 
leren en probleem oplossen 
(Gottfredson, 1997). 

Cognitief vermogen bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- IQ (bijv. LVB), 
- Probleemoplossing, 
- Planning, 
- Abstract denken, 
- Complex begrip van ideeën, 
- Leren van ervaringen. 
(Gottfredson, 1997; Bonta & Andrews, 2017, p.53) 
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Name Beschrijving Details 
Neurofysiologische 
ontwikkeling 

De mate waarin het brein zich 
ontwikkelt en functioneert als 
dat van een volwassene. De 
mate waarin de persoon in 
staat is psychologisch en 
sociaal volwassen 
beslissingen te nemen naar de 
norm van zijn/haar leeftijd 
(Steinberg & Cauffman, 1996). 

Neurofysiologische ontwikkeling bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Sensitieve perioden vanwege vele 

veranderingen in structuur en functioneren van 
het brein. Bijvoorbeeld in de puberteit 
(Monahan et al., 2013). 

- Over antisociaal handelen en algemene 
neurofysiologische ontwikkeling beschrijven 
Gronde et al. (2014) twee systemen die elkaar 
versterkend kunnen beïnvloeden: (i) de 
prefrontale cortex en (ii) het geïntegreerde 
emotionele systeem (amygdala). De disfunctie 
theorie van de frontale lob (i) stelt dat agressie 
een gevolg is van gebreken in vnl. de 
prefrontale cortex (zie p.4). Het ‘geïntegreerde 
emoties systeem’-model (ii) stelt als hypothese 
dat afwijkend sociaal gedrag, zoals agressie, 
het resultaat is van geremde emotionele 
ontwikkeling door het anders/minder 
functioneren van de amygdala (Van der 
Gronde et al., 2014, p.5; Monahan et al., 2009, 
p.15). De variabelen neurofysiologische 
ontwikkeling, cognitief vermogen, sociaal 
emotioneel vermogen en psychische stoornis, 
hebben betrekking op veranderingen in 
functioneren van het brein, daardoor kunnen 
variabelen die van invloed zijn op 
neurofysiologische ontwikkeling invloed hebben 
op de deze andere genoemde variabelen. 

- Genetische predisposities, en factoren in de 
sociale omgeving, welke effect hebben op de 
ontwikkeling van antisociaal en agressief 
gedrag (Gronde et al., 2014, p.9). 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Het hebben gehad van een 
veilige en stabiele opvoeding. 

Stabiele en veilige opvoeding bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Het verlaten van een kind tijdens het eerste 

levensjaar kan leiden tot een antisociale 
persoonlijkheid. Dit kan leiden tot het negeren 
van sociale normen, impulsiviteit, irritatie, 
bedriegen, het negeren van de veiligheid van 
anderen, en geen spijt tonen (Mitchell & Beech, 
2009; APA, 2000). 

- 89% van de kinderen met een antisociale 
persoonlijkheid (ASPD) zijn gescheiden 
geweest van zijn/haar ouders tijdens de 
opvoeding (Zanarini et al., 1989). 

- Geen supervisie kan leiden tot verwaarlozing 
van de waarden en normen (Bonta & Andrews, 
2017). 

- Het scheiden van ouders op een 
problematische manier kan grote negatieve 
impact hebben op de mentale gezondheid en 
het sociale gedrag van het kind (D'Onofrio & 
Emery, 2019). 

- De ouder-kind band is de basis voor 
toekomstige sociale relaties van het kind 
(Bonta & Andrews, 2017, p.136). 

- Meta-analyses vinden dat een slechte ouder-
kind band leidt tot antisociaal gedrag (Derzon, 
2010; Bonta & Andrews, 2017, p.139). 



Bijlage A | 7/14 
 
 
 
 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  

 

Name Beschrijving Details 
Rekening houden 
met anderen 

Rekening houden met 
anderen. 

Rekening houden met anderen bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Gebasseerd op het onderdeel 'Perspective' uit 

het model van psychosocial maturity (Steinberg 
& Cauffman, 1996; Monahan et al., 2009; 
2013). 

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Sociaal-emotioneel vermogen, 
ook wel EQ, toont de 
expressie, zelfkennis en het  
empathisch vermogen van een 
persoon. Inlevingsvermogen 
(Plaisier et al. 2016, p.37). 

Sociaal-emotioneel vermogen bevat o.a. de 
volgende aspecten:  
- "De discrepantie tussen de (lagere) emotionele 

ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling 
blijken in de klinische praktijk dikwijls de 
dynamiek te bepalen van probleemgedrag en 
van psychiatrische stoornissen." (Morrise, De 
Neve & Dosen, 2019). 

 
Twee onderdelen van sociaal-emotioneel 
vermogen die leiden tot hogere criminaliteit (Bonta 
& Andrews, 2017 p.89): 
- Neuroticisme (negatieve emotionaliteit) 
 1. Angstig, 
 2. Boze vijandigheid, 
 3. Extravert. 
- Sensatie zoekend gedrag. 

Delict verleden Het delict verleden is de 
optelsom van historische 
strafbare feiten gepleegd door 
het individu. Dit bevat ook de 
perceptie van de recidivist 
over zijn eigen delict verleden.  

Delict verleden bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Een crimineel verleden vergroot sterk de kans 

dat persoonlijke effectiviteit gericht is op 
criminaliteit (Bonta & Andrews, p.134, 2017; er 
kan een geroutineerde, aangeleerde of 
automatische criminele respons bestaan). 

- Het ervaren van een stigma of een gevoel van 
'gedoemd' zijn kan in de wegstaan van 
prosociale oriëntatie (Monahan et al., 2009; 
Monahan et al., 2013). 

Instabiele 
huisvesting 

Het niet hebben of steeds 
moeten wisselen van huis en 
omgeving. 

Instabiele huisvesting bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Onderdeel van RISc: problemen met 

huisvesting levert een negatieve bijdrage aan 
het verlagen van recidive (Van der Knaap & 
Alberda, 2009, p.48). 

