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Samenvatting  
 
Onder criminogene factoren worden kenmerken en omstandigheden van mensen en hun omgeving 
verstaan, die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een 
voorspellende waarde kunnen hebben. Hierbij is het onderscheid statisch en dynamisch van belang. 
Statische criminogene factoren zijn niet meer veranderbaar (zoals bijvoorbeeld de delictgeschiedenis). 
Dynamische factoren zijn dat wel (bijvoorbeeld de attitude van de justitiabele), en hierop kan met 
interventies worden aangegrepen. In de ‘what works’ benadering, die als onderzoeks- en 
behandelingsparadigma in de laatste decennia opgeld doet, wordt met name gezocht 
aangrijpingspunten voor de dynamische factoren die, afhankelijk van het type delict, sterk bijdragen 
aan het risico op recidive. Vooral rond deze factoren worden dan interventies op maat geïndiceerd, en 
dit blijkt een veelbelovende aanpak bij het terugdringen van recidive.  

In het kader van het landelijke programma Terugdringen Recidive zijn in dit onderzoek de aard en 
omvang (prevalentie) van criminogene factoren bij mannelijke volwassen gedetineerden in Nederland 
onderzocht. Naast de algemene vraag naar de prevalentie van criminogene factoren is als tweede 
onderzoeksvraag gesteld, wat de criminele carrière van de (onderzochte) gedetineerden is, en als 
derde vraag, wat de criminele carrière van veelplegers onder de gedetineerden is.  

Voor het beantwoorden van de vragen is van verschillende instrumenten gebruik gemaakt. Voor de 
prevalentie van criminogene factoren is gebruik gemaakt van een vertaling van OASys Two, een 
relatief nieuw instrument voor inschatting van het risico op recidive dat is ontwikkeld door de 
reclassering en het gevangeniswezen in Engeland en Wales. De National Probation Service in 
Engeland was bereid om toestemming te geven om dit instrument te vertalen en te gebruiken. 
Voor dit instrument werd gekozen omdat de psychometrische eigenschappen veelbelovend zijn, en 
omdat het diagnostisch instrument dat momenteel voor de reclassering en het gevangeniswezen in 
Nederland wordt ontwikkeld, een overeenkomstige opbouw zal hebben. Met OASys Two worden de 
volgende 12 criminogene factoren geïnventariseerd: 1 delictgeschiedenis 2 analyse huidig delict 3 
huisvesting 4 opleiding / training / inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 5 inkomen / financieel 
management 6 relaties 7 levensstijl en kennissenkring 8 druggebruik 9 alcoholgebruik 10 emotioneel 
welzijn 11 denkwereld en gedrag en 12 attitude / houding 

Gegeven de korte tijd die voor het onderzoek beschikbaar was, en de beperkte mogelijkheden voor 
gebruik van dossierinformatie, is OASys Two in dit onderzoek toegepast als interview. Voor het 
vaststellen van de criminele carrière van de gedetineerden, in het bijzonder van veelplegers, is gebruik 
gemaakt van justitiële dossiergegevens uit de OBJD van het WODC. De prevalentie van criminogene 
factoren is in dit onderzoek dus voornamelijk op basis van zelfrapportage door gedetineerden 
vastgesteld. De validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten zijn hierdoor voor verbetering vatbaar, 
maar desondanks voldoende voor het trekken van eerste conclusies over de prevalentie van 
criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Nederland.  

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de inkomstenafdeling in acht Huizen van Bewaring (Grave, 
Arnhem, Den Bosch, Breda en vier in Rotterdam), onder 355 gedetineerden: 103 arrestanten (tot 
gevangenisstraf veroordeelden) en 252 preventief gehechten (gedetineerden in afwachting van hun 
vonnis dan wel vrijspraak). Deze steekproef was in zoverre representatief, dat in voldoende mate met 
een hoge non-respons rekening is gehouden. Ook bleek voor achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, 
strafrechtelijk verleden, etniciteit, bleek geen enkel verschil tussen geïnterviewde en niet-
geïnterviewde gedetineerden aanwezig. Wel is het zo, dat een (relatief gering) aantal gedetineerden 



met beperkingen (geen contact toegestaan) of psychiatrische stoornissen, niet aan het onderzoek 
heeft kunnen deelnemen.  

De belangrijkste resultaten vanuit dit onderzoek zijn: 

1. In de onderzochte populatie komt, op basis van zelfrapportage, de aanwezigheid van zowel 
statische als dynamische criminogene factoren duidelijk naar voren. Omdat de steekproef 
voldoende representatief is, nemen wij aan dat dit voor de gehele populatie mannelijke 
gedetineerden in Nederland geldt. Voor het programma Terugdringen Recidive wordt in dit 
onderzoek duidelijk bevestigd dat bij de keuze van de interventies die zich op gedetineerden 
zullen richten, dynamische criminogene factoren als aangrijpingspunt aanwezig zijn.  

2. Het gebruik van zelfrapportage als onderzoeksmiddel, en de timing van het onderzoek - een 
interview vlak na instroom in detentie, hebben voor dit onderzoek als nadeel betekend, dat in 
de antwoorden van de gedetineerden cognitieve vervormingen moeten worden verondersteld. 
Men is bij instroom boos, geagiteerd, en een deel van de gedetineerden bagatelliseert het 
delict, en zegt niet gemotiveerd om aan verandering te werken. Door gebruik van 
zelfrapportage worden door een deel van de gedetineerden de kwaliteit van relaties, en de 
eigen vaardigheden en mogelijkheden te rooskleurig voorgesteld. De validiteit van de 
resultaten is, gegeven deze vervormingen, niet optimaal, maar het gebruik van zelfrapportage 
op het moment van instroom heeft ook een voordeel: Interventies die in het kader van 
Terugdringen Recidive worden ingezet, zullen ook rekening moeten houden met deze 
vervormingen. De gedetineerden zelf maken dat onmiskenbaar duidelijk.  

