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Voorwoord

Het traditionele in de media overheersende beeld van de criminele verslaafde
veelpleger is dat zijn of haar criminele carrière vooral gedomineerd wordt
door vermogensmisdrijven en een enkel geweldsmisdrijf. Sinds enige jaren
wordt er ook gesproken over de ‘nieuwe veelpleger’, waarbij het vooral zou
gaan om zwaardere en ernstiger vormen van geweld. Hoewel we al veel
weten over de mate waarin de traditionele draaideurcriminelen met politie
en justitie in aanraking komen, is de kennis over de typen misdrijven die ze in
hun ‘carrière’ plegen, en hoe het zit met de ‘specialisatie’ van veelplegers in
bepaalde typen misdrijven, nog beperkt. Voor de opsporing en het beleid is
het júíst relevant te weten of veelplegers zich beperken tot een of enkele
typen misdrijven in hun carrière (specialisten), of dat ze allerlei soorten mis-
drijven plegen (generalisten). De ene groep vraagt immers om meer speci-
fieke ingrepen, terwijl meer algemene aanpakken bij de tweede groep van
belang zijn.
Niet alleen vanuit beleidsgezichtspunt is deze studie relevant, ook vanuit
wetenschappelijk gezichtspunt. In deze studie hebben de onderzoekers de
criminele carrièrepatronen van veelplegers uiteengerafeld door gebruik te
maken van een nieuwe analysetechniek. Wat de bevindingen betreft blijken
de voorkeuren over hun ‘carrière’ voor bepaalde typen misdrijven te veran-
deren, waarbij er groepen veelplegers zijn die zich uiteindelijk meer richten
op verkeersmisdrijven en andere juist meer op agressiegerelateerde misdrij-
ven. Daarnaast is er ‘de bekende veelpleger’, waarbij vermogenscriminaliteit
nog altijd het nummer één misdrijf is.
Mede namens de onderzoekers wil ik op deze plaats de voorzitter en leden
van de begeleidingscommissie, respectievelijk prof. dr. Henk Elffers,
drs. Isabelle Cornelis, dr. Maarten Koeter en dr. Bouke Wartna, danken voor
hun waardevolle input tijdens de looptijd van dit onderzoek. Ook de deel-
nemers aan de discussieronde over het onderzoek in mei 2013, afkomstig van
de Nationale Politie Academie en het Landelijk programma Aanpak geweld
van de Nederlandse Politie, zij op deze plaats dankgezegd.

Prof. dr. F.L. Leeuw
directeur WODC
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Samenvatting

De aandacht voor veelplegers ligt zowel beleidsmatig als wetenschappelijk
vooral bij de frequentie waarmee deze daders misdrijven plegen. Dat is niet
gek, want veelplegers, ook wel stelselmatige daders, draaideurcriminelen of
‘routiniers’ genoemd, staan erom bekend dat ze veel en vaak delicten plegen
en daarvoor met politie en justitie in aanraking komen. Het gaat dan vooral
om vermogensdelicten en openbare-ordefeiten, hoewel ook geweldsdelicten
door deze groep niet geschuwd worden. Veelplegers bezorgen de samen-
leving veel overlast. In beleid en wetenschap is beperkt aandacht voor de
aard van het criminele gedrag van veelplegers over hun hele carrière.
In deze studie onderzoeken we of veelplegers zich al dan niet specialiseren in
bepaalde typen misdrijven waarvoor ze met justitie in aanraking komen.
Tevens gaan we na in hoeverre ze switchen tussen typen misdrijven en of er
in hun carrières patronen van switchen zijn te onderscheiden. Ook kijken we
of er binnen de groep van veelplegers subgroepen zijn te onderscheiden met
vergelijkbare patronen. We richten onze aandacht specifiek op de zeer actieve
veelpleger.
De vraag naar specialisatie of veelzijdigheid onder veelplegers is zowel voor
de opsporing als voor de (beleidsmatige) aanpak van deze groep daders om
verschillende redenen relevant. Ten eerste kan dergelijk inzicht het beleid ten
aanzien van deze groep verbeteren door het inzetten van selectieve interven-
ties en behandelingen. In het geval veelplegers veelzijdig zijn in hun
delictpatroon, is het te verwachten dat de oorzaak van het ene type delict ver-
gelijkbaar is met die van het andere type. In dat geval liggen algemene inter-
venties ongeacht het gepleegde misdrijf voor de hand. Als er juist sprake is
van specialisatie, dan is het denkbaar dat er verschillen zijn in achterliggende
oorzaken tussen verschillende groepen specialisten. Dit vraagt dan juist weer
om gerichte interventies. Ten tweede kan inzicht in de mate van specialisatie
behulpzaam zijn bij opsporing en risico-inschattingen van herhalingsgedrag
nauwkeuriger maken. Voorspelbare patronen in de aard van de in het verle-
den gepleegde delicten zouden de kans op herhalingsgedrag van soortgelijke
patronen in de toekomst kunnen versterken.

De centrale vraagstelling in het onderzoek is: In hoeverre specialiseren zeer
actieve veelplegers zich in hun criminele carrière naar type misdrijf, zijn
daarin patronen te ontdekken en zijn er subtypen veelplegers met vergelijkbare
criminele-carrièrepatronen?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we eerst een literatuurstudie uitge-
voerd en vervolgens een empirisch onderzoek waarbij gegevens zijn gebruikt
van het cohort zeer actieve veelplegers uit 2008. De informatie is afkomstig
uit de Monitor Veelplegers.

Internationale studies laten vooralsnog geen eenduidige conclusie toe over
de mate waarin hoogfrequente daders in hun criminele carrière specialise-



ren. Er lijkt sprake van enige specialisatie binnen de grote domeinen van
geweld of vermogenscriminaliteit, maar daarbinnen switchen daders tussen
diverse typen criminaliteit. Er zijn verschillen gevonden in specialisatie
tussen dadergroepen (geweld, laag- en hoogfrequente plegers) en leeftijds-
groepen. Sommige studies wijzen erop dat afhankelijk van de periode waar-
over in een criminele carrière wordt gekeken er al dan niet sprake is van spe-
cialisatie: in de loop van hun criminele carrière gaan daders meer switchen
tussen verschillende typen delicten. In hoeverre er patronen zijn te herken-
nen in de wijze van switchen tussen verschillende typen delicten is onbe-
kend. Een belangrijke reden voor de verschillen tussen empirische studies
betreft de gebruikte methoden van onderzoek. Verschillen in operationalise-
ring, eenheid van analyse en analysetechniek lijken een belangrijke oorzaak
waardoor er geen eenduidige conclusies kunnen worden getrokken. In de
literatuur wordt dan ook aangeraden om bij het analyseren van specialisatie
gebruik te maken van diverse technieken naast elkaar.

Methode

Voor dit onderzoek is het cohort van alle zeer actieve volwassen veelplegers
(ZAVP’s) in 2008 gebruikt. Van deze groep zijn de HKS-gegevens, insluitings-
gegevens, reclasseringsgegevens, RISc en strafrechtelijke gegevens
gekoppeld. De analyse-eenheid is het misdrijf zoals het is genoteerd op de
dagvaarding. Deze misdrijven zijn gesorteerd naar pleegdatum per persoon,
resulterend in een sequentie van misdrijven per persoon. Deze misdrijf-
sequenties zijn geanalyseerd met klassieke analysemethoden uit de crimino-
logie voor delictspecialisatie. Daarnaast zijn de sequenties ook nog geanaly-
seerd met sequentieanalyse, een exploratieve data-analysemethode
oorspronkelijk afkomstig uit de genetica. Om subgroepen te ontdekken zijn
de misdrijfsequenties in gelijkende groepen ingedeeld door middel van clus-
teranalyse. De clustering is gebaseerd op gelijkenissen tussen de misdrijf-
sequenties. Vervolgens worden van de gevonden clusters de achtergrondken-
merken vergeleken.

Resultaten

Ten eerste zijn we voor de totale groep van ZAVP’s nagegaan in welke mate er
sprake is van specialisatie, waarin en welke patronen er zijn te ontdekken in
de opeenvolgende misdrijven waarvoor ze in hun carrières met politie en jus-
titie in aanraking kwamen. Uit de analyses naar de mate van specialisatie/
veelzijdigheid en de sequenties van criminele carrières van de totale groep
ZAVP’s uit 2008 blijkt het volgende:

12 Veelplegers: specialisten of niet?



– Op groepsniveau is slechts in beperkte mate sprake van specialisatie
(zoals gemeten met de Forward Specialization Coefficient (FSC)). Als de
veelplegers specialiseren, dan doen ze dat in sterke mate in vermogens-
misdrijven zonder geweld. Ook is er enige mate van specialisatie in
andere typen misdrijven, waarvan de belangrijkste verkeersmisdrijven en
openbare-ordemisdrijven en vernielingen betreffen.

– Bij het merendeel van de ZAVP’s blijkt dat in hun individuele criminele
carrières sprake is van veelzijdigheid in typen misdrijven waarvoor ze zijn
vervolgd (zoals gemeten met de diversiteitscoëfficiënt). We zien echter
veel variatie, wat betekent dat bij een deel van de ZAVP’s toch ook sprake
is van enige mate van specialisatie.

– De sequenties laten zien dat ZAVP’s in hun carrières vaak switchen tussen
typen misdrijf waarvoor ze worden vervolgd. We zien echter ook langere
subsequenties van gelijksoortige misdrijven, met name vermogens-
misdrijven zonder geweld. Deze misdrijven worden vaak in reeksen ach-
ter elkaar gepleegd. Een dergelijk patroon is ook te zien bij verkeers- en
geweldsmisdrijven.

– Uit de dwarsdoorsnedes van de criminele-carrièresequenties blijkt dat
het type misdrijf dat het meeste voorkomt over de hele carrière vermo-
gensmisdrijven zonder geweld is en dat naarmate de sequenties langer
zijn dit aandeel groter wordt.

– De gemiddelde sequentielengte van de veelplegers omvat 53 misdrijven.
Ze plegen gemiddeld 5 verschillende typen misdrijven over hun geregis-
treerde carrière. Als we de sequenties van de veelplegers onderling verge-
lijkbaar maken (normaliseren), dan blijkt dat er gemiddeld in 4 op de
10 keer geswitcht wordt tussen typen misdrijven. In reeksen van opeen-
volgende misdrijven van de ZAVP’s blijkt dat er gemiddeld achtereenvol-
gens 3,2 soortgelijke misdrijven gepleegd worden.

– Tot slot suggereert de sequentieanalyse over het totale cohort van veel-
plegers uit 2008 dat er clusters van veelplegers zijn met vergelijkbare
sequenties.

Clusteranalyses lieten zien dat op basis van de aard van hun misdrijf-
sequenties in de hele geregistreerde criminele carrière vijf clusters van zeer
actieve veelplegers waren te onderscheiden binnen de totale groep uit 2008.
Deze vijf clusters onderscheidden zich tevens duidelijk op andere criminele
carrièrekenmerken, hun achtergronden en wat betreft hun verslavings- en
psychische problematiek en wat betreft problemen in opleiding en arbeids-
positie. De analyses wijzen erop dat er binnen de groep veelplegers een grote
mate van variatie is in de mate van specialisatie in misdrijven die ze plegen in
hun carrière en in de misdrijfpatronen die ze laten zien. Ook nu geldt weer
dat volledige specialisatie in de carrière nauwelijks voorkomt, maar dat er wel
bepaalde patronen in de opeenvolgende typen misdrijven zijn te onderschei-
den in de carrières. We hebben de volgende vijf clusters gevonden:
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– De uiteindelijke verkeersveelplegers (6,9%). Deze veelplegers komen in
hun carrière naast vermogensmisdrijven zonder geweld ook veelvuldig
voor verkeersmisdrijven met politie en justitie in aanraking. Het meren-
deel van de veelplegers in deze groep is gemiddeld veelzijdig in hun
misdrijvenpatroon. Het aandeel verkeersmisdrijven is hoog en als de car-
rière vordert, neemt dit alleen maar toe, terwijl het aandeel vermogens-
misdrijven zonder geweld juist afneemt. De uiteindelijke verkeersveelple-
gers lijken vooral in het begin van hun carrière veel te switchen, maar
naarmate de carrière vordert, lijken ze juist vaker te worden vervolgd voor
opeenvolgende reeksen van verkeersmisdrijven. In vergelijking met de
veelplegers in de andere vier clusters beginnen de veelplegers relatief laat
met hun carrière en is het een gemiddelde groep wat betreft overige cri-
minele carrièrekenmerken (gemiddelde duur, gemiddeld aantal verschil-
lende misdrijven en gemiddeld in de mate van switchen). Ook wat betreft
hun achtergronden wijken ze af van veelplegers in de andere groepen.
Het gaat overwegend om een groep mannelijke veelplegers uit kleine
gemeenten (minder dan 50.000 inwoners). Ongeveer een derde van de
veelplegers heeft (zo nu en dan) een baan. Ook op andere gebieden func-
tioneren ze relatief goed, met uitzondering van het gebruik van alcohol;
dat wordt ingeschat als problematisch.

– De stereotiepe continuerende vermogensveelplegers (20%). Deze subgroep
voldoet aan het algemene heersende beeld van veelplegers. Ze plegen
hoofdzakelijk vermogensmisdrijven zonder geweld. Desondanks wisselen
ze hun vermogensdelicten regelmatig af met een ander type misdrijf zon-
der een specifiek type. Deze groep heeft een relatief lage startleeftijd en
een zeer lange criminele carrière met veel verschillende typen misdrijven.
Deze groep veelplegers heeft echter wel reeksen van soortgelijke misdrij-
ven achter elkaar, ze blijven als het ware hangen in hetzelfde type mis-
drijf. Deze groep is het meest problematisch volgens de reclasseringsdata
op de gebieden verslaving, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Ook
hebben ze het hoogste percentage werkelozen/arbeidsongeschikten. Ze
komen relatief vaak uit grote en middelgrote steden.

– De snel steeds veelzijdiger wordende veelplegers (24,3%). Deze veelplegers
plegen veel vermogensmisdrijven zonder geweld, maar ook veel vernie-
ling en openbare-ordemisdrijven en geweld. Hoe langer de carrière duurt,
hoe groter het aandeel openbare-ordedelicten en geweld en hoe kleiner
het aandeel vermogensdelicten zonder geweld. Zij hebben relatief de
kortste carrière in vergelijking met de andere clusters, maar laten een
snelle aggregatie van specialistisch naar veelzijdig zien. Wat betreft ach-
tergronden blijken de veelplegers in dit cluster relatief vaak financiële
problemen te hebben maar relatief weinig verslaving. Op de overige pro-
bleemgebieden zijn deze veelplegers gemiddeld. Verder heeft dit cluster
het laagste percentage autochtonen.
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– De langzaam steeds veelzijdiger wordende veelplegers (23,3%). Wat betreft
de verdeling van misdrijven over hun carrière lijken de veelplegers in dit
cluster meer op de voorgaande twee clusters. Het aandeel vermogens-
misdrijven zonder geweld is echter wat groter. Een ander verschil is dat
het aandeel vermogensmisdrijven zonder geweld en geweld groter is aan
het einde van de sequentie bij dit cluster. De problematiek van deze groep
veelplegers zit tussen die van de veelplegers in de andere clusters in.

– De blijvend agressieve veelplegers (25,5%). De veelplegers in dit cluster lij-
ken zich in hun carrière sterker dan de veelplegers in de andere clusters te
richten op agressiegerelateerde misdrijven, namelijk geweld en openbare-
orde- en vernielingsmisdrijven. Deze twee typen misdrijven blijken ook in
de tijd vaak na elkaar voor te komen. Het cluster heeft het hoogste per-
centage personen van overig niet-westerse afkomst en overig niet-westers
geborenen. Relatie- en psychische problematiek is het meest prevalent in
deze groep en ze wonen relatief het vaakst van alle clusters in kleine
gemeenten van 10.000 tot 25.000 inwoners.

Slot

Uit theorie en empirisch onderzoek blijkt weinig eenduidigheid over speciali-
satie of veelzijdigheid van daders in de typen delicten die ze in hun carrière
plegen. Uit dit onderzoek blijkt dat als we naar de patronen van opeenvol-
gende misdrijven in de criminele carrières van zeer actieve veelplegers kijken,
er verschillende subgroepen zijn te onderscheiden. Sommige veelplegers
specialiseren zich meer dan andere. Ook vindt er bij sommige veelplegers een
ontwikkeling plaats in de mate van specialisatie over de criminele carrière,
van vooral veelzijdig naar meer specialisatie of juist omgekeerd.
In de complete groep van zeer actieve volwassen veelplegers is een aantal
profielen gevonden dat afwijkt van het ‘klassieke’ beeld van de veelpleger die
bijna alleen maar vermogensmisdrijven zonder geweld pleegt. We vonden
ook veelplegers die zich in de loop van hun carrière steeds meer, hoewel niet
uitsluitend, gingen richten op verkeersmisdrijven. Daarnaast vonden we ook
veelplegers met een sterke focus op agressiegerelateerde misdrijven, zoals
geweldsmisdrijven en vernielingen en openbare-ordemisdrijven. Maar ook
binnen de groep van klassieke veelplegers die in hun carrière toch vooral veel
vermogensmisdrijven plegen, zijn subgroepen gevonden. Sommige veel-
plegers bleken al snel in hun carrière een veelzijdig misdrijvenpatroon te krij-
gen, terwijl andere veelplegers zich juist langzaamaan ontwikkelden tot veel-
zijdige plegers. Ook op achtergrondkenmerken bleken de gevonden groepen
te verschillen.
Kortom, de groep veelplegers blijkt uiteindelijk dus minder homogeen in de
mate van specialisatie of veelzijdigheid dan op basis van eerdere bevindingen
en het heersende beeld kan worden aangenomen. Mogelijk bieden deze
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resultaten aanknopingspunten voor aanpassing van de aanpak van veelple-
gers die meer wordt toegespitst op subtypen die niet aan dit beeld voldoen,
zowel in de opsporing als wat betreft de interventies die ze krijgen opgelegd.
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1 Inleiding

Het vergroten van de veiligheid in Nederland is een van de kernpunten van
het huidige kabinetsbeleid. Dit wil men onder meer bereiken door een ste-
vige en directe aanpak van daders van criminaliteit en overlast. Dader-
groepen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit hebben hierbij de
prioriteit. Al sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is er, eerst lokaal
en later ook landelijk, specifieke aandacht voor een relatief kleine groep
daders waarvan bekend is dat ze onevenredig veel criminaliteit plegen en een
lange criminele carrière achter de rug hebben. Deze groep daders werd
bekend onder de noemers ‘stelselmatige daders’ (Ministerie van Justitie,
1990), ‘harde kern criminele drugsverslaafden’, ‘draaideurcriminelen’ of ‘rou-
tiniers’ (Sprinkhuizen & Van Oosterwijk, 1996). Sinds 2000 worden ze ‘veel-
plegers’ genoemd (Abrio, 2000). Veelplegers plegen veel en vaak delicten en
doen dat al vele jaren in hun levensloop. Ze bezorgen door een hoge frequen-
tie van het plegen van delicten de samenleving veel overlast (Ministerie van
Justitie, 2003). Het gaat onder andere om winkeldiefstal, diefstal uit wonin-
gen of auto’s, diefstal van fietsen, openbare-ordedelicten en vernielingen,
maar ook geweldsdelicten worden niet geschuwd.

Veelplegers staan erom bekend dat ze veel en vaak delicten plegen en daar-
voor ook vaak met politie en justitie in aanraking komen. Minder bekend is in
hoeverre veelplegers nu steeds dezelfde typen delicten plegen en of ze vaak
switchen tussen verschillende typen delicten. En als ze zouden switchen,
doen ze dat dan telkens tussen dezelfde typen misdrijven of plegen ze wille-
keurig allerlei typen? Als er sprake zou zijn van specialisatie in specifieke
patronen van het plegen van delicten bij veelplegers, of als er subgroepen
zouden zijn die zich specialiseren, dan kan het beleid ten aanzien van deze
groep verbeteren door selectieve interventies en behandelingen (Tracy &
Kempf-Leonard, 1996). In het geval binnen de groep veelplegers subgroepen
zijn die zich in hun carrière specialiseren in bepaalde typen delicten of in
specifieke typen delictpatronen, dan is te verwachten dat de mogelijke oorza-
ken van hun gedrag anders zijn dan bij andere groepen veelplegers en dat er
ook sprake is van een specifieke clustering van problemen. Patronen in speci-
alisatie vragen om specifieke verklaringen en specifieke interventies. Als er
onder de veelplegers géén specialisatie in gepleegde delicten of in delictpa-
tronen in hun criminele carrière is, dan kan worden verwacht dat de oorza-
ken van het ene type criminaliteit gelijk zijn aan de oorzaken van het andere
type (Piquero, 2000). Dit betekent ook dat een algemene interventie zou vol-
staan voor alle typen crimineel gedrag (Lynam et al., 2004; Piquero, 2000;
Tracy & Kempf-Leonard, 1996).

In deze studie onderzoeken we de mate waarin veelplegers in hun carrière
zich specialiseren in bepaalde typen (geregistreerde) delicten, of dat ze juist
veel switchen, en of er zich in hun carrière mogelijk patronen voordoen in de
typen delicten die ze plegen. In dit eerste hoofdstuk bespreken we eerst kort



de beleidscontext. Vervolgens komen onze onderzoeksvragen aan de orde en
volgt een leeswijzer.

1.1 Veelplegers en beleid

De landelijke beleidsaandacht voor veelplegers is aan het begin van de 21ste
eeuw vooral gevoed vanuit de gedachte dat het terugdringen van de recidive
van veelplegers een belangrijk reducerend effect zou hebben op de totale
omvang van de criminaliteit (Ministeries van Justitie en BZK, 2001). Hoe
groot het verwachte effect zou zijn, werd niet duidelijk omdat er verschil-
lende cijfers de ronde deden over de oververtegenwoordiging van veelplegers
in de (door de politie geregistreerde) criminaliteit (zie Ferwerda et al., 2003;
Grapendaal & Van Tilburg, 2002; Meijer et al., 2002). Dit kwam onder meer
omdat de verschillende studies andere omschrijvingen van veelplegers, ver-
schillende bronnen en andere methoden om hun aandeel in de criminaliteit
te berekenen gebruikten (Ferwerda et al., 2003; Grapendaal & Van Tilburg,
2002). De veelplegers die men beleidsmatig voor ogen had, waren die ver-
dachten tegen wie in hun hele criminele carrière meer dan tien processen-
verbaal zijn opgemaakt omdat ze verdacht zijn van het plegen van een mis-
drijf (Grapendaal & Van Tilburg, 2002; Ministeries van Justitie en BZK, 2001).
De omvang van deze groep veelplegers werd jaarlijks geschat op circa 18.000
à 19.000 personen. Op basis van politieregistraties bleek hun oververtegen-
woordiging in de geregistreerde criminaliteit te variëren tussen een factor 1,4
en 4,0 (Grapendaal & Van Tilburg, 2002). De door politie en justitie geregis-
treerde criminaliteit is echter een onderschatting van de werkelijke criminali-
teit (Farrington et al., 2007; Kerckvoorde, 1995; Koeter, 2004). In hoeverre de
veelplegers oververtegenwoordigd zijn in de werkelijke criminaliteit is niet
bekend.

Zeer actieve veelplegers
Omdat de Minister van Justitie het in 2003 ondoenlijk achtte om specifiek en
intensief beleid te richten op de hele groep veelplegers is de landelijke aan-
pak verlegd naar de zeer actieve veelplegers (ZAVP’s). Beoogd wordt die
daders aan te pakken die in het recente verleden het meest frequent delicten
hebben gepleegd (Ministerie van Justitie, 2003). Een ZAVP is gedefinieerd als
een verdachte tegen wie in de voorafgaande vijf jaar meer dan tien proces-
sen-verbaal zijn opgemaakt waarvan ten minste één in het meest recente
jaar.1

Om de jaarlijkse ontwikkelingen in het aantal ZAVP’s te kunnen volgen, is
door het WODC de Veelplegersmonitor ontwikkeld (Tollenaar et al., 2007).

1 Deze definitie is bepaald in het justitiële beleid ten aanzien van meerderjarige veelplegers (18 jaar en ouder).
De definitie is ook opgenomen in de landelijke politieregistratie van verdachten (het landelijk Herkennings-
dienstsysteem, HKS).
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Daarin is de beleidsomschrijving van de ZAVP overgenomen zodat dezelfde
groep verdachten kon worden gevolgd als degenen op wie het beleid zich
richt. Uit de meest recente gegevens van de Veelplegersmonitor (Tollenaar &
Van der Laan, 2012) blijkt dat in de periode 2003-2009 de ZAVP’s jaarlijks tus-
sen de 2,6% en 3,1% van de totale populatie van verdachten uitmaken en dat
ze verantwoordelijk zijn voor 6,4% tot 10% van het totale aantal processen-
verbaal dat in een bepaald jaar tegen verdachten is opgemaakt. In de geregis-
treerde criminaliteit van verdachten zijn ZAVP’s dus oververtegenwoordigd
met een factor tussen de 2,5 en 3,2.

Persoonsgerichte aanpak en een criminele-carrièreperspectief
Met de persoonsgerichte aanpak van veelplegers is ook beleidsmatig aan-
dacht gekomen voor de criminele carrière van actieve veelplegers. ZAVP’s
staan in de belangstelling omdat ze gedurende geruime tijd in hun criminele
carrière veel delicten plegen en daarvoor in aanraking komen met de politie
en/of justitie. De frequentie van plegen over de criminele carrière is een van
de centrale dimensies in het (inter)nationale criminele-carrièreonderzoek
(Blokland, 2005; Blumstein et al., 1986; Piquero et al., 2003). In de internatio-
nale literatuur is daarnaast ook aandacht voor de vraag in hoeverre er specia-
lisatie is in gepleegde delicten in iemands criminele carrière (Nieuwbeerta et
al., 2011; Piquero et al., 2003). Specialisatie heeft betrekking op de neiging
van daders om opeenvolgend dezelfde typen delicten te plegen of opeenvol-
gend dezelfde typen delictpatronen te laten zien. Veelzijdigheid wijst op het
plegen van verschillende typen delicten in een criminele carrière (Cohen,
1986, p. 366).

In beleidsaandacht voor de criminele carrière van de groep ZAVP’s ligt de
aandacht vooral op de frequentie van plegen. De ZAVP’s worden, wat betreft
hun criminele carrière en de aard van hun criminele gedrag (type delicten),
in het justitiële beleid vooral als een homogene groep gezien die veel delicten
pleegt. Het klassieke beeld van de veelpleger is dat van de verslaafde junk die
zich vooral toelegt op het plegen van vermogensdelicten zoals auto-inbraak
of winkeldiefstal om de verkregen buit weer te kunnen verkopen zodat er
geld is voor nieuwe drugs. Als er al subgroepen worden onderscheiden, dan is
de gebruikelijke tweedeling die van de (vooral aan harddrugs) verslaafde en
de niet-verslaafde veelpleger (zie bijvoorbeeld Borghouts van de Pas &
Moors, 2005; Jacobs & Essers, 2003). De eerste groep zou zich vooral kenmer-
ken door het plegen van veel inbraken en de aanwezigheid van psychische
problematiek. De veelplegers in de tweede groep plegen meerdere typen
delicten, maar lijken wat betreft psychosociale problematiek beter af.
Het veelplegersbeleid lijkt tot nu vooral gericht op de kansloze, al dan niet
verslaafde veelpleger die hoofdzakelijk vermogenscriminaliteit pleegt, terwijl
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het ook relevant is te weten of er binnen de groep ZAVP’s subgroepen zijn te
ontdekken waarvoor specifiekere maatregelen nodig zijn.2

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

In deze studie onderzoeken we de mate waarin er sprake is van specialisatie
in bepaalde typen misdrijven bij zeer actieve veelplegers. Dat wil zeggen we
onderzoeken of en in hoeverre veelplegers in hun criminele carrière achter-
eenvolgens soortgelijke typen misdrijven plegen. Daarnaast onderzoeken we
of er in de opeenvolging van delicten patronen te ontdekken zijn. De centrale
vraag in deze studie luidt:

In hoeverre specialiseren zeer actieve veelplegers zich in hun criminele carrière
naar type misdrijf, zijn daarin patronen te ontdekken en zijn er subtypen veel-
plegers met vergelijkbare criminele-carrièrepatronen?
 
We hebben onze centrale vraag in de volgende vier onderzoeksvragen opge-
deeld:
– In hoeverre specialiseren zeer actieve veelplegers zich in bepaalde typen

misdrijven?
– Welke patronen zijn er in de opeenvolgende typen misdrijven in straf-

zaken van veelplegers?
– Zijn er op basis van misdrijfpatronen subgroepen van zeer actieve veel-

plegers te ontdekken?
– In hoeverre verschillen de subgroepen van zeer actieve veelplegers op cri-

minele-carrièrekenmerken, achtergrondkenmerken en probleem-
gebieden?

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een verkenning gegeven van theorieën over specialisa-
tie en de tegenpool daarvan, veelzijdigheid.3 Tevens bespreken we empiri-
sche bevindingen uit de literatuur zonder daarbij uitputtend te zijn. Vervol-
gens beschrijven we in hoofdstuk 3 de methode van ons empirisch onder-
zoek. We gaan in op enkele bekende methodologische strategieën om de
mate van specialisatie te meten en introduceren een uit de genetica afkom-

2 Met name in de opsporing is er al sinds enkele jaren volop belangstelling voor de Nieuwe veelplegers, die
‘jonger, sluwer en gewelddadiger’ zijn (korpschef Frank Paauw in Nu.nl 3 januari 2012) en aan de ‘buitenkant
niet te herkennen zijn’ omdat ze vooral anoniem over straat lopen maar wel in groepsverband opereren en
relatief jonger zijn dan de oude bekende veelplegers (Rensen, 2010).

