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Voorwoord

Netwerken is een begrip in de professionele wereld en in informele 

sociale contacten: wie niet netwerkt, is een einzelgänger of hoort 

er niet bij. Er zijn tal van boeken en internetsites die netwerktips 

geven. We noemen er enkele: ‘netwerk het liefst met mensen die je 

graag mag’; ‘de keuze met wie je netwerkt, is niet altijd vrij te maken 

of wordt opgelegd, bijvoorbeeld wanneer het gaat om professionele 

relaties. Zorg er dan wel voor dat je netwerkpartner niet in de gaten 

krijgt dat hij niet jouw keuze is’; ‘vraag en verzamel visitekaartjes, 

zorg dat je altijd visitekaartjes op zak hebt, je weet nooit wie je 

ontmoet en waar het goed voor is’; ‘stuur altijd verjaardagskaartjes, 

zo blijf je op goede voet staan met mensen’. 

Goed netwerken lijkt kortom een vak apart. Niet iedereen vindt 

netwerken belangrijk of is bedreven in het aangaan en onderhouden 

van (nieuwe) netwerken. Bovendien heeft netwerken grenzen, wat 

betreft het aantal individuen in een netwerk en het aantal netwer‑

ken dat een persoon kan onderhouden. We noemen deze limiet 

‘Dunbar’s number’, naar de Britse wetenschapper Robin Dunbar. 

Op grond van empirisch onderzoek stelde hij dat individuen in 

staat zijn om met ongeveer 150 netwerkleden een stabiele weder‑

kerige relatie te onderhouden. Deze limiet is een direct gevolg van 

neocorticale beperkingen wat betreft breingrootte en cognitieve 

opslagcapaciteit. Dit kan worden vergeleken met het RAM (Random 

Access Memory)‑geheugen van een computer. Dit opslagruim van 

de processor maakt de data‑uitwisseling mogelijk en zorgt ervoor 

dat de harddisk voldoende snel blijft werken en niet vastloopt. 

Deze neurobiologische verklaring is zeer aannemelijk, maar moet 

worden ingebed in andere verklaringsgronden die onder andere 

psychologisch en sociologisch van aard zijn en die – vaak als com‑

municerende vaten – in relatie staan tot neurobiologische theorieën. 

Persoonlijke netwerken van zuigelingen zijn bij aanvang zeer klein. 

Hechte relaties worden op basis van sensitiviteit, responsiviteit en 

reciprociteit – met het oog op bonding en hechting – in het begin 

met slechts enkelen aangegaan. Netwerken groeien tijdens de 

lagereschoolperiode en veranderen doorgaans in de overgang van 

het lager naar het secundair onderwijs of wanneer de eerste profes‑

sionele stappen worden gezet. Netwerken gaan en komen, kunnen 

duurzaam of tijdelijk zijn, oppervlakkig of vluchtig en situeren zich 

op micro‑, meso‑ en macroniveau. 
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De begrippen sociaal netwerk en netwerktheorie voeren ons terug 

tot Durkheim en Tönnies. Tönnies gaf een individualistische 

invulling aan sociale verbanden en stelde dat groepen met elkaar 

verbonden zijn op basis van overeenkomstige waarden en overtui‑

gingen. Deze visie komt overeen met die van Coleman, die zoveel 

jaar later relaties en netwerken bekijkt als een complex en interacti‑

onistisch geheel, die slechts kunnen (voort)bestaan op voorwaarde 

dat vertrouwen en solidariteit de basis zijn van verplichtingen en 

verwachtingen ten aanzien van netwerkleden. 

Durkheim echter bekeek netwerken en relaties op de eerste plaats als 

functionele en instrumentele feiten, die primair de collectieve cohe‑

sie in de gemeenschap bevorderen. Simmel was rond 1900 de eerste 

die direct in termen van sociale netwerken dacht en die nadruk 

legde op de atmosferen die circuleerden binnen groepen en tussen 

individuen. Het heeft geduurd tot ongeveer 1930 alvorens sociale 

netwerken sociometrisch in kaart werden gebracht. Moreno, Warner, 

Mayo en anderen introduceerden als eersten het systematisch 

registreren en analyseren van sociale interacties die plaatsvonden in 

kleine groepen. Radcliffe‑Brown gebruikte de methode van de net‑

werkanalyses voor antropologisch onderzoek. De Engelse Elizabeth 

Bott maakte rond 1950‑1960 gebruik van sociale netwerkanalyses bij 

de uitvoering van haar kinship‑studies in Engeland. Homans deed 

omstreeks 1950 netwerkonderzoek naar het communicatiegedrag 

van tienermeisjes, werkzaam bij de Eastern Utilities Company. Hij 

stelde vast dat veel praten, veel lachen, veel interactie, gepaard ging 

met een hogere productiviteit, wat betekent dat een organisatie met 

vrij veel sociaal kapitaal ook een productieve eenheid is.

Eerste onderzoekslijnen waren er vanaf 1965 toen het wetenschap‑

pelijke netwerkonderzoek op gang kwam. Granovetter vond dat 

nieuwe informatie in sociale netwerken eerder tot stand kwam langs 

‘bruggen’ die gelegd werden tussen individuen of kleine groepjes 

die werden gekenmerkt door zwakke bindingen. Zwakke bindingen 

hebben namelijk de potentie om hecht en sterk te worden en bieden 

op die manier betere levenskansen aan individuen. Sterke bindin‑

gen kunnen sterk blijven, maar evengoed verwateren. Berkman 

en Syme toonden rond 1980 aan dat de levensverwachting steeg 

naarmate persoonlijke netwerken groter waren.

Sociale netwerken worden in de laatste dertig jaar steeds vaker 

opgevat als sociaal kapitaal: de hulpbronnen die in een leefgemeen‑

schap aanwezig zijn om de persoonlijke gezins‑ en sociale organi‑
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satie vorm te geven en die hun ontstaan en uiting vinden in sociale 

steun en participatie. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal 

zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele 

en informele netwerken, gedeelde normen en waarden, vertrouwen, 

wederkerigheid en inzet voor de leefgemeenschap. Sinds medio 

jaren negentig worden sociale netwerken ook toegepast op forensi‑

sche doelgroepen en bij opsporingsonderzoeken. Enerzijds om bij te 

dragen aan de opheldering van cold cases (onopgeloste opsporings‑

zaken), het maken van risicotaxatie en het invullen van risicoma‑

nagement en anderzijds om sociale diagnostiek in relatie te brengen 

met persoonlijke en persoonlijkheidsdiagnostiek.1

In dit themanummer komen voorbeelden van dergelijke toepas‑

singen uitgebreid aan de orde. Eerst echter kijken we, aan de hand 

van twee artikelen, op een algemener niveau naar sociale netwerk‑

analyse. Zo staat in de eerste bijdrage de vraag centraal wat sociale 

netwerkanalyse (SNA) is en welke theorieën eraan ten grondslag 

liggen. De auteur, Van der Hulst, laat zien wat de meerwaarde kan 

zijn van deze onderzoeksmethode bij toepassing op de preventie en 

opsporing van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Met de 

inzet van SNA als techniek om criminele en terroristische organisa‑

ties te bestuderen kunnen structuren, rollen en interactiepatronen 

worden blootgelegd die op het eerste gezicht niet traceerbaar zijn.