3. In de onderzochte populatie worden het meest frequent problemen naar voren gebracht op de 
volgende gebieden: psychisch welbevinden, arbeidsverleden, een delictgerelateerde 
kennissenkring/activiteiten en financiën. Daarnaast rapporteren veel gedetineerden matige tot 
ernstige problemen op het gebied van druggebruik en denk- en gedragsproblemen.  

4. De onderzochte populatie mannelijke gedetineerden in Nederland bestaat voor een groot deel 
uit een groep die tot aan de detentie dagelijks harddrugs gebruikte (onderdeel van de 
criminogene factoren ‘Druggebruik’) en een vermogensdelict heeft gepleegd (onderdeel van 
de criminogene factor ‘Delictgeschiedenis) Tussen beide kenmerken bestaat grote overlap.  

5. Van de onderzochte populatie bestond 46% uit veelplegers. Voorafgaand aan de 
uitgangszaak zijn zij gemiddeld al bijna 39 keer met justitie in aanraking gekomen. De analyse 
van deze groep laat zien, dat het dagelijks harddruggebruik hier de meest dominante factor is, 
en we zien een duidelijke samenhang met een delictgerelateerde kenniskring en 
delictgerelateerde activiteiten.  

Door middel van discriminant-analyse is aanvullend nagegaan of de aard en ernst van 
criminogene factoren en de strafrechtelijke geschiedenis van de gedetineerden met bepaalde 
achtergrondkenmerken of typen gepleegde delicten van elkaar verschilden. Hieruit kwam het 
volgende naar voren:  

6. Gedetineerden brengen op het gebied van denkwereld en gedrag zowel problemen als sterke 
kanten naar voren. Wanneer nader wordt gekeken naar groepen gedetineerden met en 
zonder denk- en gedragsproblemen, zien we een onderscheid op een groot aantal variabelen, 
vanuit zowel OASys als vanuit de informatie over het strafrechtelijk verleden. Daarbij gaat het 
in alle gevallen om meer of ernstiger problemen bij gedetineerden met denk- en 
gedragsproblemen. Het gaat vooral om financiële problemen, een pro-criminele attitude, 
gewelddadig gedrag in samenhang met alcoholgebruik, en sociale isolatie. Ook is er een 
duidelijke samenhang tussen denk- en gedragsproblemen en een meer negatieve houding 
tegenover werk/dienstverband, meer delictgerelateerde kennissen en activiteiten, en minder 
motivatie om het recente criminele gedrag aan de orde te stellen. Dit laatste, gecombineerd 
met een vaker pro-criminele attitude, maakt van de gedetineerden met denk- en 
gedragsproblemen een waarschijnlijk moeilijk voor begeleiding te motiveren groep. Het aantal 
gepleegde delicten staat hier los van: het zijn niet óók nog eens vaak veelplegers.  

7. Een eerste verkenning van enkele andere specifieke groepen in de populatie (jongeren, 
gedetineerden die psychiatrische problemen rapporteren, dagelijkse harddruggebruikers, 
plegers van geweld-, zeden- en vermogensdelicten), leidt tot de conclusie dat het mogelijk is 
profielen van criminogene factoren bij deze groepen vast te stellen. Voor de groep jongeren 
(tot 24 jaar) komt een profiel naar voren dat relatief gunstig afsteekt. Zij zijn het algemeen nog 
niet zo vaak veroordeeld en geven vaker aan dat de relaties met naaste familie en anderen in 



de sociale omgeving redelijk of goed zijn. Omdat zij vaak nog thuis wonen, is er voor hen 
vaker sprake van een relatief (nog) gunstige huisvestingssituatie.  

De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek zijn:  

1. De groep gedetineerden die denk- en gedragsproblemen rapporteren is groot, en deze 
problemen hangen, zoals in de conclusies aangegeven, met veel andere problemen samen. 
We doen daarom de aanbeveling programma’s die zich op denk- en gedragspatronen richten 
(waaronder cognitieve programma’s) breed in te zetten.  

2. Een aanbeveling bij het aanbieden van deze programma’s is, dat zij niet alleen op effectieve 
wijze de gedetineerden ondersteunen bij het ontwikkelen van meer/betere denk- en 
gedragsvaardigheden, maar ook, voorafgaand daaraan, hen een meer realistisch beeld van 
hun huidige vaardigheden en mogelijkheden kunnen laten ervaren (zie conclusie 2).  

3. Het gegeven dat voor gedetineerden met verschillende achtergrondkenmerken en typen 
gepleegde delicten profielen naar voren zijn gekomen van criminogene factoren, biedt 
aanknopingspunten voor indicaties op maat voor interventies. Daartoe is echter als tussenstap 
vereist, dat - als onderdeel van diagnostiek en indicatiestelling - de responsiviteit (de 
combinatie van motivatie, leerbaarheid en leerstijl) van de gedetineerden wordt vastgesteld.  

4. Voor het vergroten van de motivatie van gedetineerden om aan gedragsverandering te 
werken (zie conclusie 2) doen we de aanbeveling niet alleen specifieke methodieken in te 
zetten, maar ook om het algemene klimaat, het motiveringsbeleid, van de inrichting waar 
nodig te verbeteren. 