3 In de literatuur gaat het bij specialisatie om daders die in hun carrière opeenvolgend soortgelijke misdrijven
plegen, misdrijven binnen hetzelfde domein of misdrijven plegen waaraan soortgelijke motieven ten grondslag
liggen. De tegenpool hiervan is het achtereenvolgens plegen van vele soorten of typen misdrijven. Men
spreekt dan over veelzijdigheid (‘versatility’), generalisatie of diversiteit (‘diversity’). Voor het gemak spreken
we in dit onderzoek over specialisatie versus veelzijdigheid.
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stige techniek om patronen in opeenvolgende misdrijven in criminele carriè-
res te ontdekken. In hoofdstuk 4 geven we de resultaten van het onderzoek
naar de mate van specialisatie in de criminele carrières en de patronen die
zich daarin voordoen van het cohort van zeer actieve veelplegers uit 2008. In
het laatste hoofdstuk, de slotbeschouwing, proberen we onze bevindingen in
een breder perspectief te plaatsen en gaan in op de relevantie van de bevin-
dingen voor het justitiële beleid.
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2 Theorie en eerder onderzoek naar
specialisatie

2.1 Theoretische perspectieven

In het criminologisch onderzoek naar de mate van specialisatie in de crimi-
nele carrières kunnen grofweg vier theoretische perspectieven worden
onderscheiden.4 Ten eerste zijn er theorieën die veronderstellen dat daders
vooral veelzijdig zijn en allerlei typen delicten plegen. Ten tweede zijn er
theorieën die ervan uitgaan dat daders zich vooral specialiseren in bepaalde
typen delicten of bepaalde groepen van delicten (Mazerolle et al., 2000;
Piquero, 2000; Sullivan et al., 2009). Ten derde zijn er theorieën die een tus-
senweg bewandelen en veronderstellen dat er verschillende criminele
carrièretrajecten zijn waarin de mate van specialisatie verschilt. Tot slot zijn
er theorieën die stellen dat de mate van specialisatie gerelateerd is aan het
vorderen van een criminele carrière (McGloin et al., 2009; Spelman, 1994).

Daders zijn veelzijdig
De zelfcontroletheorie van Gottfredson en Hirschi (1990; zie ook bijlage 1)
wordt overwegend geassocieerd met de gedachte dat daders veelzijdig zijn in
de typen delicten die ze in hun carrière plegen. Piquero (2000) (her)formu-
leert de centrale these uit deze theorie in termen van specialisatie/veel-
zijdigheid van criminele carrières als volgt. Als degenen met een lage zelf-
controle de gelegenheid ervaren om antisociaal gedrag te vertonen of een
misdrijf te plegen, dan zullen zij in sterke mate geneigd zijn om dat ook te
doen. Mensen met een lage mate van zelfcontrole zullen al op jonge leeftijd
antisociaal gedrag vertonen, zullen meer misdrijven plegen als ze actief zijn,
zullen een grote diversiteit laten zien in de delicten die ze plegen en zullen
daarmee ook later ophouden. Mensen met een lage mate van zelfcontrole
zijn niet geneigd zich te specialiseren, maar zijn juist geneigd allerlei typen
misdrijven en antisociaal gedrag te vertonen. Uit de theorie volgt de aan-
name dat de oorzaken van het ene type gedrag, ook gelden voor andere typen
antisociaal gedrag. Dit betekent ook dat op basis van criminogene risicofac-
toren het niet mogelijk is te voorspellen welk type delict iemand opnieuw zal
plegen.

Daders specialiseren
Ten tweede zijn er theorieën die ervan uitgaan dat daders zich vooral specia-
liseren in typen delicten die ze plegen. Volgens Mazerolle et al. (2000) is het
kenmerk van deze theorieën dat specialisatie samenhangt met de groep
waarin iemand zich bevindt en de culturele waarden die daarin voorkomen.
Zo stelt de differentiële gelegenheidstheorie van Cloward en Ohlin (1960) dat
subculturen waarin iemand zich bevindt in belangrijke mate de criminele

4 In bijlage 1 gaan we nader in op verschillende verklaringen die in de recente internationale literatuur worden
gegeven voor het gedrag van daders die hoog frequent en vaak delicten plegen.



activiteit bepalen: bijvoorbeeld, geweld komt vaker voor in een conflictcul-
tuur of drugs komen vaker voor in een handelcultuur (zie ook Farabee et al.,
2001).5

Sommige daders specialiseren, andere niet
Een middenweg (Mazerolle et al., 2000) wordt ingenomen door enerzijds
duale ontwikkelingscriminologische theorieën zoals die van Moffitt (1993;
Moffitt et al., 2002; zie ook bijlage 1) en Loeber en Leblanc (1990) en ander-
zijds theorieën waarin geneigdheid tot het plegen en de situationele context
worden gecombineerd.
In duale ontwikkelingscriminologische theorieën (Loeber en LeBlanc, 1990;
Moffitt, 1993) wordt verondersteld dat er verschillende criminele-carrière-
trajecten zijn in de oorzaken, de start en het verloop van criminele carrières.
De trajecten verschillen ook in de mate en het type antisociaal gedrag. Van
daders die al op jonge leeftijd starten met antisociaal gedrag, de vroege star-
ters, wordt aangenomen dat ze een grote verscheidenheid aan antisociaal
gedrag vertonen. Met andere woorden, verwacht wordt dat onder deze groep
sprake is van een grote mate van veelzijdigheid in het type delicten dat ze
plegen. Late starters zouden daarentegen een minder veelzijdig patroon van
antisociaal gedrag laten zien, zij zouden meer specialiseren. Een belangrijke
reden van het gedrag van deze groep daders is, aldus Moffitt, dat ze los willen
komen van hun ouders en hun onafhankelijkheid in de tienerfase willen laten
zien. Het criminele gedrag van deze groep zal zich dan ook vooral beperken
tot die rebelse daden van onafhankelijkheid (middelenmisbruik, lichte vor-
men van criminaliteit) en niet tot frequente en ernstige criminaliteit (Maze-
rolle et al., 2000).

Anderzijds zijn er ook theorieën die veronderstellen dat sommige daders wel
en andere niet specialiseren afhankelijk van hun criminele geneigdheid en de
situatie waarin ze terechtkomen. De rationele-keuzetheorie (Cornish &
Clarke, 1986) gaat er niet zozeer van uit dat daders zich specialiseren in één
type crimineel gedrag (bijvoorbeeld alleen beroving), maar veronderstelt spe-
cialisatie in clusters van crimineel gedrag die een vergelijkbaar voordeel voor
de daders opleveren (zie ook Guerette et al., 2005). Het plegen van een delict
is het resultaat van een interactie tussen de criminele geneigdheid/betrok-
kenheid van de dader (criminal involvement) en de kenmerken van de situ-
atie waarin een delict gepleegd kan worden (criminal event). Criminal in-
volvement verwijst naar de motivatie van individuen om al dan niet een
bepaald delict te plegen. Deze motivatie is sterk persoonlijk, afhankelijk van
de voor- en nadelen die iemand ervaart en gebaseerd op eerdere ervaringen,
morele waarden en dergelijke. Voor daders zijn hierdoor sommige typen

5 Meer recente studies waarin ook gekeken is naar veranderingen in leefstijlen bijv. in werk, huwelijk of versla-
ving, suggereren dat veranderingen in dergelijke lokale leefstijlen ook leiden tot meer veelzijdigheid in crimi-
nele carrières (McGloin et al., 2007, 2009).
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delicten wel en andere niet acceptabel en ze zullen zich niet richten op het
hele spectrum van delicten. Bijvoorbeeld, verslaafde daders zullen eerder
geneigd zijn om vermogensdelicten te plegen omdat gestolen producten hun
financiële middelen kunnen verschaffen om de verslaving te bekostigen
(Farabee et al., 2001; Guerette et al., 2005). Of iemand vervolgens een delict
pleegt, is afhankelijk van de situatie. In plaats van willekeurig een delict te
plegen, selecteren daders doelen die zoveel als mogelijk aan hun behoeften
en motivaties voldoen. Contextuele en situationele factoren (bijvoorbeeld de
noodzaak voor geld, het onder invloed zijn, e.d.) bepalen de beslissing om
een bepaald type delict te plegen. Hoewel de situaties en contexten waarin
delicten kunnen worden gepleegd meestal niet identiek zullen zijn, bepaalt
de criminele geneigdheid of motivatie wel of een dader bepaalde typen delic-
ten acceptabel vindt om te plegen. Bijvoorbeeld als een dader besluit dat het
geen punt is om delicten te plegen uit geldelijk gewin, dan kan hij eerst
besluiten tot winkeldiefstal, vervolgens tot woningkraak en weer later tot
diefstal van de baas.
Ook meer recente criminologische integratieve theorieën wijzen erop dat
chronische daders door de aanwezigheid van een hoge mate van risicofacto-
ren en riskante leefstijl sterk geneigd zijn om in situaties te komen die ook
gelegenheid bieden tot het plegen van delicten (zie bijvoorbeeld Farringtons
ICAP-theorie (Farrington, 2003, 2005) en Wikströms Situational Action
Theory (SAT; Wikström, 2004). Uit deze benaderingen kan worden afgeleid
dat veelplegers vanuit hun geneigdheid veelzijdig zijn in de typen misdrijven
die ze plegen, maar dat de situatie waarin ze terechtkomen, of die ze opzoe-
ken, bepaalt welk type misdrijf ze plegen. Routineactiviteiten zouden er wel
voor kunnen zorgen dat ze zich in bepaalde misdrijven specialiseren (zie ook
later Kowalski & Faupel, 1990: the main hustle).

Specialisatie verandert tijdens carrière
Tot slot zijn er theorieën die de mate van specialisatie relateren aan het vor-
deren in criminele carrières en de veranderingen die zich daarbij voordoen in
contexten waarin iemand (vaak) komt (McGloin et al., 2009; Spelman, 1994).6

Bijvoorbeeld McGloin et al. (2009) veronderstellen dat daders vooral op korte
termijn specialiseren, maar dat over een hele carrière genomen vooral sprake
is van veelzijdigheid. Zij combineren een levensloop- en situationeel per-
spectief. Volgens de levenslooptheorie (Sampson & Laub, 1993) veranderen
carrières van mensen doordat ze in hun leven transities meemaken tussen
verschillende sociale contexten (opleiding, werk(loosheid), huwelijk, e.d.).
Dit verklaart stabiliteit en verandering in criminele carrières zowel wat

6 Spelman (1994, p. 106) legt een verband tussen de frequentie en duur van iemands criminele carrière ener-
zijds en de mate van specialisatie anderzijds. Zijn veronderstelling is dat de meeste daders starten met relatief
lichte vergrijpen. De meer gemotiveerde daders zullen doorgaan en meer criminaliteit gaan plegen, met name
in delicten die meer vaardigheden en moed vereisen. Voor de gemotiveerde daders geldt volgens Spelman dat
naarmate hun carrière vordert ze van een specialistisch patroon meer in de richting van een veelzijdig delict-
patroon bewegen. Specialisten daarentegen hebben zich onvoldoende ontwikkeld of zijn uiteindelijk minder
gemotiveerd geraakt om allerlei typen misdrijven te plegen.
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betreft kwantiteit (frequentie) als kwaliteit (type misdrijven). Door transities
veranderen sociale contexten, leefstijlen (routineactiviteiten) en gelegen-
heidsstructuren waarmee iemand te maken krijgt. Het situationele perspec-
tief gaat ervan uit dat bepaalde gelegenheden (opportunity structures) het
plegen van criminaliteit kunnen initiëren, versterken of juist tegengaan
(Cohen & Felson, 1979). De interactie tussen een individu en de situatie
waarin iemand zich bevindt, bepaalt het type delinquent gedrag (Wikström,
2006). Omdat ook daders ouder worden, veranderen de sociale contexten
waarin ze zich begeven, veranderen de gelegenheidsstructuren en daarmee
ook het type misdrijf dat ze plegen. Zo zullen in de adolescentie en jongvol-
wassen levensfase de vriendengroep en uitgaansgedrag een andere invulling
geven aan het type delicten dat men pleegt, dan bij individuen die bij het
ouder worden continueren in risicovolle leefstijlen (verslaving), werkloos
raken, schulden hebben e.d. Doordat de lokale levensomstandigheden van
mensen in de levensloop veranderen (en daarmee ook hun routineactivitei-
ten en gelegenheden), is het te verwachten dat er ook kwalitatieve verande-
ringen ontstaan in het type gepleegde misdrijven. McGloin et al. (2009) ver-
wachten dat daders op de korte termijn vooral specialiseren, maar naarmate
de carrière vordert er vooral sprake zal zijn van een veelzijdig patroon als
gevolg van transities tussen sociale contexten.

2.2 Empirische bevindingen

2.2.1 Verschillen in conceptualisering en operationalisering

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er onderzoek gedaan
naar de mate waarin daders zich specialiseren. De wijze waarop specialisatie
wordt geconceptualiseerd en geoperationaliseerd, verschilt nogal tussen stu-
dies, evenals de analysemethoden die men gebruikt om specialisatie te
meten (op dit laatste komen we terug in hoofdstuk 3). Voordat we de bevin-
dingen over specialisatie bespreken, gaan we eerst nader in op de verschillen
in conceptualisering en operationalisering van specialisatie. In het onderzoek
zijn verschillen in conceptualisering van specialisatie. Globaal genomen
wordt de mate van specialisatie op basis van twee typen patronen in een cri-
minele carrière onderzocht (zie Osgood & Schreck, 2007). Ten eerste wordt
specialisatie in termen van opeenvolgende delicten onderzocht. Specialisatie
wordt omschreven als de neiging van een dader om een soortgelijk delict te
herhalen in opeenvolgende criminele gebeurtenissen. Twee keer achter
elkaar een winkeldiefstal plegen betekent dan specialisatie, terwijl als er
geswitcht wordt naar een ander type misdrijf er sprake is van veelzijdigheid.
Beperkingen van deze conceptualisering zijn volgens Osgood en Schreck dat
de pleegdata van misdrijven beschikbaar moeten zijn, dat er alleen wordt
gekeken naar de overeenkomst in typen opeenvolgende misdrijven en niet
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naar andere informatie en dat specialisatie vooral op geaggregeerd niveau
wordt gemeten en niet op individueel niveau. Een tweede manier om specia-
lisatie te conceptualiseren is door de hele carrière van een individu te bekij-
ken en de variatie die zich daarin voordoet te analyseren. Volgens deze
methode is specialisatie het gebrek aan variatie of veelzijdigheid.

Naast verschillen in conceptualisering, operationaliseren studies specialisatie
ook op verschillende wijzen. Zo gebruiken sommige een meer strikte operati-
onalisering en andere juist weer brede clusters van vergelijkbare delicten. In
het eerste geval heeft specialisatie betrekking op de geneigdheid van daders
om opeenvolgend dezelfde typen delicten te plegen (een strikte definiëring
genoemd, zie DeLisi, 2003; Farrington, 1989; Lo et al., 2008). In het tweede
geval heeft specialisatie betrekking op het plegen van delicten binnen het-
zelfde domein of brede cluster van crimineel gedrag, bijvoorbeeld alleen ver-
mogens- of geweldsdelicten (clustering, zie Deane et al., 2005; DeLisi, 2003;
Mazerolle et al., 2000; Mennis & Harris, 2011; Osgood & Schreck, 2007), of nog
breder door te zoeken naar agressiegerelateerde delicten waarbij het zowel
om agressie tegen personen als om agressie tegen objecten gaat (Molero et
al., 2011). Weer een andere wijze van operationaliseren is door specialisatie
te omschrijven in termen van motivatie, bijvoorbeeld door te zoeken naar
opeenvolging van delicten die een vergelijkbaar voordeel voor de dader ople-
veren, bijvoorbeeld delicten die leiden tot geldelijk gewin of geweld (preda-
tory, zie Farabee et al., 2001; Guerrette et al., 2005).

2.2.2 Specialisatie of veelzijdigheid: empirische bevindingen

Over het algemeen genomen zijn de conclusies over de mate van specialisatie
van daders niet eenduidig (Lynam et al., 2004; Piquero et al., 2003; Tracy &
Kempf-Leonard, 1996). Het vroege specialisatieonderzoek suggereerde dat
daders vooral veelzijdig zijn in het type delicten dat ze in hun criminele car-
rière plegen. Meer recente met name Amerikaanse studies laten gemengde
resultaten zien, waarbij sommige studies wijzen in de richting van enige mate
van specialisatie naarmate de criminele carrière vordert (Blumstein et al.,
1986; Osgood & Schreck, 2007; Piquero, 2000; Piquero et al., 1999; Sullivan et
al., 2009), terwijl andere studies wijzen op specialisatie op de korte termijn en
een veelzijdig delictpatroon naarmate carrières vorderen (McGloin et al.,
2009). Ook is er recent bewijs gevonden dat specialisatie over de gehele car-
rière aanwezig is ongeacht het dadertype (Baker et al., 2013). Als er al sprake
is van enige specialisatie, dan is dit binnen de brede clusters van vermogens-
of geweldscriminaliteit, maar daarbinnen lijkt vooral sprake van veelzijdig-
heid (Piquero et al., 2003).
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Specialisatie bij subpopulaties
De mate van specialisatie in criminele carrières is bij diverse subpopulaties
van daders onderzocht, zowel onder jeugdigen als onder (jong)volwassenen.
Farrington et al. (1988) onderzochten op basis van strafzaken de mate van
specialisatie onder jeugdige daders in Arizona en Utah over hun hele carrière.
Ze gebruikten hiervoor de zogenoemde Forward Specialization Coefficient
(FSC, zie later). Het merendeel van de jeugdige daders bleek een veelzijdig
delictpatroon te hebben, variërend van weglopen, spijbelen en openbare
dronkenschap tot ernstige vormen als inbraak, beroving of mishandeling. Er
werden geen verschillen naar leeftijd en sekse gevonden. Bij ongeveer 20%
van de daders bleek sprake van enige specialisatie, met name in inbraak,
autodiefstal, weglopen en openbare dronkenschap. Naarmate de carrières
van de jeugdige daders langer werden, nam de mate van specialisatie wel iets
toe.
Mennis en Harris (2011) onderzochten de mate van specialisatie in recidive-
delicten van jeugdige daders uitgestroomd uit Family Court-programma’s in
Philadelphia. Ook zij gebruikten de FSC. Zij vonden een sterke mate van spe-
cialisatie in recidive van drugsdelicten, terwijl de jeugdigen zich slechts in
beperkte mate specialiseerden in vermogens- en geweldsmisdrijven.
Lo et al. (2008) onderzochten op basis van interviews met gearresteerden
jongvolwassen verdachten en hun strafdossiers in hoeverre er tussen opeen-
volgende delicten sprake was van specialisatie. Ze gebruikten hiervoor event
history analyses en controleerden voor diverse achtergrondkenmerken. Uit
hun onderzoek bleek dat naarmate een dader in het verleden meerdere
soortgelijke typen misdrijven had gepleegd, de kans ook toenam dat een vol-
gend misdrijf soortgelijk was. Dit resultaat bleek voor alle vier de onderschei-
den typen misdrijven geweld, drugs, vermogen en miscellaneous delicten. Ze
vonden echter nauwelijks bewijs voor een directe opeenvolging van vergelijk-
bare misdrijven, met uitzondering van vermogensmisdrijven. Met andere
woorden, Lo et al. vonden bij jongvolwassen daders wel een vergrote kans op
specialisatie naarmate de frequentie van een bepaald type misdrijf toenam,
maar vonden nauwelijks ondersteuning voor de gedachte dat daders sequen-
tieel soortgelijke typen misdrijven plegen. Jongvolwassen daders van bijvoor-
beeld geweld blijken dus wel in grote mate geweld te plegen, maar plegen ook
andere typen misdrijven.
Stander et al. (1989) onderzochten onder een groep van veroordeelde Britse
volwassen daders op basis van strafdossiers in hoeverre er sprake was van
specialisatie. In de opeenvolging van delicten lieten daders vooral een veel-
zijdig delictpatroon zien (op basis van Markovketens), maar uit de FSC bleek
dat er ook sprake was van enige mate van specialisatie en dan met name in
zedendelicten en bij persistente daders in fraudezaken.
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Specialisatie en perioden in carrière
Sommige studies wijzen erop dat de mate van specialisatie afhankelijk is van
de lengte van de carrière waarnaar wordt gekeken. Ook hier geldt dat som-
mige studies die kijken naar kortere perioden wel evidentie vinden voor spe-
cialisatie (Guerette et al., 2005; McGloin et al., 2009) en andere juist niet
(Francis et al., 2004). McGloin et al. (2009) onderzochten onder een groep
volwassen gedetineerden de mate van specialisatie over een periode van drie
jaar. Zij vonden dat daders de neiging hadden om binnen relatief korte tijds-
perioden wel achtereenvolgens soortgelijke misdrijven te plegen, maar dat
naarmate de periode langer werd, ze ook andere typen delicten gingen ple-
gen. Oftewel, er bleek vooral specialisatie op de korte termijn, maar op de
langere termijn neemt in carrières de veelzijdigheid in opeenvolgende mis-
drijven toe. Vergelijkbare bevindingen werden gedaan door Guerette et al.
(2005). Zij onderzochten specialisatie in een cohort van daders die onder toe-
zicht stonden van de reclassering. In plaats van de bekende indextypen van
delicten te onderscheiden, deelden zij de delicten in naar verschillen in
motieven. Ze onderscheidden delicten voor geldelijk gewin, delicten tegen
personen, een mix hiervan en overige delicten. Ze onderzochten in hoeverre
het eerstvolgende nieuwe delict soortgelijk was aan het delict waarvoor
iemand was veroordeeld. Rekening houdend met demografische covariaten
(leeftijd, sekse, ras, huwelijk) vonden zij enige evidentie voor specialisatie op
korte termijn voor alle drie de onderscheiden groepen van misdrijven. De
kans dat geweldplegers als eerstvolgend feit opnieuw een geweldsmisdrijf
zouden plegen, was wel groter dan bij delicten voor geldelijk gewin of bij de
mix van misdrijven.
Francis et al. (2004) kwamen tot andere bevindingen. Zij onderzochten de
mate van specialisatie onder daders uit een geboortecohort uit 1953 op basis
van misdrijven in hun strafzaken. Ze bestudeerden de mate van specialisatie
over de hele carrière van daders tot aan het 40e levensjaar telkens binnen
perioden van vijf jaar. Nagegaan werd of daders binnen deze perioden een
stabiel patroon in het type delict dat ze pleegden lieten zien. Met een latente
klassenanalyse onderzochten ze of er binnen de groep mannen en vrouwen
daders met vergelijkbare patronen van het plegen van delicten over hun car-
rière waren te onderscheiden. Ze vonden onder de mannen negen clusters
van daders die vergelijkbare delictpatronen lieten zien en onder de vrouwen
drie. Opvallend was dat bij de mannen binnen alle clusters sprake was van
een veelzijdig delictpatroon, terwijl bij de vrouwen bij twee van de drie clus-
ters sprake was van een beperktere range van misdrijven (winkeldiefstal en
werkgerelateerde diefstal).

Specialisatie onder vroege en late starters
Sommige studies vinden nauwelijks verschillen tussen vroege en late starters
in de mate van specialisatie in hun criminele carrière, andere studies juist
wel. Piquero et al. (1999) vergeleken de mate van specialisatie van vroege en
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late starters onder daders uit het 1958 geboortecohort in Philadelphia. Ver-
schillen in de mate van specialisatie (gemeten met de FSC) tussen beide groe-
pen verdwenen na controle voor leeftijd. Ongeacht de startleeftijd van daders
bleek de neiging tot specialisatie met het vorderen van de carrière toe te
nemen. Op basis van Moffitts duale ontwikkelingsmodel maakten Mazerolle
et al. (2000) in een geboortecohort van daders uit Philadelphia een onder-
scheid tussen vroege en late starters en onderzochten de mate van specialisa-
tie binnen deze twee groepen. Ze bekeken in hoeverre er specialisatie in
geweld, vermogen of overige misdrijven was in strafzaken tot aan het
26e levensjaar. Ze onderzochten het aantal transities tussen typen misdrijven
in de carrières van de daders. Ze vonden dat daders die op jonge leeftijd start-
ten vaker switchten tussen typen misdrijven dan late starters en dat de veel-
zijdigheid toenam als vroege starters continueerden tot in hun jongvolwas-
sen leven. Ook Moffitt et al. (2002) hebben de criminele carrièretrajecten van
vroege en late starters onderzocht tot ver in de jongvolwassen levensfase
(26 jaar). Zij vonden dat mannen uit de levenslooppersistente groep, de
vroege starters, zich leken te specialiseren in ernstige misdrijven zoals
wapenbezit, mishandeling, beroving en het zich niet houden aan voorwaar-
den opgelegd door de rechter. Late starters pleegden vaker niet-ernstige
vormen van criminaliteit, waaronder diefstal, frauderen of openbare dron-
kenschap. Deze groep bleek ook vaker veroordeeld voor vermogens- en
drugsmisdrijven. Moffitt et al. ontdekten ook nog een andere groep daders,
namelijk jongeren die wel in de kindertijd ernstig antisociaal gedrag vertoon-
den, in de adolescentieperiode niet en in de jongvolwassen periode weer wel
(de recoveries). Deze mannen bleken in hun carrière allerlei typen misdrijven
te plegen, hoewel ze dat wel in beperkte mate deden.

Specialisatie onder specifieke groepen (geweld, drugs en hoogfrequente daders)
In sommige studies onder specifieke dadergroepen worden wel aanwijzingen
gevonden voor specialisatie, bijvoorbeeld in gewapende beroving, drugsmis-
drijven en clusters van geweld of vermogensfeiten (zie DeLisi, 2003). Andere
studies constateren daarentegen dat ook onder dergelijke specifieke dader-
groepen nauwelijks sprake is van specialisatie.

Uit onderzoek naar geweld in criminele carrières blijkt dat er een sterke sta-
biliteit van geweld is over de levensloop (Piquero et al., 2012a, 2012b; Weiner,
1989), met name waar het agressie tegen andere personen betreft (Hues-
mann et al., 2009; Piquero et al., 2012a). Individuen die op jonge leeftijd
geweld plegen hebben een sterk verhoogde kans om dat later opnieuw te
doen. Ondanks dat blijkt er geen sterke mate van specialisatie in geweld in
het merendeel van de criminele carrières. In een review van de literatuur over
daders van geweldscriminaliteit (Weiner, 1989) blijkt bij bepaalde geweld-
plegers wel enige mate van specialisatie, maar dat in het algemeen veelzijdig-
heid overheerst. De specialisatie die er is, betreft niet een specifiek type mis-
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drijf, maar is er vooral binnen het brede cluster van geweld en beroving. In
sommige studies worden subgroepen gevonden die in hun carrière vooral
geweld en vermogensmisdrijven plegen (zie ook Brennan et al., 1989). Ook
vonden Weiner en collega’s dat met de leeftijd specialisatie lijkt toe te nemen
en dan met name in de volwassen levensfase.
In een review van de literatuur naar geweldscriminaliteit bevestigen Piquero
en anderen (2012b) dat de mate waarin daders geweld plegen over het geheel
genomen zeldzaam is, met uitzondering van een kleine groep hoogfrequente
daders die juist weer een aanzienlijk deel van de geweldsdelicten pleegt. Zo
vonden Brennan en collega’s (1989) in een Deens geboortecohort enige aan-
wijzing voor specialisatie in geweld, maar alleen onder personen die vaker
door de politie waren gearresteerd, met andere woorden onder hoogfre-
quente daders lijkt wel sprake van enige specialisatie in geweld.
In recent onderzoek met meer moderne onderzoeksmethoden blijkt er meer
bewijs voor specialisatie gevonden te worden. Loeber et al. (2008) vonden in
oude en nieuwe cohorten van de Pittsburgh Youth Study dat er duidelijke
specialisatie was voor ernstige geweldsdelicten en diefstal. Hierbij was de
specialisatie het sterkst bij geweld. Gebruikmakend van een zeer gedetail-
leerde delictindeling, vonden DeLisi et al. (2011) ook bewijs voor specialisatie
in geweld, die echter wel kon verschillen naar leeftijd, sekse en eerste politie-
contact. Maar deze frequente geweldplegers blijken wel nauwelijks te ver-
schillen, in de mate van specialisatie, van niet-geweldplegers, aldus Piquero
en collega’s in hun review. Piquero en collega’s constateren dan ook dat het
vooral de hoge frequentie van het plegen van allerlei vormen van misdrijven
is, waarbij geweld weliswaar buitensporig vaker voorkomt dan andere typen,
maar dat veelzijdigheid wel overheerst.
Osgood en Schreck (2007) komen ten aanzien van geweld tot tegengestelde
bevindingen. Zij onderzochten specialisatie in termen van veelzijdigheid in
het plegen van zelfgerapporteerd geweld in individuele criminele carrières en
gebruikten een item-responsanalyse. Om de mate van specialisatie in crimi-
nele carrières te onderzoeken gebruikten ze gegevens uit drie bronnen: een
populatiesurvey (Monitoring the Future), een survey onder jongeren uit een
lage sociale klasse (Montreal Study) en een onder jongeren uit een gangpre-
ventieprogramma (GREAT Evaluation). Osgood en Schreck vonden in alle
drie de bronnen dat er onder geweldplegers wel degelijk sprake is van een
sterke mate van specialisatie, over tijd en ongeacht sekse, opleiding of
geneigdheid tot het nemen van risico’s. Ook Huesmann et al. (2009) vinden
ten aanzien van agressie dat er toch wel in hoge mate sprake is van continuï-
teit over de levensloop. Zij vonden dat personen die in de kindertijd (8-jari-
gen) een hoge mate van agressie lieten zien, dit continueerden in de jongvol-
wassen levensfasen en ook op 48-jarige leeftijd hoog agressief bleken (zie ook
Kokko & Pulkkinen, 2005).
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Uit enkele studies blijkt enige mate van specialisatie onder daders van drugs-
delicten (Mennis & Harris, 2011; Piquero et al., 1999) en verslaafde daders
(Farabee et al., 2001; Molero et al., 2011), hoewel de literatuur ook hierover
niet eenduidig is. Piquero et al. (1999) vonden dat naarmate daders van
drugsdelicten vorderden in hun carrière de mate van specialisatie sterker was
dan bij andere groepen daders. DeLisi (2003) daarentegen vond dat gearres-
teerde daders van drugsdelicten weliswaar een lange criminele carrière had-
den, maar nauwelijks specialiseerden en over hun carrière vooral een veelzij-
dig delictpatroon lieten zien, waarbij zowel sprake was van geweld als van
vermogensmisdrijven.
Kowalski en Faupel (1990) vonden dat heroïneverslaafden veel verschillende
typen misdrijven pleegden, maar dat er wel favoriete typen delicten waren. Er
was sprake van main hustle, wat wil zeggen dat verslaafde daders zich toeleg-
gen op bepaalde delicten en daarmee dus ook specialisatie laten zien, hoewel
ze bij tijd en wijlen ook uitstapjes maken naar andere typen delicten. Ver-
slaafden bleken zich vooral te specialiseren in delicten die geldelijk gewin
opleverden zoals de verkoop van drugs en prostitutie en pooierschap,
gevolgd door beroving, inbraak en winkeldiefstal. Wel waren de data beperkt
tot het afgelopen jaar.
Farabee et al. (2001) onderzochten onder een groep van verslaafde deelne-
mers aan een afkickprogramma de mate waarin ze in hun criminele carrière
predatory (gewelds-), slachtofferloze en overige typen delicten hadden
gepleegd. Hoewel een deel van de deelnemers zich in hun carrière veelzijdig
toonde, bleek het merendeel van de deelnemers zich te beperken tot bero-
ving of tot slachtofferloze delicten. Er bleek een verband tussen het moment
waarop de daders startten met hun verslaving en de mate van specialisatie in
hun criminele carrière. Degenen die hun criminele carrière begonnen na de
start van de verslaving bleken vooral slachtofferloze delicten te plegen.
Geweldplegers waren wel eerder verslaafd, maar pas nadat ze al waren
gestart met een criminele carrière. Ook waren geweldplegers relatief vaker
verslaafd aan alleen alcohol dan aan harddrugs. Harddrugsverslaafden
(cocaïne of heroïne) vertoonden vaker een veelzijdig delictpatroon (zie ook
Fields & Waters, 1985).
Molero et al. (2011) onderzochten onder een groep adolescenten die waren
behandeld voor hun verslavingsproblemen (alcohol en drugs) de criminele
carrière van hun 20e tot aan hun 50e jaar. Ze vonden diverse subgroepen
daders, waaronder een subgroep die gekenmerkt werd door een hoge mate
van geweldsmisdrijven in hun carrière, waarbij het ging om agressie tegen
personen en tegen objecten.