Van Calster onderzoekt de vooronderstellingen van netwerkanalyse 

in de toepassing op onderzoek naar georganiseerde criminali‑

teit. Nagegaan wordt op welke wijze deze methode de aard van 

interacties en individuen veronderstelt. Het netwerkperspectief 

combineert opensysteemtheorie met het cognitivisme. De net‑

werkonderzoeker bestudeert de interacties tussen de leden van 

het samenwerkingsverband, met als vooronderstelling dat deze 

interactiesystemen zijn onderworpen aan wetmatigheden. Hierdoor 

ontsnappen bepaalde delen van de sociale werkelijkheid, zoals 

roddels, fantasieën en zuiver‑informele relaties, aan het analyse‑

instrument. De auteur bepleit daarom het netwerkperspectief, dat 

een systeemtheorie is, aan te vullen met een procesperspectief 

waarin aandacht is voor microrelaties en ‑gebeurtenissen.

1 De hier in vogelvlucht geschetste ontwikkeling van de sociale netwerkanalyse en de ge
noemde auteurs worden uitgebreider behandeld in diverse overzichtswerken, waaronder  
Scott, J., Social network analysis: A handbook, Thousands Oaks (CA), Sage, 2000.
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Vervolgens kijken we naar verschillende toepassingen van SNA. 

Een daarvan is de inzet bij cold case‑politieonderzoek. Het doel is 

het relatienetwerk van het slachtoffer te ontwarren en personen te 

identificeren die mogelijk nieuwe informatie kunnen leveren. Ook 

kunnen in het netwerk personen worden geïdentificeerd die zich 

op het moment van de moord in een situatie bevonden of bepaalde 

gedragingen vertoonden die als een risicofactor kunnen worden 

beschouwd. Spreen en Vermeulen beschrijven hoe netwerkpro‑

filering wordt toegepast door het Cold Case Team van de politie 

Amsterdam/Amstelland, Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

De zogeheten forensisch sociale netwerkanalyse (FSNA) is een 

instrument om de relaties tussen persoonlijke netwerken van tbs’ers 

te analyseren en op deze wijze het risico van recidive te schatten. 

De FSNA‑methode beschouwt de specifieke sociale, culturele en 

relationele omstandigheden van iedere individuele patiënt en 

benoemt zowel positieve als negatieve invloeden op toekomstig 

gedrag. Daarbij is het belangrijk om aandacht te besteden aan con‑

textuele en omgevingsfactoren en onderliggende mechanismen, zo 

beklemtonen Pomp, Bogaerts en Spreen in deze bijdrage. De auteurs 

zien ook een rol voor FSNA weggelegd bij risicomanagement.

Een geheel andere SNA‑toepassing is die in het onderzoek naar 

gedrag en sociale relaties van jongeren en de mogelijke implicaties 

daarvan voor een antisociale of criminele ontwikkeling. Veenstra, 

Huitsing, Dijkstra en Lindenberg analyseerden pestgedrag in 

schoolklassen. Zij laten zien dat pestkoppen hun slachtoffers zodanig 

kiezen dat het hen zelf zo min mogelijk verlies aan populariteit kost. 

Groepsprocessen spelen een belangrijke rol bij het verklaren van 

pestgedrag, vooral als pestkoppen zelf populair zijn en elkaar steunen. 

Het sociale netwerkperspectief kan volgens de auteurs aan leraren 

waardevolle informatie verstrekken over groepsprocessen in de klas en 

handvatten geven om pestgedrag te voorkomen en te bestrijden.

De schoolomgeving is slechts één van de verschillende netwerken 

waarin jongeren zich begeven. Daarnaast zijn er de buurt, broers en 

zussen, de sportclub en mogelijk een groep of bende. Broekhuizen, 

Driessen en Völker deden onderzoek naar de invloed van deze ver‑

schillende netwerken op crimineel gedrag van jongeren en stelden 

tevens de vraag welke specifieke kenmerken van deze netwerken 

relevant zijn voor crimineel gedrag. Zoals verwacht ondernemen 
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jongeren met vrienden die deviant gedrag vertonen, zelf ook vaker 

criminele activiteiten. Slechts de aanwezigheid van enkele deviante 

voorbeeldfiguren is al een belangrijkere factor dan de intensiteit van 

de betrokkenheid bij een deviante groep. Het effect van deviantie 

in vriendennetwerken blijft overeind als de effecten van ‘klas‑

sieke’ criminogene factoren, zoals een slechte band met de ouders, 

afwijkende (culturele) overtuigingen en slechte sociaaleconomische 

omstandigheden worden meegenomen. Onafhankelijk daarvan zijn 

er dus effecten op crimineel gedrag vanuit sociale netwerken.

In het laatste artikel wordt sociale netwerkanalyse beschouwd 

vanuit een breder perspectief, namelijk dat van vriendschap en 

onderliggende sociologische en psychologische patronen. Op basis 

van empirisch onderzoek stelt de auteur, Völker, dat er belang‑

rijke sociaal‑demografische verschillen zijn in de verdeling van 

vriendschap. Zo blijkt dat getrouwde en oudere mensen de minste 

vrienden hebben en dat vriendschap opvallend veel voorkomt 

tussen personen die qua achtergrond en leeftijd op elkaar lijken. 

Naast dit zogeheten bonding social capital kan bridging social capital 

worden onderscheiden. Dat zijn zwakke bindingen met niet‑gelijke 

anderen, bruggen tot andere sociale cirkels. Beide soorten sociaal 

kapitaal zijn nodig voor een functionerende gemeenschap. Als er 

voornamelijk bruggen tussen verschillende sociale kringen zouden 

bestaan en geen bindingen onder gelijken, ontbreekt het aan sociale 

steun en bevestiging van de eigen identiteit in de gemeenschap. 

Als er alleen maar bonding sociaal kapitaal zou bestaan, is er sprake 

van een sterk gesegregeerde samenleving met een grote kans op 

onderlinge vijandigheid. De auteur suggereert dat een doelstelling 

van overheidsbeleid zou kunnen zijn om het ontstaan van ‘bruggen’ 

te stimuleren, bijvoorbeeld door ontmoetingsplaatsen te creëren die 

verschillende bevolkingsgroepen aantrekken.

S. Bogaerts

M.P.C. Scheepmaker*

* Gastredacteur prof. dr. Stefan Bogaerts is aan het WODC verbonden als hoofd van 
de afdeling Criminaliteitspreventie, Rechtshandhaving en Sanctietoepassing en als 
plaatsvervangend directeur. Tevens is hij hoogleraar Forensische Psychologie aan de 
Universiteit van Tilburg en aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) van de 
Katholieke Universiteit Leuven. Drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justi
tiële verkenningen.
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Sociale netwerkanalyse en de 
bestrijding van criminaliteit en 
terrorisme

R.C. van der Hulst∗

Het vergroten van kennis over het ontstaan en functioneren van 

groepen en samenwerkingsverbanden levert belangrijke aan‑

knopingspunten op voor de bestrijding van criminaliteit en 

terrorisme. Dit vraagt om innovatieve methoden, onderzoek en 

instrumenten die licht werpen op de (gelegenheids)structuren en 

mechanismen die schuil gaan achter het criminele gedrag. Sociale 

netwerkanalyse (SNA) is zo’n invalshoek die in diverse opzichten 

een toegevoegde waarde kan bieden door het leveren van nieuwe 

informatie. De centrale vraag in dit artikel is: Wat is sociale net‑

werkanalyse, hoe luidt de achterliggende theorie en welke nieuwe 

informatie levert deze methode op om meer grip te krijgen op crimi‑

nele verschijnselen?

