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Samenvatting 
 

Aanleiding onderzoek en onderzoeksvragen 
Met de sterke groei van de mogelijkheden en het gebruik van internet in de afgelopen decennia 

is ook de criminaliteit in de digitale wereld (cybercrime) aanzienlijk toegenomen. Jongeren zijn 

sterk vertegenwoordigd op het internet en uit onderzoek blijkt dat zij ook relatief vaak dader 

zijn van cybercrime. Er is echter nog weinig systematisch inzicht in mogelijke interventies die 

dit daderschap kunnen terugdringen. Dit onderzoek heeft als doel dit inzicht ter vergroten ten 

einde beter te kunnen voorkomen dat jongeren beginnen of doorgaan met het plegen van 

cybercrime. Daartoe wordt onderzocht wat bekend is over de opzet, (beoogde) werking en 

effecten van interventies gericht op het voorkomen en/of tegengaan van cybercrime onder 

jongeren. 

 

De onderzoeksvragen zijn: 

1. Welke interventies kunnen in de internationale literatuur worden onderscheiden die 

zich richten op daderschap van cybercrime onder jongeren?  

2. In welke categorieën zijn deze interventies in te delen voor de volgende kenmerken: 

 a. Het type cybercrime waarop de interventie zich richt. 

  b. De populatie waarop de interventie zich richt. 

c. De achterliggende theorie op basis waarvan effectiviteit verwacht kan worden.  

  d. De gebruikte methoden in de interventie.  

  e. De betrokken uitvoerders.  

3. Wat is er bekend over de programma integriteit bij de uitvoering van de interventies?  

4. Wat is er bekend over de effectiviteit van de interventies voor het voorkomen van 

gedigitaliseerde en cybercriminaliteit onder jongeren en op welke wijze is dat 

onderzocht?  

5. Op welke wijze onderscheiden de effectieve en veelbelovende interventies zich van de 

niet effectieve interventies voor de kenmerken uit de tweede onderzoeksvraag? 

 

Methoden van onderzoek 
Het onderzoek vond plaats in twee fasen. In fase 1 is onderzocht welke geëvalueerde 

interventies voor (potentiële) jeugdige daders van cybercrime er in de wetenschappelijke 

literatuur beschreven zijn. In fase 2 is voor twee typen cybercrime namelijk cyberagressie en 

hacking een verdiepende studie uitgevoerd waarbij verder gekeken is dan de geëvalueerde 

interventies en beschreven is welke inzichten, ervaringen, en aanbevelingen uit literatuur en 

praktijk relevant kunnen zijn bij de ontwikkeling en selectie van interventies in de toekomst. 

Om na te gaan welke interventies gericht op daderschap van cybercrime onder jongeren 

in de internationale literatuur kunnen worden onderscheiden is een uitgebreide systematische 

literatuurstudie uitgevoerd (fase 1). Deze was zowel gericht op bronnen die specifiek gaan over 

geëvalueerde interventies voor jeugdige cybercriminelen (recidivebeperking) als op 

geëvalueerde interventies gericht op de preventie van daderschap in algemene populaties 

(preventie cybercrime in het algemeen). Uit de eerste fase van het onderzoek kwam een groot 

aantal bronnen naar voren waarin geen specifieke interventie werd geëvalueerd maar waarin 
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wel bevindingen stonden over dadergroepen en delictgedrag. Deze studies zijn belangrijke 

input geweest voor de verdiepende studie naar aangrijpingspunten voor interventies voor 

cyberagressie en hacken (fase 2). Aan deze bronnen zijn voor fase 2 nog verschillende 

overzichtsstudies en bronnen over cyberdaderpopulaties toegevoegd. Daarnaast heeft 

raadpleging van experts (uit praktijk en onderzoek) plaatsgevonden tijdens twee 

discussiebijeenkomsten, enkele interviews, en e-mailcontact. Doelen van deze raadpleging 

waren het verkrijgen van up to date kennis betreffende recente en innovatieve interventies en 

reflectie op de resultaten uit de literatuurstudie. 
 