Tot slot, in enkele studies wordt een relatie gevonden tussen de frequentie
van plegen en de mate van specialisatie (Brame et al., 2004; Brennan et al.,
1989; Spelman, 1994). Brennan en collega’s vonden onder daders uit een
Deens geboortecohort enige mate van specialisatie in geweldsmisdrijven
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onder daders die al vaker door de politie waren gearresteerd. Uit de RAND-
studie onder gedetineerden bleek op basis van zelfrapportagegegevens dat
hoogfrequente daders vaker generalist zijn dan laagfrequente daders (Chai-
ken & Chaiken, 1982). Spelman (1994, p. 106-107) heranalyseerde gegevens
uit de RAND-survey onder gedetineerden. Hij vond dat daders die switchten
tussen verschillende typen delicten (vermogens- en persoonsgerelateerde
delicten) veel meer delicten pleegden dan specialisten, ongeacht of ze nu
gestart waren met vermogenscriminaliteit of met geweld. Zijn analyses wij-
zen erop dat hoogfrequente daders vooral veelzijdig zijn in het type misdrijf
dat ze plegen. Deze bevindingen zetten Brame et al. (2004) aan tot nader
onderzoek naar de relatie tussen frequentie van plegen en het switchen tus-
sen verschillende typen criminaliteit. Op basis van politiecontacten van ver-
dachten uit een cohort in Philadelphia (zie Wolfgang et al., 1972) onderzoch-
ten ze de relatie van frequentie met specialisatie in geweld enerzijds en
andere typen delicten anderzijds. Ze vonden weinig ondersteuning voor de
gedachte dat hoogfrequente daders vaker zouden switchen tussen typen cri-
minaliteit dan laagfrequente daders.

2.3 Concluderend

Op basis van de literatuur is het niet mogelijk eenduidige conclusies te trek-
ken over de mate van specialisatie onder daders. Uit onderzoek onder zowel
jeugdige als volwassen daders blijkt dat er onder daders slechts in beperkte
mate sprake is van specialisatie. Studies die bredere clusters van misdrijven
onderzoeken, vinden ook eerder specialisatie dan wanneer gekeken wordt
naar afzonderlijke typen misdrijven. Ook kan de mate van specialisatie toe-
nemen naarmate daders meer misdrijven in hun criminele carrière hebben
gepleegd en verder gevorderd zijn in hun criminele carrière. Er zijn aanwij-
zingen dat er binnen het brede cluster van geweld of agressie wel sprake is
van enige mate van specialisatie en dan met name binnen de hoogfrequente
groep, hoewel andere studies erop wijzen dat het hierbij vooral gaat om de
hoge frequentie van plegen waardoor geweld vaker voorkomt in een carrière.
Als er al sprake is van specialisatie, dan lijkt dat vooral te gaan om het plegen
van delicten binnen hetzelfde brede cluster, er is nauwelijks sprake van het
sequentieel plegen van dezelfde typen misdrijven. In dat opzicht blijken
daders vooral veelzijdig. Verder zijn er ook studies die vinden dat er in een
criminele carrière wel korte perioden van specialisatie kunnen zijn, maar dat
over een langere periode in de carrières er vooral sprake is van veelzijdigheid.
Er zijn uitzonderingen gevonden bij verslaafde daders, met name die daders
die aan heroïne of crack zijn verslaafd. Deze groep daders lijkt zich wel enigs-
zins te specialiseren in een beperkt aantal misdrijven in hun carrière (delic-
ten met geldelijk gewin of geweld), maar deze daders maken zo nu en dan
wel uitstapjes naar andere typen delicten. Ook wordt in sommige studies
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enige mate van specialisatie in geweldsdelicten gevonden, hoewel dit ook een
resultaat kan zijn van een hogere frequentie van plegen. Een voorlopige con-
clusie is dan ook dat daders vaker switchen dan bij hetzelfde type delict blij-
ven, ongeacht leeftijd of sekse, fase van de carrière of frequentie van plegen
en ongeacht het type misdrijf waarmee ze zijn begonnen (zedenplegers vor-
men hierop een uitzondering, Miethe et al., 2006). Wel geldt hierbij dat veel
literatuur zich richt op daders met relatief korte carrières en dat er minder
bekend is over de mate van specialisatie in het type delicten onder hoogfre-
quente plegers.

Uit de literatuur blijkt verder dat de mate van specialisatie afhankelijk is van
enkele methodologische keuzes (zie ook Sullivan et al., 2009):
a De onderzochte populatie: algemene steekproeven vinden iets vaker

enige mate van specialisatie dan steekproeven van gearresteerden of
daders met een strafzaak. In hoeverre bij bekende daders de vergrote pak-
kans ongeacht het type delict dan meespeelt, is niet bekend, maar zou bij-
voorbeeld wel een verklaring kunnen zijn voor de constatering dat
bekende daders vaker veelzijdig lijken te zijn.

b De gebruikte methode om delinquentie te meten: op basis van zelfrap-
portage lijkt iets vaker sprake van specialisatie dan op basis van arrestatie
of strafzaken.

c De operationalisatie van delicten (Spelman, 1994); bij clustering van mis-
drijven in bredere categorieën blijkt er eerder sprake van specialisatie dan
wanneer gekeken wordt naar opeenvolging van afzonderlijke misdrijven
(zie Osgood & Schreck, 2007).

d De mate van specialisatie is ook afhankelijk van de gebruikte analysetech-
niek: als gebruik wordt gemaakt van de Forward Specialization Coefficient
of de diversiteitsindex, dan blijkt in beperkte mate sprake van specialisatie
en vooral meer veelzijdigheid. Er lijkt meer sprake van specialisatie als
event-historyanalyses, latente-klasseanalyses of multilevel item response-
analyses worden gedaan. En ook als probabilistische en sequentiële ana-
lysetechnieken worden gebruikt, dan wordt in bescheiden mate bewijs
gevonden voor specialisatie (zie Brennan et al., 1989; DeLisi, 2003).
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3 Methode

Voor dit onderzoek gebruiken we de gegevens van de totale groep van zeer
actieve veelplegers uit 2008 waarvan we de politiegegevens op individueel
niveau hebben gekoppeld aan justitiële documentatie en reclasserings-
gegevens. De politiegegevens bevatten enkele achtergrondgegevens van ver-
dachten (sekse, herkomstgroep, woongemeente) en de classificatie of een
verdachte tot de categorie zeer actieve veelpleger behoort. De justitiële docu-
mentatie levert onder meer informatie over de typen strafrechtelijke misdrij-
ven die in iemands carrière voorkomen, de duur en lengte van een carrière,
de startleeftijd en de ernst van de misdrijven. Om patronen in specialisatie te
meten gebruiken we justitiële gegevens. We meten dus de geregistreerde mis-
drijven, welke een onderschatting zijn van de werkelijk gepleegde feiten (zie
verder paragraaf 3.2). De reclassering levert informatie op over de problemen
die iemand op verschillende levensgebieden ervaart. In paragraaf 3.1
beschrijven we de onderzochte onderzoeksgroep, vervolgens gaan we in op
de gebruikte gegevens (paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3) en de analyses (para-
graaf 3.4).

3.1 De onderzoeksgroep: ZAVP’s uit 2008

Voor deze analyse hebben wij ons beperkt tot de totale groep zeer actieve
veelplegers uit 2008 (N=5.108) zoals die door de politie in het HKS zijn gere-
gistreerd. We gebruiken het cohort 2008 omdat dit het laatste cohort was
waarvan het Cliëntvolgsysteem (CVS) nog voldoende gevuld was. Veelplegers
die minder dan vijf door justitie geregistreerde misdrijven op hun naam had-
den staan, zijn uit de analyses verwijderd.7 De uiteindelijke groep bevatte
5.077 ZAVP’s van wie minimaal vijf misdrijven waren geregistreerd in hun
strafzaken.
Het merendeel van de ZAVP’s uit 2008 is man (95,2%), de gemiddelde leeftijd
is 33,7 jaar. Ze zijn gemiddeld al 18,5 jaar crimineel actief en hebben in deze
tijd gemiddeld ruim 31 strafzaken achter de rug.

3.2 Uitkomstmaat: misdrijven in geregistreerde criminele carrières

We onderzoeken de mate van specialisatie in criminele carrières van zeer
actieve veelplegers en kijken daarbij naar de misdrijven zoals die zijn geregis-
treerd in strafzaken. We gebruiken misdrijven uit strafzaken omdat daarvan
de pleegdata bekend zijn die we nodig hebben om de chronologische volg-

7 Er zijn enkele redenen waarom veelplegers uiteindelijk minder dan vijf bij justitie geregistreerde misdrijven
kunnen hebben. Allereerst kan het zijn dat er in het landelijk HKS, op basis waarvan de veelplegers worden
geselecteerd, nog delicten aanwezig zijn die zijn geseponeerd of waarvan de verdachte uiteindelijk vrijgespro-
ken is. Na een jaar en drie maanden wordt dit bestand bevroren en wordt het – ook op dit punt – niet verder
bijgewerkt. Verder kan het samenvoegen van verschillende delicten tot één feit met toevoeging ‘meermalen
gepleegd’ op de dagvaarding terechtkomen.



orde van de delicten te bepalen. De pleegdata van de misdrijven zijn in de
processen-verbaal van de politie niet altijd bekend.
We onderscheiden negen typen misdrijven conform de CBS-indeling. Het
betreft geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensmisdrijven met
geweld, vermogensmisdrijven zonder geweld, vernieling en openbare-orde-
misdrijven, drugsmisdrijven, verkeersmisdrijven, overige misdrijven volgens
het Wetboek van Strafrecht en misdrijven tegen de Wet wapens en munitie.
Misdrijven in strafzaken vormen een onderschatting van het totale aantal
door een dader gepleegde delicten. Ten eerste worden niet alle gepleegde
delicten bekend bij de politie. Ten tweede komen niet alle bekende delicten
die zijn genoteerd in een proces-verbaal ook als een feit terecht in een straf-
zaak.8 Daarbij speelt dat overtredingen vanwege een geringe ernst van het feit
niet worden opgenomen in strafzaken. Deze bevatten alleen misdrijven. Ten
derde worden niet alle misdrijven bewezen verklaard. Ten vierde kunnen er
in een gebeurtenis meerdere soortgelijke misdrijven zijn gepleegd. In een
strafzaak wordt dit aangegeven als ‘meerdere keren gepleegd’, maar omdat
deze dezelfde pleegdatum krijgen, kunnen we ze maar één keer tellen.9 Tot
slot is het ook mogelijk dat er in opeenvolgende gebeurtenissen soortgelijke
misdrijven zijn gepleegd die in een strafzaak ook onder de noemer meerdere
malen gepleegd worden aangemerkt. Ook deze misdrijven kunnen we maar
één keer tellen. De laatste twee beperkingen leiden vooral tot een onder-
schatting van specialisatie.

3.3 Achtergrondkenmerken: demografische kenmerken en
probleemgebieden

We onderzoeken of er verschillende subgroepen zijn in de patronen van
typen misdrijven in hun strafrechtelijke criminele carrière. We kijken vervol-
gens ook of deze subgroepen verschillen op basis van hun demografische
kenmerken, overige criminele carrièrekenmerken en probleemgebieden.
Ten eerste kijken we naar de verschillen op basis van de demografische ken-
merken sekse, leeftijd, herkomstgroep, geboorteland en woongemeente.
Deze gegevens zijn afkomstig uit de politieregistraties HKS. Verder kijken we
ook naar de arbeidspositie en de hoogst behaalde opleiding van de veel-
pleger. Deze informatie komt uit het CVS van de reclassering. Het is mogelijk
dat deze informatie uit een ander jaar komt dan het peiljaar van het HKS. Het
CVS is een levend systeem waarbij alleen het laatst bekende onderzoek door
een reclasseringswerker wordt bewaard. Omdat de Monitor Veelplegers jaar-

8 Van de zeer actieve veelplegers uit 2008 waren er over hun hele carrière op basis van de processen-verbaal
301.899 misdrijven bekend. De strafzaken met een geldige afdoening in hun carrière bevatten in het totaal
279.021 (=92,4%) bewezen misdrijven.

9 Deze misdrijven worden aangeduid met de term meerdere malen gepleegd. Van de in totaal 279.021 misdrij-
ven van de zeer actieve veelplegers uit 2008 is bij 10,7% aangegeven dat dit type misdrijf in deze gebeurtenis
meerdere malen is gepleegd.
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lijks een snapshot van de CVS-gegevens van de ZAVP’s sinds 2003 opvraagt, is
enige historie wel bewaard gebleven. De laatst bekende situatie voor of tij-
dens het peiljaar is gebruikt.
Ten tweede onderzoeken we verschillen tussen subgroepen in leeftijd van de
eerste strafzaak (startleeftijd), de duur van de carrière en het aantal eerdere
strafzaken. De criminele-carrièregegevens komen uit de Onderzoeks- en
Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een gepseudonimiseerde
versie van het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).
Ten derde kijken we naar verschillende probleemgebieden van de zeer
actieve veelplegers, zoals deze bekend zijn bij de reclassering. We gebruikten
zowel gegevens uit het CVS als gegevens die gescoord zijn met de Risico-
inschattingschalen (RISc). Beide instrumenten meten de problematiek van
veelplegers op meerdere gebieden. Het CVS is een elektronisch registratiesys-
teem dat door alle drie de reclasseringsorganisaties in Nederland vanaf 2000
wordt gebruikt om informatie over hun clientèle in vast te leggen. Wel geldt
dat met de komst van de RISc in 2006/2007 bij de reclasseringsorganisaties
het CVS steeds minder goed wordt bijgehouden. In het CVS wordt voor zes
gebieden aangegeven of sprake is van problemen (dichotome score nee/ja).
Het gaat om lichamelijke, psychische, relationele, verslavings-, huisvestings-
en financiële problemen. Het CVS wordt door de individuele reclasserings-
medewerker ingevuld op basis van het dossier van en gesprek met een ver-
dachte.
De RISc is een diagnose-instrument bestaande uit twaalf schalen om crimi-
nogene factoren in beeld te brengen. In dit onderzoek kijken we naar de vol-
gende acht schalen: 1) delictgeschiedenis, 2) huisvesting en wonen, 3) oplei-
ding, werk en leren, 4) inkomen en omgaan met geld, 5) relaties met partner,
gezin en familie, 6) relaties met vrienden en kennissen, 7) drugsgebruik,
8) alcoholgebruik. De RISc is een instrument voor diagnostiek, indicatiestel-
ling en sanctietoepassing dat is gebaseerd op het Britse Offender Assessment
System (OASYS; Howard et al., 2003) en aangepast aan de Nederlandse situ-
atie (Van der Knaap et al., 2007). Een reclasseringsmedewerker beoordeelt in
een individueel gesprek met de delinquent en op basis van dossierinformatie
in hoeverre zich in een van de gebieden problemen voordoen. Per schaal
worden meerdere vragen beantwoord (items). De scores op deze items wor-
den per schaal tot een somscore opgeteld. Vervolgens worden deze somsco-
res omgezet in een driepuntsschaal (0, 1, 2), waarbij de score 0 duidt op geen
problemen in het betreffende domein en een score 2 op ernstige problemen.
Om aan te geven dat er sprake is van een probleem, nemen we hier de scores
1 en 2 samen. We gebruiken zowel de CVS- als de RISc-gegevens voor de pro-
bleemgebieden omdat er voor de ZAVP geen 100%-dekking is in beide infor-
matiebestanden. Met de ingebruikname van de RISc is het CVS steeds slech-
ter gevuld, terwijl er nog niet voor iedereen een RISc is afgenomen. Niet voor
ieder persoon in het cohort zijn in het cohortjaar ook CVS- en/of RISc-gege-
vens beschikbaar. Er is voor gekozen om de meest recent bekende situatie in
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de periode 2006 tot en met 2008 als leidend te nemen wat betreft beide gege-
venssets.

Multipele imputatie
In het CVS en de RISc ontbreekt veel informatie. In 58% van de gevallen was
sprake van minimaal één ontbrekende waarde op de schalen, maar bij 31,9%
ontbrak maximaal 50% van de informatie op deze schalen. Omdat dit tot veel
informatieverlies leidt, is ervoor gekozen om met multipele multivariate
imputatie (MI) de ontbrekende waarden aan te vullen. Er is voor gekozen om
alleen de RISc- en/of CVS-gegevens te imputeren als minimaal 50% van de
items van deze twee gevuld zijn. Dit betekent dat er minimaal tien items
gevuld moeten zijn.10 We gebruiken de switching regression-aanpak (Van
Buuren et al., 1999). Deze aanpak gaat uit van de assumptie dat er sprake is
van Missing at Random (MAR). Met dit algoritme wordt de verdeling van ont-
brekende waarden op een covariaat conditioneel gesampled op de verdeling
van de overige covariaten en het regressiemodel. In multipele regressieanaly-
ses worden op basis van bekende covariaten de geschatte voorspelde waar-
den van de ontbrekende covariaten berekend. Voor de resultaten is het
gemiddelde van vijf imputatiesamples genomen. De bekende covariaten in
ons geval zijn de achtergrond- en criminele-carrièrekenmerken van de ver-
dachten, evenals de bekende waarden op CVS- of RISc-scores.
De gevoeligheid van de imputaties is getoetst door ook complete caseanaly-
ses uit te voeren voor de verschillende subgroepen en door analyses te doen
bij de groep veelplegers met maximaal 50% missing op de CVS-/RISc-waar-
den. Deze sensitiviteitsanalyses laten geen significante verschillen zien en
wijzen op de stabiliteit van de resultaten over de verschillende imputaties.

3.4 Analyses: meerdere technieken om specialisatie te meten

Omdat de resultaten over specialisatie in criminele carrières onder meer
afhankelijk zijn van de gebruikte analyse pleitten Sullivan et al. (2009) ervoor
om meerdere technieken naast elkaar te gebruiken. In dit onderzoek maken
we gebruik van verschillende technieken om specialisatie of veelzijdigheid in
type misdrijven in de criminele carrières van ZAVP’s te bestuderen. We
beginnen met klassiek criminologische technieken: de Forward Specializa-
tion Coefficient (FSC) en de diversiteitsindex (d). Beide zijn relatief statisch.
Dat wil zeggen dat ontwikkeling binnen individuele criminele carrières niet
zichtbaar wordt. Ze bieden geen inzicht in veranderingen in de patronen van
specialisatie/veelzijdigheid over individuele criminele carrières en het type
misdrijven waartussen ZAVP’s switchen en mogelijke overeenkomsten in
patronen van switchen over de tijd. Hiervoor onderzoeken we sequenties van

10 De in totaal negentien items zijn: lichamelijke, psychische, verslavings-, relatie-, huisvestings- en financiële
problematiek, arbeidspositie en opleiding voor het CVS; voor de RISc zijn dit de elf schaalscores.
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opeenvolgende misdrijven in individuele carrières en met behulp van clus-
teranalyses kijken we in hoeverre er binnen de groep ZAVP’s 2008 clusters te
onderscheiden zijn met soortgelijke criminele-carrièrepatronen. In het hier-
navolgende beschrijven we de verschillende analysetechnieken uitgebreider.

3.4.1 De Forward Specialization Coefficient (FSC): specialisatie in type
misdrijven

Een bekende maat om de mate van specialisatie binnen criminele carrières te
berekenen is de FSC (Farrington, 1986; Farrington et al., 1988). Een indicatie
van de mate van specialisatie binnen een groep daders wordt verkregen door
voor iedere diagonale cel van de misdrijvenmatrix de FSC als volgt te bereke-
nen:

FSC
O E

R Ejk
jk jk

j jk

Waarbij Ojk de geobserveerde frequentie in de transitietabel is op rij j en
kolom k, Rj de rijfrequentie en Ejk de verwachte frequentie zijnde Rj / k, waar-
bij k het aantal kolommen is. In box 1 wordt een voorbeeld uitgewerkt.

Box 1 Voorbeeldberekening FSC

De FSC wordt berekend op een misdrijvenmatrix die de overgang tussen
delictsoorten op opeenvolgende tijdstippen in frequenties weergeeft. Hier-
onder staat een voorbeeld voor drie delictsoorten, waarbij j tijdstip t is en k
tijdstip t+1 en j zijn de rijsommen.
 

Vermogen Geweld Overig j 

Vermogen 100 50 20 170 
Geweld 20 70 10 100 
Overig 50 5 10 65 

j 

k

 
Voor iedere diagonale cel wordt nu een FSC berekend. De verwachte cel-
frequentie in deze diagonale cellen is de rijsom gedeeld door het aantal
kolommen. Dit is de celfrequentie als de kansen om 1 van de drie delicten
op tijdstip t+1 even groot zijn. Voor vermogen, geweld en overig zijn dit dus
respectievelijk 170/3, 100/3 en 65/3. Dit leidt tot de volgende FSC’s:
 
FSC11 = (100-170/3) / (170-170/3) = 0,38
FSC22 = (70-100/3) / (100-100/3) = 0,55
FSC33 = (10-65/3) / (65-65/3) = -0,26
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De FSC geeft de mate van specialisatie in bepaalde typen misdrijven aan. Het
is een genormaliseerde maat die waarden aanneemt tussen 0 en 1. Een
waarde 0 betekent dat er sprake is van volledige veelzijdigheid en de waarde 1
geeft aan dat er sprake is van volledige specialisatie. In het laatste geval bete-
kent dit dat iedere keer dat iemand een misdrijf van het type x pleegt, dit
wordt gevolgd door een misdrijf van hetzelfde type x. De FSC geeft de mate
van specialisatie weer voor een totale groep en is daarmee een geaggregeerde
maat. De maat wordt vaak berekend over een groep met maar twee tijdstip-
pen. In dit onderzoek berekenen we de maat ook over alle aansluitende tijd-
stippen van personen, dus t versus t+1, t+1 versus t+2, enzovoort.
De waarde van de FSC is op dezelfde manier te interpreteren als een associa-
tiemaat zoals de correlatiecoëfficiënt (Paternoster et al., 1998).11 Een belang-
rijke beperking van de FSC is dat deze vooral betrekking heeft op de mate van
specialisatie binnen de hele groep zonder daarbij informatie te geven over de
specialisatie binnen individuele criminele carrières. Daarnaast herkent de
maat enkel specialisatie in elkaar direct opvolgende delicten.

3.4.2 De diversiteitsindex (d): veelzijdigheid in carrières

Een andere veelgebruikte maat is de diversiteitsindex, d (Agresti & Agresti,
1978; Piquero et al., 1999). De d is de kans dat twee delicten, ongeacht welke,
die random zijn geselecteerd uit iemands criminele-carrièrepatroon behoren
tot twee verschillende typen delicten. De d wordt uitgerekend als het percen-
tage delicten van een individu over de hele range van gemeten delicten.12 Per
individu wordt het aandeel delicten binnen een specifieke categorie van
delicten geïdentificeerd. De d wordt weergegeven als:

d pi m
m

M

1 2

1

Waarbij di de diversiteit van individu i is, M het aantal mogelijke delictsoor-
ten is en pm de proportie van delictsoort m is.
De minimale waarde van d is 0. Een score 0 impliceert maximale specialisa-
tie, oftewel maar één type delict in de gehele carrière. Een hogere score geeft
aan dat er een grotere mate van veelzijdigheid is binnen individuele crimi-
nele carrières. Deze maximale waarde is afhankelijk van het aantal typen mis-
drijven en wordt bepaald als dmax=(M-1)/M. Deze maximale waarde impli-
ceert totale veelzijdigheid. Dit is het geval als elk type (gemeten) delict even
vaak gepleegd is. Het voordeel van de diversiteitsindex is dat deze maat
afhankelijk is van de individuele criminele carrières van individuen. De maat

11 De FSC benadert een normaalverdeling (Paternoster et al., 1998).
12 Dit betekent dat als je in meer typen delicten indeelt de mate van diversiteit ook groter zal zijn.
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biedt zicht op de veelzijdigheid van intra-individuele criminele carrières van
zeer actieve veelplegers, hoewel wel op geaggregeerd niveau.13

Belangrijke beperkingen van de d zijn (Sullivan et al., 2009):
– Er is confounding met frequentie. Daders die minder misdrijven op hun

naam hebben staan dan het aantal onderscheiden categorieën kunnen
nooit de hoogste mate van diversiteit bereiken. Voor deze daders is er een
overschatting van hun mate van specialisatie.

– De d houdt geen rekening met de baseline van misdrijfpatronen. Dit bete-
kent dat een individu pas veelzijdig is als het een uniek patroon heeft ten
opzichte van de desbetreffende populatie (zie Farrington et al., 1988).

– Het is een kwantitatieve maat en biedt geen inzicht in het type misdrijf
waarin daders specialiseren.

– De d bevat geen informatie over de volgorde, snelheid en mate van
switchen van en naar type delict.

3.4.3 Sequentieanalyse: patronen van opeenvolgende misdrijven in
individuele carrières

De FSC en de d bieden zicht in de mate van specialisatie en veelzijdigheid in
termen van het al dan niet plegen van soortgelijke typen misdrijven. Speciali-
satie is hierbij gedefinieerd als het telkens plegen van soortgelijke typen mis-
drijven. De technieken kennen een aantal beperkingen. Zo bieden ze geen
inzicht in de elkaar opvolgende typen misdrijven in individuele criminele-
carrièretrajecten en laten ook niet zien tussen welke typen misdrijven daders
switchen en of ze dat vaak of juist minder vaak doen. Een andere beperking is
dat ze niets zeggen over patronen in individuele criminele carrières. Uit som-
mige internationale studies blijkt dat naarmate criminele carrières vorderen
er veranderingen zijn in de mate van specialisatie of veelzijdigheid (Guerette
et al., 2005; McGloin et al., 2009) en sommige studies laten zien dat er soms
wel korte perioden zijn van specialisatie, terwijl over een hele carrière geno-
men er juist sprake is van veelzijdigheid (Guerette et al., 2005; McGloin et al.,
2009). Uit andere studies komt een beeld naar voren dat veelplegers zich
beperken tot enkele typen misdrijven (Jacobs & Essers, 2003), hetgeen ook
lijkt te gelden voor verslaafde daders (Farabee et al., 2001; Molero et al.,
2011). In dat geval specialiseren veelplegers zich niet in een of twee typen
misdrijven, maar is er wel mogelijk sprake van een terugkerend patroon van
de typen misdrijven die ze plegen.