Sociaal‑wetenschappelijke benadering

Een belangrijke invalshoek voor het bestuderen van criminologi‑

sche verschijnselen is de sociaal‑wetenschappelijke benadering. 

Binnen deze benadering, waarin verschillende disciplines (zoals 

antropologie, economie, psychologie, sociologie, criminologie) 

zijn vertegenwoordigd, wordt de mens bestudeerd in relatie tot 

zijn sociale omgeving. Voor het verklaren van maatschappelijke 

verschijnselen introduceerde de socioloog Coleman (1990) het 

macro‑micro‑macromodel, de zogenoemde ‘Coleman‑boot’ naar 

de vorm van het diagram (zie figuur 1). Op macroniveau X (de 

maatschappij) zijn er gelegenheidsstructuren en prikkels die op 

microniveau (het individu) aanzetten tot crimineel gedrag (zie ook 

∗ Dr. Renée C. van der Hulst is als onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie in Den Haag.
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Cohen & Felson, 1979). De daadwerkelijk ondernomen activiteiten 

op microniveau zorgen voor veranderingen (van t1 naar t2) welke 

weer kunnen worden geaggregeerd tot een crimineel verschijnsel 

op macroniveau Y. Om maatschappelijke fenomenen op macroni‑

veau beter te kunnen begrijpen zijn verklarende mechanismen op 

microniveau dus onmisbaar. Sociale netwerken vormen in deze een 

belangrijke schakel: de micro‑macrolink.

Figuur 1:  Het macro‑micro‑macroverklaringsmodel: de ‘Coleman‑boot’ 
(1990)

Macro (X) Macro (Y)

Micro (t1)  Micro (t2)  

Naast het feit dat mensen individuele kenmerken en eigenschappen 

bezitten (leeftijd, opleiding, vaardigheden) die bepalend kunnen 

zijn voor hun gedrag, is de sociale context van wezenlijk belang 

voor het functioneren. Datgene wat een individu en/of groep kan 

mobiliseren (in termen van bijvoorbeeld invloed en materiële of 

immateriële1 hulpbronnen), is namelijk grotendeels afhankelijk van 

wat er zich binnen het sociale netwerk afspeelt. Het sociale netwerk 

vormt een gelegenheidsstructuur die ook het plegen van verschil‑

lende vormen van criminaliteit2 kan vergemakkelijken. Relaties en 

contacten zijn als het ware de bouwstenen voor crimineel succes. 

De verschuiving van individuele kenmerken als eenheid van analyse 

naar kenmerken van relaties tussen minimaal twee betrokkenen 

(zogenoemde dyades) vormt behalve de kern ook de expliciete meer‑

waarde van sociale netwerkanalyse (SNA). De analytische bril is van 

een hoger abstractieniveau maar toch alledaags en slaat een brug 

naar interpersoonlijke en groepsdynamische processen. Borgatti 

en Foster (2003) omschrijven de netwerkbenadering dan ook als een 

1 Hiertoe worden ook ideologische hulpbronnen, attitude en opinievorming gerekend.
2 Waar wordt gesproken van criminaliteit bedoelen wij impliciet ook terrorisme en ideo

logisch gemotiveerde misdaad (als vorm van gewelddadige criminaliteit). Verwijzingen 
naar criminele netwerken impliceren ook terroristische netwerken en omgekeerd.
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holistische aanpak die het mogelijk maakt zowel het individu als 

de sociale context en dynamische processen als gedragsverklaring 

voor sociale verschijnselen te bestuderen.

Theorie in vogelvlucht

Voor een beter begrip van de netwerkbenadering beschrijven we 

in vogelvlucht een aantal achterliggende theorieën. Een invloed‑

rijke theorie waarbij concepten uit de psychologie, economie en 

sociologie samen komen is de rational choice theory (Coleman, 

1973, 1990). Deze gaat ervan uit dat mensen rationele, doelgerichte 

wezens zijn die in hun gedragskeuzes worden geleid door een 

kosten‑batenafweging en daarbij streven naar een maximalisatie 

van opbrengsten tegen minimale investeringen. Relaties met andere 

mensen fungeren daarbij als instrumentele middelen om doelen te 

verwezenlijken. In het verlengde van de rationele keuzebenadering 

stelt de social exchange theory (Blau, 1964; Cook en Whitmeyer, 1992) 

dat mensen voortdurend allerlei materiële en immateriële goederen 

of diensten met elkaar uitwisselen. Dit kan variëren van geld of in‑

formatie (instrumentele hulpbronnen) tot het geven of ontvangen 

van sociale steun (een expressieve hulpbron) (zie ook Van der Hulst, 

2004). Indien binnen een relatie meerdere hulpbronnen worden uit‑

gewisseld, is er sprake van een multiplexe relatie en slaat men als het 

ware ‘twee vliegen in één klap’: hoewel de investering zich slechts 

richt op één individu zijn de opbrengsten meervoudig.

De voordelen die voortvloeien uit sociale relaties staan in de litera‑

tuur bekend als sociaal kapitaal. Als je iets niet alleen kunt, dan 

schakel je anderen in die wel over de nodige hulpbronnen beschik‑

ken om je daarbij te helpen. Die belangrijke anderen voorzien 

in sociaal kapitaal, bijvoorbeeld door hun sociaal‑economische 

positie, opleiding, specifieke kennis en vaardigheden, doordat zij 

financieel vermogend zijn of (politieke) invloed kunnen uitoefenen. 

Volgens de theory of social capital (Bourdieu, 1986; Coleman, 1990; 

Lin, 2001; Portes, 1998) zijn mensen die over meer waardevolle 

contacten beschikken meer succesvol in onze maatschappij. Dit 

geldt niet alleen voor individuen maar ook voor groepen, buurten, 

organisaties en gemeenschappen. Criminele organisaties zijn in dat 

opzicht niet veel anders dan ondernemingen die met een bepaald 

(meestal financieel) oogmerk op zoek zijn naar nieuwe kansen, 

structuren en strategieën om winsten te maximaliseren. Zij rekrute‑
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ren medewerkers en samenwerkingspartners en maken gebruik van 

legale en illegale, vaak grensoverschrijdende, structuren.

Een belangrijk concept in het behalen van strategisch voordeel is 

redundantie (of overbodigheid). Naarmate contactpersonen over 

meer van dezelfde hulpbronnen beschikken, voegt iedere extra 

eenheid ervan weinig meer toe en levert relatief minder rendement 

op (de wet van de verminderde meeropbrengst). Qua functionali‑

teit van een sociaal netwerk is het om die reden doorgaans meer 

efficiënt om met mensen in contact te staan die van elkaar verschil‑

len dan met mensen die allemaal hetzelfde te bieden hebben. Een 

grotere diversiteit aan relaties betekent immers dat je kunt putten 

uit meerdere bronnen en ‘toegang’ hebt tot uiteenlopende alterna‑

tieven. Dit kan weer leiden tot andere obstakels (zoals rolconflicten 

en dergelijke), dus pragmatisch gezien kan het nog voordeliger zijn 

als meerdere hulpbronnen zich concentreren binnen eenzelfde 

(multiplexe) relatie, wat bijvoorbeeld het geval is als collega’s (for‑

mele relatie) ook vrienden zijn (informele relatie).