- Huisvesting wordt genoemd als één van de vijf 
basisvoorwaarden van het re-integratiebeleid 
(Weijters, Rokven en Verweij, 2019). 

Afkeuring van 
antisociaal handelen 

Het totale afkeuren en 
goedkeuren van antisociaal 
handelen door pro- en 
antisociale relaties. 

Afkeuring van antisociaal handelen bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- De aanwezigheid van autoriteitspersonen 

verhoogt de drempel om afwijkend/antisociaal 
gedrag te vertonen. De afwezigheid van 
dergelijke personen vergroot de mogelijkheden 
om afwijkend gedrag af te keuren (Osgood et 
al., 1996; 2004). 
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Name Beschrijving Details 
Actuele psychische 
toestand 

De huidige subjectieve 
beleving van welzijn, 
autonomie, en competentie. 
Ook wel 'mentaal 
welbevinden'. 

**Hoge waarde is een gezonde psychische 
toestand.** 
 
Actuele psychische toestand bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Stress kan leiden tot een beperkter 

probleemoplossend vermogen (Arnsten, 2009). 
- "Alcoholgebruik heeft een sterke invloed op de 

frontale cortex (voorste gedeelte van de 
hersenen). Dit gedeelte is verantwoordelijk 
voor zelfcontrole en het sociale functioneren, 
maar ook voor doelgericht handelen, redeneren 
en problemen oplossen. Schade aan de 
frontale cortex zorgt dus voor een 
achteruitgang in intellectuele vaardigheden. 
Door het verminderen van de zelfcontrole is er 
meer kans op impulsieve reacties en zijn er 
minder remmingen, o.a. om verder te blijven 
drinken." (Alcoholhulp, 2020, 
https://www.alcoholhulp.be/alcohol-hersenen). 

- Zelfbevestiging (in model: prosociale oriëntatie 
op de toekomst) verbeterd probleem oplossend 
denken onder stress (Cresswell et al, 2013). 

- "het gebrek aan geld laat iemand nooit met rust 
en beïnvloedt zijn gedrag. Consumenten die 
weinig te besteden hebben, denken 
voortdurend aan hoe ze moeten rondkomen" 
(Madern & Van der Werf, p.2, 2015). 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Psychische stoornis onderdeel 
van de DSM-5. 

Psychische stoornis bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- In de ontwikkeling van een psychische stoornis, 

en het behoud van een mentaal goede 
gezondheid, is het van belang om verschillen 
tussen individuen (genetisch en 
levensgebeurtenissen) te beschouwen. 
Interactieve processen door de tijd heen, welke 
de reacties van personen op stressoren 
bepalen, zijn hier van groter belang dan 
'elements of chemistry at the single point of 
time' wanneer een individu zich in stressvolle 
situaties bevindt (Rutter, 1985). 

- Persoonlijkheidsstoornissen onderdeel van 
psychische stoornis. 

- Persoonlijkheidsstoornissen, worden niet 
toegedicht voor 21e levensjaar. 

- Copingmechanismen om met traumatische 
gebeurtenissen om te gaan. 

- Dorelijers (2015) stelt dat "veel onderzoek 
melding maakt van antisociale 
gedragsstoornissen in combinatie met 
aandachtstekortstoornissen, hyperactiviteit 
(ADHD) en middelenmisbruik".  
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Name Beschrijving Details 
# Risicovolle 
situaties 

De samenkomst van 
geschikte/gepaste doelen 
(personen of objecten op 
wie/waarop gemakkelijk een 
strafrechtelijk vergrijp 
gepleegd kan worden) en de 
afwezigheid van 
afschrikkende/beperkende 
factoren (bijvoorbeeld politie, 
beveiligers) leidt tot risicovolle 
situaties (Cohen et al, 1979) 

Aantal risicovolle situaties bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Dergelijke stimuli kunnen een combinatie van 

omgeving en omgevingsstimulansen zijn in de 
direct waarneembare ruimte (Wikstrom, 2018, 
p.13). Omgevingen wekken een bepaalde 
verwachting ten aanzien van het gedrag. 
Bijvoorbeeld alcoholgebruik in 
uitgaansgelegenheden is anders dan dat op 
vrijdagmiddag op de werkvloer. Een voorbeeld 
van een omgevingsstimulans is het gedrag van 
andere personen. 

- Criminele kansen zullen zich voordoen waar de 
kansen of omstandigheden het meest gunstig 
zijn voor de daders (minste weerstand, lage 
kans om gepakt te worden, gebrek aan 
monitoring en regulering, criminogene ruimtes 
en subculturele aspecten) (De Waard, 2020). 

- Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan 
om een criminele kans te kunnen creëren: de 
aanwezigheid van potentiële daders, de 
aanwezigheid van geschikte doelen en de 
afwezigheid van adequaat toezicht (Van Dijk, 
1993). 

Gewetens-
ontwikkeling 

Gewetensontwikkeling omvat 
het begrip van moreel gedrag. 

Gewetensontwikkeling bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Onvermogen om het goede van het slechte te 

onderscheiden (lage intelligentie, stoornis in 
het autismespectrum, gebrek aan empathie, 
geen onderscheid tussen morele en 
conventionele regels). 

- Ontbreken van schuld, schaamte, medelijden 
en/of compassie (gebrek aan internalisatie, 
egoïstische levenshouding, gebrek aan 
emotionele diepgang, bewuste 
kwaadaardigheid, wel weten wat niet mag, 
maar er niks mee doen). 

- Culturele, leeftijds- en seksspecifieke 
kenmerken en verloop ("in de westerse 
maatschappij geldt de morele code van de 
persoonlijke autonomie (slachtoffer, dader, 
helper)" Nederlands Jeuginstituut, 2020, A302: 
Problemen in de gewetensvorming/morele 
ontwikkeling; Olthof, 2004). 

- Gevoel van onrechtmatig behandeld te zijn, als 
oorzaak van een pro-criminele attitude (Bonta 
& Andrews, 2017, p.134). 