Om de variatie in specialisatie over individuele carrières te kunnen onderzoe-
ken is een andere techniek nodig, die inzicht biedt in patronen binnen indivi-
duele criminele carrières. Sequentieanalyse is zo’n techniek. Met deze tech-
niek wordt tussen individuele trajecten naar overeenkomstige patronen in

13 De diversiteitsmaat schendt assumpties van normaliteit. Dus als we de mate van diversiteit tussen de clusters
willen vergelijken, dan is een non-parametrische toets nodig.
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opeenvolgende gebeurtenissen gezocht. De techniek biedt ook de mogelijk-
heid om veranderingen in het type misdrijven dat de dader pleegt over de tijd
te signaleren. Omdat in de criminologie, voor zover ons bekend, nog geen
onderzoek is gedaan waarbij met behulp van sequentieanalyse patronen van
opeenvolgende typen delicten in criminele carrières zijn onderzocht, zullen
we deze methode hieronder nader toelichten.

Sequentieanalyse is een exploratieve techniek om opeenvolgende gebeurte-
nissen in een sequentie te analyseren. Een sequentie is een geordende
weergave van een reeks van elementen die elkaar in de tijd opvolgen. De ele-
menten kunnen een bepaalde status weergeven (bijvoorbeeld op de arbeids-
markt), een fysiek object zijn (een basiselement in het DNA of proteïne-
enzymen), of een gebeurtenis zijn (bijvoorbeeld een delict). De elementen
hebben op een vastgezet moment in de tijd plaatsgevonden (fixed) of hebben
een vaste positie in een keten (fixed positions zoals bij proteïnen). De sequen-
ties hebben gemeen dat er een cruciale volgorde is die niet meer kan worden
veranderd. In een sequentieanalyse kan rekening worden gehouden met de
complexiteit van veranderingen die zich in een sequentie voordoen, zoals bij-
voorbeeld het aantal en de duur van verschillende gebeurtenissen in een
carrière of de transities die er zijn tussen verschillende gebeurtenissen.
Sequentieanalyse is afkomstig uit de genetica en recent ook toegepast in
demografische studies (Brzinsky-Fay & Kohler, 2010; Elzinga & Liefbroer,
2007; Simonson et al., 2011; zie box 2). Sequentieanalyse kan bijvoorbeeld
plaatsvinden op het terrein van arbeid (Simonson et al., 2011) of gezinssa-
menlevingsvormen (Elzinga & Liefbroer, 2007), maar ook wanneer het crimi-
nele carrières betreft.

Box 2 Sequentieanalyse in de demografie

In de demografie wordt sequentieanalyse veel toegepast. Falk (2005) onder-
zocht patronen in het toetreden op de arbeidsmarkt door vrouwen in Oost-
Duitsland. Ze vond vijf verschillende clusters van vrouwen: een cluster van
vrouwen die continu bleven werken, een cluster met korte interrupties van-
wege werkloosheid, ouderschapsverlof of huishoudelijke activiteiten, een
cluster met interrupties vanwege opleiding, een cluster van vrouwen die
een lange tijd uit het arbeidsproces bleven vanwege het opvoeden van kin-
deren en een cluster van vrouwen met zeer discontinue arbeidsactiviteiten.
Simonson et al. (2011) vergeleken de arbeidscarrières van drie opeenvol-
gende cohorten van vrouwen in Duitsland. De verschillende fasen in oplei-
ding en arbeidscarrières (states) die zij over de tijd analyseerden, waren
onderwijs, stage, voltijdwerk, parttime werk, werkeloos, huisvrouw, jaar eer-
ste kind en anders. Ze onderscheidden vier clusters van carrières bij vrou-
wen, een cluster dat werd gedomineerd door fulltime banen, een cluster
van discontinue carrières, een cluster dat werd gedomineerd door parttime
werk en een cluster dat werd gedomineerd door huisvrouwen. Vervolgens

42 Veelplegers: specialisten of niet?



keken ze in hoeverre de sequenties in de tijd veranderden en vonden dat de
sequenties van arbeid steeds heterogener werden en er meer transities kwa-
men tussen verschillende fasen arbeidscarrières. Een laatste voorbeeld is
het onderzoek van Elzinga en Liefbroer (2007) naar gezinssamenlevings-
vormen. Zij onderzochten op basis van individuele trajecten in gezins-
samenlevingsvormen (ongetrouwd, samenwonen, getrouwd e.d.) of er zich
veranderingen voordeden bij vrouwen geboren tussen 1945 en 1964. Door
de individuele trajecten van samenlevingsvormen te onderzoeken vonden
zij onder meer dat de mate waarin er in de loop van de jaren werd geswitcht
tussen verschillende samenlevingsvormen weinig is veranderd.

In een sequentieanalyse gaat men over het algemeen als volgt te werk. Een
eerste stap is het beschrijven van de sequenties op basis van visuele inspectie
(Brzinsky-Fay & Kohler, 2010; Elzinga & Liefbroer, 2007; Simonson et al.,
2011) in termen van verschillende gebeurtenissen die opeenvolgend in een
sequentie voorkomen. Met andere woorden, de patronen in opeenvolgende
gebeurtenissen in een carrière worden beschreven. Daarvoor worden zoge-
noemde indexplots gebruikt waarin met horizontale lijnen de verschillende
sequenties worden weergegeven. Deze plots bieden goed inzicht in de
opeenvolging van gebeurtenissen in het verloop van individuele carrières.
Sequentiefiguren maken duidelijk welke typen gebeurtenissen voorkomen in
een carrière, of er geswitcht wordt tussen verschillende typen gebeurtenissen
en of en waar er in een carrière sprake is van specialisatie. Omdat er veelal
veel observaties zijn, kan de neiging ontstaan om plots over te interpreteren.
Ze zijn een grafische manier om de sequenties te visualiseren, maar men
moet voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, daarvoor zijn ook
andere kwantitatieve methoden nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden om
de sequenties kwantitatief te karakteriseren (Brzinsky-Fay & Kohler, 2010).
Een optie is de verhoudingen waarin verschillende gebeurtenissen voorko-
men (bijv. typen misdrijven) in de totale carrières te beschrijven (de dwars-
doorsnede of state distribution plot). Daarnaast zijn er verschillende moge-
lijkheden om een sequentie kwantitatief te duiden, namelijk door te kijken
naar:
1 de lengte van de sequentie;
2 het aantal (verschillende) gebeurtenissen in een sequentie;
3 het aantal keren dat er geswitcht wordt tussen gebeurtenissen;
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4 het genormaliseerd aantal transities14 waarbij wordt gecorrigeerd voor de
lengte van een carrière, te interpreteren als het percentage van de keren
dat ze tussen misdrijven konden switchen, ze ook geswitcht hebben;

5 het aantal keren dat iemand achtereenvolgens in soortgelijke gebeurte-
nissen blijft hangen.

De volgende stap is om binnen een groep vergelijkbare sequenties te zoeken
(Brzinsky-Fay & Kohler, 2010). Er bestaat een lange traditie van onderzoek
naar overeenkomsten tussen sequenties van gebeurtenissen (Abbot & Tsay,
2000; Brzinsky-Fay & Kohler, 2010).15 In deze traditie onderzoekt men met
non-parametrische methoden afstanden tussen personen in termen van de
(on)gelijkenissen tussen de individuele sequenties. Deze (on)gelijkenissen
moeten een afspiegeling zijn van overeenkomsten en verschillen tussen
sequenties van opeenvolgende verschillende elementen, zoals typen delic-
ten. Een afstandscriterium voor het definiëren van gelijkenissen tussen
sequenties is het Longest Common Subsequence (LCS)-criterium. De gelijke-
nis tussen twee sequenties is hierbij gedefinieerd als de lengte van de langste
subsequentie – met identieke elementen en in dezelfde volgorde – die in
beide sequenties terug te vinden is. Dit criterium staat met een concreet
voorbeeld uitgewerkt in box 3. Deze subsequentie hoeft niet aaneengesloten
te zijn, dit wil zeggen dat tussenliggende elementen van de sequentie kunnen
worden weggelaten. De afstanden worden genormaliseerd naar de lengtes
van de sequenties, waardoor bijvoorbeeld iemand met honderd strafzaken
vergelijkbaar gemaakt kan worden met iemand die dertig strafzaken heeft.
Indien niet genormaliseerd zou worden, dan zouden de sequenties eerder op
elkaar lijken, alleen al omdat de lengte van hun carrière overeenkomt. We
gebruiken Elzinga’s normalisatie (Elzinga, 2008). De normalisatie gebeurt
door gelijkenissen te delen door het geometrisch gemiddelde van de sequen-
tielengtes. Dit geometrisch gemiddelde is gedefinieerd als:

x x xn
n

1 2

14 Het genormaliseerd aantal transities is niets anders dan het aantal maal dat men switcht tussen gebeurtenis-
sen gecorrigeerd voor de sequentielengte. Eerst wordt het totaal aantal transities in een sequentie geteld. Ver-
volgens wordt dit aantal gedeeld door het maximaal aantal mogelijke transities. Dit laatste getal is gelijk aan
de lengte van een sequentie minus 1. Dit levert een getal op tussen 0 (geen transities) en 1 (op alle mogelijke
‘tijdstippen’ is er een transitie). De genormaliseerde Ntrans geeft dus een indicatie van de mate van switchen
tussen gebeurtenissen, onafhankelijk van de hoeveelheid verschillende soorten gebeurtenissen en de sequen-
tielengte.

15 Een veelgebruikt algoritme hiervoor is de optimal matching (OM), welke is ontwikkeld door Sanko en Kruskal
(1983). Het algoritme kijkt hoeveel stappen van het toevoegen (insertion), wissen (deletion) en substitueren
(substitution) van elementen in een sequentie er nodig zijn om de sequenties naar elkaar te transformeren. De
onderzoeker moet voor elk van deze stappen een kostenparametermatrix invoeren. De totale ‘kosten’ voor het
transformeren van de ene sequentie naar de andere wordt dan als ongelijkenismaat gebruikt. Er is veel kritiek
op de OM. De bijbehorende metriek is moeilijk te interpreteren, de tijdsduur kan niet op een voor de hand
liggende en betekenisvolle manier worden gebruikt en het is niet duidelijk hoe de gelijkenissen kunnen wor-
den berekend uit de gevonden afstanden (bijv. Dijkstra & Taris, 1995; Elzinga, 2003, 2005; Wu, 2000). Sinds
kort zijn er echter alternatieve algoritmes en afstandscriteria voorgesteld zoals de Longest Common Subse-
quence (Elzinga, 2005).
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Waarbij n het aantal sequenties is en xn de lengte van sequentie n.

Box 3 Zoeken naar de Longest Common Subsequence

Een voorbeeld van de LSC is het volgende. Als wij van twee personen de
sequenties van drie typen delicten hebben, waarbij V=vermogen, G=geweld
en O=openbare orde en vernieling:
 
1. VGOGVVGVOG
2. GVVGOGV
 
Dan is de LCS ‘GVVGOG’, omdat deze subsequentie terug te vinden is in
sequentie 1 met ‘---GVVG-OG’ of ‘-G--VVGO-G’ en in sequentie 2 met
‘GVVGOG-’. Het streepje geeft aan dat een letter is weggelaten. De LCS-
gelijkenis is dan zes, het aantal gemeenschappelijke elementen in dezelfde
volgorde. De sequentielengtes van sequenties 1 en 2 zijn respectievelijk 10
en 7. Het geometrische gemiddelde is dan

7 10 8 362 ,

en de genormaliseerde LCS is dan 6/8,36 = 0,72.

De sequentieanalyses in ons onderzoek hebben betrekking op het type mis-
drijven in individuele criminele carrières zoals deze in strafzaken zijn geregis-
treerd. De misdrijven in strafzaken van veelplegers zijn gecodeerd in termen
van een van de negen onderscheiden misdrijftypen (zie paragraaf 3.2) en ver-
volgens op volgorde van pleegdatum gezet. Hierdoor ontstaat voor iedere
veelpleger een patroon van elkaar opvolgende misdrijven over zijn hele car-
rière dat tot dan toe bekend is, de (individuele) sequentie. Deze sequentie
kan bestaan uit opeenvolgende soortgelijke misdrijven of juist uit verschil-
lende typen. Een sequentie maakt voor individuele plegers ook inzichtelijk of
er sprake is van een transitie naar een ander type misdrijf, of juist dat iemand
‘blijft hangen’ in dezelfde typen misdrijven. Ook maakt een sequentie inzich-
telijk of er terugkerende patronen zijn te ontdekken in het switchen tussen
verschillende misdrijven, zogenoemde subsequenties (bijvoorbeeld volgt na
de sequentie geweld-vermogen telkens opnieuw de sequentie geweld-vermo-
gen).
Kortom, een sequentieanalyse maakt inzichtelijk:
– welke typen misdrijven iemand in zijn carrière pleegt en of daarbij sprake

is van specialisatie of veelzijdigheid;
– of er geswitcht wordt naar andere typen misdrijven (transities);
– welke patronen er zijn in het wisselen tussen typen misdrijven (subse-

quenties);
– hoelang iemand blijft hangen in soortgelijke typen misdrijven of soortge-

lijke subsequenties;

Methode 45



– wanneer er in de carrière veranderingen ontstaan in de opeenvolging van
misdrijven.

Figuur 1 Fictief voorbeeld sequentieanalyse
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Box 4 Een fictief voorbeeld van sequentieanalyse in criminele
carrières

In figuur 1 hebben we een fictief voorbeeld gegeven van een sequentieana-
lyse. We zien flinke variatie in de patronen. Sommige veelplegers specialise-
ren zich in een beperkt aantal misdrijven (bijvoorbeeld 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
14), maar verschillen in wanneer ze zich specialiseren (2 direct aan het
begin van de carrière en 14 juist aan het eind) of specialiseren zich in enkele
typen misdrijven waartussen ze telkens switchen (4, 5, 9). We zien ook
variatie in het moment in de carrière waarop ze zich specialiseren, sommi-
gen al vanaf het begin (2, 13), terwijl anderen juist later in de carrière speci-
alisatie laten zien (14). Aan de andere kant zijn er veelplegers die zich in
geen enkel delict lijken te specialiseren en bij wie het patroon van plegen
ook volkomen willekeurig lijkt (3, 6, 7, 14 aan het begin van de carrière). Ver-
der is te zien dat er variatie is in de mate waarin veelplegers blijven ‘hangen’
in bepaalde typen delicten. Sommigen wisselen snel tussen enkele typen (3,
4, 6, 7, 8) terwijl anderen juist lang blijven steken in soortgelijke misdrijven
(2, 5, 9, 10, 13, 14). Kortom, uit de figuur blijkt dat er flinke variatie mogelijk
is in de opbouw van de sequenties.

3.4.4 Clusteranalyse: veelplegers met vergelijkbare patronen in hun
carrière

De sequenties maken per individuele dader inzichtelijk welke typen misdrij-
ven ze in hun carrière achtereenvolgens plegen. De vervolgstap is om te zoe-
ken naar daders met vergelijkbare carrièrepatronen. De sequentieanalyse op
basis van de LCS levert een afstandenmatrix op die de afstanden tussen alle
personen bevat. Deze kan vervolgens de basis zijn voor een clusteranalyse.
Clusteranalyse is een techniek om, zonder vooraf een groepsindeling te heb-
ben gedefinieerd, groepen of clusters te vormen van individuen op basis van
een set kenmerken waarop (bijvoorbeeld euclidische16) afstanden worden
berekend óf een alternatieve manier om afstanden tussen personen te defi-
niëren. In ons geval is de afstand tussen de sequenties van veelplegers
bepaald op basis van de LCS-gelijkenis. Met veel typen clusteranalyses wordt
de afstand tussen sequenties binnen een cluster geminimaliseerd en tussen
clusters gemaximaliseerd. Het is een iteratief proces waarbij telkens nieuwe
clusters worden gevormd door afstanden tussen eerst de scores van indivi-
duen en vervolgens die van clusters van individuen te berekenen totdat een
optimale oplossing is gevonden. Clusteroplossingen die het minst informa-
tief zijn, zijn die met maar één oplossing (de hele groep als één cluster) en die
waarin ieder individu z’n eigen cluster is. Het is dus zaak om te komen tot het
optimale aantal clusters. Er zijn diverse clustermethoden die alle weer een

16 De euclidische afstand is de kortste meetkundige afstand.
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andere wijze gebruiken om de afstanden tussen scores van individuen te
berekenen om zo tot een optimale oplossing te komen. Wij vergelijken drie
technieken van clusteranalyses om tot een zo goed mogelijke clusteroplos-
sing te komen (Kaufman & Rousseeuw, 1987):
– hiërarchische clusteranalyse;17

– k-means-clusteranalyse;18

– k-medoids-clusteranalyse.19

Een gangbare methode om de kwaliteit van clusteroplossingen te beoordelen
is om te kijken naar de binnenclusterkwadratensom. Deze geeft aan hoeveel
de personen binnen een cluster van elkaar verschillen. Hoe meer de afstan-
den van individuen variëren binnen een cluster, hoe slechter de clusteroplos-
sing. Om het optimale aantal clusters te vinden, gebruiken we bij iedere
methode het elbow-criterium. Dit houdt in dat de oplossing wordt gekozen
waarbij een ‘knik’ zichtbaar is in het criterium over het aantal gekozen clus-
ters.

17 Hiërarchische clusteranalyse is een methode die begint bij de individuele observaties. De methode beschouwt
iedere observatie als één cluster. De twee clusters die de kleinste afstand tot elkaar hebben, vormen een
nieuw cluster. Telkens worden hiërarchisch de meest gelijkende personen samengevoegd tot clusters totdat
er maar één cluster overblijft. Wij hebben linkage met Wards minimale variantie gebruikt, omdat deze als een
efficiënte methode is beschreven, die meestal resulteert in zeer compacte clusters van gelijke grootte
(Sharma, 1995).

18 k-means-clusteranalyse geeft voor een vooraf aangegeven aantal clusters een oplossing waarbij observaties
worden ingedeeld in het cluster waarvan de observatie het dichtst bij het (gemiddelde) clustercentrum ligt in
termen van de euclidische afstand. Het algoritme heeft twee stappen die iteratief worden doorlopen totdat er
geen verandering meer optreedt in het toewijzen van observaties. Telkens worden eerst de observaties inge-
deeld bij de dichtstbijzijnde clustercentra. Daarna worden de nieuwe gemiddelde clustercentra berekend. Het
proces stopt als er geen verandering meer optreedt.

19 k-medoids-clusteranalyse is een variant van k-means, waarbij er niet gebruik wordt gemaakt van een cluster-
gemiddelde maar een clustermedoid. Een medoid is de meest centrale observatie in een cluster. In tegenstel-
ling tot het clustergemiddelde is dit wel een werkelijk datapunt. Een ander verschil met k-means is dat
k-medoids de binnenclusterafstand optimaliseert en k-means de binnencluster gekwadrateerde afstand.
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Tabel 1 Overzicht mogelijkheden en beperkingen van de methoden om specialisatie te
meten

  Mogelijkheden   Beperkingen

FSC    Een samenvattende maat per type misdrijf afkomstig uit
een transitiematrix.

  Een maat alleen op groepsniveau, zegt niets over individuele
carrières; is volledig afhankelijk van de patronen van opeen-
volgende misdrijven.

  Geeft de mate van specialisatie in typen misdrijven op
groepsniveau weer.

  Statische maat, biedt geen zicht op ontwikkelingen in de tijd.

  Neemt de chronologie van de misdrijven mee.   Alleen als iemand direct na elkaar hetzelfde delict pleegt,
wordt dit als specialisatie gezien.

  Houdt rekening met sample base rates van de misdrij-
ven.

  

Diversiteits-
index

  Een samenvattende maat voor de mate van veelzijdig-
heid.

  Zegt niets over de aard van de specialisatie (naar type mis-
drijf, snelheid).

  Geeft de mate van veelzijdigheid in de verdeling van
typen misdrijven binnen individuele carrières.

  Confounding met frequenties waardoor overschatting van
specialisatie bij daders met minder misdrijven dan dmax.

  Houdt rekening met het totale misdrijvenpatroon in de
carrières.

  Statische maat, maakt niet duidelijk of er verschillen in spe-
cialisatie/diversiteit zijn naargelang de lengte van de crimi-
nele carrière.

    Zegt niets over het switchen tussen typen misdrijven en de
mate waarin dat gebeurt.

Sequentie-
data

  Een kwalitatieve beschrijving die inzicht biedt in het ver-
loop van individuele criminele carrières ongeacht de
lengte.

  Een kwalitatieve maat met een veelheid aan informatie.

  Biedt op individueel niveau zicht op de typen misdrijven
die elkaar opvolgen. Biedt inzicht in het patroon van
switchen.

  Bij grotere N is datareductie nodig omdat het anders moei-
lijk is om patronen te herkennen in de veelheid van gege-
vens.

    Kan alleen uitgevoerd worden op langere sequenties.
Genormali-
seerd aantal
transities

  Geeft het (proportioneel aan het totaal aantal mogelijke
switchen) aantal malen dat iemand switcht tussen typen
misdrijven weer. Houdt rekening met de lengte van de
sequentie en is eenvoudig te interpreteren.

  Zegt niets over de aard van de specialisatie (naar type mis-
drijf, snelheid, hoeveelheid verschillende misdrijven).

Bron: Sullivan et al. (2009); Elzinga & Liefbroer (2007)

In dit onderzoek gebruiken we twee manieren om de kwaliteit van de cluster-
oplossingen te beoordelen. Ten eerste geven we een kwalitatieve beschrijving
van de sequenties en karakteriseren de clusters tevens op basis van enkele
kwantitatieve maten (zie eerder). Dit is een interne validatie van de gevonden
clusteroplossingen. Ten tweede beoordelen we de kwaliteit van de cluster-
oplossing op basis van een externe validatie door na te gaan of ze voldoende
onderscheiden op overige criminele-carrièrekenmerken, achtergrondken-
merken en probleemgebieden. De verschillen tussen de gevonden clusters
onderzoeken we met behulp van de non-parametrische Wilcoxon- en Mann-
Whitney-toetsen.

3.4.5 Samenvattend

De stappen die in de analyse worden gevolgd, zijn de volgende:
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– We beginnen met de klassieke FSC om te kijken of er sprake is van specia-
lisatie en met betrekking tot welke typen misdrijven.

– Vervolgens kijken we naar de mate van diversiteit in individuele criminele
carrières, hiermee wordt ook de variatie binnen de groep ZAVP’s duide-
lijk.

– Daarna gebruiken we sequentieanalyses om patronen in criminele carriè-
res te onderzoeken. Op basis van het LCS-criterium worden afstanden
toegekend aan de veelplegers, waarbij wordt gekeken naar de opeenvol-
ging van de delicten in hun strafzaken. Er wordt genormeerd voor ver-
schillen in sequentielengtes met Elzinga’s normalisatie.

– De afstandsmatrix wordt geclusterd met drie verschillende technieken
van clusteranalyse waarvan de oplossingen op de binnenclusterkwadra-
tensom met elkaar worden vergeleken om te komen tot het optimale aan-
tal clusters.

– We valideren vervolgens de clusters zowel intern als extern.
– Intern door de sequenties van de clusters kwalitatief en kwantitatief te

beschrijven. De kwalitatieve beschrijving gebeurt per cluster aan de
hand van de plots van een random selectie van honderd sequenties.
We trekken steekproeven uit de sequenties omdat de figuren anders
niet goed zichtbaar zijn en we doen dit willekeurig om toch een repre-
sentatieve groep te laten zien. Voor de kwantitatieve beschrijving kij-
ken we naar a) de verhouding van verschillende typen misdrijven bin-
nen carrières (de dwarsdoorsnedes), b) de (gemiddelde) lengtes van
sequenties, c) het aantal verschillende typen misdrijven in sequenties,
d) het (genormaliseerd) aantal transities binnen een sequentie en
e) het gemiddeld aantal keren dat veelplegers achtereenvolgens voor
soortgelijke misdrijven met justitie in aanraking zijn gekomen.

– Extern valideren we de clusters door hun profielen te vergelijken op de
set van overige criminele-carrièrekenmerken, achtergrondvariabelen
en probleemgebieden (CVS- en RISc-scores).

De analyses zijn uitgevoerd in R 2.15.3 (R Development Core Team, 2013),
waarbij we gebruik hebben gemaakt van het TraMineR 1.8-5-pakket
(Gabadinho et al., 2011) en het cluster 1.14.4-pakket (Maechler et al., 2013).
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4 Resultaten

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van ons onderzoek naar de mate van
specialisatie of veelzijdigheid in type misdrijven in criminele carrières van
veelplegers. We beschrijven de resultaten eerst voor de totale groep van
ZAVP’s uit 2008. Vervolgens gaan we in op clusters van ZAVP’s die vergelijk-
bare sequenties van achtereenvolgende typen misdrijven in hun strafrechte-
lijke criminele carrière laten zien. In beide gevallen beschrijven we eerst
bevindingen op basis van FSC en d. Daarna gaan we in op de sequenties van
criminele carrières, kijken naar de verdeling van type misdrijven over de
sequenties en rapporteren enkele beschrijvende statistieken.

4.1 Totale groep

4.1.1 Beschrijvende statistieken van de criminele carrières

Tabel 2 Beschrijvende statistiek criminele-carrièrekenmerken ZAVP’s
cohort 2008, totale groep (N=5.077)

Leeftijd in 2008
M (sd) 33,4(10,3)
Min-Max 18-91,5
Mediaan 33
Leeftijd eerste strafzaak
   M (sd) 18,4(2,4)
   Min-Max 12-59,7
   Mediaan 16,5
Carrièrelengte in jaren
   M (sd) 16,0(3,0)
   Min-Max 0,6-70
   Mediaan 14,3
Type misdrijven (in %)
Geweld 12,5
Zeden 0,4
Vermogen met geweld 3,6
Vermogen zonder geweld 50,6
Vernieling/openbare orde 15,5
Drugs 3,5
Verkeer 8
Wapens 1,5
Overig 4,4

In tabel 2 geven we eerst enkele beschrijvende statistieken over de criminele
carrières van de totale groep ZAVP’s uit 2008. De gemiddelde leeftijd van de
groep ZAVP’s bedroeg 33,3 jaar, met een mediaan van 32,9 jaar. De veelple-
gers hebben gemiddeld een strafrechtelijke-carrièrelengte van 16 jaar. Over
deze periode zijn er gemiddeld 53,1 misdrijven (SD=46,0) geregistreerd in de
strafzaken tegen deze daders (niet in tabel). De typen misdrijven waarvoor ze
in hun carrière strafrechtelijk zijn gevolgd, betreffen overwegend vermogens-



misdrijven zonder geweld (50,6%) gevolgd door vernielingen en openbare-
ordemisdrijven (15,5%).

4.1.2 De mate van specialisatie naar type misdrijf (FSC)

In tabel 3 worden voor de totale groep zeer actieve veelplegers uit 2008 per
type delict de FSC’s gegeven. Omdat de FSC een genormaliseerde maat is met
waarden tussen 0 en 1 kunnen we deze interpreteren als een correlatie-
coëfficiënt (Farrington et al., 1988; Paternoster et al., 1998). Bij waarden tus-
sen 0,3-0,7 spreken we over een matig sterke specialisatie en bij waarden 0,7
spreken we over een sterke mate van specialisatie voor een bepaald type mis-
drijf. Bij een FSC <0,3 is sprake van een beperkte mate van specialisatie.20

Een overall FSC van 0,28 betekent dat bij de veelplegers in beperkte mate
sprake is van specialisatie (tabel 3). Als ze al specialiseren, dan doen ze dat in
vermogensmisdrijven zonder geweld (FSC=0,77). Deze misdrijven hebben
dus de grootste kans dat ze door de veelplegers achter elkaar worden her-
haald. Daarnaast zien we een matig sterke specialisatie in verkeersmisdrijven
en vernieling en openbare-ordemisdrijven en is er in beperkte mate sprake
van specialisatie in geweld en drugs. Kortom, op basis van de FSC vinden we
onder de totale groep van ZAVP’s uit 2008 enige mate van specialisatie in ver-
mogensmisdrijven zonder geweld, verkeersmisdrijven en vernieling en open-
bare-ordemisdrijven. Maar de veelplegers beperken zich niet tot één type
delict. Er is ook sprake van diversiteit in de misdrijven waarvoor ze schuldig
zijn bevonden door de rechter.

Tabel 3 Forward Specialization Coefficient naar type delict voor de
totale groep ZAVP’s cohort 2008

Type misdrijf Totale groep

Geweld 0,28
Zeden 0,08
Vermogen met geweld 0,15
Vermogen zonder geweld 0,77
Vernieling/openbare orde 0,31
Drugs 0,25
Verkeer 0,48
Overig 0,12
Wapens 0,08
 
Overall FSC 0,28

20 Deze interpretatie van de FSC is strenger dan bijvoorbeeld gebruikt door Sullivan et al. (2009). Zij geven bij
een FSC van 0,21 voor beroving al aan dat hierbij een grotere kans op specialisatie is.
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4.1.3 De mate van veelzijdigheid van carrières (d)

Vervolgens onderzoeken we de mate van veelzijdigheid bij individuele crimi-
nele carrières op basis van de diversiteitsindex d. De range van d is afhanke-
lijk van het aantal misdrijven dat wordt onderzocht (k=9). In dit onderzoek
kan deze variëren van 0 (maximale specialisatie) tot 0,89 (maximale diversi-
teit bij 9 typen misdrijven). De gemiddelde waarde ligt op d=0,54 (SD=0,20).
Dit wijst erop dat het repertoire van misdrijven in de carrières van ZAVP’s
divers is, maar omdat de maximumwaarde van d0,89 is, is er zeker ook sprake
van enige mate van specialisatie. Deze resultaten sluiten aan bij die van de
FSC.