Resultaten 
Systematische literatuurstudie geëvalueerde interventies 
De zoektocht naar evaluatiestudies leverde evaluaties van 39 verschillende interventies op. Dit 

betrof vrijwel uitsluitend interventies gericht op algemene populaties en dus op de preventie 

van daderschap onder potentiële daders en niet op recidivepreventie bij daders. Het overgrote 

deel van deze preventieve interventies was bovendien gericht op het systeem (zoals het geheel 

van actoren en interacties binnen klas of school) en is dus naast een directe beïnvloeding van 

het gedrag van (potentiële) daders ook gericht op beïnvloeding van het gedrag van (potentiële) 

slachtoffers en omstanders. Twee studies belichten interventies die wel specifiek gericht zijn 

op daders, dit betrof de inzet van reintegrative shaming bij hackers en van restorative justice 

bij daders van stalking. In beide gevallen ging het echter meer om een benadering en niet om 

vastomlijnde interventies. De evaluatiestudies betroffen dan ook geen effectstudies maar 

inhoudelijke evaluaties over mogelijke effectiviteit. Hieronder bespreken we de kenmerken van 

de gevonden interventies volgens de structuur van onderzoeksvragen 2 t/m 4. Er zal blijken dat 

voor het antwoord op onderzoeksvraag 5 informatie uit de verdiepende studie nodig is. 

Type cybercrime waarop de interventie zich richt 
De interventies uit de systematische literatuurstudie richten zich op de volgende typen 

cybercrime: 

 cyberagressie (10)  

 sexting (13) 

 hacking (4) 

 

Daarnaast zijn er 8 interventies gevonden die zich op online veiligheid in het algemeen richten 

waarbij ook het daderaspect aandacht krijgt (i.e. bewustwording van wat illegaal is en van wat 

de gevolgen van het gedrag kunnen zijn). Tot slot hebben we evaluaties van vier technische 

interventies gevonden die specifiek dadergericht zijn. De cyberagressie interventies richten zich 

grotendeels op vormen van cyberpesten en in één geval gaat het om stalking. Dit betekent dat 

maar voor een beperkt deel van voorkomende cyberagressie delicten interventies gevonden 

zijn. Ook zijn er dus geen interventies gevonden gericht op daderschapspreventie of het 

voorkomen van recidive bij financieel-economische criminaliteit in de cyberwereld.  

Populatie waarop de interventie zich richt 

De interventies voor online veiligheid en cyberagressie richten zich in de meeste gevallen op 

kinderen en jongeren op de basisschool en in het begin van het voortgezet onderwijs. Sexting 
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interventies zijn gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs. Bij de hacking en de 

technische interventies is geen afgebakende leeftijdsgroep benoemd. De meeste interventies 

richten zich zoals beschreven op de hele groep kinderen of jongeren in de specifieke 

leeftijdsgroep en niet alleen op daders.  

Achterliggende theorieën 

Een beperkt deel van de interventies beschrijft theorieën op basis waarvan effectiviteit kan 

worden verwacht. Het gaat dan vooral om sociale leer theorieën, de theorie over normatief 

sociaal gedrag, en de theorie van gepland gedrag. De interventies voor cyberagressie zijn 

grotendeels afgeleid van bestaande anti-pest programma’s en gebruiken vooral systemische 

theorieën waarin de rol van groepsnormen (descriptief en injunctief) en invloed van die normen 

op het gedrag van individuen centraal staan. Voor dit type cyberagressie zou het verlagen van 

de sociale opbrengsten voor de daders, door het creëren van meer afkeurende normen op 

groepsniveau, de kans op agressie verlagen. De sexting interventies zijn weinig theoretisch 

onderbouwd en lijken vooral gebruik te maken van afschrikkingsgerichte theorieën. Bij de 

hacking interventies wordt een combinatie van uitgangspunten uit de rationele keuze 

benadering, reintegrative shaming en afschrikkingstheorieën gebruikt. 

 

Gebruikte methoden 

Voorlichting, Psycho-educatie, en cognitieve gedragstherapeutische methoden (waarbinnen 

positieve versterking en versterken moreel redeneren) zijn veel ingezette methoden in de 

geëvalueerde interventies. Daarbij worden ook rollenspellen ingezet om de normen van 

anderen te onderzoeken en om handelingsopties te trainen. In verschillende interventies wordt 

ook praktische training ingezet voor het vergroten van sociale vaardigheden en de cognitieve 

en affectieve empathie. De voorlichting en pyscho-educatie richt zich als het om voorkomen 

van daderschap gaat vooral op kennis over de aangerichte schade bij slachtoffers en eventuele 

strafrechtelijke gevolgen voor daders zelf. Deze laatste methode wordt ook ingezet bij hacking 

interventies. Overigens zijn de gebruikte methoden bij de hacking interventies beperkt 

beschreven. 