Criminele transacties3 zijn dus afhankelijk van contacten, relaties 

en de nodige hulpbronnen die daarmee worden aangeboord. Het 

metaforisch bedoelde sociaal kapitaal vloeit echter niet alleen voort 

uit de hulpbronnen die ondersteunend zijn aan het verwezenlijken 

van doelen. Ook de wijze waarop relaties met elkaar samenhangen, 

de sociale structuren en posities binnen die structuren, kunnen 

belangrijke strategische voordelen opleveren door controle over 

hulpbronnen (zie Burt, 1992; Coleman, 1990). Het gaat dus behalve 

om inhoud van relaties (network flow) ook om meetbare structurele 

indicatoren (network structure). Die indicatoren staan niet op zich‑

zelf maar zijn gerelateerd aan sociale mechanismen en groepspro‑

cessen zoals affiliatie, invloed, leiderschap en sociale beïnvloeding. 

Juist die combinatie van meetbare (sociaal‑psychologische) mecha‑

nismen maakt de netwerkbenadering bij uitstek geschikt voor het 

bestuderen van criminele verschijnselen.

3 Dit zijn alle interacties en activiteiten die tussen actoren plaatsvinden (inclusief finan
ciële transacties).
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Wat is sociale netwerkanalyse?

Criminaliteit is veelal een relationeel verschijnsel waarbij vaak 

meerdere partijen betrokken zijn. Niet alleen hebben we te ma‑

ken met daders, die al dan niet georganiseerd zijn of onderdeel 

uitmaken van een groter verband, er vallen ook slachtoffers. De 

samenhang tussen betrokkenen (hierna: actoren) kan worden 

beschreven in termen van knopen en verbindingen (en daarmee 

van mogelijkheden en beperkingen). Binnen de wiskunde en de 

informatica staat dit bekend als de grafentheorie (Harary, 1969). 

Wanneer we nu denken aan een crimineel netwerk, dan bestaat de 

structuur van dat netwerk uit verschillende elementen: (1) actoren 

(dit kunnen personen, groepen, organisaties of zelfs landen zijn), 

(2) relaties tussen actoren (verbindingen), (3) relatieve posities van 

 actoren binnen het netwerk en (4) ten slotte het netwerk als geheel. 

Al deze elementen hebben hun eigen kenmerken. Sociale netwerk‑

analyse (SNA) is een techniek voor het in samenhang bestuderen 

van patronen van deze relaties en kenmerken op grond van wiskun‑

dige berekeningen en algoritmen.4

Met name bij effectieve groepen en (criminele) ondernemingen 

zit er een zekere logica in de patronen van relaties. We kunnen dit 

illustreren aan de hand van een recent succes van het Nederlandse 

voetbal: de overwinning van het Nederlands elftal in de eerste 

poulewedstrijd tegen Italië tijdens het EK 2008. Nemen we de eerste 

spelminuten van het Nederlands elftal als hypothetisch voorbeeld,5 

dan ziet het plaatje er als volgt uit (zie figuur 2). Posities (of knopen) 

die actoren innemen binnen het netwerk worden grafisch weergege‑

ven met punten en relaties tussen actoren (in dit geval het balcon‑

tact tussen twee spelers) met lijnen. Hoe dikker de lijnen hoe meer 

balcontact en de pijl geeft de richting van de bal aan. We zien in dit 

geval dat het driespan met de rugnummers 10, 18 en 23 (respectie‑

velijk Sneijder, Kuijt en Van der Vaart) actief bij het spel betrokken 

waren, met Kuijt als zogenaamd ‘doorgeefluik’.

4 Een bekend en veelgebruikt softwarepakket daarvoor is UCINET (Borgatti, Everett & 
Freeman, 2002).

5 We baseren ons hier op gefingeerde balcontacten tussen de spelers.
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Figuur 2: Balcontact tussen spelers van het Nederlands elftal

(4) Mathijsen

(2) Ooijer

(1) Van der Sar

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(10) Sneijder

(18) Kuijt

(9) Van Nistelrooij

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst

Hoewel bij huidige toepassingen van de zogenoemde link analysis 

(onder meer binnen de opsporing) relaties tussen criminele actoren 

ook visueel in beeld worden gebracht, gaat SNA een stap verder door 

de relaties zelf aan een nadere analyse te onderwerpen en deze te 

kwantificeren. De interacties en activiteiten tussen mensen, groe‑

pen en organisaties (bijvoorbeeld communicatiestructuren) worden 

op een visuele én mathematische manier in kaart gebracht. Het 

verschil ten opzichte van de klassieke kwantitatieve onderzoeks‑

methoden zit hem vooral in het bestuderen van de (samenhang in) 

relaties tussen meerdere personen: de focus is niet beperkt tot het 

individu. Inzicht in dergelijke structuren is van wezenlijk belang 

voor het begrijpen, analyseren, voorspellen en beïnvloeden van het 

menselijk handelen. Aan de hand van individuele posities en net‑

werkstructuren kunnen bijvoorbeeld de rollen die leden vervullen 

binnen een groep (waaronder de sleutelfiguren) worden geïdentifi‑

ceerd en kan daarmee de invloed op uiteenlopende groepsproces‑

sen, zoals radicalisering, beter worden geduid. Met behulp van deze 

methode kan meer en betere informatie worden verworven over 

het functioneren van individuele actoren en criminele groepen. De 

meerwaarde laat zich vooral zien bij grote hoeveelheden informatie 
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en betrokkenen.6 Om een indruk te geven van de concepten en ken‑

merken die bij sociale netwerkanalyses worden gebruikt, geven we 

hierna een selectief overzicht van kenmerken (zie ook Scott, 2000; 

Wasserman en Faust, 1994).

Kenmerken van actoren

Kenmerken van actoren zijn de bekende ‘daderkenmerken’ die 

in klassiek onderzoek vaak naar voren wordt gebracht. Denk aan 

demografische (leeftijd, sekse), psychologische (motieven, persoon‑

lijkheid), biomedische (neurologisch, hormonaal), sociale (familie, 

vrienden, status, identiteit, opleidings‑ of werksituatie, maatschap‑

pelijke integratie) en sociaal‑culturele factoren (normen, waarden, 

etniciteit). Op geaggregeerd niveau kunnen deze kenmerken ook op 

groepen of organisaties van toepassing zijn. In tabel 1 staan enkele 

persoonsgegevens samengevat voor leden van het Nederlands elftal. 

De spelers hebben een gemiddelde leeftijd van 28,7 jaar en speelden 

gemiddeld 47 interlands. De aanvoerder is zowel de oudste (37 jaar) 

als de meest ervaren speler (125 interlands). De geboortesteden 

Amsterdam en Rotterdam blijken goed te zijn vertegenwoordigd, 

evenals de doorstroom naar buitenlandse clubs als HSV (Duitsland) 

en Real Madrid (Spanje). Afgaande op de hoeveelheid interlanderva‑

ring ten opzichte van de leeftijd van de spelers, concluderen we dat 

naast Van der Sar ook Van Bronckhorst, gevolgd door Van der Vaart, 

Van Nistelrooij en Sneijder relatief ervaren zijn. In figuur 3 staan de 

meer ervaren spelers met een diamant uitgedrukt, de spelers met 

een thuisclub in Nederland, Groot‑Brittannië, Duitsland en Spanje 

respectievelijk in de kleuren groen, geel, blauw en rood.