Figuur 2 Diversiteitsindex ZAVP’s 2008, totale groep (vioolplot)
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Totale groep

In figuur 2 wordt een vioolplot21 gegeven van de diversiteitsindex van de
totale groep ZAVP’s. Daaruit is af te lezen dat er een grote variabiliteit is in de
diversiteitsindex. Met andere woorden, hoewel bij een aanzienlijk deel van de
veelplegers sprake is van veelzijdigheid in het type misdrijven dat ze plegen,
blijkt er bij een deel van de veelplegers toch ook sprake van enige mate van
specialisatie.

21 Een vioolplot is een combinatie van een boxplot en een verdelingsplot (zie Hintze & Nelson, 1998).
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4.1.4 Misdrijfsequenties in de criminele carrière

De bovenstaande analyses bieden indicaties dat binnen de groep zeer actieve
veelplegers uit 2008 sprake is van een beperkte mate van specialisatie (als ze
specialiseren dan vooral in vermogensmisdrijven zonder geweld, gevolgd
door verkeersmisdrijven en openbare-ordemisdrijven en vernieling). Daar-
naast wijzen de analyses er ook op dat binnen individuele carrières overwe-
gend sprake is van een veelzijdig misdrijvenpatroon, maar dat er wel sprake
is van een grote mate van variatie binnen de groep. Een aanzienlijk deel van
de veelplegers is veelzijdig in het type misdrijf, maar een beperkt deel blijkt
zich toch ook te specialiseren. Beide analyses laten echter weinig zien van
patronen die zich in individuele carrières voordoen. Daarvoor gebruiken we
sequentieanalyses.

Figuur 3 Dwarsdoorsnede van specialisatie/veelzijdigheid gegeven de
lengte van criminele carrières, cohort ZAVP’s 2008, totale
groep
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In figuur 3 worden voor de totale groep zeer actieve veelplegers uit 2008 de
volledige strafrechtelijke criminele carrières gegeven, uitgesplitst naar type
misdrijf. De dwarsdoorsnede laat zien welk type misdrijf in de totale sequen-
ties het meest voorkomt. Uit de figuur is af te lezen dat over de hele carrière
van veelplegers uit 2008 de meest voorkomende geregistreerde misdrijven
vooral vermogensdelicten zonder geweld zijn (50,6%), gevolgd door verniel-
ing, lichte agressie en openbare-orde- (15,5%) en geweldsdelicten (12,5%).
Ook is te zien dat met het toenemen van het aantal misdrijven het aandeel
vermogensmisdrijven zonder geweld ook toeneemt. Opvallend is dat daar
waar de FSC ook een matig sterke specialisatie liet zien in verkeersmisdrijven,
deze over de totale carrières genomen slechts een klein deel vormen (8%) en
met name bij kortere carrières. Tot slot zien we in de dwarsdoorsnede dat
naarmate de carrières langer zijn de veelzijdigheid aan verschillende misdrij-
ven duidelijk afneemt.

Figuur 4 Een steekproef van de individuele sequenties van 100 ZAVP’s,
totale groep

In figuur 4 zijn de individuele sequenties (criminele-carrièrepatronen) gege-
ven voor een willekeurige selectie van honderd ZAVP’s uit 2008. De indivi-
duele sequenties laten de opeenvolgende misdrijven in de tijd zien en geven
dus inzicht in de patronen van de individuele strafrechtelijke carrière van
veelplegers.
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Ten eerste is in de figuur duidelijk te zien dat er veel variatie is in de lengte
van sequenties (zie de volgende sectie). Uit de figuur is verder af te lezen dat
er over de levensloop van de ZAVP’s veel variatie is in de opeenvolgende mis-
drijven waarvoor ze met justitie te maken krijgen. In sommige gevallen lijkt er
wel enige mate van specialisatie in bepaalden typen delicten, zoals vermo-
gensmisdrijven zonder geweld (opeenvolging roze-rode blokjes) of verkeers-
misdrijven (opeenvolging groene blokjes), waarbij slechts in beperkte mate
geswitcht wordt naar andere typen misdrijven. Met name in lange sequenties
is het aandeel vermogensmisdrijven zonder geweld over de hele carrière
genomen groot en lijkt er slechts beperkt geswitcht te worden naar andere
typen misdrijven. Andere typen misdrijven die vaker in reeksen achter elkaar
worden gepleegd, zijn verkeersmisdrijven, openbare-ordemisdrijven en ver-
nieling en geweld. De reeksen bij deze misdrijven zijn echter korter dan bij
vermogen zonder geweld en de opeenvolging in soortgelijke misdrijven lijkt
zich vaker in het begin van een carrière voor te doen. Ook zien we dat er in
sommige carrières in het begin veel sprake is van vernieling en openbare-
ordemisdrijven (opeenvolgende blauwe blokjes). Ten slotte lijken er ook sub-
groepen van veelplegers te zijn met vergelijkbare patronen in hun criminele
carrières. Waarschijnlijk zijn er in de totale groep van ZAVP’s subgroepen te
onderscheiden met vergelijkbare sequenties. Dit kunnen we het best onder-
zoeken met behulp van clusteranalyse, maar voordat we dat doen volgen
eerst nog enkele beschrijvende statistieken van de sequenties.

4.1.5 Beschrijvende statistieken van de sequenties

In tabel 4 worden beschrijvende statistieken gegeven van het aantal misdrij-
ven dat is geregistreerd in de totale criminele carrières van de ZAVP’s uit
2008. Over hun hele carrière zijn er gemiddeld 53 (SD=46) misdrijven in hun
strafzaken geregistreerd, met een minimum van 5 (per definitie) en een maxi-
mum van 474 misdrijven (zie ook hoofdstuk 3). De helft van de ZAVP’s heeft
ten minste 38 geregistreerde misdrijven op zijn naam. Gemiddeld hebben de
ZAVP’s 5,1 verschillende typen misdrijven over hun totale carrière gepleegd.
De spreiding daarin is beperkt (SD=1,6). Dit wijst op een veelzijdig crimineel
carrièrepatroon. Als we het aantal delicten dat elkaar in de carrière opvolgt
bekijken, dan blijken ze gemiddeld 3,2 misdrijven van hetzelfde type achter
elkaar te hebben gepleegd. De veelplegers switchen vaak tussen misdrijven in
hun carrière, gemiddeld 19 keer. Rekening houdend met de lengte van carrièr-
es komt dat neer op 0,42 genormaliseerde switches (het genormaliseerd aan-
tal transities). Dit kunnen we interpreteren als dat in 42% van alle mogelijk-
heden dat er geswitcht kan worden, er ook daadwerkelijk geswitcht wordt van
type misdrijf.
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Tabel 4 Beschrijvende statistiek van de sequenties, totale groep
ZAVP’s 2008

Aantal misdrijven (sequentielengte) M (sd) 53,3 (46,0)
Range (min-max) 5-474
Mediaan 38

Aantal verschillende typen misdrijven M (sd) 5,1 (1,6)
Range (min-max) 1-9
Mediaan 5

Aantal aaneengesloten soortgelijke misdrijven M (sd) 3,2 (3,3)
Range (min-max) 1-79
Mediaan 2,25

Aantal transities M (sd) 19,0 (15,3)
Range (min-max) 0-175
Mediaan 15

Genormaliseerd aantal transities M (sd) 0,42 (0,19)
 Mediaan 0,42

Om wat meer gevoel te krijgen voor de specialisatie in de totale groep,
beschrijven we hier een eenvoudiger en meer intuïtievere maat voor speciali-
satie. We noemen een veelpleger een specialist als meer dan 50% van de jus-
titiecontacten in iemands justitiële carrière éénzelfde type misdrijf betreft. In
tabel 5 staat deze maat voor de verschillende typen misdrijven weergegeven.
Uit de tabel wordt weer duidelijk dat de specialisatie vooral voorkomt bij ver-
mogen zonder geweld. Op zeden en wapens is er niemand gespecialiseerd,
terwijl er kleine percentages van de ZAVP-groep zijn gespecialiseerd in
geweld, vernieling en openbare orde en verkeer.

Tabel 5 Percentage van de groep ZAVP’s met meer dan 50% van één
type misdrijf in hun carrière

Specialisten % ZAVP’s met meer dan 50% van één type misdrijf

Geweld 2,0                                               
Zeden 0                                               
Vermogen met geweld 0,1                                               
Vermogen zonder geweld 53,7                                               
Vernieling/openbare orde 3,9                                               
Drugs 0,5                                               
Verkeer 2,9                                               
Overig 0,2                                               
Wapens 0                                               

4.1.6 Samenvatting

Uit de analyses naar de mate van specialisatie of veelzijdigheid en de sequen-
ties van criminele carrières van de totale groep ZAVP’s blijkt het volgende:
– Uit de FSC blijkt dat er op groepsniveau slechts in beperkte mate sprake is

van specialisatie. Als de veelplegers specialiseren, dan doen ze dat in
sterke mate in vermogensmisdrijven zonder geweld. Toch is er enige mate
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van specialisatie in andere typen misdrijven waarvan de belangrijkste ver-
keersmisdrijven en openbare-ordemisdrijven en vernielingen betreffen.

– Uit de d blijkt dat bij het merendeel van de ZAVP’s in hun individuele cri-
minele carrières sprake is van veelzijdigheid in type misdrijven waarvoor
ze zijn vervolgd. We zien echter veel variatie, wat betekent dat bij een aan-
zienlijk deel van de ZAVP’s toch ook sprake is van enige mate van speciali-
satie.

– De sequenties laten zien dat ZAVP’s in hun carrières vaak switchen tussen
typen misdrijf waarvoor ze worden vervolgd. We zien echter ook langere
subsequenties van gelijksoortige misdrijven, met name vermogensmis-
drijven. Deze misdrijven worden vaker in reeksen achter elkaar gepleegd.
Dit patroon is ook te zien bij verkeers- en geweldsmisdrijven.

– Uit de dwarsdoorsnedes van de criminele-carrièresequenties blijkt dat
het type misdrijf dat het meeste voorkomt over de hele carrière vermo-
gensmisdrijven zonder geweld is en dat naarmate de sequenties langer
zijn dit aandeel groter wordt.

– De gemiddelde sequentielengte van de ZAVP’s omvat 53 misdrijven
(variërend van 5 tot 474 geregistreerde misdrijven in hun strafdossiers).
Ze plegen gemiddeld 5 verschillende typen misdrijven en switchen in hun
carrière gemiddeld in 42% van de gevallen dat ze zouden kunnen swit-
chen (genormaliseerd aantal transities = 0,42). Als ze achtereenvolgens
soortgelijke misdrijven plegen, dan betreft dat gemiddeld 3,2 misdrijven.

– De sequentieanalyse suggereert ook dat er mogelijk clusters van ZAVP’s
met vergelijkbare sequenties bestaan.

4.2 Clusters van ZAVP’s

Om na te gaan of er binnen de totale groep clusters van ZAVP’s zijn die in
hun criminele carrière vergelijkbare patronen van opeenvolgende misdrijven
laten zien, zijn clusteranalyses uitgevoerd. Vervolgens zijn voor de clusters de
voorgaande analyses opnieuw uitgevoerd.

4.2.1 Clusteranalyse

De techniek van clusteranalyse zoekt of er binnen de totale groep clusters van
veelplegers met vergelijkbare patronen zijn te onderscheiden. In principe ligt
het aantal clusters dat kan worden gevonden tussen de 1 (de totale groep) en
k (elk individu is één cluster). Omdat elke clustermethode met een iets
andere oplossing kan komen, hebben we drie verschillende clustertechnie-
ken toegepast. Na het berekenen van de afstandsmatrix tussen de individuele
veelplegers op basis van het LCS-criterium (uit de sequentieanalyse), werden
clusteranalyses gedaan en werd de binnenclusterkwadratensom berekend.
Drie methoden zijn met elkaar vergeleken op een aantal van twee tot en met
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tien clusters. In ons geval zijn er dus 3×9=27 clusteroplossingen mogelijk. We
zoeken naar een optimale clusteroplossing door te kijken naar de knik in de
plot van de kwadratensommen (zie figuur 5).

Figuur 5 Clusteranalyse geregistreerde misdrijven ZAVP’s cohort 2008
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Hiërarchische clusteranalyse k-means k-medoids

In de figuur is te zien dat de k-medoidclusteranalyse bij elk aantal clusters de
laagste kwadratensom laat zien. Dit betekent dat deze methode meer homo-
gene clusters genereert dan de hiërarchische en de k-meansclusteranalyses.
De k-medoidanalyse laat in de elbow-plot twee knikken zien, bij drie of vijf
clusters. Op basis van de gevonden verschillen in delictsequenties en op ach-
tergrondkenmerken (zie later) geven wij de voorkeur aan de vijf-cluster-
oplossing. De vijf-clusteroplossing bestaat uit vier groepen van ongeveer
dezelfde grootte en één relatief kleine groep van veelplegers (figuur 6).
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Figuur 6 Clustergrootten van gevonden vijf-clusteroplossing

Cluster 1 (N=351)

Cluster 2 (N=1.016)

Cluster 3 (N=1.232)

Cluster 4 (N=1.181)

Cluster 5 (N=1.297)

Om de clusters te karakteriseren, beschrijven we eerst enkele algemene cri-
minele-carrièrekenmerken per cluster, vervolgens kijken we naar de mate
van specialisatie of veelzijdigheid in verschillende typen misdrijven, en de
sequenties van de criminele carrières binnen de clusters. Vervolgens
beschrijven we de profielen op achtergrondkenmerken van de personen in de
clusters.

4.2.2 Beschrijvende statistieken van de criminele carrières

In tabel 6 worden beschrijvende statistieken per cluster gegeven. De gemid-
delde strafrechtelijke carrière in jaren is het langst bij de veelplegers in
cluster 2 (24,4 jaar) en het kortst bij de veelplegers in cluster 3 (11,6 jaar). De
startleeftijd van de justitiële carrières is bij de veelplegers in cluster 2 het
laagst. Gemiddeld waren ze 17,6 jaar toen ze voor het eerst met justitie in
aanraking kwamen.
Als we kijken naar de verdeling van het type misdrijven over de hele carrière
binnen de clusters, dan is te zien dat de veelplegers in cluster 1 relatief vaak
vervolgd zijn voor verkeersmisdrijven (46,6%), die in cluster 2, 3 en 4 relatief
vaak voor vermogensmisdrijven zonder geweld (respectievelijk 76,9%, 55,9%
en 66,0%) en de veelplegers in cluster 5 juist relatief vaak voor vernieling en
openbare-ordemisdrijven (30,01%), gevolgd door geweld (24,7%).
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Tabel 6 Beschrijvende statistiek van de criminele carrières van
ZAVP’s, per cluster

Cluster
1 2 3 4 5

N 351 1.016 1.232 1.181 1.297

Leeftijd in 2008 (M; SD) 34,1(10,2) 41,0(8,9) 29,3(9,4) 34,9(9,3) 29,7(9,6)
Leeftijd eerste strafzaak (M; SD) 18,9(5,6) 17,6(4,7) 18,7(4,7) 18,5(4,7) 18,6(4,7)
Carrièrelengte in jaren
   M (sd) 16,2(8,9) 24,4(5,1) 11,6(4,3) 17,4(4,5) 12,1(3,9)
   Min-Max 2-50 4-48 1-39 1-45 1-37
   Mediaan 14,9 24,7 9,3 16,7 9,6
Gemiddeld aantal misdrijven
   M (sd) 37,0(25,2) 119,5(54,7) 27,6(14,4) 53,4(23,5) 30,1(20,1)
   Min-Max 5-221 50-474 5-248 21-226 5-162
   Mediaan 31 106 25 48 25
Type misdrijven (in %)
Geweld 12,4 5,1 10,6 7,6 24,7
Zeden 0,5 0,1 0,4 0,2 0,7
Vermogen met geweld 2,1 3,2 4,4 3,7 3,8
Vermogen zonder geweld 17,9 76,9 55,9 66,0 19,5
Vernieling/openbare orde 9,8 7,0 13,6 10,6 30,1
Drugs 4,7 1,9 3,8 2,6 4,9
Verkeer 46,6 3,4 5,3 5,3 5,9
Overig 4,0 1,6 4,3 2,8 8,3
Wapens 2,0 0,8 1,8 1,1 2,2

4.2.3 De mate van specialisatie naar type misdrijf per cluster

In tabel 7 worden per type misdrijf de FSC’s voor ieder cluster gegeven. De
overall FSC laat voor alle clusters een beperkte mate van specialisatie zien
(FSC=0,21-0,27). De minste overall specialisatie is zichtbaar bij veelplegers in
cluster 2, maar het verschil met de andere clusters is erg klein.
Als we kijken naar de FSC per type misdrijf en over de clusters blijkt dat er
veel variatie is in de mate van specialisatie. De FSC varieert per type misdrijf
en tussen de clusters tussen de -0,01 (zeden, cluster 2) en 0,84 (vermogen
zonder geweld, cluster 2).22 De grootste kans op specialisatie is er voor ver-
mogensmisdrijven zonder geweld (de FSC valt tussen 0,42-0,84) gevolgd door
verkeersmisdrijven (FSC ligt tussen 0,31-0,71). De kans is dus het grootst dat
in de carrières van veelplegers reeksen van vermogensmisdrijven zonder
geweld of van verkeersmisdrijven zichtbaar zijn. Onder alle groepen veelple-
gers is de kleinste kans in specialisatie in zedenmisdrijven.
De clusters 2, 3 en 4 liggen wat betreft specialisatie in type misdrijf het dichtst
bij elkaar. Bij de veelplegers in deze drie clusters is een matig tot sterke mate
van specialisatie in vermogensmisdrijven zonder geweld, gevolgd door ver-

22 De lage en negatieve waarde bij zedendelicten wijst erop dat er een grote kans is onder deze veelplegers dat
een zedenmisdrijf gevolgd wordt door een ander type misdrijf. De negatieve waarde is het resultaat van de
lage prevalentie van dit misdrijf (zie verder Farrington et al., 1988; Paternoster et al., 1998 voor negatieve
waarden op de FSC).
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keersmisdrijven. Bij de veelplegers in cluster 3 is daarnaast ook sprake van
een beperkte mate van specialisatie in vernieling en openbare-ordemis-
drijven. De veelplegers in clusters 1 en 5 wijken het meest van de andere clus-
ters af. Daar waar het verschil met de veelplegers in cluster 1 vooral zit in de
rangorde (meer specialisatie in verkeer gevolgd door vermogen zonder
geweld), is er onder de veelplegers in cluster 5 sprake van beperkte mate van
specialisatie in allerlei typen misdrijven.

Tabel 7 Forward Specialization Coefficient naar type delict per cluster

Cluster
Type misdrijf 1 2 3 4 5

Geweld 0,28 0,18 0,27 0,24 0,36
Zeden 0,04 -0,01 0,15 0,09 0,10
Vermogen met geweld 0,15 0,09 0,19 0,18 0,21
Vermogen zonder geweld 0,42 0,84 0,66 0,75 0,37
Vernieling/openbare orde 0,21 0,19 0,32 0,29 0,42
Drugs 0,28 0,14 0,27 0,25 0,37
Verkeer 0,71 0,33 0,34 0,47 0,31
Overig 0,10 0,07 0,11 0,07 0,18
Wapens 0,12 0,03 0,13 0,10 0,09
 
Overall FSC 0,26 0,21 0,27 0,27 0,27

4.2.4 De mate van veelzijdigheid van carrières

In figuur 7 worden voor de vijf clusters de diversiteitsindices getoond in
vioolplots. Te zien is dat de clusters duidelijk variëren in de mate van veelzij-
digheid. Dit geldt voor het gemiddelde, de variatie en de mediaan. Uit de
Kruskal-Wallis overall toets blijkt dat de groepen statistisch significant
(p<0,01) van elkaar verschillen. Als de groepen onderling paarsgewijs worden
vergeleken, zijn de verschillen ook statistisch significant (p<0,01).
De clusters 5 en 1 hebben het meest veelzijdige delictrepertoire, de veelple-
gers in cluster 2 de minst veelzijdige verdeling en overige clusters zitten hier-
tussenin. De veelplegers in cluster 5 zijn gemiddeld het meest veelzijdig in
hun carrière (M=0,68), meer dan de helft van de veelplegers in dit cluster
heeft een veelzijdig pleegrepertoire (Med=0,72) en binnen het cluster is wei-
nig variatie (SD=0,13). De veelplegers in cluster 2 lijken een tegenover-
gestelde mate van diversiteit te laten zien. Gemiddeld hebben de veelplegers
in dit cluster het minst veelzijdige misdrijfpatroon (M=0,36; Med=0,35), maar
er is wel meer variatie binnen de groep dan bij de andere clusters (SD=0,17).
De bevindingen op basis van de diversiteitsindex sluiten aan bij die op basis
van de FSC.
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Figuur 7 Diversiteitsindices totaal en per cluster (vioolplot)
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4.2.5 Misdrijfsequenties in de criminele carrière

In figuur 8 staan voor cluster 1 tot en met 5 dwarsdoorsneden van de misdrij-
ven in de criminele carrières van de ZAVP’s afgebeeld, in figuur 9 de indivi-
duele sequenties van een steekproef van honderd veelplegers, afgekapt op
maximaal honderd misdrijven per sequentie. We bespreken per cluster de
dwarsdoorsnede en individuele sequenties.

In cluster 1 (N=351, 6,9%) is er sprake van relatief veel verkeersmisdrijven
(47%), gevolgd door vermogen zonder geweld (18%) en geweldsdelicten
(12%) over de gehele carrière. De dwarsdoorsnede laat zien dat het aandeel
verkeersmisdrijven in de hele carrière hoog is en dat naarmate de carrières
vorderen het aandeel vermogensmisdrijven zonder geweld afneemt terwijl
het aandeel geweldsmisdrijven juist iets toeneemt. Als we focussen op indivi-
duele sequenties van de criminele carrières, dan is te zien dat deze ZAVP’s in
het begin van de carrière relatief vaak vermogensmisdrijven plegen, afgewis-
seld met andere typen misdrijven, en dat er later in de carrière meer opeen-
volging van verkeersmisdrijven te zien is. Anders gezegd, met het toenemen
van de criminele carrière lijkt binnen deze subgroep van veelplegers sprake
van specialisatie in de richting van verkeersmisdrijven, soms afgewisseld met
gewelds-, vermogens- en openbare-ordemisdrijven. Wel moeten we hierbij
opmerken dat er binnen het cluster nog veel variatie is te zien in welke typen
misdrijven elkaar in de loop van een carrière opvolgen. Gegeven de patronen
van misdrijven in hun carrière noemen we de veelplegers in dit cluster de uit-
eindelijke verkeersveelplegers.

Bij de veelplegers in cluster 2 (N=1.016, 20%) gaat het overwegend om vermo-
gensmisdrijven zonder geweld (77%), daarnaast is er een divers patroon van
andere typen misdrijven die door deze ZAVP’s in hun carrière worden
gepleegd. De individuele sequenties laten zien dat de carrières weliswaar
worden gekenmerkt door specialisatie in vermogensmisdrijven zonder
geweld, maar dat in veel carrières regelmatig wordt geswitcht naar andere
typen misdrijven (vooral vernieling en openbare-orde- en geweldsmisdrij-
ven). De veelplegers in dit cluster hebben relatief lange sequenties (hierop
gaan we later in). We noemen deze groep de stereotiepe/continuerende ver-
mogensveelplegers.
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Figuur 8 Dwarsdoorsnedes van delicten van de vijf clusters
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Cluster 4 (N=1.181)
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De meest voorkomende misdrijven in cluster 3 (N=1.232, 24,3%) betreffen
vermogensmisdrijven zonder geweld (56%), gevolgd door vernieling en open-
bare-ordemisdrijven (14%) en geweld (11%). De dwarsdoorsnede laat zien
dat het aandeel openbare-ordemisdrijven en vernielingen toeneemt met het
vorderen van de criminele carrière, evenals het aandeel geweldsmisdrijven.
Hoe meer strafbare feiten de ZAVP’s hebben, hoe meer de focus komt te lig-
gen op openbare-ordemisdrijven en hoe minder op vermogensmisdrijven.
Uit de sequentiefiguur valt hetzelfde op te maken. De veelplegers beginnen
vooral met vermogensmisdrijven en eindigen met een mix van verschillende
andere soorten misdrijven. Verder valt op dat de sequenties van de veelple-
gers in dit cluster relatief kort zijn. Met andere woorden, de veelplegers in dit
cluster hebben (nog maar) een korte strafrechtelijke carrière die lijkt te aggre-
geren van specialistisch naar veelzijdig. We noemen dit cluster de snel steeds
veelzijdiger wordende veelplegers.

Cluster 4 (N=1.181, 23,3%) lijkt wat betreft misdrijfverdeling en-ontwikkeling
in het begin van de carrière veel op de veelplegers uit cluster 3. Uit de dwars-
doorsnede blijken relatief veel vermogensmisdrijven (66%). Het verschil met
de veelplegers uit cluster 3 is dat het aandeel vermogensmisdrijven zonder
geweld aan het begin van de carrières groter is en het aandeel geweldsmis-
drijven aan het eind van de carrières juist groter is. Ook zijn de lengtes van de
sequenties van misdrijven in de carrières langer. We noemen de veelplegers
in dit cluster de traag steeds veelzijdiger wordende veelplegers.

In cluster 5 (N=1.297, 25,5%) is het aandeel gewelds- en openbare-ordemis-
drijven het grootst en dat van vermogensmisdrijven zonder geweld het
kleinst. Hoewel over de hele carrière heen verschillende typen misdrijven
voorkomen, lijkt er wel enige specialisatie in agressiegerelateerde misdrijven,
met name geweld en vernieling en openbare-ordemisdrijven. De sequentie-
figuur laat zien dat de veelplegers over hun carrière met name tussen deze
beide typen misdrijven veel switchen. We noemen de veelplegers in dit clus-
ter de blijvend agressieve veelplegers.
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Figuur 9 Individuele sequenties uit de vijf clusters
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Noot: Om de sequenties visueel beter te kunnen vergelijken zijn ze afgekapt op honderd misdrijven.

Resultaten 67



4.2.6 Beschrijvende statistieken van de misdrijfreeksen

In tabel 8 worden enkele statistieken gegeven per cluster. Gegeven de lengte
van de carrière in jaren is het niet onverwacht dat de ZAVP’s in cluster 2
gemiddeld het hoogste aantal misdrijven op hun kerfstok hebben (M=119,5;
SD=54,7) en die in cluster 5 het laagste aantal (M=30,1; SD=20,1). Wat betreft
het aantal verschillende typen misdrijven in carrières blijken de ZAVP’s uit
cluster 2 en 3 het meest van elkaar te verschillen (respectievelijk 5,7 en 4,6).
De veelplegers in cluster 2 laten ook zien dat ze gemiddeld genomen langer
in soortgelijke feiten blijven hangen dan veelplegers in andere clusters
(gemiddeld 4,9 soortgelijke misdrijven achter elkaar). Hierbij speelt ongetwij-
feld de hoge frequentie van het plegen van misdrijven mee, waardoor ze een
grotere kans hebben om vaker achtereenvolgens voor soortgelijke feiten met
politie en justitie in aanraking te komen. Als we rekening houden met de
lengte van de sequenties blijkt uit het genormaliseerd aantal transities echter
ook dat de veelplegers in cluster 2 relatief weinig switchen tussen misdrijven,
terwijl die in cluster 5 juist relatief gezien het meeste switchen. Veelplegers in
cluster 2 blijken in 26% van alle in hun carrière geregistreerde misdrijven te
switchen tussen verschillende typen misdrijven, terwijl de veelplegers in
cluster 5 dat in 58% van de gevallen doen.
Verder is in de tabel af te lezen dat bij het merendeel van de veelplegers in
cluster 2 (96%) meer dan de helft van de strafzaken waarvoor ze met justitie
te maken kregen een vermogensmisdrijf betrof. Bij de veelplegers in clusters
3 en 4 gaat het om respectievelijk 61% en 81%. Dit laat zien dat de veelplegers
in deze clusters duidelijk zijn gespecialiseerd in vermogensmisdrijven zonder
geweld en bevestigt het beeld uit de eerdere analyses. Voor cluster 1 geldt dat
bij 38,8% van de veelplegers meer dan de helft van de strafzaken in hun cri-
minele carrières een verkeersmisdrijf betrof. De veelplegers in cluster 5 laten
een meer gemêleerd beeld zien. Bij 14% van deze veelplegers was meer dan
de helft van de strafzaken in hun carrière een vernieling- en openbare-orde-
misdrijf en bij 7,6% was meer dan de helft van de misdrijven een geweldsmis-
drijf.
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Tabel 8 Beschrijvende statistiek van de sequenties, per cluster ZAVP’s 2008

Cluster
1 2 3 4 5

Aantal misdrijven (sequentielengte)
M (sd) 37,0(25,2) 119,5(54,7) 27,6(14,4) 53,4(23,5) 30,1(20,1)
Min-Max 5-221 50-474 5-248 21-226 5-162
Mediaan 31 106 25 48 25
Aantal verschillende typen misdrijven
M (sd) 5,2(1,5) 5,7(1,5) 4,6(1,6) 5,1(1,6) 5,1(1,4)
Min-Max 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9
Mediaan 5 6 5 5 5
Aantal aaneengesloten soortgelijke misdrijven
M (sd) 2,4(1,4) 4,9(4,3) 2,6(1,9) 3,9(4,5) 2,0(1,6)
Min-Max 1-16 1,5-79 1,2-20 1,4-44 1-33
Mediaan 2,1 3,8 2,1 2,7 1,7
Aantal transities
M (sd) 15,7(11,2) 31,6(20,8) 12,2(7,7) 19,5(13,8) 16,0(11,3)
Range (min-max) 0-65 0-175 0-42 0-95 0-99
Mediaan 12 27 11 17 13
Genormaliseerd aantal transities
M (sd) 0,46(0,16) 0,26(0,12) 0,46(0,16) 0,36(0,15) 0,58(0,16)
Mediaan 0,46 0,26 0,46 0,36 0,58
Specialisatie naar type misdrijf
Minimaal 50% in criminele carrière %
Geweld 0,0 0,0 0,2 0,0 7,6
Zeden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vermogen met geweld 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2
Vermogen zonder geweld 1,1 96,3 61,4 81,3 2,2
Vernieling/openbare orde 0,0 0,0 1,0 0,3 14,1
Drugs 0,6 0,0 0,2 0,1 1,4
Verkeer 38,8 0,1 0,0 0,7 0,0
Overig 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5
Wapens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.7 Achtergrondkenmerken en problemen in functioneren

In een volgende stap zijn we op basis van externe kenmerken, zoals achter-
grondkenmerken en de mate van problemen in functioneren nagegaan of we
op die vlakken ook te maken hebben met verschillende groepen van zeer
actieve veelplegers. In tabel 9 worden voor ieder cluster respectievelijk de
achtergrondkenmerken en de mate waarin er problemen op het functioneren
zijn gesignaleerd door de reclassering weergegeven.