 

Betrokken uitvoerders  
Een logisch gevolg van de nadruk die ligt op interventies voor algemene populaties jongeren, is 

dat de uitvoering vooral plaatsvindt op scholen. De programma’s worden soms door de 

leerkrachten zelf uitgevoerd en soms door externe trainers van (private) instanties die de 

programma’s ontwikkeld hebben. Sommige programma’s zijn volgens de programma-

beschrijving ook beschikbaar voor toepassing binnen het strafrecht maar er zijn geen 

evaluatiestudies gevonden gericht op een dergelijke toepassing. Voor een van de mogelijk 

effectieve hacking interventies (de hack-in-contests) zijn bedrijven belangrijke uitvoerders. Een 

enkele keer worden de politie of ouders genoemd als uitvoerder bij een interventie.  

Programma integriteit  

Er is maar beperkt informatie beschikbaar over de mate waarin de programma’s worden 

uitgevoerd zoals bedoeld. Wel blijken de actieve lesmethoden waarbij daadwerkelijk training 

en interactief leren plaatsvindt nog weinig centraal te staan in programmabeschrijvingen en 

feitelijke uitvoering. Daarmee zijn zowel de vertaling van de achterliggende werkzame 
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mechanismen naar de programmabeschrijving als de programma integriteit bij veel 

interventies nog beperkt. Effecten van de programma’s zouden mogelijk groter zijn als dit beter 

wordt uitgewerkt. 
 

Effectiviteit 

Voor een derde van de interventies (13 van 39) was er daadwerkelijk een effectstudie 

beschikbaar. Dit zijn voornamelijk online veiligheid en cyberagressie interventies. Voor de 

overige interventies ging het om inhoudelijke evaluaties gericht op de potentiële effectiviteit 

van de interventie. Van de effectstudies hadden er 4 (voor cyberagressie en hacken) een 

daadwerkelijke experimenteel design en nog eens 5 een quasi-experimenteel design1. 

 De cyberagressie-programma’s blijken cyberdaderschap enigszins te beperken en zijn 

dus in zekere mate effectief. Dit geldt niet voor de op effectiviteit getoetste online veiligheid, 

sexting- en hacking interventies waarvoor effectevaluaties beschikbaar waren.  

 

Onderscheidende kenmerken effectieve en veelbelovende interventies 

Er is maar voor een type programma daadwerkelijk effectiviteit vastgesteld voor het inperken 

van daderschap namelijk de anti-cyberpestprogramma’s. Deze programma’s houden rekening 

met verschillende aspecten waarvan bekend is dat ze de effectiviteit van daderinterventies 

vergroten, zoals de inzet op dynamische criminogene factoren (i.e. groepsdruk, gebrek aan 

toezicht, en gebrek aan empathie voor het slachtoffer mede onder invloed van het online 

disinhibitie-effect) en het afstemmen van de interventie op de responsiviteit van de doelgroep 

(waarbij de systeem-aanpak met de nadruk op groepsnormen een belangrijke functie heeft).  

Interventies die hoofdzakelijk inzetten op voorlichting of afschrikking blijken weinig effectief.  

Voor veel programma’s zijn er echter geen effectevaluaties beschikbaar en we kunnen 

dus verder weinig definitieve conclusies trekken over de effectiviteit van de bestudeerde 

interventies. Wel zijn er op basis van inhoudelijke evaluaties positieve verwachtingen van op 

reintegrative shaming geïnspireerde interventies bij hacking. Hierbij gaat het om interventies 

waarin samen met de hackers veranderingen in de hackersubcultuur worden gecreëerd 

waarmee binnen de groep meer afkeurende normen tegen schadelijk hacken worden.  

 

Verdiepende studie potentiële interventies 
De verdiepingsstudie die in de tweede fase van het onderzoek is uitgevoerd voor de delict typen 

cyberagressie en hacking maakt het mogelijk een iets uitgebreider antwoord te geven op de 

vraag naar kenmerken van en dus aangrijpingspunten voor effectieve interventies 

(onderzoeksvraag 5). Hoewel het antwoord op deze vraag voor cyberagressie en hacking 

verschillend is, blijkt er bij beide delict typen een grote behoefte te bestaan aan kennis en 

training bij de professionals in het veld. Naast kennis over het gedrag en de omstandigheden 

van cyberdaders gaat het daarbij ook om kennis over de mogelijkheden van technologische 

interventies die gebruikt kunnen worden bij de aanpak van jeugdige cyberplegers. Bij het 

                                                           
1  Daarbij is wel sprake van een voor- en na-meting bij een interventie en een controle groep maar zijn de 
groepen niet op basis van random toewijzing samengesteld. 
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ontwikkelen van interventies moet er dus ook aandacht zijn voor de training van deze 

professionals2. 