6 De kwantitatieve analyseuitkomsten hebben een duidelijke meerwaarde ten opzichte 
van de puur grafische relatieschema’s: a) cijfers zijn niet misleidend (wat bij ‘plaatjes’ 
van netwerken veel sneller het geval is), en b) in tegenstelling tot relatieschema’s (die 
bij voorkeur niet veel meer moeten omvatten dan een paar A4tjes), blijft de cijferma
tige analyseoutput overzichtelijk ongeacht de omvang van netwerkdata.
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Tabel 1: Kenmerken van leden van het Nederlands elftal

Leeftijd Geboren Club Aantal interlands

Van der Sar 37 Voorhout Manchester United 125

Boulahrouz 26 Maassluis Sevilla 24

Ooijer 33 Amsterdam Blackburn Rovers 36

Mathijsen 28 Goirle HSV 33

Van Bronckhorst 33 Rotterdam Feyenoord 77

De Jong 23 Amsterdam HSV 22

Engelaar 29 Rotterdam FC Twente 5

Kuijt 27 Katwijk Liverpool 27

Van der Vaart 25 Heemskerk HSV 55

Sneijder 24 Utrecht Real Madrid 45

Van Nistelrooij 31 Oss Real Madrid 62

Bron: Elsevier.nl

Figuur 3: Het Nederlands elftal (EK 2008) en spelerskenmerken

Ervaren voetballers

Overige voetballers

Thuisclub Nederland

Thuisclub Duitsland

Thuisclub Groot-Brittannië

Thuisclub Spanje

(1) Van der Sar

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(18) Kuijt
(9) Van Nistelrooij

(10) Sneijder

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst(2) Ooijer
(4) Mathijsen

Kenmerken van posities

Bij het analyseren van de eigenschappen of kenmerken van posities 

gaat het niet alleen om de dyadische relatie van een actor (ego) met 

andere actoren. Minstens zo belangrijk zijn de directe en indirecte 

relaties tussen de overige actoren. Een simpele illustratie, waarbij 

de letters A t/m E verschillende actoren voorstellen, is weergege‑

ven in figuur 4. Links zien we een relatief gesloten netwerk waarin 

de meeste actoren (direct of indirect) met elkaar in contact staan. 

In het midden een radiaal netwerk waarin actor E de spil is in het 

netwerk en als enige contact heeft met alle andere actoren (die 

onderling geen contact hebben). En rechts een zogenoemd cross-

cutting netwerk waarbij actor E nog steeds een brugfunctie vervult 

maar dit keer tussen twee subgroepen (of componenten).
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Figuur 4: Grafische weergave van een gesloten, radiaal en cross-cutting 
netwerk
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Zoals gezegd hangen netwerkposities over het algemeen samen met 

het vervullen van een specifieke rol, functie of taak binnen een so‑

ciaal netwerk. De posities bepalen bijvoorbeeld in hoeverre een actor 

in staat is om (hulp)bronnen te mobiliseren, te verspreiden of invloed 

uit te oefenen. In figuur 4 vormt actor E in alle netwerken een belang‑

rijk knooppunt en heeft daarmee een belangrijke (informatie)positie. 

Hoe belangrijk posities zijn en welke rol of functionaliteit daarmee 

samenhangt in het overkoepelende netwerk kan met behulp van 

SNA worden berekend. Een bekende maat die in veel netwerkon‑

derzoek wordt gebruikt is centraliteit. Actoren met veel directe 

contacten vervullen een actieve rol in het netwerk en scoren hoog op 

‘degree‑centraliteit ’. Dit is vergelijkbaar met het aantal keren dat een 

voetballer de bal afgeeft aan een ander (outdegree) of de bal krijgt 

toegespeeld (indegree). In het geval van het Nederlands elftal blijkt 

uit de kwantitatieve analyses7 dat Van der Vaart en Sneijder (geel in 

figuur 5) de meeste ballen afspeelden in de eerste speelminuten.

Figuur 5: Degree‑centraliteit in het Nederlands elftal

Ervaren voetballers

Overige voetballers

Actieve spelers (hoge degree)

Overige spelers

(1) Van der Sar

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(18) Kuijt
(9) Van Nistelrooij

(10) Sneijder

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst(2) Ooijer
(4) Mathijsen

7 Niet gerapporteerd. Genormaliseerde centraliteitsmaten, uitgedrukt in percentages 
van het maximaal haalbare, werden berekend met behulp van het softwareprogramma 
UCINET (Borgatti e.a., 2002).
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Actoren die het snelst alle andere actoren in het netwerk kun‑

nen bereiken (direct of indirect), scoren hoog op nabijheid ofwel 

closeness-centraliteit.8 Op grond van de patronen van het balcontact 

in de eerste minuten van het EK 2008 kan voor het Nederlands elftal 

worden geconcludeerd dat De Jong (geel in figuur 6) een belangrijke 

coördinerende rol had en direct of indirect de rest van de groep het 

snelst (in het minst aantal passes) kon bereiken, gevolgd door Enge‑

laar en Van Bronckhorst (groen).

Figuur 6: Closeness‑centraliteit in het Nederlands elftal

Ervaren voetballers

Overige voetballers

Snel totaal bereik groep (close)

Snelst totaal bereik groep (close)

Overige spelers

(1) Van der Sar

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(18) Kuijt
(9) Van Nistelrooij

(10) Sneijder

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst(2) Ooijer
(4) Mathijsen

Actoren ten slotte die in een sociaal netwerk relatief vaak een snelle 

brugverbinding vormen tussen andere partijen (via shortest paths) 

vervullen een intermediairrol en scoren hoog op betweenness-cen-

traliteit. De belangrijkste tussenpersonen voor het Nederlands elftal 

die brugverbindingen maken tussen andere spelers, blijken vooral 

Sneijder en Boulahrouz (beiden geel in figuur 7).

8 Voor de berekening worden afstanden gebruikt en de analyseoutput in UCINET geeft 
feitelijk de mate van ‘verheid’ aan. Lage scores op closenesscentraliteit staan voor 
nabijheid, hoge scores voor verheid.
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Figuur 7: Betweenness‑centraliteit in het Nederlands elftal

Ervaren voetballers

Overige voetballers

Belangrijk tussenpersoon

Overige spelers

 

(1) Van der Sar

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(18) Kuijt
(9) Van Nistelrooij

(10) Sneijder

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst(2) Ooijer
(4) Mathijsen

Op grond van de summiere informatie van speelminuten (gecombi‑

neerd met persoonlijke spelerskenmerken) kunnen we concluderen 

dat vooral actoren die werkzaam zijn in Duitsland en Spanje actief 

zijn (degree), actoren werkzaam in Nederland en Duitsland coör‑

dinerende rollen vervullen met een snel bereik ten opzichte van de 

rest van de groep (closeness), en dat actoren werkzaam in Spanje als 

tussenpersoon fungeren (betweenness). Ook zien we dat het juist 

de meest ervaren actoren zijn die actief bij het spel zijn betrokken 

(degree) en dat zowel coördinerende (closeness) als intermedië‑

rende (betweenness) activiteiten verdeeld zijn over zowel ervaren en 

minder ervaren actoren. Wat dit voor consequenties heeft voor de 

tactische spelwijze van het Nederlands elftal, de rol van individuele 

spelers en het succes van het team, is aan professionals met voet‑

balverstand om te beoordelen. Waar het om gaat is dat vergelijkbare 

analyses mogelijk zijn op criminele verschijnselen waarbij experts 

en analisten met kennis van criminaliteit het ‘spel’ tussen criminele 

actoren bestuderen.