- Het hebben van spijt van eerdere misdrijven 
(LeBel et al, 2008). 

- Cognitieve neutralisatie van de gevolgen d.m.v. 
affirmaties (bijv. het ontkennen van 
verantwoordelijkheid, gevolgen of 
slachtofferschap met affirmaties zoals: 'ik kon 
er niets aan doen', 'ik heb niemand pijn 
gedaan', 'degene vroeg erom'; het veroordelen 
van de veroordelers zoals: 'rechters hebben 
het bij het verkeerde eind'; of beroep op 
toegevoegde waarde, met gedachten zoals 'ik 
deed het voor iets groters') (Sykes & Matza, 
1957; Bandura, 2002; Creswell, 2013; Bonta & 
Andrews, 2017, p.126) 
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Name Beschrijving Details 
- Zelf-reflecterend ('geinternaliseerd 

redenerend') is positief geassocieerd met peer 
ratings van prosociaal gedrag. Hedonistisch 
redeneren is negatief gerelateerd aan peer 
rating van prosociaal gedrag. (Carlo, Koller, 
et al., 1996). 

- Er kunnen verschillende ontwikkelingsfasen 
waargenomen worden in de variabelen: 
neurofysiologische ontwikkeling, cognitief en 
emotioneel vermogen, rekening houden met 
anderen en gewetensontwikkeling. Morele 
ontwikkeling, moreel ego, kritisch ego, ideaal 
ego, principieel ego en politiek ego zijn 
voorbeelden van 'bouwstenen' in 
ontwikkelingsfasen van de periode van 3 tot 25 
jaar (Morrise, De Neve en Dosen (2019) 
beschrijven universele ontwikkelingsfasen 
gebaseerd op verschillende 
ontwikkelingstheorieën in fysiologische 
breinontwikkeling, cognitieve theorie van 
Piaget, psychodynamische theorie van Mahler, 
hechtingstheorie van Bowlby, en andere).  

Fysiologische 
maturiteit 

De mate waarin het lichaam 
volwassen is t.o.v. de leeftijd. 

Fysiologische maturiteit bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- Volwassenheid wordt rond het 24ste levensjaar 

bereikt. 
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Name Beschrijving Details 
Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid 
tegen) antisociale 
personen 

De combinatie van fysieke en 
mentale eigenschappen bij 
een persoon die voor een 
lagere weerstand tegen 
antisociale personen kan 
zorgen. 

Gevoeligheid voor (weerbaarheid tegen) 
antisociale personen bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- De onbalans in de ontwikkeling van: i) cognitief 

vermogen, ii) sociaal-emotioneel vermogen en 
iii) fysiologische maturiteit, zoals waargenomen 
door een antisociaal persoon, is in het model 
beschreven als een maat van “gevoeligheid 
voor antisociale personen” van een individu.  

- Bijvoorbeeld: een man wie eruit ziet als 20, 
maar over komt als een 14-jarige heeft mogelijk 
eigenschappen van LVB en daarbij een lager 
cognitieve en sociaal-emotioneel vermogen. 
Antisociale personen nemen de onbalans waar 
tussen de fysiologische maturiteit (oogt 20) en 
de manier waarop de man overkomt (als 14). 
De antisociale persoon kan deze man zien als 
makkelijk beïnvloedbaar. 

- De gevoeligheid voor antisociale personen 
komt tot uiting in de contacten die gelegd 
worden, en in wat voor mate deze prosociale 
attitude beïnvloeden. Dit is deels gebaseerd op 
de concepten ‘Resistance to peer influence’ en 
het onderdeel 'Responsibility' uit Steinberg and 
Cauffman’s (1996) model van ‘psychosocial 
maturity’. Daarnaast ook op 
criminaliteitsontwikkeling en desistance in 
groepsdynamiek (Cohen et al., 1979; zie ook 
de variabele 'Risicovolle situaties').  

- Het ‘psychosociaal volwassen worden’ wordt 
als belangrijke factor in ‘desistance’ benadrukt 
door Monahan et al. (2009; 2013) en door 
Steinberg en Cauffman (1996). 

- Sweeten et al. (2013) beschrijft het belang van 
blootstelling aan antisociale personen en 
antisociale groepsdruk als sterkste factor in het 
proces van ‘desistance’ (bij dit onderzoek is de 
eigen perceptie van jongeren hierin als maat 
genomen). 

- Een antisociaal persoon gebruikt een 
referentiekader van verwachtingen van een 
gevoelig of weerbaar persoon in het zoeken 
van toenadering. Verschillen tussen de 
gepercipieerde leeftijd, en de hieruit volgende 
verwachting van cognitief en sociaal-
emotioneel vermogen bij die leeftijd, kunnen bij 
antisociale personen triggers zijn om 
toenadering te zoeken tot de persoon (Uit 
interview). 
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Name Beschrijving Details 
Opleiding en 
vaardigheden 

Het volgen of hebben afgerond 
van een opleiding, of via 
andere weg opdoen van 
vaardigheden, waarmee 
participatie in de maatschappij 
mogelijk wordt. 

Opleiding en vaardigheden bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
 
Vaardigheden: 
- Taalvaardigheid, 
- Sociale vaardigheden, 
- Planvaardigheid, 
- Lees- en schrijfvaardigheid. 
 
- Er wordt consistent bewijs gevonden voor het 

hebben van weinig verbale vaardigheden en 
betrokken zijn bij criminaliteit (Bonta & 
Andrews, 2017, p.74). 

- Hulp kunnen vragen en zelfcontrole bewaren 
zijn ook onderdeel van vaardigheden (Plaisier 
et al., 2016, p.5) . 

- "Drop outs" hebben een grotere kans om in de 
criminaliteit te komen (Sweeten et al, 2009). 

- Onderdeel van RISc: opleiding levert een 
positieve bijdrage aan het verlagen van 
recidive (Van der Knaap & Alberda, 2009, 
p.48). 