Cyberagressie 

Uit de literatuur blijkt dat jeugdige plegers van cyberagressie sterk lijken op plegers van offline 

agressie. Bestaande interventies bij de ketenpartners en zorgverleners (zoals agressie 

regulatietrainingen en cognitieve vaardigheden trainingen) kunnen dus mogelijk ook werken 

bij het terugdringen van de risico’s op cyberagressie. De literatuur beschrijft echter ook diverse 

mogelijke verschillen waarmee rekening gehouden moet worden. In de eerste plaats beschrijft 

de literatuur over pesters dat online plegers gemiddeld minder hoog scoren op algemene 

agressie schalen terwijl zij online ernstige vormen van agressie laten zien. In de tweede plaats 

zijn online pesters vaker zelf slachtoffer van online of offline agressiviteit, de motieven voor het 

plegen van agressie zijn dus mogelijk deels anders. In de derde plaats zijn er verschillen 

gevonden in kenmerken die de responsiviteit voor interventies kunnen beïnvloeden zoals de 

sociale intelligentie, de mate van drugsgebruik en de mate van zelfcontrole. In de vierde plaats 

lijkt er een sterke rol te zijn van online disinhibitie. Door de anonimiteit van zowel dader als 

slachtoffer, kan de beleving van de consequenties van het gedrag bij de daders van online 

agressie fundamenteel anders zijn dan bij offline agressie. Mogelijk kunnen recente 

ontwikkelingen in virtual reality en serious gaming een bijdrage leveren aan interventies waarin 

jongeren de consequenties van hun gedrag beter onder ogen zien. De effecten van deze 

technieken zijn echter nog maar beperkt getest en zullen moeten worden aangepast voor 

verschillende typen daders, delicten en situaties.  

 

Hacking 

Hacking interventies zouden zich volgens experts en de literatuur niet gericht moeten zijn op 

de onderdrukken van al het hackgedrag maar op het voorkomen dat jongeren vanuit de meer 

‘goedaardige’ vormen van hacken overgaan naar zwaardere vormen waarin financieel gewin of 

macht de belangrijkste motieven zijn. Hacking interventies moeten daarom gericht zijn op 

bewustwording over de schade van het gedrag en de gevolgen die het gedrag voor de eigen 

toekomst kan hebben. Ook het aanbieden van alternatieven waarmee legaal de gezochte 

uitdaging gevonden kan worden, wordt hierbij genoemd. Bij de groep van jeugdige hackers 

blijkt snel handelen en in contact blijven me de jeugdige hackers van essentieel belang. Experts 

en literatuur wijzen op de peergroup als belangrijke beïnvloedingsfactor en suggereren de 

peergroup dus ook een rol te laten spelen bij interventies. Er is echter nog weinig bekend over 

de mogelijkheden en risico’s daarvan. Geautomatiseerde vormen van reageren zoals bij 

interventies als digigeren, kunnen mogelijk in de toekomst een rol spellen bij het tijdig 

aanspreken van jonge hackers. De inhoud en vorm van de boodschap lijken dan wel cruciaal 

voor de effectiviteit van de interventie. Vooralsnog zijn er geen effectstudies gevonden die de 

effectiviteit van dergelijke waarschuwingen ondersteunen. 

                                                           
2 Het gaat daarbij dan zowel om training van professionals (uit bijv. het onderwijs, de jeugdzorg en de politie) die 
gericht is op preventie en signalering van criminele activiteiten door jongeren als om training van professionals 
(zoals bijv. de politie en (jeugd)reclassering) gericht op het daadwerkelijk opsporen en effectief straffen van de 
plegers van cybercriminaliteit. 
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Tot slot zijn er diverse technische interventies in ontwikkeling die kunnen helpen bij de 

handhaving van gedrag na veroordeling (i.e. biofeedback, of wifi-blocking door een armband). 

Ook van deze interventies is de effectiviteit nog niet bekend maar zij zullen net als technische 

interventies bij offline criminaliteit (denk aan de enkelband) alleen tot blijvende effecten 

kunnen leiden als ze in combinatie met gedrag veranderende maatregelen worden ingezet die 

gericht zijn op de aanwezige criminogene factoren. 
 