Cluster 1: de uiteindelijke verkeersveelplegers (N=351)
De groep bevat het hoogste percentage veelplegers van Turkse etniciteit
(tabel 9). Deze groep heeft eveneens het hoogste percentage in Nederland en
Turkije geborenen. Een blik op de stedelijkheid van de woongemeente laat
zien dat deze veelplegers relatief het vaakst voorkomen in gemeentes van
25.000 tot 50.000 inwoners en het minste in de G4-gemeenten. Het cluster
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bevat het laagste percentage werklozen (66,0%) en het hoogste percentage
werkenden (19,5% los/vast werk, 5,0% vast werk). Verder is het opleidings-
niveau van de veelplegers in dit cluster relatief hoger dan van de veelplegers
in de andere clusters.
Als we het functioneren van deze groep bekijken dan zien we dat de veelple-
gers in cluster 1 op de meeste gebieden relatief minder problematisch functi-
oneren dan de veelplegers in andere clusters. Uit de CVS gegevens blijkt de
psychische problematiek in vergelijking met de veelplegers uit de andere
clusters relatief laag (36% met psychische problemen versus >40%) en ook
het aandeel veelplegers met een verslaving is lager dan in de andere clusters
(zowel uit de CVS- als RISc-gegevens). Ook worden bij de veelplegers in dit
cluster relatief minder problemen in relaties gesignaleerd. De RISc-scores
laten wel zien dat relatief meer veelplegers in dit cluster problemen met alco-
hol hebben dan de veelplegers in andere clusters.
Samenvattend gaat het hier om een groep mannelijke veelplegers uit relatief
kleinere gemeenten waarbij bijna een derde (zo nu en dan) een baan heeft en
overwegend minder problematisch functioneert dan veelplegers uit andere
clusters, maar waarbij wel sprake is van problematisch alcoholgebruik. Ook is
het opleidingsniveau van de veelplegers in deze groep relatief hoog.

Cluster 2: de stereotiepe/continuerende vermogensveelplegers (N=1.016)
In dit cluster zitten naar verhouding meer veelplegers van Nederlandse en
Surinaamse herkomst en het hoogste percentage in Suriname geborenen.
Het merendeel van de veelplegers in dit cluster komt uit gemeentes met
50.000 tot 250.000 inwoners. Op basis van de CVS scores signaleren we dat dit
cluster het hoogste percentage werklozen bevat (86,3%) en een groot aandeel
veelplegers dat maximaal het lager vervolgonderwijs heeft doorlopen zonder
daarbij een diploma te behalen. Verder zien we dat bij het merendeel van de
veelplegers (80,5%) sprake is van verslavingsproblematiek (een veel groter
aandeel dan bij de veelplegers in andere clusters). Op acht van de twaalf
RISc-schalen scoren de ZAVP’s in dit cluster het hoogste van alle clusters.
Ook hebben ze gemiddeld genomen het laagste opleidingsniveau.
Samenvattend gaat het hier om een groep veelplegers die vooral afkomstig is
uit middelgrote tot grote gemeenten met een relatief laag opleidingsniveau
en waarbij bij relatief een hoog aandeel veelplegers problemen in diverse
domeinen van het functioneren wordt gesignaleerd, waarbij met name het
hoge aandeel veelplegers met verslavingsproblematiek eruit springt.

Cluster 3: de snel steeds veelzijdiger wordende veelplegers (N=1.232)
Dit cluster is een gemêleerd cluster van veelplegers. Het bevat in verhouding
het hoogste percentage niet-autochtone veelplegers. Het merendeel is van
Marokkaanse, Antilliaanse en ‘overig westerse’ afkomst. Dit cluster heeft een
voor veelplegers relatief gemiddelde opleidingsverdeling. Als we kijken naar
het functioneren op basis van de CVS, dan blijkt dat de veelplegers in dit clus-
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ter het hoogste percentage financiële problemen hebben en relatief het min-
ste veelplegers met lichamelijke problematiek zijn. Ook is het aandeel veel-
plegers met verslavingsproblemen in dit cluster relatief laag. Op de andere
probleemgebieden vertonen de veelplegers in dit cluster gemiddelde scores.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het hier overwegend gaat om relatief
een hoog aandeel niet-autochtone veelplegers en veelplegers met financiële
problemen.

Cluster 4: de traag steeds veelzijdiger wordende veelplegers (N=1.181)
Op achtergrondkenmerken lijken de veelplegers in dit cluster het meest op
die van clusters 2 en 3. Er blijken relatief meer veelplegers afkomstig uit
gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Verder is het aandeel veelple-
gers zonder werk en het aandeel veelplegers dat niet verder is gekomen dan
het lager onderwijs relatief hoog in vergelijking met de veelplegers uit de
andere clusters. Ook het aandeel werklozen is relatief hoog (82,2%). Ook als
we kijken naar het functioneren van de veelplegers in dit cluster, dan wijken
ze weinig af van de veelplegers in cluster 2, met dit verschil dat er bij iets min-
der veelplegers sprake is van problematisch drugsgebruik (hoewel bij ruim
twee derde sprake is van verslavingsproblemen) en bij iets meer veelplegers
sprake is van financiële problemen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het hier overwegend gaat om een rela-
tief hoog aandeel laagopgeleide veelplegers, werklozen en waarbij bij het
merendeel sprake is van verslavingsproblemen.

Cluster 5: de blijvend agressieve veelplegers (N=1.297)
In dit cluster is het hoogste percentage veelplegers uit overig niet-westerse
landen te vinden (9,7% geboren in een overig niet-westers land; 11,3% van
overig niet-westerse herkomst). Ook heeft dit cluster het hoogste percentage
veelplegers woonachtig in kleine gemeenten van 10.000 tot 25.000 inwoners.
Hun opleidingsniveau is voor veelplegers gemiddeld te noemen en is bijna
gelijk aan dat van cluster 3. Wat betreft de geregistreerde problemen in hun
functioneren zijn ze voor de groep veelplegers gemiddeld te noemen, met
uitzondering van psychische en relatieproblemen. In dit cluster is een hoger
aandeel veelplegers met psychische of relatieproblemen (respectievelijk
49,2% en 46,3%) dan in de andere clusters. In de RISc-schalen is dit ook terug
te vinden (schaal 7 is het hoogst van alle clusters). Bovendien heeft dit cluster
de hoogste RISc-score op denkpatronen, gedrag en vaardigheden.
Samenvattend gaat het bij de veelplegers in dit cluster in vergelijking met de
veelplegers uit andere clusters voor een groter deel om veelplegers afkomstig
uit een niet-westers land en is bij een groter aandeel sprake van psychische
en relationele problemen en is er bij een relatief hoog aandeel sprake van
alcoholproblemen.
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Tabel 9 Achtergrondkenmerken en problemen in functioneren van de ZAVP’s 2008 per
cluster

Cluster
1 2 3 4 5

N 351 1.016 1.232 1.181 1.297

Achtergrondkenmerken
Sekse
Man 998,9 94,9 94,1 94,5 96,4
Vrouw 1,1 5,1 55,9 5,5 3,6
Etniciteit
Nederland 49,6 554,9 39,1 50,7 44,8
Marokko 12,0 10,2 19,6 13,4 14,8
Nederlandse Antillen 7,1 7,4 8,4 7,4 88,5
Suriname 9,7 112,3 8,1 6,9 9,3
Turkije 88,3 2,1 4,4 3,1 3,9
Overige westerse landen 6,8 5,9 11,0 9,1 7,1
Overige niet-westerse landen 6,6 7,3 9,2 9,4 111,3
Onbekend 0,0 0,0 00,2 0,0 0,2
Geboorteland
Nederland 667,5 63,8 64,4 64,4 65,5
Marokko 5,4 8,3 7,7 88,4 7,1
Nederlandse Antillen 6,8 6,8 7,1 7,0 7,0
Suriname 6,3 110,9 4,1 5,2 5,8
Turkije 44,6 1,6 1,4 1,4 1,1
Overige westerse landen 4,3 3,8 66,9 6,2 3,8
Overige niet-westerse landen 5,1 4,8 8,0 7,4 99,7
Stedelijkheid woongemeente
Tot 10.000 0,3 0,2 00,9 0,2 0,5
Van 10.000 tot 25.000 20,2 12,8 17,6 16,7 22,7
Van 25.000 tot 50.000 225,1 16,4 17,2 17,3 19,4
Van 50.000 tot 100.000 22,2 30,5 24,3 332,5 23,7
Van 100.000 tot 250.000 31,9 339,0 37,3 31,5 32,1
250.000 inwoners of meer (G4) 0,3 1,1 22,7 1,9 1,5
Arbeidspositie
Werkloos/(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 66,0 86,3 76,2 82,2 72,0
Los/vast werk 119,5 7,5 11,4 9,3 14,4
Heeft werk 55,0 1,0 1,4 1,1 2,4
Overig 3,7 0,3 5,3 0,9 4,7
Onbekend 5,7 4,9 5,7 66,6 6,5
Hoogst genoten onderwijs
Geen (vervolg)onderwijs 16,6 22,8 20,9 223,8 21,9
Lager vervolgonderwijs zonder diploma 33,0 40,6 35,9 36,1 36,9
Lbo/(m)ulo/mavo 224,5 16,4 17,3 17,9 16,7
Havo/vwo/mbo/hbo/wo 117,8 8,5 15,5 11,6 14,4
Onbekend 8,0 11,8 10,4 10,6 10,1
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Tabel 9 Vervolg

Cluster
1 2 3 4 5

N 351 1.016 1.232 1.181 1.297

Problemen in functioneren
RISc-schaalscores*
Delictverleden (schaal 1_2) 57,9 84,6 66,5 75,2 63,4
Huisvesting/wonen (schaal 3) 43,4 77,7 59,7 68,3 56,5
Opleiding/werk/leren (schaal 4) 71,6 94,1 83,5 91,3 83,3
Inkomen/omgaan met geld (schaal 5) 56,3 84,4 67,0 78,3 59,3
Relaties partner/gezin/familie (schaal 6) 57,9 58,6 53,8 59,1 660,6
Relaties vrienden kennissen (schaal 7) 55,2 75,0 74,5 74,6 66,1
Drugsgebruik (schaal 8) 59,3 92,9 72,0 82,3 67,9
Alcoholgebruik (schaal 9) 777,2 55,3 53,6 55,2 63,9
Emotioneel welzijn (schaal 10) 17,4 220,5 16,0 20,2 16,9
Denkpatronen, gedrag en vaardigheden (schaal 11) 36,2 36,8 42,6 40,9 446,3
Houding (schaal 12) 30,0 46,8 42,8 46,6 41,1
CVS-probleemgebieden
Lichamelijke problematiek 17,4 220,5 16,0 20,2 16,9
Psychische problematiek 35,9 40,1 40,5 40,9 449,2
Relatieproblematiek 36,2 36,8 42,6 40,9 446,3
Verslavingsproblematiek 56,0 80,5 59,6 69,7 61,6
Huisvestingsproblematiek 30,0 46,8 42,8 46,6 41,1
Financiële problematiek 40,2 45,0 552,3 49,2 44,7

Noot: De maximumwaarde voor een cluster is weergegeven in vet, het minimum in cursief. Ontbrekende waarden op variabelen zijn
multipel (m=5) geïmputeerd met regression switching.
* Van de gecategoriseerde RISc-schaalscores (0: niet aanwezig; 1: enigszins aanwezig; 2: sterk aanwezig) zijn de laatste twee catego-
rieën samengenomen en als percentage gepresenteerd.

4.2.8 Samenvatting

Uit de vergelijking tussen de vijf clusters op achtergrondkenmerken en pro-
bleemgebieden zoals deze bij de reclassering bekend zijn, blijken duidelijke
verschillen tussen de vijf clusters. Deze groepen zijn inhoudelijk verschillend
in hun verslavings-, psychische en huisvestingsproblematiek, opleiding en
arbeidsposities. Onze analyses wijzen erop dat er binnen de groep veelple-
gers een grote mate van variatie is in de mate van specialisatie in de misdrij-
ven die ze plegen in hun carrière en in de misdrijfpatronen die ze laten zien.
Ook laten ze zien dat de achtergrondkenmerken van de onderscheiden clus-
ters van veelplegers duidelijk van elkaar verschillen. In tabel 10 hebben we de
bevindingen per cluster kwalitatief samengevat. Deze bevindingen suggere-
ren dat er verschillende aanpakken nodig kunnen zijn voor veelplegers met
verschillende misdrijfpatronen in hun carrière en dat deze veelplegers moge-
lijk ook herkend kunnen worden aan hun misdrijfpatroon. In het slothoofd-
stuk zullen we hierop nader ingaan.
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5 Slotbeschouwing

5.1 Discussie

Uit de internationale literatuur blijkt geen consensus over de mate van speci-
alisatie van daders in bepaalde misdrijven in hun carrière. Een voorlopige
conclusie is dat daders overwegend switchen tussen typen misdrijven die ze
plegen, ongeacht hun leeftijd, startleeftijd van hun carrière, fase waarin ze
verkeren of frequentie van plegen. Daarnaast is de mate van specialisatie in
sterke mate afhankelijk van de conceptualisering en operationalisering van
specialisatie en van de gebruikte analysemethoden. In dit onderzoek stond
de vraag centraal in hoeverre zeer actieve veelplegers zich specialiseren in
hun criminele carrière naar type misdrijf, of daarin patronen zijn te ontdek-
ken en of er subtypen veelplegers zijn met vergelijkbare criminele-carrièrepa-
tronen. Om deze vragen te beantwoorden, maakten we gebruik van gegevens
van een cohort zeer actieve veelplegers uit 2008. We hebben verschillende
analysetechnieken gebruikt om de mate van specialisatie en veelzijdigheid
over de loop van de criminele carrières te onderzoeken. De mate van specia-
lisatie of de patronen die zich daarin voordoen hebben betrekking op de mis-
drijven waarvoor de veelplegers met justitie te maken hebben gehad.

5.1.1 Totale groep ZAVP’s

Voor de totale groep van veelplegers uit 2008 signaleerden we slechts in
beperkte mate specialisatie in de misdrijven waarvoor ze met justitie te
maken krijgen. Als veelplegers zich specialiseerden, dan was het vooral in
vermogensmisdrijven zonder geweld. Veelplegers lieten over hun hele justiti-
ele carrière een overwegend veelzijdig misdrijvenpatroon zien, hoewel er wel
een grote mate van variatie is binnen de hele groep van veelplegers. Tot zover
sluiten deze bevindingen aan bij de literatuur. Ook anderen vonden vooral
veelzijdigheid onder daders (Kowalski & Faupel, 1990; McGloin et al., 2007,
2009; Piquero, 2000). De bevindingen zeggen echter weinig over de indivi-
duele criminele carrières of over subgroepen. Ook de individuele sequenties
van veelplegers lieten over de hele carrière genomen vooral een veelzijdig
patroon van typen misdrijven zien, maar de sequenties wezen er ook op dat
veelplegers in hun carrière vaak reeksen van soortgelijke misdrijven achter
elkaar plegen, zo nu en dan afgewisseld met een ander type misdrijf. Dit sig-
naleerden we vooral bij vermogensmisdrijven zonder geweld, verkeersmis-
drijven en geweldsmisdrijven. Onze bevindingen sluiten wel aan bij de litera-
tuur. Ook daaruit blijkt dat er onder het merendeel van de veelplegers in
beperkte mate sprake is van specialisatie. Kowalski en Faupel (1990) signa-
leerden dat verslaafde daders die hoogfrequent delicten pleegden zich niet
zozeer in één type delict specialiseerden, maar dat bepaalde typen misdrijven
wel de hoofdmoot van hun criminele carrière vormden en er in die zin wel
sprake was van specialisatie (the main hustle). McGloin et al. (2009) vonden
dat er binnen carrières soms korte perioden van specialisatie voorkwamen,



maar dat over de hele carrière genomen toch vooral sprake was van een veel-
zijdig pleegpatroon. Zij wijten dit aan veranderingen in opportunity struc-
tures, oftewel de veranderende sociale en situationele context in iemands
levensloop. Verder wezen onze individuele sequentieanalyses erop dat er
binnen de totale groep veelplegers waarschijnlijk subgroepen te onderschei-
den zijn met soortgelijke patronen van plegen in hun carrière.

5.1.2 Clusters van ZAVP’s

Uit clusteranalyses waarbij gelijkenissen tussen veelplegers op basis van hun
misdrijfsequenties in hun justitiële criminele carrière werden gezocht, bleken
duidelijk van elkaar te onderscheiden subgroepen van veelplegers. Opvallend
was dat een groot gedeelte van de totale groep niet voldeed aan het stereo-
tiepe beeld van de veelplegers.

Als eerste werd een groep verkeersveelplegers gevonden. Deze groep bleek
vaker uit niet-stedelijke gebieden te komen dan de veelplegers uit de overige
clusters en bleek de hoogste RISc-score op alcoholproblematiek te hebben,
het vaakst werk en relatief de hoogste opleiding te hebben.
Aan het begin van hun reeksen van misdrijven lieten deze veelplegers een
veelzijdig patroon zien dat later meer gevolgd werd door opeenvolgende ver-
keersmisdrijven. Dit doet denken aan de bevindingen van McGloin et al.
(2009) die signaleren dat verandering in specialisatie het resultaat kan zijn
van transities in de levensloop. Alhoewel het met de beschikbare data niet
mogelijk is om de sequentie met levensfasen in verband te brengen, is het
denkbaar dat de misdrijven van deze groep gerelateerd zijn aan transities in
de levensloop. In de tienerfase is er sprake van een veelzijdig misdrijvenpa-
troon, in de jongvolwassen periode is er wel sprake van een risicovolle leef-
stijl, maar dat uit zich hoofdzakelijk in alcoholmisbruik. Ze hebben een rela-
tief gunstige positie wat betreft opleiding (hoewel overwegend laag-
geschoold) en werk stelt ze wel in staat mobiel te zijn (al dan niet met de
auto), maar hun alcoholproblemen gaan gepaard met opeenvolgende ver-
keersmisdrijven.
Hoewel er weinig bekend is specifiek over veelplegers en verkeersmisdrijven,
lijken onze bevindingen wel aan te sluiten bij de bredere literatuur over de
relatie tussen verkeersmisdrijven enerzijds en drugs/alcoholgebruik ander-
zijds (Kelly et al., 2004; Matthijsen & Houwing, 2005). Kelly et al. (2004) von-
den in hun meta-analyse een sterke associatie tussen alcohol- en drugsge-
bruik en verkeersmisdrijven. Met name polydrugsgebruik komt veel voor
onder daders van verkeersmisdrijven (cannabisgebruik, benzodiazepines).
Drugsgebruik in combinatie met alcohol vormt een grote risicofactor bij ver-
keersincidenten. Een deel van de daders die al eens zijn veroordeeld voor rij-
den onder invloed blijkt dit opnieuw te doen (Streff et al. (2001) schatten dit
op een derde). Het zijn met name deze daders die een groter risico lopen om
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opnieuw bij een verkeersmisdrijf betrokken te raken. Uit de meta-analyse van
Kelly en anderen blijkt verder dat daders van verkeersmisdrijven die drugs
gebruiken zich ook weinig zorgen maken over hun slechte rijgedrag, waarbij
alcoholgebruikers de laagste risicopercepties hebben.23 Daders die herhaal-
delijk onder invloed van alcohol verkeersmisdrijven plegen zijn voornamelijk
jonge mannen, niet getrouwd, hebben een laag inkomen en een laag oplei-
dingsniveau en zijn vooral werkzaam in industriële beroepen (blue collar
occupations). Ze drinken graag veel bier op feesten en partijen. Het zijn erva-
ren drinkers die menen ook onder invloed nog goed in staat te zijn om auto te
rijden en het risico van arrestatie maar voor lief nemen (Streff et al., 2001).

Als tweede werd een groep stereotiepe/continuerende veelplegers gevonden.
Deze groep bestond uit typische veelplegers die al op jonge leeftijd starten
met hun criminele carrière en over de duur van hun carrière gespecialiseerd
zijn in vermogensdelicten zonder geweld. De veelplegers in deze groep zijn
gemiddeld ouder dan de veelplegers in andere clusters. Tevens is de proble-
matiek op de gebieden verslaving, huisvesting, werk en opleiding ook ernsti-
ger dan in de andere subgroepen van veelplegers en is er op de andere ter-
reinen van functioneren ook sprake van problematisch functioneren.
Kortom, het gaat hier om een hoogrisicogroep zeer actieve veelplegers, met
een zeer riskante leefstijl en zeer beperkte mogelijkheden om maatschappe-
lijk naar behoren te kunnen functioneren.
De bevindingen voor deze groep veelplegers sluiten duidelijk aan bij de lite-
ratuur over de verslaafde veelpleger. Er is een duidelijke associatie tussen
drugsgebruik en criminaliteit, en dan met name onder verslaafde gebruikers.
Bennett et al. (2008) vonden op basis van een meta-analyse dat bij drugsge-
bruik, met name onder degenen die crack gebruikten, de kans op diverse
typen misdrijven, zoals beroving, inbraak en winkeldiefstal, toenam, evenals
de kans op prostitutie. Kowalski en Faupel (1990) vonden op basis van inter-
viewgegevens dat criminele drugsgebruikers die dagelijks harddrugs gebruik-
ten een of twee favoriete misdaden hadden, ook al pleegden ze zo nu en dan
andere typen misdrijven. Zij waren vaardig in hun favoriete misdaden en
haalden hier hun meeste criminele inkomen uit. Farabee et al. (2001) vonden
dat wanneer het drugsgebruik voor het criminele gedrag plaatsvindt, er
vooral slachtofferloze delicten (d.i. geen berovingen, roofovervallen etc.)
worden gepleegd. Dit kan erop wijzen dat in deze groep hun criminele gedrag

23 Hoewel effectieve interventies om herhaling van verkeersmisdrijven te voorkomen vooral die interventies zijn
waarbij daders minder gelegenheid krijgen om te rijden, zoals ontzegging van de rijbevoegdheid (Masten &
Peck, 2004) of het onder omstandigheden onmogelijk maken om te rijden (Bax et al., 2001; DeYoung, 2002;
SWOV, 2011), blijkt uit de literatuur dat bij daders die persisteren in verkeersovertredingen en misdrijven en
waarbij alcohol in het spel is ontzegging van de rijbevoegdheid of ongeldigverklaring van het rijbewijs juist
weinig effect heeft (zie DeYoung, 1999). Andere effectieve methoden om de recidive onder juist deze groep te
beperken is inbeslagname van het voertuig (DeYoung, 1999) of op andere wijze door beperkingen het rijden
met een voertuig fysiek onmogelijk te maken zoals een alcoholslot. Deelnemers aan een alcoholslotpro-
gramma blijken 65-90% minder vaak te recidiveren dan personen van wie het rijbewijs is ontzegd of ongeldig
is gemaakt (Bax et al., 2001). Een zwak punt van een alcoholslotprogramma is echter dat rechters er weinig
vertrouwen in blijken te hebben waardoor ze dit dan ook weinig opleggen bij daders van verkeersmisdrijven.
Ook geven veel verkeersdaders aan zelf geen voertuig te bezitten (DeYoung, 2002; SWOV, 2011).
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wordt voorafgegaan door problematisch drugsgebruik, aangezien de hoofd-
moot van dit cluster vermogensdelicten zonder geweld betreft. Specialisatie
bij deze groep zou verklaard kunnen worden vanuit een rationele-keuzepers-
pectief (Cornish & Clark, 1986, p. 18). Het plegen van vermogensmisdrijven
kan de dader op allerlei manieren voordeel opleveren in de zin dat het
inkomsten oplevert voor drugs en levensonderhoud. Dit is ook nodig omdat
zij niet op legitieme wijze aan inkomen kunnen komen (vooral werkeloos).
Om het drugsgebruik te kunnen financieren worden veelvuldig vermogens-
delicten gepleegd. Hun hoge frequentie van plegen vergroot ook de kans op
politie- en justitiecontacten voor deze typen misdrijven.

Als derde werd een groep steeds veelzijdiger wordende veelplegers gevonden.
Waar aan het begin van de carrière nog vermogen zonder geweld de hoofd-
moot uitmaakt, wordt dit met het vorderen van de carrière een mengeling
van allerlei typen misdrijven. Dit cluster bleek niet alleen wat betreft de ver-
deling van de misdrijven een mengeling, ook de achtergronden bleken zeer
divers. Deze groep bleek de meeste financiële problemen te hebben van alle
clusters en het hoogste percentage vermogensmisdrijven met geweld. Zij
bevatte bovendien de meeste personen van Marokkaanse en overig westerse
achtergrond. Bij de veelplegers in deze groep lijkt sprake van aggregation to
versatility (McGloin et al., 2009). Vanuit een levensloopbenadering is het
mogelijk deze wisselingen te verklaren doordat de sociale en situationele
contexten waarin daders terechtkomen ook de gelegenheid bieden tot andere
vormen van criminaliteit. Onze bevindingen sluiten ook aan bij die van
Nieuwbeerta et al. (2011). Zij lieten met hun combinatie van trajectory-
modellen met diversiteitsindexen over de tijd zien dat er onder de high-rate
persisters-groep sprake is van een snelle toename van veelzijdigheid in de
jeugdjaren die aanhoudt tot de leeftijd van 30 jaar en daarna langzaam
afneemt in de rest van de carrière. Deze high-rate persisters-groep, gevonden
in Nederlandse strafrechtelijke data van daders uit 1977, heeft hoogstwaar-
schijnlijk een grote overlap met de zeer actieve volwassen veelplegersgroep.

Het vierde cluster was een groep van traag steeds veelzijdiger wordende veel-
plegers. Qua verloop van het misdrijvenpatroon leek dit cluster sterk op de
voorgaande, echter aan het begin is het aandeel vermogen zonder geweld
groter en aan het eind is het aandeel geweld groter. Bovendien zijn er meer
misdrijven nodig voor de ontwikkeling naar veelzijdigheid. Dit cluster had de
meeste personen geboren in Marokko, het kleinste percentage van Suri-
naamse afkomst en kwam relatief vaak uit gemeenten met 50.000 tot 100.000
inwoners. Het hoogste percentage van personen zonder vervolgonderwijs
bevond zich in dit cluster. Verslavingsproblematiek kwam iets vaker voor in
dit cluster dan in het voorgaande cluster. Ook in deze groep is aggregation to
versatility gevonden en dezelfde verklaringen als voor de hierboven gevon-
den groep lijken van toepassing.
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Het vijfde cluster was een groep blijvend agressieve veelplegers. Deze groep
had verreweg het grootste aandeel geweldsmisdrijven en vernieling en open-
bare-ordemisdrijven, hoewel andere typen misdrijven in hun carrière ook
niet ontbraken. Het gaat hier om veelplegers met nog maar een relatief korte
criminele carrière waarbij veel wordt geswitcht tussen verschillende typen
misdrijven. Daarnaast bleken veelplegers uit deze groep de meeste psychi-
sche en relatieproblematiek te hebben en bleken relatief veel veelplegers pro-
blemen te hebben op het gebied van denkpatronen, gedrag en vaardigheden.
Tevens bleek een relatief hoog percentage veelplegers ook alcoholgerela-
teerde problemen te hebben. Ten opzichte van de andere clusters gaat het
om een relatief jonge groep veelplegers, relatief vaker afkomstig uit de overig
niet-westerse herkomstgroep en wonen ze relatief vaker in gemeenten met
10.000 tot 25.000 inwoners.
Onze bevindingen wat betreft de misdrijfpatronen bij deze veelplegers cor-
responderen met die van Molero en collega’s (2011). Ook zij vonden een sub-
groep van hoogfrequente daders die in hun criminele carrière een relatief
hoog aandeel agressiegerelateerde misdrijven (zowel tegen personen als
tegen objecten) pleegden. Ook andere studies wijzen erop dat er onder hoog-
frequente daders subgroepen zijn te onderscheiden die in hun carrière rela-
tief vaker agressiegerelateerde misdrijven vertonen dan andere typen mis-
drijven plegen (Guerette et al., 2005; Loeber et al., 2008; Piquero et al., 2012a,
2012b). Hierbij wordt wel opgemerkt dat het hoge aandeel geweld (al dan niet
tegen personen gericht) niet zozeer het resultaat lijkt te zijn van specialisatie
in geweld, maar vooral komt doordat de daders in zeer hoge mate misdrijven
plegen waaronder ook geweld (Piquero et al., 2012a, 2012b). Dit lijkt ook op te
gaan voor de veelplegers in dit cluster.
De achtergrondkenmerken van deze veelplegers laten zien dat hun agressie
samengaat met ernstige psychische problematiek. Het is niet duidelijk in
hoeverre het bij de agressiemisdrijven van deze veelplegers gaat om instru-
mentele agressie en/of reactieve agressieve. In het eerste geval is het aanne-
melijk dat er zich onder dit cluster relatief veel psychopaten bevinden (De
Kogel, 2008). Het profiel op andere probleemgebieden (relatief vaak alcohol-
problemen, meer problemen met het inschatten van sociale contacten en
problemen met relaties en matige problemen met drugs), kan er ook op wij-
zen dat het voor een deel om veelplegers gaat die door cues in de sociale of
situationele context, bijvoorbeeld in het uitgaanscircuit (al dan niet onder
invloed van alcohol of drugs), getriggerd kunnen worden tot het plegen van
agressiegerelateerde misdrijven.