Traumatische 
gebeurtenissen 

Levenservaring met een grote 
negatieve impact op het 
welzijn van de persoon  
(o.a. psychisch trauma). 

Traumatische gebeurtenissen bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Kindermishandeling en het waarnemen van 

mishandeling leidt tot gewelddadige criminele 
handelingen en antisociaal gedrag (Widom  &  
Maxfield, 2001;  Smith,  Ireland  &Thornberry, 
2005;  Showyra & Cocozza, 2006. 

- Finkelhor, 2008; Hussey, Chang,& Kotch, 
2006). 
Mishandeling voor het elfde levensjaar heeft 
een grote relatie met een latere 
gevangenisstraf (Maxfield & Widom 1996) 

- Mannelijke adolescenten in gevangenschap 
hebben vaak een historie van trauma (Erwin et 
al., 2000. 

- McGruder-Johnson, Gleaves, Stock & Finch, 
2000; Scarpa, 2001; Steiner, Garcia & 
Matthews,1997; Vermeiren, 2003). 

Positieve levens-
gebeurtenissen 

Veranderingen in iemands 
leven welke zorgen voor een 
positieve invulling van de dag. 

Positieve levensgebeurtenissen bevat o.a. de 
volgende aspecten: 
- Trouwen kan leiden tot een reductie in de kans 

tot antisociaal handelen. Sampson, Laub, and 
Wimer (2006) vinden ongeveer een kans van 
35% in de reductie van crimineel gedrag. 

- Het krijgen van een kind, vader/moeder 
worden, zorgt voor een verandering in 
tijdsbesteding en identiteit. Gelinkt aan het 
worden van een 'family man' (LeBel et al., 
2008). 
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Name Beschrijving Details 
Betekenisgeving 
(narratieve) identiteit 

Het geven van betekenis aan 
het eigen levensverhaal 
(Maruna, 2001). 

Betekenisgeving (narratieve) identiteit bevat o.a. 
de volgende aspecten: 
- Het is belangrijk voor ex-delinquenten een 

verhaal te hebben om zichzelf, maar ook 
anderen te overtuigen delinquent gedrag 
achter zich te laten (Maruna, 2001; Krechtig & 
Bosker, 2018). 

- Ook wordt betekenisgeving in het 'Good Lives 
Model' gezien als één van de tien primaire 
levensdoelen (Menger, Krechtig & Bosker, 
2018). 

- Het identificeren met een andere rol binnen de 
maatschappij, bijv. 'family man' (LeBel et al., 
2008). 

- "Het lijkt erop dat mannen die de criminaliteit 
weerstonden ook hun identiteit veranderden, 
en dit op zijn beurt hun vooruitzichten en 
gevoel van volwassenheid en 
verantwoordelijkheid beïnvloedde" (Laub & 
Sampson, 2001). 

- Ervaren van stigma. 
Fysieke gezondheid De lichamelijke gezondheid 

van de persoon. Gezondheid 
wordt beïnvloed door de 
omgeving, erfelijke 
eigenschappen en het gedrag 
van de persoon, zoals voeding 
en slaapgewoontes.  

Fysieke gezondheid bevat o.a. de volgende 
aspecten: 
- De lichamelijke gezondheid van de persoon.  
- Gezondheid wordt beïnvloed door de 

omgeving, erfelijke eigenschappen en het 
gedrag van de persoon, zoals voeding en 
slaapgewoontes (RIVM, 2018).  

- Zie ook: relatie van Fysieke gezondheid naar 
Neurofysiologische ontwikkeling. 

Rechtsvervreemding Rechtsvervreemding, 
geloofwaardigheid 
rechtssysteem, gepercipieerde 
procedurele 
onrechtvaardigheid (Menger, 
2018; Mutsaers, 2016, p.78). 

Rechtsvervreemding bevat o.a. de volgende 
aspecten (Hertogh, 2006): 
- Juridische machteloosheid: Het idee hebben in 

de rechtszaak dat er zelf geen invloed op het 
proces is. 

- Juridische onoverzichtelijkheid: Het recht lijkt 
willekeurig, patronen kunnen niet ontdekt of 
herkend worden.  

- Juridische anomie: Schending van het recht 
lijkt eerder de regel dan uitzondering.  
"Volgens de wet is de rechter onpartijdig, maar 
daar is in de praktijk niet iedereen het mee 
eens. Zowel enquêtes uit de jaren zestig als 
meer recente onderzoeken laten zien dat ruim 
40% van de Nederlanders vindt dat de rechter 
met twee maten meet". 

- Juridisch waardeconflict: Het zich niet kunnen 
herkennen in de juridische waarden die in het 
algemeen als waardevol en bindend worden 
ervaren. "Uw rechtstaat is de mijne niet!" 

- Ook benoemd als 'rechtsgevoel'. 
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Name Beschrijving Details 
Perceptie van 
Pakkans 

De perceptie van de kans om 
opgepakt te worden door de 
politie voor een misdrijf. 

Perceptie van pakkans bevat o.a. de volgende 
aspecten (Schreijenberg et al., 2011, De pakkans 
vergroot): 
- Waargenomen anonimiteit in de context. 
- Intensiteit van daadwerkelijke handhaving. 
- De aanwezigheid van afschrikkende personen 

of factoren, bijvoorbeeld: politie, beveiligers, 
camera (Cohen et al, 1979). 

- Verwachte meldingsbereidheid van personen in 
de omgeving, risico om aangegeven te worden 
n.a.v. gedrag. 

 
De "bezorgdheid" om gepakt te worden ten 
opzichte van de juridische consequenties als 
effectief afschrikmiddel zijn nog onduidelijk. 
Voornamelijk op vier punten (Nagin, 2013): 
- Hoe de politie de perceptie van 

aanhoudingskant beïnvloedt. 
- Het verband tussen het afschrikkende effect 

van de dreiging van de straf en het potentieel 
criminogene effect van de ervaring van de 
straf. 

- Het concept van het sanctieregime 
(beschikbare sancties, en hoe en wanneer 
deze toegepast worden). 