Conclusies 

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat er in de literatuur nog geen op effectiviteit 

getoetste interventies beschreven zijn die bedoeld zijn als (strafrechtelijke) reactie op het 

feitelijk plegen van cybercrime door jeugdigen. Omdat we hier spreken over een relatief nieuw 

terrein waarop delicten plaatsvinden, is dit niet verrassend. Om de juiste interventies te kiezen 

en ontwikkelen is het belangrijk dat uitgebreid rekening wordt gehouden met de specifieke 

problematiek die er speelt (bij daders, slachtoffers en met betrekking tot de situatie). Er is dus 

veel informatie over de problematiek nodig om de juiste interventies te kiezen en ontwikkelen. 

Studies naar de achtergronden en dynamiek van cybercrime zijn daarom erg belangrijk bij de 

ontwikkeling van interventies.  
Enkele studies beschrijven benaderingen die mogelijk effectief kunnen zijn in de reactie 

op feitelijk daderschap (reintegrative shaming en restorative justice), maar de meeste 

interventies zijn gericht op de preventie van daderschap in algemene populaties jeugdigen. Van 

de preventieve programma’s zijn alleen de programma’s gericht op cyberagressie 

(voornamelijk cyberpesten) bewezen effectief bij het terugdringen van daderschap. Deze 

programma’s gebruiken veelal een benadering waarbij het stimuleren van afkeurende 

groepsnormen en aanbieden van handelingsstrategieën voor omstanders en slachtoffers en 

belangrijke rol spelen. Daarnaast worden daders bewust gemaakt van de gevolgen van hun 

gedrag. 

 Uit de verdiepende studie blijkt dat recente studies meer zicht geven op de 

achtergronden en dynamiek van cybercrime. Op basis van die inzichten kan geconcludeerd 

worden dat bij cyberagressie mogelijk gebruik gemaakt kan worden van bestaande interventies 

voor gedragsverandering bij daders. Daarbij zijn echter wel aanpassingen noodzakelijk om 

rekening te houden met aspecten die een rol spelen bij cybercrime (i.e. afwijkende 

daderkenmerken ten opzichte van offline agressie en online disinhibitie en de gevolgen daarvan 

voor het gedrag en de contextinvloeden). Interventies die reageren op hacking moeten volgens 

de experts in staat zijn tot snel reageren. De precieze inhoud van een effectieve reactie kan 

echter nog niet bepaald worden op basis van bestaand onderzoek. In de preventieve sfeer is 

het creëeren van legale alternatieven die de hackers uitdaging bieden mogelijk een optie, maar 

ook van dergelijke interventies is weinig bekend over de feitelijke effectiviteit en reikwijdte. 

 Belangrijke kanttekening is dat er zowel bij daders van cyberagressie als bij hackers 

grote variatie blijkt te zijn binnen de plegersgroep. Ook lijken bepaalde subgroepen nog maar 

beperkt in beeld te zijn. Zo komt online agressie vaak voor bij plegers die ook offline agressieve 

delicten plegen maar is er ook een groep die juist alleen online agressief gedrag pleegt. Het is 

onduidelijk wat precies de criminogene factoren van deze groep zijn. Datzelfde geldt voor de 

hackers die vanaf het begin hacken met financieel gewin of macht als hoofddoel en dus niet 
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passen in het veel beschreven patroon van nieuwsgierige middelbare scholier die zich stap voor 

stap ontwikkelt naar criminele hacker.  

 De slotconclusie van de studie is dan ook dat voor de ontwikkeling van (strafrechtelijke) 

reacties op daders van cybercrime, het van belang is de kennis over de dadergroep en het 

verloop van de nu ingezette interventies verder te verfijnen. Dit is moeilijk omdat het 

darknumber voor deze delicten relatief groot is. Betere signalering van de delicten en opsporing 

van de daders heeft dus de eerste prioriteit. Daarnaast lijkt er ook winst te behalen door beter 

te monitoren hoe cyberdaders die nu al veroordeeld worden momenteel geregistreerd worden 

in de strafrechtelijke systemen3, welke criminogene factoren en indicatoren voor responsiviteit 

er voor deze daders worden benoemd (op basis van bijvoorbeeld de RISc of andere 

screeningsinstrumenten) en welke straffen of maatregelen er vervolgens worden opgelegd. 

Meer systematische toegang tot dergelijke informatie maakt het mogelijk te leren van de 

initiatieven en interventies die nu ontwikkeld en toegepast worden. 

 

                                                           
3 Is bijvoorbeeld altijd duidelijk dat het om cyberdelicten gaat of worden algemene delictcodes voor bijvoorbeeld 
bedreiging of stalking gebruikt? 