Bij SNA dienen de visualisaties slechts ter ondersteuning en zijn 

het met name de cijfermatige berekeningen die ertoe doen. Voor de 

netwerken uit figuur 4 staan de genormaliseerde centraliteitsmaten 

weergegeven in tabel 2 (actoren A t/m E) en tabel 3 (het netwerk als 

geheel). Naarmate de relaties tussen actoren omvangrijker en com‑

plexer zijn (denk aan N > 10) bieden de berekeningen uit de tabellen 

uitkomst voor een beter begrip van het netwerk.
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Tabel 2: Mate van centraliteit voor actor A t/m E 

Degree Closeness Betweenness

Gesloten netwerk

A t/m D 75 80 6

E 100 100 100

Radiaal netwerk

A t/m D 25 57 0

E 100 100 100

Cross-cutting netwerk

A t/m D 50 67 0

E 100 100 67

Tabel 3: Gemiddelde centralisatie in het netwerk (S.D.)

Degree Closeness Betweenness

Gesloten netwerk 80 (10) 84 (8) 7 (2)

Radiaal netwerk 40 (30) 66 (17) 20 (40)

Crosscutting netwerk 60 (20) 73 (13) 13 (27)

Dat kenmerken van posities een betere verklaring kunnen bieden 

voor criminele werkwijzen dan daderkenmerken wijst een recente 

studie uit van Malm, Kinney en Pollard (2008). Zij onderzochten 

verdachten van een drugsnetwerk uit Van couver en de aan hen ver‑

wante mededaders (van eerdere delicten), vrienden en familieleden 

(N=376). Uit de analyses bleek dat contacten tussen criminelen van 

gelijke sekse of etnische achtergrond niet vaker voorkwamen. Hoe‑

wel verschillende daderkenmerken (demografische, geografische 

en criminele antecedentenkenmerken) niet gerelateerd bleken te 

zijn aan de geografische afstand tussen medeverdachten, bleek dit 

wel het geval voor de mate van netwerkcentraliteit van actoren (hun 

posities in het netwerk). Actieve actoren die een grote hoeveelheid 

contacten onderhielden (hoge degree‑centraliteit) bleken meer lokaal 

te opereren: zij overbruggen kortere afstanden tot hun medever‑

dachten. Met name de invloedrijkere actoren die als tussenpersoon 

fungeren (hoge betweenness‑centraliteit) leggen grotere afstanden af 

tot hun mededaders. De auteurs concludeerden dat het overbruggen 

van grotere geografische afstand te maken heeft met de behoefte aan 

afscherming (tussenpersonen opereren meer in de periferie van het 

netwerk) en met betere economische omstandigheden van de hoofd‑

daders (zij kunnen het zich financieel veroorloven zich in betere 

buurten te vestigen).
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Uit onderzoek van Morselli (2008) bleek onlangs dat oudere en 

meer prestigieuze leden van de Hells Angels zich ten opzichte van 

jongere en lagere rang leden onderscheiden door meer strategische 

netwerken. Zij zijn minder actief ‘on the job’ (lage degree-centrali‑

teit) en zijn vaker indirect betrokken bij criminele activiteiten (hoge 

betweenness‑centraliteit).9 Er is tot op heden nog relatief weinig 

onderzoek gedaan naar criminele netwerken met behulp van SNA‑

technieken. Voor zover dit wel is toegepast, beperken de meeste stu‑

dies zich tot standaardmaten als centraliteit, terwijl SNA vele andere 

relevante toepassingen mogelijk maakt die interessant zijn voor 

de praktijk (Van der Hulst, nog te verschijnen; Wasserman & Faust, 

1994). Een inventarisatie van literatuur waarbij netwerkkenmerken 

in relatie tot criminele en terroristische netwerken zijn onderzocht, 

wordt momenteel door het WODC uitgevoerd.

Kenmerken van relaties

Netwerkrelaties kunnen behalve in termen van structuur (bij‑

voorbeeld contactfrequentie) en inhoud (hulpbronnen als 

communicatie‑, informatie‑, financiële of goederenstromen) ver‑

schillen in soort. Een onderscheid dat wel wordt gemaakt is tussen 

informele, vrijwillige relaties (vriendschaps‑, verwantschaps‑ of 

handelsrelaties) en formele, voorgeschreven relaties (bijvoorbeeld 

als gevolg van taakafhankelijkheid) (Van der Hulst, 2004). De nei‑

ging om vooral informele contacten te onderhouden met anderen 

die dezelfde kenmerken bezitten als wijzelf (bijvoorbeeld sekse, 

leeftijd, opleiding, etniciteit) staat in de netwerkliteratuur bekend 

als homophily (zie McPherson, Smith‑Lovin en Cook, 2001). Deze 

relaties hebben vaak een affectieve component en worden om die 

reden ook wel strong ties genoemd. Doordat het vertrouwen in leden 

van de ingroup groter is dan in de outgroup concentreren activitei‑

ten zich vaak binnen homogene kringen. We zien dit ook terug bij 

transnationale criminaliteit waar goederen via bron‑, doorvoer‑ en 

bestemmingslanden worden getransporteerd en de brugverbindin‑

gen tussen landen gelegd wordt door etnisch homogene actoren. 

De relaties zijn veelal gebaseerd op vriendschap of familiebanden 

(Bruinsma en Bernasco, 2002; Kleemans, Brienen e.a., 2002). Juist 

de overlap tussen (multiplexiteit, vertrouwen) of het verbinden van 

9 Fictief komt Boulahrouz voor het Nederlands elftal in aanmerking als slimme ondernemer.
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verschillende relaties en groepen (diversiteit, alternatieven) is rele‑

vant. Dat vertrouwen binnen het criminele milieu een belangrijke 

rol speelt, blijkt ook uit een typerende uitspraak van drugshande‑

laar Klaas Bruinsma: ‘Ik zorgde ervoor dat ik vrienden met ze werd. 

Want een vriend zal je veel minder snel bedonderen’ (uit Klerks, 

2000, p. 116).

Succes‑ en risicofactoren

Al met al kunnen veel vormen van georganiseerde misdaad worden 

gekenschetst als succesvol ondernemen en dat is een netwerkver‑

schijnsel bij uitstek. Netwerkkenmerken zijn in belangrijke mate 

bepalend voor prestaties, duurzaamheid en succes in samenwer‑

kingsverbanden. De functionaliteit, sterktes en zwaktes van sociale 

netwerken zijn echter geen vast gegeven maar afhankelijk van 

focus en context (Burt, 1997). Deze belangrijke constatering dreigt 

soms teveel naar de achtergrond te geraken. Niet alle vormen van 

netwerken zijn gunstig voor alle doeleinden. Het verspreiden van 

informatie kan binnen een cohesief netwerk betrouwbaar en snel 

gaan, maar voor een groter bereik en nieuwe input (informatie of 

innovatieve ideeën) biedt een netwerk met zogenoemde weak ties 

en brokerage ties meer uitkomst (Burt, 2004; Granovetter, 1973). 