- De perceptie van de sanctierisico's (besef van 
het bestaande sanctieregime). 

Goedkeuring 
prosociaal handelen 

Het totale afkeuren en 
goedkeuren van prosociaal 
handelen door pro- en 
antisociale relaties. 

Goedkeuring prosociaal handelen bevat o.a. de 
volgende aspecten:  
- De aanwezigheid van autoriteitspersonen 

verhoogt de drempel om afwijkend/antisociaal 
gedrag te vertonen. De afwezigheid van 
dergelijke personen reduceert de 
mogelijkheden om afwijkend gedrag af te 
keuren. (Osgood et al., 1996, 2004; 
'unstructured socializing', oftewel de 
afwezigheid van autoriteitspersonen, is sterk 
geassocieerd met antisociaal gedrag en 
middelengebruik). 

Delict De kans dat een persoon 
recidiveert. 

Delict bevat o.a. de volgende aspecten: 
- Het proces van desistance wordt gezien als het 

verminderen van de waarschijnlijkheid van 
recidiveren.  

- Als modelvariabel is het gedefinieerd als het 
gevolg van risicovolle situaties en prosociaal 
handelen, waarbij ook een factor van willekeur 
wordt aangenomen (in het model niet expliciet 
weergegeven). Dit kan vervolgens de 
frequentie van recidiveren bepalen waar in de 
desistance literatuur over gesproken wordt: 
“Laub & Sampson’s (2001) assert[…] that 
desistance can involve a decline  in the 
frequency and severity of offending but is not 
limited to the cessation of offending”  (in 
Bersani and Doherty, 2018 p12, emphasis 
ours). 
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B Beschrijving relaties 

Van Naar Polariteit Omschrijving 
# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Positief Hulp ontvangen uit je omgeving zorgt ervoor 
dat je beter positieve levensdoelen voorogen 
kunt krijgen. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Prosociale 
dagbesteding 

Positief Prosociale relaties faciliteren bij het 
participeren in prosociale dagbesteding. 

Prosociale 
dagbesteding 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Positief Door deel te nemen aan prosociale 
dagbesteding leer je mensen kennen die 
mogelijk prosociale relaties worden. 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Stabiel werk Positief Meer persoonlijke effectiviteit laat een 
persoon het belang van werk inzien en zorgt 
ervoor dat het hebben van werk als doel 
makkelijker behaald zal worden.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Gezonde financiele  
situatie 

Negatief Een verslaving kost geld. 

Kwaliteit van 
leefomgeving  

Prosociale 
dagbesteding 

Negatief Een betere leefomgeving geeft over het 
algemeen meer mogelijkheden tot positieve 
dagbesteding.  

Prosociale attitudes Prosociaal handelen  Positief Prosociale attitudes leiden tot meer prosociaal 
handelen. Meer criminele-attitudes leiden tot 
meer antisociaal handelen.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Zelfcontrole Negatief Het onder invloed zijn van drugs zorgt voor 
minder zelf controle. 

Stabiel werk Prosociale 
dagbesteding 

Positief Legaal werk is een vorm van prosociale 
dagbesteding. 

Prosociale attitudes # Antisociale relaties Negatief Bij mensen (willen) horen die aansluiten op je 
attitude (social inclusion). 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Zelfcontrole Positief Het hebben van doelen en het kunnen inzien 
wat deze doelen betekenen in de toekomst 
hebben een positief effect op zelf controle.  

Zelfcontrole Middelengebruik/ 
Verslaving 

Negatief Minder zelf controle zorgt voor het sneller 
kiezen voor drugs wat kan leiden tot een 
(verergerde) verslaving. 

Gezonde financiële 
situatie 

Prosociaal handelen  Positief In een gezonde financiële situatie zitten zorgt 
ervoor dat je geen misdaad hoeft te plegen 
om aan geld te komen wat prosociaal 
handelen stimuleert. 

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Cognitief 
vermogen 

Positief Voor ontwikkeling van cognitief vermogen is 
neurofysiologische ontwikkeling vereist. 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Zelfcontrole Positief Zelf controle als aangeleerd onderdeel. 
Bijvoorbeeld door het gedrag wat ouders laten 
zien. 

Cognitief vermogen Zelfcontrole Positief Een in basis verlaagd cognitief vermogen kan 
ervoor zorgen dat het begrijpen van het 
belang van zelf controle moeilijker is.  

Rekening houden 
met anderen 

Prosociaal handelen  Positief Het inzien van de gevolgen voor anderen van 
jou handelen leidt tot meer prosociaal 
handelen. 
Zie: Monahan et al 2009, 2013.   

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Rekening houden 
met anderen 

Positief Een hoger sociaal emotioneel vermogen kan 
leiden tot een beter begrip en aandacht voor 
anderen in de omgeving.  
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Van Naar Polariteit Omschrijving 
Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Positief Het brein ontwikkelt zich op sociaal 
emotioneel vlak. 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

# Antisociale relaties Negatief Een stabiele en veilige opvoeding draagt bij 
aan de vrienden die je maakt en naar welk 
type persoon je toe trekt.  

Kwaliteit van 
leefomgeving  

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Negatief Een wijk met veel criminaliteit kan met een 
goede opvoeding botsen, druk zetten op de 
ouder-kind relatie, en jongeren aan 
criminaliteit blootstellen (Walters, 2016). 

Zelfcontrole Prosociaal handelen  Positief Het hebben van zelf controle leidt tot het 
vaker kiezen voor prosociaal handelen buiten 
verslaving om. Meer zelf controle zorgt voor 
het voorkomen van antisociale handelingen.  

# Antisociale relaties Afkeuring van 
antisociaal handelen 

Negatief Goedkeuring van crimineel gedrag komt van 
antisociale personen.  

Afkeuring van 
antisociaal handelen 

Prosociale attitudes Positief Prosociale relaties zullen antisociaal gedrag 
eerder afkeuren, wat kan leiden tot een 
aanpassing naar een meer prosociale attitude. 
Van antisociale relaties krijgt men juist niet 
deze afkeuring (eerder goedkeuring op 
antisociaal handelen), wat aanpassing naar 
een meer prosociale attitude moeilijker maakt 
(of juist een meer antisociale attitude 
bevordert). 