5.2 Beperkingen en mogelijkheden van deze studie

Een beperking in deze studie is dat we de mate van specialisatie hebben
onderzocht op basis van gegevens uit strafbladen. Het is bekend dat binnen

Slotbeschouwing 81



het politie- en justitiesysteem sprake is van een sterke mate van filtering van
feiten waardoor geregistreerde misdrijven slechts een indicatie vormen van
werkelijk gepleegde feiten (zie Tollenaar & Van der Laan (2012) voor een
beschrijving van de filterwerking in de Nederlandse situatie). Uit onderzoek
blijkt dat deze vertekening varieert naar type misdrijf. Zo is het ophelderings-
percentage bij geweldsmisdrijven groter dan bij vernieling en openbare-
orde- en vermogensfeiten (Eggen & Kessels, 2012). Een verklaring voor de
gevonden specialisatie of veelzijdigheid kan dan ook liggen in de specifieke
aandacht die er op gegeven moment is voor bepaalde delicten die iemand
pleegt: een verdachte is immers al bekend bij politie of justitie voor bepaalde
typen misdrijven.
Ook kunnen wisselende beleids- en opsporingsprioriteiten effect hebben op
de resultaten. Een plotselinge intensivering van het opsporen en vervolgen
van verkeerscriminaliteit of huiselijk geweld kan leiden tot een uitvergroting
van deze specifieke onderdelen van de gevonden criminele carrières.

Deze beperkingen doen echter niets af aan onze bevindingen als het gaat om
de aanpak van veelplegers. Dit zijn immers de misdrijven waarvoor veelple-
gers met politie en justitie in aanraking komen en waarop geïntervenieerd
kan worden.

5.3 Conclusie

Eerder onderzoek wijst erop dat criminele carrières in beperkte mate worden
gekenmerkt door specialisatie, maar dat veelzijdigheid in plegen de overhand
heeft. Eerder onderzoek wijst er ook op dat sommige daders gedurende korte
perioden in hun carrière wel kunnen specialiseren, maar dat over de langere
termijn er toch veel wordt geswitcht tussen typen misdrijven. Tevens is
bekend dat onder hoogfrequente daders geweld (al dan niet tegen personen)
relatief vaker voorkomt, wat waarschijnlijk vooral het resultaat is van een
hoge frequentie van plegen van delicten en niet zozeer van specialisatie in
geweld. Al deze differentiaties vonden wij in dit onderzoek ook terug bij de
misdrijven die veelplegers over hun carrière plegen en waarvoor ze met poli-
tie en/of justitie in aanraking komen. Binnen de groep zeer actieve veel-
plegers konden we op basis van hun misdrijfpatronen vijf verschillende sub-
groepen onderscheiden. Bij sommige subgroepen bleek er enige mate te zijn
van specialisatie, terwijl andere groepen van veelplegers veelzijdig zijn. Ook
vonden we verschillen in de ontwikkeling van de mate van specialisatie tus-
sen subgroepen. Bij sommige was juist met het vorderen van de carrière
sprake van meer specialisatie terwijl andere juist minder specialisatie lieten
zien. De bevindingen uit ons onderzoek zijn net zo divers als die in de inter-
nationale literatuur (zie bijvoorbeeld Guerette et al., 2005; McGloin et al.,
2007, 2009; Piquero et al., 2012a, 2012b), maar de door ons gebruikte nieuwe
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methode leverde nieuwe inzichten op wat betreft de aard van de opeenvol-
gende typen misdrijven in criminele carrières van veelplegers.
In de groep van zeer actieve volwassen veelplegers uit 2008 zijn er twee pro-
fielen gevonden die duidelijk afwijken van het ‘klassieke’ beeld van de veel-
pleger die bijna alleen maar vermogen zonder geweld pleegt. We vonden
namelijk ook veelplegers die zich in de loop van hun carrière steeds meer,
hoewel niet uitsluitend, gingen richten op verkeersmisdrijven. Daarnaast
vonden we ook veelplegers die zich verder in hun carrière meer en meer gin-
gen richten op agressiegerelateerde misdrijven zoals geweldsmisdrijven en
vernielingen en openbare-ordemisdrijven. Uiteraard konden we het over-
grote deel van de veelplegers uit 2008 rekenen tot de klassieke veelpleger die
in zijn carrière toch vooral veel vermogensmisdrijven pleegt. Echter ook bin-
nen deze groep werden drie subgroepen gevonden die zich vooral onder-
scheidden door de snelheid waarmee ze in hun carrière switchten tussen
typen misdrijven. Sommige veelplegers bleken al relatief snel in hun carrière
een veelzijdig delictpatroon te ontwikkelen, terwijl andere veelplegers zich
juist langzaamaan ontwikkelden tot veelzijdige plegers. Ook waren er veel-
plegers die betrekkelijk stabiel specialistisch waren over de gehele carrière.
Op achtergrondkenmerken bleken de gevonden groepen duidelijk te ver-
schillen in mate van problematiek, etnische achtergrond en (criminele) ach-
tergrond. We kunnen constateren dat de groep veelplegers in de mate van
specialisatie of veelzijdigheid van de typen misdrijven die ze plegen minder
homogeen is dan op basis van eerdere bevindingen en het heersende beeld
kan worden aangenomen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat nu de
belangrijkste voorspellers zijn voor de mate van specialisatie en veelzijdig-
heid in de criminele carrières van deze subgroepen van veelplegers. De resul-
taten bieden duidelijke aanknopingspunten voor een persoonsgerichte aan-
pak van veelplegers die meer is toegespitst op subtypen die niet aan het klas-
sieke beeld van de (verslaafde) draaideurcrimineel voldoen. Zowel voor de
opsporing als voor de aanpak is het relevant te weten dat er ook hoogfre-
quente daders zijn die voorkeuren ontwikkelen voor andere typen misdrijven
zoals verkeer en agressiegerelateerde feiten. In meer recente jaren lijkt met
name in de opsporing ook toegenomen aandacht voor daders die veelvuldig
deze typen delicten laten zien, ook wel de nieuwe veelpleger genoemd (zie
Paauw in Nu.nl, 2012; Rensen, 2010).
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Summary

Frequent offenders: specialists or not?

A study into patterns in the nature of consecutive offences committed by high-
frequent offenders in their criminal career

In policy as well as in science, the approach to high-frequent offenders tends
to focus on the frequency with which these perpetrators commit crime. This
is hardly surprising, since frequent offenders – also known as habitual
offenders, revolving-door criminals or high-chronic offenders – are especially
known for committing many and frequent offences. This mainly involves
non-violent property crimes and public order offences, although violent
offences are not uncommon. Frequent offenders pose a significant nuisance
to society. Nevertheless, policy and science have limited attention for the
nature of the criminal behaviour of frequent offenders, over the course of
their criminal career.
In this study we investigate whether high-frequent offenders specialise in
certain types of crime. We also examine to what extent they switch between
types of crime, and whether any crime-switching patterns can be discerned
in their career. We furthermore aim to determine whether, within the overall
population of frequent offenders, it is possible to distinguish sub-groups on
the basis of similar patterns. We specifically focus on the high-frequent adult
offender.
The question concerning specialisation or versatility among frequent offend-
ers is relevant for both police investigation work and for the (policy)
approach to this group, for several reasons. First, such insight can improve
policies targeting this group by applying selective interventions and treat-
ments. If frequent offenders show a versatile crime pattern, then one may
expect the cause for one type of offence to be comparable to the cause for
another type of offence. In that case, general interventions would seem an
obvious approach, regardless of the crime committed. On the other hand, if
specialisation does occur, then there may well be differences in the causes
between the different groups of specialists. This would then imply targeted
interventions. Second, insight into the extent of specialisation can help in the
investigation and in assessing the risk of recidivism. Predictable patterns in
the nature of the offences committed in the past might increase the chance of
a repeat of similar patterns in the future.
The main research question of the study is: To what extent do high-frequent
offenders, over the course of their criminal career, specialise in types of crime;
can any patterns be discerned in this; and can sub-types of frequent offenders
be identified with comparable criminal career patterns?

To answer this question, we first conducted a literature study, followed by an
empirical study using data from the 2008 cohort of extremely active frequent



offenders. The information was obtained from the Frequent Offenders Moni-
tor.

International studies have yet to concur on the extent to which highly fre-
quent offenders specialise over the course of their criminal career. There
appears to be some degree of specialisation within the major domains of vio-
lent or property crime, but within these domains the offenders alternate
between various types of crime. Differences in degree of specialisation have
been found between offender groups (violence, high- or low-frequency
offenders) and age groups. Some studies point out that specialisation can be
discerned, depending on the length of period considered within a criminal
career: offenders may start to switch between different offences as their crim-
inal career progresses. To what extent patterns can be recognised in the man-
ner of switching between different types of crime is not known. An important
reason for the differences among empirical studies is the type of research
method used. Differences in operationalization, unity of analysis and analy-
sis technique appear to pose an important obstacle to reaching unequivocal
conclusions. The literature therefore recommends using different techniques
side by side to analyse specialisation.

Method

For this study, the 2008 cohort of high-frequent adult offenders (HFO’s) was
used. For this group, the HKS data (police recognition system), detention
data, rehabilitation data, RISc (recidivism risk) and criminal record data were
linked. The unit of analysis is the offence as recorded on the court summons.
These offences were sorted chronologically per individual, resulting in a
sequence of offences per person over their known criminal career. These
crime sequences were analysed using classic analysis methods from crimino-
logical studies on offence specialisation. The sequences were additionally
analysed using sequence analysis, which is an explorative data-analysis
method first used in genetics. To discover sub-groups, the crime sequences
were divided into similar groups by means of cluster analyses. This clustering
was based on similarities between the crime sequences. Subsequently, the
background characteristics of the found clusters were compared.

Results

First we determined for the total HFO population to what extent specialisa-
tion occurs; and what patterns can be discovered in the sequence of crimes
committed in their criminal career. The analyses of the extent of specialisa-
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tion/versatility and of the sequences in criminal careers in the total 2008 HFO
population revealed the following:
– At the aggregate level, a very limited degree of specialisation occurs (as

measured by the Forward Specialization Coefficient, FSC). If the HFO’s
specialise, then this largely involves non-violent property crimes. Some
measure of specialisation also occurs in other types of crime, most impor-
tantly in traffic crimes and in public order and vandalism crimes.

– Over the course of their personal crime career, the majority of the HFO
population show versatility in the types of crime for which they have been
prosecuted (as measured by the diversity coefficient). We do see a lot of
variation however, which means that there is some degree of specialisa-
tion among a part of the HFO population.

– The sequences show that HFO’s, over the course of their criminal career,
often switch between the types of crime for which they are prosecuted.
However, we also see longer sub-sequences of similar offences, particu-
larly non-violent property crimes. These crimes are often committed in
consecutive series. This pattern also occurs with regard to traffic and vio-
lent crimes.

– A cross-section from the criminal career sequences shows that the most
frequently occurring type of crime over the course of a whole career is
non-violent property crime. The longer the sequences, the greater this
proportion becomes.

– The average criminal career sequence length comprises 53 offences.
HFO’s commit an average of 5 different types of crimes, over the course of
their recorded career. If we make sequences of different offenders compa-
rable (through normalisation), then it emerges that HFO’s switch between
types of crime on 4 out of 10 occasions, on average. In series of consecu-
tive crimes by frequent offenders, 3.2 similar crimes are committed con-
secutively, on average.

– Finally, the sequence analysis suggests that, among the total 2008 cohort
of HFO’s, there are clusters of offenders with comparable sequences.

Cluster analyses indeed revealed that, within the recorded criminal career
and based on the nature of their criminal sequences, five clusters of HFO’s
could be distinguished within the total group of 2008. These five clusters were
also clearly distinctive in terms of other criminal career characteristics, their
backgrounds (also in terms of their addiction and/or mental problems), and
in respect of their education and job market problems. The analyses indicate
that, within the population of frequent offenders, there is a large amount of
variation in the extent of specialisation in the crimes committed over the
course of their career, and in the crime patterns displayed. Again, there are
hardly any HFO’s who were completely specialised in their criminal career,
but certain patterns in the consecutive types of crimes can be distinguished
across a career. We found the following five clusters:
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– The ultimate frequent traffic offenders (6.9%): besides for non-violent
property crime, over the course of their career these HFO’s frequently
come into contact with the law for frequent traffic offences. The majority
of these offenders show an average versatility in their crime pattern. The
proportion of traffic offences is high, and this only increases as the
offender’s career progresses, while the proportion of non-violent property
crimes decreases. The ultimate frequent traffic offenders appear to switch
frequently especially at the start of their career. As their career progresses,
they appear to be prosecuted more often for consecutive series of traffic
offences. Compared to the offenders in the other four clusters, these
HFO’s start their career relatively late, and they form an average group in
respect of other criminal career characteristics (average duration, average
number of different crimes, and an average level of crime switching). Also
regarding their backgrounds, this group deviates from the other groups of
HFO’s. This group consists mainly of male offenders from small munici-
palities (less than 5,000 inhabitants). Around one-third hold a job (perma-
nently or occasionally). In other areas they function relatively well, with
the exception of alcohol use, which is assessed as problematic.

– The stereotypical/continuing frequent property offenders (20%): this sub-
group fits the commonly held picture of a HFO. They mainly commit
property crime without violence. Nevertheless, they regularly alternate
their property crimes with another type of crime, but not one specific
type. This group has a relatively young starting age with an extremely long
criminal career involving many different types of crime. This group does
display consecutive series of similar crimes, almost as if they temporarily
get stuck in one type of crime. According to rehabilitation data, this group
poses the greatest problem in the areas of addiction, physical health and
housing. This group also contains the highest percentage of unemployed/
occupationally disabled. They originate relatively often from large and
midsize cities.

– The rapidly diversifying frequent offenders (24.3%): these offenders com-
mit a lot of non-violent property crime, but also a lot of vandalism and
public order offences, as well as violent offences. The longer their career,
the larger the proportion of public order offences and violence, and the
smaller the number of non-violent property offences. Their career is the
shortest in comparison to the other clusters, but they do display a rapid
diversification from specialisation to versatility. As regards background,
the offenders in this cluster relatively often have financial problems, but
relatively little addiction issues. They rank as average with respect to the
other problem areas. This cluster furthermore contains the lowest pro-
portion of native Dutch citizens.

– The slowly diversifying frequent offenders (23.3%): regarding the distribu-
tion of crimes across their career, this cluster of HFO’s resembles the pre-
vious two clusters. However, their share of non-violent property crime is
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slightly higher. A further difference is that the share of non-violent prop-
erty crime and violent offences is located toward the end of the sequence.
The problems affecting this group of offenders take an intermediate posi-
tion compared to those affecting the previous two groups.

– The permanently aggressive frequent offenders (25.5%): compared to the
other clusters, the offenders in this cluster appear to devote more of their
career to aggression-related crimes, specifically violent offences and pub-
lic order and vandalism offences. These two types of crimes also appear to
occur one after the other, chronologically. This cluster has the highest
percentage of people of other non-Western origin and other non-Western
born. Relationship and mental problems are most prevalent in this group,
and of all the clusters they most often live in small municipalities of
10,000 to 25,000 inhabitants.

Conclusion

Neither theory nor empirical research offers clear indications on the extent of
specialisation or versatility displayed by offenders in the types of crime they
commit over the course of their career. This research has shown that, by con-
sidering the patterns of consecutive offences in the criminal-career of high
frequent offenders, several sub-groups can be distinguished. Some HFO’s
specialise more than others do. Also, some show a development in the extent
of their specialisation over the course of their career, from mainly versatile to
more specialised, or vice versa.
In the total population of high-frequent adult offenders, a number of profiles
were found that deviate from the ‘classic’ image of the high-frequent
offender who more or less only commits non-violent property crime. We also
found HFO’s who increasingly turned to traffic crimes, though not exclu-
sively. We furthermore found HFO’s with a strong focus on aggression-rela-
ted crimes, such as violent crimes and public order and vandalism crimes.
Yet also within the group of stereotypical frequent offenders who primarily
engage in property crime, we found that sub-groups exist. Some HFO’s
appear to develop a versatile crime pattern early on in their career, while oth-
ers develop into versatile offenders only gradually. The groups also differed
with regard to background characteristics.
In sum, the population of HFO’s turns out to be less homogeneous in terms
of specialisation or versatility than might be assumed on the basis of previous
findings and on the prevailing image of frequent offenders. These results may
potentially serve as a basis to modify the approach to frequent offenders,
both in criminal investigation work and in the legal interventions applied to
them, in order to focus more on the sub-groups that do not fit the stereo-
typical image.
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Bijlage 1 Enkele verklaringen voor
criminaliteit door
veelplegers

Nikolaj Tollenaar, Stefan Bogaerts & André van der Laan24

Naast een vroege start en een actieve langdurige criminele carrière typeren
de zeer actieve veelplegers zich door problemen op tal van terreinen van
functioneren, zoals verslaving, problemen met huisvesting, werk en relaties.
In de (internationale) literatuur worden diverse verklaringen gegeven voor
het persisteren in crimineel gedrag. Er is ondersteuning gevonden zowel voor
de gedachte dat hoogfrequente criminele carrières het resultaat zijn van
(onderliggende latente) risicofactoren, als voor de idee dat langdurige crimi-
nele carrières mede resulteren uit negatieve ervaringen in de levensloop.
Tevens is duidelijk dat een risicovolle leefstijl, gekenmerkt door verslaving,
veelplegers noodzaakt tot en in de gelegenheid brengt om delicten te plegen.
Langdurige criminele carrières zijn het resultaat van een opeenstapeling van
genetische, neurobiologische, psychologische en sociologische factoren die
gedurende de levensloop op elkaar inwerken (zie voor een overzicht DeLisi &
Piquero, 2011). Hoe deze factoren op elkaar ingrijpen bij zeer actieve veel-
plegers is niet bekend, maar inzicht daarin kan aangrijpingspunten bieden
voor interventies. In deze bijlage beschrijven we op basis van recente bevin-
dingen uit het internationale criminele-carrièreonderzoek enkele belangrijke
verklaringsmodellen voor langdurige criminele carrières en kijken in hoe-
verre deze zouden kunnen opgaan voor de ontwikkeling van hoogfrequente
criminele carrières. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest om uitput-
tend te zijn, het betreft een verkenning.

Verklaringen voor criminele carrières uit internationaal onderzoek

In het internationale criminele-carrièreonderzoek kunnen diverse theoreti-
sche verklaringen voor persistente criminele carrières worden onderscheiden
(DeLisi & Piquero, 2011). DeLisi en Piquero onderscheiden in hun meta-
review van 364 studies meerdere mogelijke verklaringen voor hoogfrequente
en persistente criminele carrières, zoals statische unidimensionele verklarin-
gen (gebrekkige zelfcontrole of psychopathie), ontwikkelings- en levensloop-
verklaringen en biopsychosociale verklaringen. Deze verklaringen sluiten
elkaar niet uit en vertonen zelfs in belangrijke mate overlap in de centrale
causale factoren. In onze beschrijving hieronder baseren we ons ook groten-
deels op de studie van DeLisi en Piquero. In deze verklaringen wordt geen
rekening gehouden met situationele kenmerken die het plegen van delicten

24 In deze bijlage is naast de genoemde literatuur, ook gebruikgemaakt van een interne studie naar theoretische
verklaringen voor het gedrag van veelplegers (Bogaerts, S. & Tollenaar N. (ongepubliceerd), Theoretische
beschouwingen over criminele carrières en delinquent gedrag).



mogelijk maken. Daarom voegen we toe een integratieve theorie waarin reke-
ning wordt gehouden met situationele kenmerken.

Enkele kanttekeningen vooraf:
– Een belangrijk deel van de kennis over risicofactoren voor een hoog-

frequente criminele carrière, zoals die van veelplegers, is gebaseerd op
retrospectief onderzoek onder daders. Dit maakt het niet mogelijk om
voorspellende uitspraken te doen over de risicofactoren en het beperkt
ook de aanpak van veelplegers.

– Prospectief longitudinaal onderzoek waarbij personen tot in hun volwas-
sen levensfase zijn gevolgd, is in de afgelopen decennia vaker uitgevoerd
(hoewel voornamelijk internationaal), maar in dergelijke studies is het
aandeel hoogfrequente daders laag. De meeste longitudinale studies rei-
ken niet verder dan de jongvolwassen levensfase waardoor het nog niet
duidelijk is in hoeverre de gemeten risicofactoren ook voorspellend zijn
voor een actieve criminele carrière in de volwassen levensfase.

– Bij longitudinaal onderzoek gaat het hoofzakelijk om het persisteren in
crimineel gedrag in het algemeen en is er minder bekend over de risico-
factoren bij subtypen van daders, zoals de zeer actieve veelplegers.

– Verklaringen hebben vooral betrekking op persistente (niet per se hoog-
frequente) criminele carrières en niet specifiek op die van zeer actieve
veelplegers. Een belangrijke reden daarvoor is dat pas recent ook in het
internationale onderzoek dergelijke trajecten over de levensloop worden
onderscheiden (zie bijvoorbeeld Blokland et al. (2005); Nagin (1999);
Piquero et al. (2010)).

Statische unidimensionele verklaringen voor criminele carrières

Volgens sommige verklaringen is een actieve criminele carrière het resultaat
van een enkele onderliggende eigenschap of stoornis die ervoor zorgt dat
iemand gedurende de levensloop altijd vaker antisociaal gedrag vertoont dan
andere personen bij wie deze eigenschap ontbreekt (population
heterogeneity). Deze eigenschap settelt zich vroeg in de kinderjaren en blijft
gedurende de hele levensloop ook min of meer stabiel (statisch). Binnen dit
perspectief zijn twee bekende verklaringen voor ernstige en/of chronische
delinquentie: een gebrekkige zelfcontrole en de aanwezigheid van psychopa-
thie.

Gebrekkige zelfcontrole

Een eerste verklaring voor langdurige criminele carrières en ook voor de cri-
minele carrières van hoogfrequente daders, aldus DeLisi en Piquero (2011),
biedt de zelfcontroletheorie van Gottfredson en Hirschi (1990). Gottfredson
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en Hirschi veronderstellen dat een criminele carrière het gevolg is van een
gebrekkige of lage mate van zelfcontrole. Een lage mate van zelfcontrole leidt
tot het vaak plegen van delicten in de adolescentieperiode. De stabiliteit van
zelfcontrole over de levensloop is een bepalende factor voor het persisteren
in een criminele carrière. Mensen met een gebrek aan zelfcontrole zijn
impulsief, ongevoelig, risicogeneigd en vooral fysiek en niet verbaal inge-
steld. De mate van zelfcontrole is het resultaat van biologische (hormonale)
ontwikkeling, socialisatie en opvoedingsstijlen van ouders. Een ineffectieve
opvoedingsstijl voor het 8e/10e levensjaar leidt tot gebrekkige zelfcontrole.
Vanaf het 8e levensjaar is deze zelfcontrole min of meer stabiel. De zelfcon-
troletheorie is een statisch model omdat zij een eendimensionele verklaring
biedt voor chronische criminele carrières. De oorzaak van chronisch crimi-
neel gedrag wordt enkel gezocht in een individuele ontwikkeling die al vroeg
in het leven gesetteld is.
Empirische studies laten zien dat zelfcontrole een belangrijke voorspeller is
voor crimineel gedrag (Pratt & Cullen, 2000), ook voor langdurige en hoog-
frequente criminele carrières (DeLisi & Piquero, 2011; DeLisi & Vaughn,
2008). Individuen met een gebrekkige zelfcontrole hebben een grotere kans
op het continueren van hun criminele carrière dan individuen met een
gemiddelde of hoge mate van zelfcontrole. Op basis van een meta-analyse
concluderen Pratt en Cullen (2000) echter wel dat een lage zelfcontrole in
longitudinale studies minder sterk een criminele carrière voorspelt dan in
cross-sectionele studies. In hoeverre sprake is van een direct effect van zelf-
controle op de frequentie en duur van criminele carrières is onduidelijk.
Sommige studies vinden dat zelfcontrole vooral een belangrijke moderator is
van criminele carrières (DeLisi & Piquero, 2011). Dit betekent dat deze de
relatie van andere factoren met criminaliteit kan versterken.

Psychopathie

Een tweede statisch unidimensionele verklaring die DeLisi en Piquero geven
voor actieve criminele carrières is de aanwezigheid van een psychopathische
(persoonlijkheids)stoornis. Volwassen daders met de diagnose psychopathie
plegen veel delicten, hebben een grote verscheidenheid in het type gepleegde
delicten en zijn vaak ook gewelddadige daders (Vaughn & Howard, 2005). Uit
een Canadese studie onder justitiële daders (Porter et al., 2001, in DeLisi &
Piquero, 2011) bleek dat daders bij wie psychopathie was gediagnosticeerd
meer delicten alsook meer verschillende typen delicten hadden gepleegd en
daarvoor met justitie in aanraking waren gekomen tussen de adolescentie-
periode en hun 40e levensjaar dan daders zonder de diagnose psychopathie.
Er blijkt een duidelijke relatie tussen psychopathie en een hoogfrequente cri-
minele carrière (Lynam et al., 2009; Vaughn et al., 2008). Lynam et al. (2009)
vonden dat een diagnose van psychopathie in de adolescentiefase een
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belangrijke voorspeller is voor veel arrestaties en veroordelingen voor diverse
vormen van crimineel gedrag in latere levensloop.
Psychopathie kenmerkt zich door een gebrek aan schuldbesef, manipulatief
en agressief gedrag, egocentrisme, overmatig charmant gedrag, impulsiviteit
en sensatiegerichtheid, onberekenbaarheid, weinig of geen angst ervaren,
oppervlakkig emotioneel en zelfs emotioneel ongevoelig (callous unemotio-
nal) functioneren, en niet in staat om affectieve binding met anderen te ont-
wikkelen (Cleckley, 1941; Hare, 2003; beide in Lynam et al., 2009 en in
Vaughn & Howard, 2005). Psychopathie is relatief stabiel over de levensloop
en de eerste kenmerken zijn al aanwezig in de kindertijd.25 Vaughn, Howard
en DeLisi (2008) merken op dat er vooralsnog geen adequate behandelme-
thoden zijn. Psychopathie is dus in te delen als een statische verklaring voor
een chronisch criminele carrière.
Een verklaringsmodel voor de relatie tussen psychopathie en een langdurige
(hoogfrequente) criminele carrière wordt gegeven door Vaughn en Brown
(2005). Het uitgangspunt van hun model is dat kinderen en adolescenten die
voldoen aan de criteria van psychopathie een grotere kans hebben om op
vroege leeftijd te starten met hun criminele carrière, meer verschillende
typen delicten plegen en gedurende langere tijd persisteren in hun criminele
carrière dan kinderen die niet voldoen aan de kenmerken van psychopathie.
Psychopathie, middelenmisbruik en een langdurige criminele carrière gaan
vaak samen. Vaughn en Brown menen dat de oorzaken van deze drie proble-
men overlappen. De causale factoren zijn volgens hen gelegen op het biopsy-
chologische en sociale niveau.
Verwijzend naar de theorie van Blair (2001, 2003) geeft De Kogel (2008, 69)
aan dat bij psychopaten vaak sprake is van doelgerichte instrumentele agres-
sie in tegenstelling tot impulsieve, reactieve agressie. Volgens het model van
Blair is de agressie bij psychopaten het resultaat van een disfunctionerende
amygdala, waardoor de neurale emotieverwerking disfunctioneert. Dit houdt
in dat het herkennen van hogere emoties en gezichtsuitdrukkingen bemoei-
lijkt wordt. De amygdala lijkt een belangrijke rol te spelen in het opwekken
van een angstreactie bij stressvolle gebeurtenissen. Dit mechanisme werkt bij
psychopaten niet goed (De Kogel, 2008, p. 69). Psychopaten worden daarom
ook niet geremd in hun antisociale gedrag door angst of verdriet.
Andere belangrijke biopsychologische (causale) risicofactoren zijn impulsivi-
teit, ADHD, disfunctioneren in de frontale hersenkwabben, beperkte gevoe-
lens van angst, lage autonomische arousal en geboortecomplicaties. Verder
worden als sociale (causale) risicofactoren genoemd problemen in relaties
met leeftijdgenoten, sociale bindingen meer in het algemeen, schoolproble-
men, harde en inconsistente disciplinering door ouders en het wonen in ach-
terstandsbuurten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het gaat om

25 Vaughn en Howard (2005) waarschuwen ervoor dat een vroege diagnose van psychopathie in de kinder- of
adolescentieperiode ook negatieve consequenties heeft. Ten eerste kunnen door meetproblemen vals positie-
ven worden onderscheiden. Ten tweede kan er, doordat psychopathie in grote mate onbehandelbaar lijkt te
zijn, stigmatisering ontstaan.
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risicofactoren die in het algemeen voorspellend zijn voor persistent en
gewelddadig antisociaal gedrag.