Voor het bestendigen van normatieve en culturele waarden en het 

waarborgen van betrouwbare connecties en een controleerbaar 

sanctiesysteem zal een cohesief netwerk juist beter dienst doen 

(Moody en White, 2003). Het fundamentele dilemma waar crimi‑

nelen mee te maken hebben is de behoefte aan efficiëntie (input, 

coördinatie) en de behoefte aan afscherming (zie ook Burt, 2001; 

Kadushin, 2002; Morselli, Giguère en Petit, 2007). Enerzijds zijn dif‑

fusie van informatie, contacten ‘buitenshuis’ en flexibiliteit van een 

netwerk van groot belang voor het succes van criminele en terro‑

ristische groepen (Sageman, 2004, p. 165). Vertrouwen speelt echter 

ook een grote rol waardoor men zoveel mogelijk ‘binnenskamers’ 

tracht te opereren. We bespreken enkele relatiesoorten die hierop 

van invloed zijn.

Simmelian ties

Volgens Simmel (1950) zijn het niet zozeer de dyadische contacten 

(tussen twee actoren) of de omvang van een netwerk die van invloed 



24 Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 5, 2008

zijn op gedrag, maar vooral de inbedding van dyades in cliques 

(van drie personen of meer). Dit heeft te maken met de natuurlijke 

behoefte van mensen aan sociale balans en gedragsbevestiging 

waardoor zij zich meer normconsistent zullen gedragen (Heider, 

1958; Krackhardt, 1998). Zogenoemde Simmelian ties zijn contacten 

tussen twee actoren waarbij sprake is van een wederkerige relatie en 

beide actoren een connectie hebben tot eenzelfde derde partij (maar 

dit kunnen er ook meer zijn). Dergelijke relaties staan aan de basis 

voor het ontwikkelen van vertrouwen, sociale normen, cohesie en 

samenwerking en reduceren individualisme en machtsconcentra‑

ties ( Coleman, 1990).

Weak ties

Binnen homogene groepen kent iedereen elkaar goed (sterke ban‑

den), deelt men over het algemeen dezelfde normen en waarden, is 

het onderlinge vertrouwen en solidariteit hoog, en is men sneller 

bereid om iets voor een ander te doen. Hulpbronnen (zoals infor‑

matie) kunnen in dergelijke cohesieve netwerken weliswaar snel 

circuleren, maar het bereik ervan blijft beperkt: men heeft immers 

nauwelijks of geen contact met outsiders. Omgekeerd betekent dit 

ook dat nieuwe, strategische informatie of andere hulpbronnen 

nauwelijks de groep bereiken: men beschikt immers nagenoeg over 

dezelfde bronnen die binnen de ingroup circuleren. Granovetters 

(1973) strength of weak ties-argument stelt dan ook dat juist de min‑

der hechte (of zwakke) connecties leiden tot heterogene contacten 

(buiten de groep) waardoor een grotere diversiteit aan hulpbronnen 

en dus meer sociaal kapitaal kan worden aangeboord. Dergelijke 

contacten zijn bovendien bevorderend voor processen als diffusie 

en innovatie.

Structural holes

Voortbordurend op de gedachte dat posities strategische voordelen 

kunnen bieden, beschrijft de structural holes theory (Burt, 1992) hoe 

het overbruggen van structurele gaten in een netwerk uitgelezen 

kansen biedt voor het verkrijgen van non‑redundante hulpbronnen 

en macht. Er is sprake van een ‘structureel gat’ als twee non‑redun‑

dante actoren (afzonderlijke groepen of organisaties) niet met elkaar 

in contact staan. Puur hypothetisch gezien vormt ‘broker Hollandia’ 
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(groen in figuur 8) een belangrijke brugverbinding tussen de groep 

Nederland (rood) en Italië (blauw).

Figuur 8: Strategische brugverbinding tussen twee groepen

Actoren

Broker 

Groep Italië

Groep Nederland

(1) Van der Sar
(2) Ooijer
(4) Mathijsen
Buffon
Panucci
Toni

Zambrotta

broker Hollandia

Camoranesi

Di Natale

Ambrosini

Gattuso

Materazzi

Barzagli

Pirlo

(8) Engelaar

(23) Van der Vaart

(18) Kuijt
(9) Van Nistelrooij

(10) Sneijder

(21) Boulahrouz

(17) De Jong

(5) Van Bronckhorst

Ook in het criminele milieu kunnen bruggenbouwers die zo’n 

 sociaal gat verbinden en groepen samenbrengen op grond van hun 

strategische positie verdelen en heersen. Zij zijn letterlijke ‘entre‑

preneurs’ (ondernemers) die vraag en aanbod kunnen samen 

brengen en daar flink de vruchten van kunnen plukken. Men wordt 

creatiever, weet de juiste mensen sneller te vinden en realiseert 

daarmee hogere opbrengsten. De voordelen van het verbinden van 

gesegregeerde, heterogene netwerken (bridging structural holes) 

en de eerder genoemde hechte, cohesieve, homogene netwerken 

(network closure) sluiten elkaar volgens Burt (2001) echter niet uit en 

kunnen naast elkaar bestaan.

Nieuwe toepassingen van SNA

Uit het voorgaande blijkt dat de kern van de netwerkbenadering 

eruit bestaat dat mensen contacten onderhouden en informatie, 

goederen en diensten uitwisselen die gerelateerd zijn aan specifieke 

structuren. Het analyseren van deze structuren kan cruciale infor‑

matie opleveren over rollen en sociale processen. Grondgedachte is 

dat het sociale netwerk waarbinnen mensen opereren bepalend is 

voor de heersende percepties, attitudes en gedrag.



26 Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 5, 2008

De praktische toepassingen van SNA spitsten zich de laatste decen‑

nia vooral toe op organisatieadvies en managementvraagstukken: 

bijvoorbeeld om de communicatie, samenwerking, teamprestaties 

en innovaties te bevorderen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 

vragenlijsten, interviews en participerende observatie. Ook binnen 

de gezondheidswetenschappen wordt SNA als beleidsinstrument 

ingezet om bijvoorbeeld de verspreiding van bepaalde ziekten als 

hiv/aids in kaart te kunnen brengen. Sinds enige tijd groeit nu ook 

de belangstelling voor SNA als een techniek om criminele en ter‑

roristische organisaties te bestuderen, vooral omdat het structuren, 

rollen en interactiepatronen blootlegt die op het eerste gezicht niet 

traceerbaar zijn (Cope en Kazmierska, 2006; Morselli en Roy, 2008; 

Schwartz en Rouselle, 2008; Varese, 2008).

Criminele samenwerkingsverbanden werden tot voor kort gezien 

als een duurzame groep criminelen (van minimaal drie personen), 

gericht op financieel gewin en betrokken bij meerdere soorten delic‑

ten. De samenwerkingsverbanden (niet zelden met inbegrip van 

personen uit de bovenwereld10) zouden een hiërarchische structuur 

en vaste taakverdeling hebben en een intern belonings‑ en sanctie‑

systeem (bijvoorbeeld liquidaties) (Klerks, 2000, p. 108‑109, 125). In 

tegenstelling tot eerdere veronderstellingen blijkt de georganiseerde 

misdaad in Nederland echter geen ‘mammoet’‑organisatie maar 

een logistiek web waarbinnen kleinere, hechte criminele netwerken 

actief zijn (Kleemans e.a., 2002; Klerks, 2001). Welke criminele ‘cel’ 

op welk moment actief is kan zeer vluchtig zijn. Het oprollen van 

criminele netwerken heeft vaak tot gevolg dat deze binnen een 

mum van tijd weer door anderen worden voortgezet. Belangrijke 

sleutelfiguren zijn de bruggenbouwers die door Klerks (2001) ook wel 

worden omschreven als criminele contactmakelaren. Met behulp 

van SNA kunnen bijvoorbeeld ook jeugdbendes en allerlei ketens 

van productie, transport, distributie en verkoop binnen de georga‑

niseerde misdaad worden beschreven.11

10 Zo blijkt uit netwerkonderzoek bijvoorbeeld dat bovenwereldfiguren niet alleen van 
belang zijn om hun expertise, maar dat zij de structuren en activiteiten van criminele 
netwerken actief aansturen en contacten tussen boven en onderwereld dirigeren 
(Morselli & Giguere, 2006).