Prosociaal handelen  Afkeuring van 
antisociaal handelen 

Negatief Een verandering in prosociale handelingen 
wat gezien wordt door zowel pro-, als 
antisociale relaties, en vervolgens een reactie 
ten gevolg heeft. Minder prosociaal handelen 
kan leiden tot meer afkeuring van prosociale 
relaties. 

Delict verleden Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Negatief Meer delicten in het verleden leidt tot een 
lagere prosociale persoonlijke effectiviteit. 

Instabiele 
huisvesting 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Negatief Geen vaste huisvesting of frequent verhuizen 
maakt het lastig om stabiele relaties (in de 
buurt) op te bouwen. 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Positief Een stabiel en veilig gezin tijdens de 
opvoeding faciliteert het ontstaan van 
prosociale relaties.  

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Positief Beter je doelen voorogen hebben zorgt ervoor 
dat je meer hulp kunt ontvangen uit je 
omgeving. 

Kwaliteit van 
leefomgeving  

# Antisociale relaties Positief Een kansarme wijk geeft meer mogelijkheid 
tot het in contact komen met antisociale 
personen. 

Instabiele 
huisvesting 

Stabiel werk Negatief Bij frequent verhuizen over significante 
afstanden is het aanhouden van werk lastig. 

Instabiele 
huisvesting 

Actuele psychische 
toestand 

Negatief Instabiele huisvesting kan leiden tot een 
verlaagde actuele psychische toestand 
waaronder bijvoorbeeld verhoogede stress 
levels. 

Zelfcontrole Gezonde financiele 
situatie 

Positief Meer zelfcontrole leidt tot het minder snel 
toegeven aan impulsieve uitgaven. 

Gezonde financiële 
situatie 

Instabiele huisvesting Negatief Een gezonde financiële situatie zorgt voor 
meer mogelijkheden op het huren van 
woningen. 

Prosociaal handelen  Instabiele huisvesting Negatief Antisociaal handelen zorgt voor mogelijke 
uitzetting uit de woning. 
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Prosociaal handelen  Stabiel werk Positief Antisociaal handelen stoot werkgevers af. 

Prosociaal handelen zorgt ervoor dat 
werkgevers open staan voor een mogelijk 
contract en de verlenging hiervan.  

Prosociaal handelen  # Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Positief Hoe meer je prosociaal handelt hoe meer 
prosociale relaties er om je heen zullen 
vormen waar je ondersteuning uit kan halen. 

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Prosociaal handelen  Negatief Verslavingsgedrag en de antisociale 
handelingen die het onder invloed zijn met 
zich meebrengen zijn beide vormen van 
antisociaal handelen. 

Prosociaal handelen  Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Positief Eerder gedane prosociale handelingen met 
positieve uitkomst zorgen voor meer 
prosociale persoonlijke effectiviteit. 
Waaronder het geloven in eigen kunnen.  

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Negatief Het achterblijven van neurofysiologische 
ontwikkeling kan zorgen voor levenslange 
psychische en persoonlijkheidsstoornissen. 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Prosociale attitudes Negatief Een antisociale persoonlijkheid verlaagd de 
prosociale attitudes. 

Prosociaal handelen  Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Positief Het prosociaal handelen en het krijgen van 
positieve feedback hierop zorgt voor een 
neurofysiologische ontwikkeling in een 
'positieve' richting. 
Crimineel gedrag leidt tot andere verbindingen 
in de hersenen. 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Positief Een stabiele en veilige opvoeding zorgt voor 
een normale groei van de hersenen door een 
stabiele hormoonhuishouding. 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Actuele psychische 
toestand 

Negatief Langetermijn psychische toestand als basis 
van actuele schommelingen in pyschische 
toestand. 

Actuele psychische 
toestand 

Zelfcontrole Positief Stress, of andere zaken die de psychische 
toestand kunnen verlagen kunnen de grip 
over de zelf controle verlagen.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Kwaliteit van 
leefomgeving  

Positief Geldt voor drugs, omdat drugs illegaal is. Dus 
het gebruik en kopen brengt je in een 
crimineel circuit (Bonta & Andrews, 2017, 
p.161) 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Rekening houden 
met anderen 

Positief Ouders/voogden kunnen een persoon (deels) 
aanleren om aan anderen te denken. 

Cognitief vermogen Gewetens-
ontwikkeling 

Positief Het kunnen begrijpen dat er een vorm van 
rechtsorde, menselijke normen en waarden 
zijn in deze maatschappij. 
En dat deze positief bijdraagt aan onze 
samenleving 

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Gewetens-
ontwikkeling 

Positief Het hebben van een in basis verlaagd 
emotioneel vermogen kan leiden tot minder 
gewetensontwikkeling. 

Fysiologische 
maturiteit 

Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid tegen) 
antisociale personen 

Positief Door er oud uit te zien, maar nog jong te zijn 
kun je gevoeliger zijn voor antisociale 
personen die 'gebruik' van je willen maken.  

Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid 
tegen) antisociale 
personen 

# Antisociale relaties Positief Een combinatie van oud lijken, maar jong 
denken kan meer antisociale personen 
aantrekken.  

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Actuele psychische 
toestand 

Positief Een in basis verlaagd sociaal emotioneel 
vermogen kan de actuele psychische toestand 
in negatieve zin aantasten.  
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Gewetens-
ontwikkeling 

Prosociale attitudes Positief Een vergroot gevoel voor moraliteit en 
rechtsorde leidt tot prosocialere attitude.  

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Instabiele huisvesting Negatief Prosociale relaties en ondersteuning kunnen 
bijdragen aan stabiele huisvesting doordat 
bijvoorbeeld je ouders je weer in huis nemen. 