Dynamisch unidimensioneel perspectief

Andere verklaringen veronderstellen dat gebeurtenissen die zich in de
levensloop kunnen voordoen een criminele carrière kunnen versterken,
afzwakken of stoppen. Een gezaghebbende theorie is die van Sampson en
Laub (1993, 2003). In de levensloopbenadering is de informele sociale con-
trole door ouders, school, vrienden, werk of de maatschappij meer in het
algemeen van belang bij de ontwikkeling van een criminele carrière. Gebeur-
tenissen in de levensloop, zoals de overgang naar de middelbare school en
het krijgen van een baan, een partner of kinderen, kunnen veranderingen
teweegbrengen in iemands levensloop en daarmee ook op het verloop van
een criminele carrière. Mensen bepalen zelf in belangrijke mate hoe ze met
deze gebeurtenissen omgaan (human agency, Sampson & Laub, 2003). Crimi-
naliteit in de tienerperiode wordt gezien als het directe resultaat van inade-
quate socialisering door en zwakke conventionele bindingen met ouders en
zwakke bindingen met school. Continuïteit van een criminele carrière wordt
verklaard door een cumulatie van negatieve wendingen, zoals werkeloosheid,
slechte woonomstandigheden, drankmisbruik of detentie. Een belangrijk
mechanisme hierbij is gelegen in het effect van de consequenties van delin-
quent gedrag op iemands sociale bindingen. Zo is detentie tijdens de tiener-
fase een transitie die kan leiden tot het continueren van een criminele car-
rière, zeker wanneer de duur dat iemand in detentie heeft gezeten groter is.
Een dergelijke gebeurtenis kan iemands sociale bindingen met ouders, een
partner of met werksituaties danig verzwakken en dus de kans op het plegen
van nieuwe delicten vergroten. De manier waarop mensen met wendingen in
hun levensloop, zoals huwelijk, een vaste baan of militaire dienst, omgaan, is
echter ook van belang voor vermindering van crimineel gedrag of zelfs voor
het stoppen van de criminele carrière (ook wel bekend als desistance, Samp-
son & Laub, 1997, 2003).
Schooluitval, werkeloosheid of ongetrouwd zijn komt vaker voor onder per-
sonen die persisteren in een actieve criminele carrière. Persisterende offen-
ders blijken gedurende de levensloop vaker een onstabiele werksituatie te
hebben, werkeloos te zijn of werk te verrichten op een laag niveau (Van der
Geest et al., 2011). De effecten van deze levensgebeurtenissen op de crimi-
nele carrière zijn minder duidelijk. Uit onderzoek van Blokland en Nieuw-
beerta (2005) blijkt dat het krijgen van werk of huwelijk een dempend effect
had op het verloop van de intensiteit van geregistreerde criminele-carrière-
trajecten.
Andersom blijkt het hebben of krijgen van een baan ook effect te hebben op
een afname van crimineel gedrag. Van der Geest et al. (2011) vonden onder
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een hoogrisicogroep dat een baan de kans op het continueren van een crimi-
nele carrière tot aan het 32e levensjaar sterk reduceerde.
Het verband tussen turning points en chronische criminaliteit is complex.
Ervaringen zoals een gevangenisstraf hebben een negatief effect op het
behouden van een baan en op iemands relationele leven. Welke gevolgen
dergelijke gebeurtenissen hebben op de levenslopen van zeer actieve daders
en op het continueren in de criminele carrière is niet bekend (Van der Geest
et al., 2011).

Het duale ontwikkelingsmodel: levenslooppersistenten

Een veel aangehaalde en onderzochte verklaring voor de ontwikkeling van
een langdurige criminele carrière komt uit het duale ontwikkelingsperspec-
tief (Moffitt, 1993; Patterson & Yoerger, 1993). Volgens Moffitt (1993) zijn er
twee verschillende criminele-ontwikkelingstrajecten te onderscheiden. In het
eerste traject start het antisociale gedrag al op jonge leeftijd en continueert in
de levensloop, de vroege starters, ook de life-course persisters genoemd. In
het tweede traject start het antisociale gedrag later en beperkt zich tot de
adolescentieperiode, de adolescent-limited groep of late starters genoemd.
Zowel de criminele-carrièretrajecten als de ontstaansgeschiedenis (etiologie)
van het gedrag zijn bij beide groepen verschillend. De criminele carrière van
de late starters beperkt zich tot de adolescentiefase, terwijl die van de vroege
starters zich uitstrekt over de hele levensloop. De kern van de theorie is op te
vatten als ontwikkelingspaden met betrekking tot de continuïteit en disconti-
nuïteit van antisociaal gedrag en criminaliteit gedurende de levensloop
(DeLisi & Piquero, 2011).
Personen in de levenslooppersistentegroep vertonen al sinds hun kinderja-
ren antisociaal gedrag. De uitingsvorm verandert uiteraard naargelang ze
ouder worden. Jongeren in deze groep laten al op jonge leeftijd (ernstige vor-
men van) antisociaal gedrag zien, in de adolescentieperiode nemen de fre-
quentie en ernst van hun criminele gedrag toe en ze continueren hun gedrag
in de (jong)volwassen levensfase. Hoewel deze groep relatief klein is in
omvang (naar schatting maximaal 5% van de populatie), plegen ze in vergelij-
king met andere groepen wel de meeste delicten.
De persistente en chronische criminele-carrièretrajecten zijn volgens de
duale ontwikkelingsbenadering van Moffitt het gevolg van een interactie tus-
sen neuropsychologische defecten en een ongunstig opvoedingsklimaat. Bij
de jongeren in de LCP-groep zijn al op jonge leeftijd neuropsychologische
defecten aanwezig. Het gaat om stoornissen in het verbale functioneren met
problemen in luisteren, leer- en probleemoplossend vermogen tot gevolg en
stoornissen in het executieve functioneren26 met als symptomen impulsivi-

26 De executieve functies betreffen functies zoals vooruitplannen, overwogen beslissingen nemen, het doorbre-
ken van gewoontes.
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teit, prikkelbaar en overactief gedrag evenals moeite hebben met structuur.
Daarnaast groeien deze jongeren relatief vaak op in problematische gezinssi-
tuaties met een ongunstig opvoedingsklimaat en hebben zij ouders die op
een beperkt cognitief niveau functioneren. De interactie tussen individuele
neuropsychologische defecten en een ongunstig opvoedingsklimaat leidt vol-
gens Moffitt tot frequent en persisterend antisociaal gedrag. Vanwege de con-
tinuïteit van de neuropsychologische defecten stapelen zich in de levensloop
negatieve consequenties op (falen op school, problemen met leeftijdgenoten,
contacten met politie en/of justitie, problemen in de werkkring), waardoor
het antisociale gedrag continueert.27

Empirische longitudinale studies laten meer dan twee ontwikkelingspaden
zien (Blokland et al., 2005; Van der Geest et al., 2009; Moffitt et al., 2002;
Piquero, 2008 et al., 2009;). Piquero (2008) concludeerde in zijn overzicht dat
er over de levensloop minimaal vijf mogelijke criminele-carrièretrajecten zijn
te onderscheiden. Ook Moffitt et al. (2002) vonden nog andere criminele-car-
rièretrajecten in hun analyse van jongeren tot hun 26e levensjaar. Eén groep
bleek in de kindertijd wel ernstig probleemgedrag te vertonen, maar niet in
de adolescentieperiode. In de jongvolwassen periode van deze groep bleek
sprake van low level, maar wel chronisch crimineel gedrag. Studies onder
Nederlandse cohorten laten ook meerdere criminele-carrièretrajecten zien
(Blokland et al., 2005; Van der Geest et al., 2009). Deze bevindingen wijzen
erop dat in de ontwikkeling van criminele carrières meerdere causale proces-
sen werkzaam zijn.

Biopsychosociaal perspectief

Recente ontwikkelingen in de biopsychosociale criminologie hebben de aan-
dacht gevestigd op de interactie tussen neurobiologische en omgevings-
kenmerken en het effect daarvan op persistent antisociaal gedrag (Van
Goozen & Fairchild, 2008; Raine, 2002). Volgens het biopsychosociale per-
spectief is ernstig (persistent) antisociaal gedrag het resultaat van interac-
terende processen op het neurobiologische, psychologische, interpersoon-
lijke en omgevingsniveau.
Onderzoek heeft in de afgelopen jaren een enorme hoeveelheid kennis opge-
leverd over de relatie tussen biopsychosociale factoren en antisociaal gedrag
bij kinderen en adolescenten (zie voor overzichten Donker et al., 2012; Van
Goozen et al., 2007; De Kogel, 2008; Raine, 2002). Het gaat om een relatief
jong perspectief op de ontwikkeling van antisociaal gedrag. Hierdoor biedt

27 Bij personen in de adolescent-limited groep beperkt het antisociale gedrag zich tot de puberteit, aldus Moffitt
(1993). In deze periode kunnen de ernst en frequentie van het criminele gedrag onder deze groep jongeren
net zo groot zijn als onder de levensloop persisterenden, maar duur en oorzaken verschillen. Bij jongeren in
de AL-groep is geen sprake van neurologische defecten waardoor antisociaal gedrag over de hele levensloop
continueert. Een belangrijke factor die het criminele gedrag van de AL-groep stimuleert, is gelegen in het
delinquente gedrag van de vriendengroep.
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deze richting nog weinig aanknopingspunten voor verklaring van chronische
actieve criminele carrières in de (jong)volwassenheid (DeLisi & Piquero,
2011). Wanneer de verklaring van ernstig en persistent crimineel gedrag het
doel is, is het juist toepasselijk om te focussen op de kindertijd en de directe
opvoedingsomgeving, omdat daar het begin ligt van levenslooppersistent
(antisociaal) gedrag (Moffitt, 2005, p. 548). Het biopsychosociale perspectief
biedt nieuwe handvatten om tot meer nauwkeurige causale verklaringen te
komen voor de ontwikkeling van zeer actieve criminele carrières.
De Kogel (2008, p. 58) constateert dat verschillende defecten in neurobiologi-
sche factoren leiden tot verschillen in criminele-carrièretrajecten, op basis
van haar review van de internationale literatuur. Veel onderzoek is verricht
naar agressieve criminele-carrièretrajecten. Persistent impulsief agressief
gedrag wordt vooral in verband gebracht met defecten in executieve functies
en een hyperactieve amygdala. Een beschadiging in de orbitofrontale cortex
zou de activiteit van de amygdala temperen, waardoor reacties op echte of
vermeende bedreigingen minder goed zijn. Als de amygdala te weinig func-
tioneert, neemt de kans op instrumentele en doelgerichte agressie toe. Men-
sen zijn ook minder in staat om te leren van negatieve consequenties van
gedrag en de rem op antisociaal gedrag werkt onvoldoende. Emotionele
impulsen worden daardoor minder goed beheerst. Om executieve functies,
zoals het beheersen van impulsen, plannen, doordacht reageren e.d., goed
uit te kunnen voeren is een goed functionerende OFC van belang.

Een neurobiologisch model voor het ontstaan van chronisch crimineel
gedrag in de levensloop

Een van de meest omvattende verklaringsmodellen waarin de effecten van
neurobiologische factoren op het ontstaan van persistent antisociaal gedrag
worden beschreven, is dat van Van Goozen et al. (2007). Hun model is geba-
seerd op een metareview van empirisch neurobiologisch onderzoek. Het is
een verklaringsmodel voor een vroege start van antisociaal gedrag en het per-
sisteren daarin in de kindertijd. Het is bekend dat jongeren die op vroege
leeftijd beginnen met antisociaal gedrag daarin gedurende lange tijd in hun
levensloop mee doorgaan (zie bijvoorbeeld Moffitt, 1993). Deze jongeren ver-
tonen een breed scala aan neurobiologische defecten en staan vanaf het
begin van hun ontwikkeling bloot aan aversieve omgevingsfactoren. Neuro-
biologische defecten, beperkt cognitief functioneren en emotioneel disfunc-
tioneren worden gezien als mediërende factoren, tussen enerzijds aversieve
ervaringen vroeg in het leven en anderzijds een vroege start van antisociaal
gedrag en persisteren daarin.

Bij aversieve ervaringen vroeg in het leven gaat het om effecten van omge-
vingsfactoren waarvan in de kindertijd de familie de belangrijkste is. Familie-
factoren, risicogedrag (zoals alcohol- en/of drugsgebruik) van de moeder en
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complicaties tijdens de zwangerschap en bij de geboorte hebben een direct
effect op de ontwikkeling van de hersenen en het neurobiologische systeem
van kinderen. Indirect werken deze factoren door in de ontwikkeling van
antisociaal gedrag. Ernstig en persistent antisociaal gedrag blijkt zich in spe-
cifieke families te concentreren (zie Moffitt, 2005). Arrestatie van de vader is
een belangrijke voorspeller voor crimineel gedrag van jongens in hun adoles-
centieperiode (Besemer & Farrington, 2012; Farrington et al., 2001) en ver-
groot de kans op veroordelingen in de jongvolwassen periode (Van de Rakt,
2011). Antisociaal gedrag blijkt voor een deel erfelijk bepaald (Rowe et al.,
1992), waarbij sprake is van interactie tussen genetische predispositie voor
antisociaal gedrag en een aversieve opvoedingsomgeving, de zogenoemde
Gene Environment (GE)-interactie (Van Goozen et al., 2007; Moffit, 2005;
Rhee & Waldman, 2002). In meta-analyses (Moffitt, 2005; Rhee & Waldman,
2002) wordt geconstateerd dat ongeveer 40-50% van de variantie in antisoci-
aal gedrag kan worden verklaard door genen en dat dit bij agressie 60-65% is
(Van Goozen et al., 2007). Een genetische predispositie voor antisociaal
gedrag wordt bijvoorbeeld versterkt door een inconsistente wijze van opvoe-
den (welke ook onder invloed kan staan van genen), verwaarlozing, conflic-
ten in het gezin, scheiding. Andersom kan een positieve gezinssituatie een
genetische predispositie voor antisociaal gedrag ook dempen. Moffitt (2005)
stelt vast dat uit onderzoek blijkt dat de directe effecten van genen of omge-
vingsfactoren op persistent antisociaal gedrag klein zijn, maar dat juist de
interactie (GE) leidt tot sterke effecten. GE-studies wijzen erop dat in gene-
tisch kwetsbare groepen omgevingsrisico’s een sterk effect hebben op de
vroege ontwikkeling van antisociaal gedrag, evenals dat genetische risico’s in
een risicovolle omgeving een sterk effect hebben.28

Er zijn ook andere aversieve omgevingsfactoren die vroeg in het leven effect
hebben op de hersenontwikkeling. Daarmee hebben zij indirect een effect op
een vroege start van antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn risico-
gedrag van moeders, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, maar ook de aan-
wezigheid van psychopathologie. Ook blijkt een negatieve opvoedingsstrate-
gie (onvoorspelbaar, verwaarlozing) effect te hebben op de ontwikkeling van
het stresssysteem. Negatieve ervaringen in de vroege kindertijd, zoals vijand-
ige opvoedingsstijlen door ouders, conflicten en vijandigheid tussen ouders
en negatieve levensgebeurtenissen, hebben indirect via neurobiologische
defecten effect op een vroege start van antisociaal gedrag en persisteren
daarin. De negatieve (sociale) ervaringen in de kindertijd bevorderen cogni-

28 Een gezaghebbende studie waarnaar vaak wordt verwezen, is die van Caspi et al. (2002) naar de polymor-
fisme in het gen dat het neurotransmitterenzym monoamine oxidase (MAOA) programmeert. Het enzym
MAOA regelt neurotransmitters zoals norepinephrine, serotonine en dopamine. Uit het onderzoek van Caspi
et al. (2002) bleek dat er slechts bij 12% van het cohort een genetisch defect was (lage MAOA-waarden),
maar dat 44% van de personen in deze groep later in hun leven wel was veroordeeld voor een misdrijf. Bij
personen met een defect in MAOA en verwaarlozing/mishandeling in de vroege kindertijd bleek 85% ernstig
antisociaal gedrag te ontwikkelen.
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tief en emotioneel disfunctioneren zoals leer- en geheugenproblemen en vij-
andige attributies.

Volgens Van Goozen en collega’s is antisociaal gedrag het directe resultaat
van een wisselwerking tussen neurobiologische defecten en cognitief en
emotioneel disfunctioneren.

De belangrijkste neurobiologische defecten die een rol spelen bij een vroege
start en persisteren in antisociaal gedrag zijn gelegen in het disfunctioneren
van het hormonale stresssysteem, de HPA-as (hypothalamus-pituitary-adre-
nocortex, oftewel hypothalamus-hypofyse-bijnierschors) en de rol die het
stresshormoon cortisol daarbij heeft. De HPA-as is deel van het autonome
zenuwstelsel en controleert de reacties op stress en reguleert lichaamspro-
cessen. Bij stressvolle gebeurtenissen neemt het cortisolniveau toe. Het HPA-
assysteem speelt een belangrijke rol bij psychopathologie en bij antisociaal
gedrag in het bijzonder. Studies onder kinderen en adolescenten laten een
sterk verband zien tussen lage basiscortisolwaarden en agressief gedrag, hoe-
wel het verband niet altijd eenduidig is (Van Goozen et al., 2007). Lage corti-
solniveaus in de preadolescentie voorspellen lagere zelfcontrole en agressief
gedrag in de middenadolescentie (Shoal et al., 2003, in Van Goozen et al.,
2007). McBurnett et al. (2000, in Van Goozen et al., 2007) vonden onder een
klinische groep jongens dat lage cortisolwaarden samengingen met hoge
niveaus van agressief gedrag over een periode van twee jaar. Ook onder vol-
wassen daders zijn er negatieve associaties gevonden tussen cortisolniveaus
en de ernst van het criminele gedrag (zie Van Goozen et al., 2007, p. 155; De
Kogel, 2008). Lagere cortisolniveaus wijzen erop dat sprake is van fysiologi-
sche onderactiviteit waarbij de negatieve feedback op de HPA-as hypersensi-
tief is of dat sprake is van overgevoeligheid voor stress. Deze bevindingen
kunnen erop wijzen dat antisociale jongeren stressvolle situaties opzoeken
om de lage basiscortisolwaarden te vergroten. Aan de andere kant is het ook
mogelijk dat naarmate jongeren vaker betrokken raken in stressvolle situaties
ze nauwelijks meer een cortisolreactie op stress krijgen.

Ook het autonome zenuwsysteem (AZ) speelt een belangrijke rol bij de ont-
wikkeling van antisociaal en agressief gedrag. Het AZ-systeem bepaalt in
belangrijke mate de vecht- of vluchtreacties van mensen in stressvolle
situaties. De gedachte is dat bij antisociale personen sprake is van chronisch
fysiologische onderactiviteit (Raine, 1996). Deze onderactiviteit kan het resul-
taat zijn van het continu ontbreken van angst (‘fearlessness’-theorie) of van
het zoeken naar stimulatie en het nemen van risico’s (in dit laatste geval is
antisociaal gedrag een vorm van sensatie zoeken de ‘stimulation-seeking’ of
‘sensation-seeking’-theorie). Van Goozen et al. (2007) constateren dat er dui-
delijk bewijs is dat de markers van fysiologische onderactiviteit zoals een lage
hartslag (heart rate) of lage huidgeleidingsactiviteit (skin conductance) geas-
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socieerd zijn met antisociaal en agressief gedrag in de adolescentieperiode,
maar dat deze verbanden onder volwassen psychopaten niet zijn aange-
toond. Het is niet duidelijk in hoeverre deze underarousal bij antisociale jon-
geren ook aanwezig is op het moment dat ze dergelijk gedrag vertonen.

Neurotransmitters, en in het bijzonder serotonine (5-HT) en dopamine, spe-
len ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van ernstig en persistent anti-
sociaal gedrag. Het serotoninesysteem zorgt voor balans in het verwerken
van informatie, waardoor iemand gecontroleerd gedrag, emoties en cognities
vertoont. Verstoringen in het serotoninesysteem zijn gerelateerd aan extreme
vormen van agressie. Uit studies onder volwassenen blijkt een negatief ver-
band tussen metingen van serotonine en antisociaal gedrag: een laag seroto-
nineniveau gaat gepaard met ernstige vormen van antisociaal en agressief
gedrag.
Een dopaminestoornis kan impulsiviteit verhogen en de drang naar sensa-
tion-seeking verhogen (Shannon et al., 2009), hetgeen weer drempelver-
lagend kan werken op crimineel gedrag.

Moleculair genetisch onderzoek richt zich op biologische markers van gene-
tische defecten, de polymorfen en gedragsfenotypen genoemd. Hiermee kan
de associatie tussen genetische defecten en persistent antisociaal gedrag
worden onderzocht (Moffitt, 2005). Uit recent criminele-carrièreonderzoek
door Vaughn, et al. (2009) blijkt dat rekening houdend met leeftijd, sekse,
cognitieve capaciteiten en zelfcontrole de genetische polymorfe dopamine
transporter (DAT1) en serotonine transporter (5HTT) directe en significante
effecten vertoonden op chronische en ernstige delinquente carrières tot laat
in de adolescentieperiode. De effecten werden versterkt wanneer er sprake
was van een delinquente vriendengroep. Deze resultaten wijzen erop dat er
een significante GE-interactie is in de ontwikkeling van chronische criminele
carrières.

Neurobiologie en hoogfrequente criminele carrières

Het neuropsychobiologische model heeft, tot op heden, vooral betrekking op
de ontwikkeling van antisociaal gedrag in de kindertijd. Dit is geen levens-
loopmodel (Van Goozen et al., 2007, p. 153). Uit onderzoek blijkt dat een deel
van de jongeren die bij aanvang risico’s hadden, in de jongvolwassen levens-
fase uiteindelijk geen zeer actieve criminele carrière ontwikkelen (Moffitt et
al., 2002).29 Het is mogelijk dat rijping in de hersenen in latere levensfasen
leidt tot veranderingen in de rol van specifieke neurobiologische factoren bij

29 Moffitt et al. (2002) vonden binnen de groep LCP-jongeren op 26-jarige leeftijd een groep die zeer actief per-
sistent en ernstig crimineel gedrag vertoonde en een groep jongeren die weinig crimineel gedrag vertoonden.
In deze laatste groep was echter wel meer dan gemiddeld sprake van angststoornissen, depressie, sociaal
geïsoleerd zijn en financiële en werkproblemen.
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chronisch crimineel gedrag (zie ook Donker et al., 2012).30 Ook is het denk-
baar dat de veranderende sociale netwerken in de levensloop andere effecten
sorteren. In hoeverre andere (sociale) omgevingsfactoren later in het leven
(de buurt, school, vrienden, werk, maar ook detentie en straf) interacteren
met neurobiologische factoren en welke gevolgen dat heeft voor de ontwikke-
ling van chronisch crimineel gedrag is niet bekend. Meer in het algemeen
meent Raine (2002) echter wel dat persistent en chronisch antisociaal gedrag
het resultaat is van een interactie tussen neurobiologische processen en een
aversieve omgeving vroeg in de kindertijd. Om meer duidelijkheid te krijgen
over de rol van neuropsychologische factoren bij zeer actieve veelplegers is
meer longitudinaal onderzoek nodig.

Een groot deel van de zeer actieve veelplegers is verslaafd aan opiaten en/of
cocaïne (zie Tollenaar & Van der Laan, 2012). Het dagelijks gebruik hiervan
laat ook neurologische sporen achter en heeft op meerdere manieren invloed
op het gemoed en gedrag (Reiss & Roth, 1993). Chronisch gebruik vermin-
derde sociale interactie in dieren. Bij mensen leidt het tot verwarring, vijan-
digheid en achterdochtigheid. Verslaving aan opiaten verandert de neurore-
ceptoren voor opiaatpeptiden. Uit dierproeven bleek dat dit het vermogen
om te communiceren onder stress negatief beïnvloedde. Bij mensen zou dit
verslavingseffect of communicatie in stressvolle situaties kunnen leiden tot
het zelf plegen van geweld of het slachtoffer zijn van geweld (Reiss & Roth,
1993, p. 192). Wanneer zij niet aan hun drugs kunnen komen, kunnen aan
opiaten verslaafde veelplegers ontwenningsverschijnselen ervaren. Dierproe-
ven wijzen uit dat onthouding van opiaten leidt tot aggressief en defensief
gedrag, zelfs nadat andere afkickverschijnselen zijn opgehouden. Uit onder-
zoek met knaagdieren bleek dat de dopamine en noradrenogene receptoren
veranderden tijdens onthouding van opiaten.

Naarmate in de levensloop de sociale omgeving waarmee iemand te maken
krijgt toeneemt, zijn er ook steeds meer factoren die iemands eigen keuzen
en gedrag beïnvloeden. Iervolino et al. (2002) onderzochten in een genetisch
sensitief model in hoeverre specifieke keuzen en gedrag bij broers en zussen
in de adolescentieperiode erfelijk bepaald waren of werden bepaald door de
vriendengroep van jongeren. Zij vonden dat de keuze voor een vervolgoplei-
ding vooral erfelijk was (wat ze verklaren doordat intelligentie ook groten-
deels genetisch bepaald is), maar dat de keuze voor een delinquente vrien-
dengroep vooral het gevolg was van niet-gedeelde omgevingsinvloeden.

30 Hoewel studies onder volwassenen duidelijke associaties laten zien tussen neurobiologische defecten en per-
sistent antisociaal en agressief gedrag, worden sommige verbanden niet gevonden of wijzen soms in een
andere richting. Zo blijken een laag hartslagniveau en lage huidgeleiding bij kinderen wel gerelateerd aan
antisociaal gedrag, maar is bij volwassen psychopaten alleen een verband met een gedempte electrodermal
activity (Moffit et al., 2002, p. 161). En er blijkt een negatief verband tussen serotonine en antisociaal gedrag
bij volwassenen, terwijl bij kinderen juist een positief verband blijkt (Van Goozen et al., 2007, p. 168).

112 Veelplegers: specialisten of niet?



Interactie geneigdheid en situatie

In het voorgaande gaat het om verklaringsmodellen voor criminele geneigd-
heid. Aan de orde zijn gekomen factoren die effect kunnen hebben op deze
geneigdheid en daarmee de kans op een hoogfrequente criminele carrière
vergroten. Deze studies verklaren echter niet waarom sommigen met een
hoge criminele geneigdheid in specifieke situaties wel en anderen niet in de
fout gaan. De situationele of gelegenheidsbenadering legt daarentegen de
nadruk op de actuele situatie waarin potentiële daders zich bevinden en
mogelijk delicten plegen (zie o.a. Clarke & Felson, 1993; Felson, 1998; Osgood
et al., 1996). Onderzoeksbevindingen uit deze stroming tonen aan dat som-
mige situaties meer verleiden tot het plegen van delicten dan andere. In feite
kan iedereen een potentiële dader zijn. Het wel of niet plegen van delicten is
vooral afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt (Clarke & Felson,
1993; Cohen & Felson, 1979; Felson, 1998). Recent zijn enkele integratieve
verklaringsmodellen geformuleerd waarin persistent crimineel gedrag wordt
verklaard vanuit een interactie tussen geneigdheid en gelegenheid (Farring-
ton, 2005; Wikström & Butterworth, 2006). Zo stelt Farrington in zijn Integrat-
ed Cognitive Antisocial Potential (ICAP)-theorie dat langetermijnrisicofacto-
ren (zoals impulsiviteit, antisociaal gedrag in de jeugd, neurobiologische
defecten, maar ook risico’s in het gezin, op school of in de bredere sociale
omgeving of een risicovolle leefstijl door drugsgebruik) de mate bepalen
waarin iemand geneigd is tot crimineel gedrag. Of iemand vervolgens delic-
ten pleegt, is afhankelijk van of de situatie daartoe de gelegenheid en motiva-
tie biedt (aanwezigheid slachtoffer, aanwezigheid van toezicht, al dan niet
onder invloed zijn van middelen, aanwezigheid van vrienden, maar ook de
motivatie voor geldelijk gewin e.d.), ook wel situationele of kortetermijn-
risico’s genoemd. Het persisteren in crimineel gedrag is volgens Farrington
afhankelijk van de interactie tussen de neiging om delicten te plegen en de
gelegenheid die een context biedt. Met betrekking tot veelplegers is er tot op
heden geen empirische toetsing van deze theorie. Wel zou ze een mogelijke
verklaring kunnen bieden voor het chronische gedrag van deze groep. Uit het
onderzoek onder de groep veelplegers blijken immers op tal van terreinen
lange-termijnrisico’s (individuele problematiek, sociale problemen, oplei-
ding- en werkgerelateerde problemen), hier kan een hoge mate van criminele
geneigdheid ontstaan. Hun risicovolle leefstijl (verslaving) motiveert hen te
zoeken naar situaties die gelegenheid bieden tot het plegen van delicten
(situaties waarin een mogelijke buit is – winkels, auto’s op straat e.d. – en toe-
zicht ontbreekt).
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