Prosociale 
dagbesteding 

Opleiding en 
vaardigheden 

Positief Door aan prosociale dagbesteding te doen en 
om te gaan met mensen ontwikkel je 
vaardigheden zoals taal, plannen. 

Opleiding en 
vaardigheden 

Stabiel werk Positief Een hogere opleiding, of opleiding in het 
algemeen zorgt voor meer baan  kansen. 

Traumatische 
gebeurtenissen 

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Negatief Het verliezen van je ouders op jonge leeftijd 
kan een direct effect hebben op de 
ontwikkeling van de hersenen (Op zowel 
cognitief als sociaal emotioneel vermogen of 
kan leiden tot een stoornis). 

Traumatische 
gebeurtenissen 

Actuelepsychische 
toestand 

Negatief Het ervaren van een traumatische gebeurtenis 
kan bijvoorbeeld leiden tot grote stress in de 
uren en maanden erna. 

Positieve levens-
gebeurtenissen 

Actuele psychische 
toestand 

Positief Het krijgen van een kind, maar ook kleinere 
levensgebeurtenissen, zorgen voor een 
verbeterde actuele psychische toestand. 

Positieve levens-
gebeurtenissen 

Prosociale 
dagbesteding 

Positief Bijv. een partner vinden of kind krijgen 
(Minder tijd met je antisociale vrienden 
kunnen doorbrengen). 

Betekenisgeving 
(narratieve) Identiteit 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Positief Meer betekenisgeving leidt tot meer 
prosociale persoonlijke effectiviteit door 
scherper te hebben hoe je leven in te vullen. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Betekenisgeving 
(narratieve) Identiteit 

Positief Zorgzame familiebanden, of het krijgen van 
een kind, kunnen leiden tot meer 
betekenisgeving in het leven.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Actuele psychische 
toestand 

Negatief Het onder invloed zijn van een verslaving 
zorgt voor een directe negatieve impact op de 
actuele psychische toestand.  

Fysieke gezondheid Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Positief - Fysiek niet fit zijn, slaaptekort, stress (en 
eenzaamheid en verdrietigheid) leiden tot 
verlaagde executieve functies, tot het punt 
dat het kan lijken op een stoornis zoals 
ADHD (Diamond, 2013, p.153). 

- Kwaliteit van voeding hangt samen met 
cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties 
(NCJ, 2017; Cohen et al., 2016). 

- Gezondheid in het algemeen, en 
verstoorde stofwisseling in het bijzonder, 
zijn gerelateerd aan een verstoorde 
ontwikkeling van de pre-frontale cortex 
(Van der Gronde et al., 2014). 

Fysieke gezondheid Actuele psychische 
toestand 

Positief Een gezond lichaam vormt de basis voor een 
gezonde geest.  

Actuele psychische 
toestand 

Fysieke gezondheid Positief Stress uit zich ook fysiek lichamelijk 
(gespannen spieren, hoofdpijn, etc.). 

Fysieke gezondheid Prosociale 
dagbesteding 

Positief Zowel fysiek als mentaal (fysiek slecht voelen) 
niet instaat zijn om te participeren in 
prosociale dagbesteding. 

Cognitief vermogen Fysieke gezondheid Positief Het kunnen begrijpen dat goed voor jezelf 
zorgen en hoe je dat kunt doen heeft impact 
op de fysieke gezondheid. 



Bijlage B | 5/7 
 
 
 
 

 

TNO-rapport | TNO 2020 R11168  

 

Van Naar Polariteit Omschrijving 
Middelengebruik/ 
Verslaving 

Fysieke gezondheid Negatief Middelen gebruik, of 
ontwenningsverschijnselen, kan een 
negatieve impact hebben op de fysieke 
gezondheid.  

Fysieke gezondheid Stabiel werk Positief Fysiek niet instaat zijn om te werken leidt tot 
een kleinere baan keuze. Hieronder valt ook 
onder fysiek niet in staat zijn om te werken 
door mentale toestand.  

Cognitief vermogen Opleiding en 
vaardigheden 

Positief Een hoger cognitief vermogen leidt over het 
algemeen tot de mogelijkheden om een hoger 
opleidingsniveau te verkrijgen. 

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Opleiding en 
vaardigheden 

Positief Een hoger sociaal-emotioneel vermogen zorgt 
voor een betere samenwerking gedurende 
een opleiding of werk en het verder 
ontwikkelen van (sociale) vaardigheden. 

Opleiding en 
vaardigheden 

Prosociale 
dagbesteding 

Positief Opleiding is onderdeel van prosociale 
dagbesteding. 
 
Door het spreken van de Nederlandse taal 
kunnen er makkelijker prosociale relaties 
gelegd worden in een breder gedeelte van de 
samenleving. 

Stabiel werk Gezonde financiele 
situatie 

Positief Werk is de belangrijkste bron voor inkomsten 
en financiele stabiliteit. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Gezonde financiele 
situatie 

Positief Partner, vrienden en familie kunnen financieel 
ondersteunen. 

Rekening houden 
met anderen 

Prosociale oriëntatie 
op de toekomst 

Positief Je denkt na over de prosociale relaties die je 
in de toekomst in je omgeving zou willen 
hebben. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Negatief Een positief rolmodel kan voor mentale rust 
en stabiliteit zorgen. Bij gebrek aan een 
positief rolmodel kan leiden tot het verkeerd 
leren handelen in 'moeilijke' situaties.  

Prosociale attitudes # Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Positief Bij mensen (willen) horen die aansluiten op je 
attitude (social inclusion). 

Prosociaal handelen  # Antisociale relaties Negatief Hoe minder je prosociaal handelt hoe meer 
antisociale relaties er om je heen zullen 
vormen. 

Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid 
tegen) antisociale 
personen 

Prosociaal handelen  Negatief Minder goed kunnen omgaan met groepsdruk 
kan zorgen voor meer antisociaal gedrag. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Afkeuring van 
antisociaal handelen 

Positief Afkeuring van crimineel gedrag komt van 
prosociale relaties. 

Gewetens-
ontwikkeling 

Zelfcontrole Positief Een verantwoordelijkheidsgevoel zorgt ervoor 
dat je antisociale 'daden' worden onderdrukt.  

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Gewetens-
ontwikkeling 

Negatief Een antisociale persoonlijkheid kan 
gewetensontwikkeling tegenwerken. 

Actuele psychische 
toestand 

Gewetens-
ontwikkeling 

Positief Onderhevig zijn aan grote stress kan leiden 
tot een verlies in gewetensontwikkeling. 

Gewetens-
ontwikkeling 

Actuele psychische 
toestand 

Negatief Meer gewetensontwikkeling heeft een negatief 
effect op de actuele psychische toestand door 
meer begrip van de omgeving. 
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# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Stabiele en veilige 
opvoeding 

Positief Prosociale relaties, bijvoorbeeld ouders, 
zorgen voor een stabiele en veiligere 
opvoeding. 

Cognitief vermogen Rechtsvervreemding Negatief Een hoger cognitief vermogen kan leiden tot 
meer begrip voor de rechtsorde waardoor 
minder snel rechtsverveemding zal optreden. 

Rechtsvervreemding Gewetens-
ontwikkeling 

Negatief Rechtsvervreemding wordt gezien als 
onderdeel van gewetensontwikkeling 
minder rechtsvervreemding zorgt voor meer 
gewetensontwikkeling. 

# Prosociale relaties, 
ondersteuning, en 
rolmodellen 

Goedkeuring 
prosociaal handelen 

Positief Goedkeuring komt van prosociale relaties. 

Prosociaal handelen  Goedkeuring 
prosociaal handelen 

Positief Het waarnemen van de prosociale 
handelingen door prosociale relaties. 
 
Vaker prosociaal handelen kan leiden tot 
meer goedkeuring van dit prosociale gedrag. 

# Antisociale relaties Goedkeuring 
prosociaal handelen 

Negatief Afkeuring van prosociaal handelen door 
antisociale relaties. 

Goedkeuring 
prosociaal handelen 

Prosociale attitudes Positief Prosociaal handelen zorgt voor een positieve 
verandering in de attitudes na de sociale 
controle (complimenten) van de omgeving. 

Opleiding en 
vaardigheden 

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Positief Het volgen van een opleiding of het leren van 
vaardigheden stimuleert het 
neurofysiologische ontwikkeling. 

Sociaal-emotioneel 
vermogen 

Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid tegen) 
antisociale personen 

Negatief Een onderontwikkeld sociaal emotioneel 
vermogen ten opzichte van leeftijd zorgt 
ervoor dat je gevoeliger bent en minder 
weerbaar tegen antisociale personen.  

Cognitief vermogen Gevoeligheid voor 
(weerbaarheid tegen) 
antisociale personen 

Negatief Een onderontwikkeld cognitief vermogen ten 
opzichte van leeftijd zorgt ervoor dat je 
gevoeliger bent en minder weerbaar tegen 
antisociale personen.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Psychische stoornis 
(langetermijn) 

Positief Veelvuldig middelen gebruik kan leiden tot 
psychische stoornissen.  

Stabiel werk Actuele psychische 
toestand 

Positief Stabiel werk geeft rust in het dagelijks leven.  

Middelengebruik/ 
Verslaving 

Neurofysiologische 
ontwikkeling 

Negatief Het onder invloed zijn van drugs (ook drank) 
heeft een negatief effect op de ontwikkeling 
van het brein.  

Betekenisgeving 
(narratieve) Identiteit 

Prosociale attitudes Positief Een positief doel in het leven verandert 
automatisch de attitude van een persoon. 

Prosociaal handelen  Delict Negatief Prosociaal handelen leidt tot minder 
delictpleging. 

Delict Delict verleden Positief Het delict verleden is de verzameling van 
historische delicten van het individu.  

Kwaliteit van 
leefomgeving  

# Risicovolle situaties Positief Hoe kansarmer de wijk hoe meer risicovolle 
situaties ontstaan.  

# Antisociale relaties # Risicovolle situaties Positief Hoe meer antisociale relaties in de omgeving 
van een persoon hoe meer risicovolle situaties 
kunnen ontstaan door de mogelijkheid van 
meer "triggers" en/of groepsdruk.  

# Risicovolle 
situaties 

Delict Positief Hoe meer risicovolle situaties (gelegenheid) 
hoe meer kans tot de mogelijkheid van een 
delict.  

Perceptie van 
Pakkans 

Delict Negatief Een betere perceptie van de pakkans verkleint 
het plegen van een delict. 
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Cognitief vermogen Perceptie van 

Pakkans 
Positief Een hoger cognitief vermogen leidt tot een 

betere perceptie van de pakkans. 
Prosociaal handelen  # Risicovolle situaties Negatief Vaker prosociaal handelen leidt tot minder 

risicovolle situaties. 
Delict verleden Perceptie van 

Pakkans 
Positief Het hebben gepleegd van meer delicten geeft 

een beter overzicht van de perceptie van 
pakkans van een specifiek delict. 

Delict verleden Rechtsvervreemding Positief Een gevoel van rechterlijke machteloosheid of 
willekeur kan ontstaan naar aanleiding van 
rechtsprocedures op delicten uit het verleden. 
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De volgende personen hebben deelgenomen aan één of meerdere GMB-sessies: 
 
Deelnemer Organisatie 
H.M.J. Ezendam  
G.G.M Weijters  
J. de Waard 
A. Jorna 
G. Mol 
R. Dosen 
A.C. Buisman-de Wit 
I. van den Bosch 
J. Plaisier 
P.M. Schuyt 
A. Németh 
E. Rodermond 
J.V.O.R. Doehkie 
M. Nooteboom 
A. Andreas 

JENV 
WODC 
JENV 
JENV/DJI 
Reclassering 
JENV 
JENV 
JENV 
MPCT 
Universiteit Leiden 
Saxion Hogeschool 
UVA, Koers & Kansen 
Universiteit Leiden 
JENV 
Reclassering 
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