11 Openbaar Ministerie (Den Haag, 2004). Aanpak georganiseerde misdaad: De strafrech-
telijke aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland 2005-2010.
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Ook terroristische netwerken kenmerken zich door cellulaire (en 

geen hiërarchische) structuren. Lokale cellen opereren steeds vaker 

op eigen initiatief of als entrepreneurs (Robb, 2007; vgl. Burt, 1992). 

De terroristische cellen kunnen worden gekenschetst als sterk cohe‑

sieve groepen met veel alternatieve relaties die niet afhankelijk zijn 

van het functioneren van een enkele persoon. De stabiliteit van een 

terroristisch netwerk schuilt juist in de kracht van losse structuren. 

Het oprollen van een cel brengt het voortbestaan van de organisatie 

niet in gevaar. Hoewel sociale cohesie binnen een groep de informa‑

tiestromen, coördinerende activiteiten en politieke actie vergemak‑

kelijkt, zal er binnen de groepen door het ontbreken van structurele 

gaten minder sprake zijn van individuele geconcentreerde macht 

(Fellman en Wright, 2003).

Er bestaat nog onvoldoende kennis over het functioneren van lokale 

radicaliserende of terroristische netwerken in Nederland. Met 

behulp van SNA kunnen bijvoorbeeld key figures en ongeorgani‑

seerde sympathisanten worden geïdentificeerd, maar ook risico‑

indicatoren worden ontwikkeld. De met behulp van SNA gegene‑

reerde informatie kan worden ingezet om groepen te destabiliseren 

en te verzwakken (bijvoorbeeld door de prestaties en flexibiliteit van 

het netwerk te ondermijnen en/of informatiestromen en de toevoer 

van hulpbronnen te dwarsbomen) en om effectief beleid te ontwik‑

kelen en te implementeren (zie volgende paragraaf). Cruciale targets 

zijn mogelijk groepsleden en relaties die, wanneer zij geïsoleerd 

worden (bijvoorbeeld door arrestaties of actieve verstoring), het 

netwerk uit elkaar doen vallen. 

Aangezien medewerking aan interviews en het invullen van 

vragenlijsten door verdachten bijzonder onwaarschijnlijk is, zijn 

onderzoekers voor hun informatiewinning aangewezen op tapver‑

slagen, politie‑ en strafdossiers, verdachtenverhoren, observatie‑ en 

getuigenverslagen en in sommige gevallen verslagen van internet‑

contacten. De aard van de onderzoeksgegevens is doorgaans van 

dien aard (omvangrijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig, veranderlijk of 

deels ontbrekend12) dat het ontwikkelen van software, aanvullende 

methoden en geautomatiseerde instrumenten (patroonherkenning, 

12 Behalve missing data zijn er andere methodologische beperkingen waarmee rekening 
moet worden gehouden bij netwerkonderzoek (zie ook Van der Hulst, 2008). Dit ligt 
echter buiten de scope van dit artikel.
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databewerking en ‑transformatie) minimale vereisten zijn om in de 

toekomst op grote schaal systematische SNA‑toepassingen mogelijk, 

zinvol en efficiënt te kunnen laten zijn.

Tot slot

Het systematisch in kaart brengen van kennis over criminele ver‑

schijnselen, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, vormt 

een belangrijke voorwaarde voor effectief beleid (Fijnaut, 1985). 

Het toepassen van SNA geeft zicht op criminele netwerken en infra‑

structuren. Gecombineerd met kennis op het gebied van psycho‑, 

sociale, en culturele aspecten, kunnen aan de hand van netwerk‑

analyses belangrijke, aanvullende inzichten worden verkregen 

over sleutelfiguren (of opkomende leiders), rollen, onderlinge con‑

necties en het functioneren van deze netwerken. Aan de hand van 

die inzichten kunnen kwetsbaarheden, patronen, kenmerken en 

connecties worden blootgelegd die door de complexiteit van de data 

op het eerste gezicht niet traceerbaar zijn. De kans wordt daarmee 

onder meer verkleind dat verdachten die verspreid over het land 

in meerdere dadergroepen voorkomen, binnen afzonderlijke op‑

sporingsonderzoeken als irrelevant worden beschouwd terwijl ze 

belangrijke schakels vormen tussen criminele en/of terroristische 

groepen (zie Bruinsma en Bernasco, 2002). Het ontwikkelen van 

meer kennis en wetenschappelijk onderzoek kan hier een belang‑

rijke bijdrage leveren.

Veelbelovend lijkt netwerkonderzoek naar de overeenkomsten en 

verschillen van verschillende typen criminaliteit in termen van 

organisatie (hiërarchie, internationale connecties), werkwijze 

(planning, leiderschap, rekrutering, samenwerking), activiteiten 

(verspreiden van informatie, communicatie, rolverdeling) en 

faciliterende of remmende condities in verschillende fasen13 van het 

criminele proces. Aangezien de toepassing van SNA op criminele 

verschijnselen nog in de kinderschoenen staat, zal een meerjarig 

onderzoeksprogramma nodig zijn om op termijn bruikbare typolo‑

gieën voor misdaadbestrijding op te leveren. Naar verwachting zal 

SNA steeds vaker kunnen worden ingezet om beleidsmaatregelen te 

13 Aan de hand van scriptanalyses worden meerdere fasen uitgelicht met eigen indicato
ren, rollen en betrokkenen waardoor een beter zicht ontstaat op het criminele proces.
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helpen vormgeven door het in kaart brengen van patronen, risico’s 

en knelpunten (zoals het tijdig signaleren, voorspellen en beïnvloe‑

den van radicaliseringsprocessen en criminaliteit) en het ontwikke‑

len van instrumenten (bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit 

van de opsporing en het destabiliseren of ontmantelen van crimi‑

nele/terroristische netwerken). Op deze wijze zal SNA een bijdrage 

kunnen leveren aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid van het 

huidige kabinet, waarin de nadruk ligt op preventie en interventie 

en op versterking van de opsporing en vervolging.14
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Netwerkonderzoek als perspectief 
op georganiseerde criminaliteit

P. Van Calster∗

Aandacht voor de dynamische aspecten van het functioneren van 

criminele organisaties ontstond in de jaren negentig van de vorige 

eeuw, dit dankzij significante bevindingen op basis van economische 

analyses van illegale markten. Omdat de toenmalige onderzoeks‑

instrumenten deze nieuwe wetenschappelijke vragen niet ten 

gronde konden beantwoorden, ging men op zoek naar een nieuw 

onderzoeksinstrument (c.q. theoretisch denkkader) en bijgaande 

methodologie. Dit heeft geleid tot het importeren van een analyse‑

instrument uit de antropologie, namelijk sociale netwerkanalyse. 

Door deze sociale netwerkanalyse te gebruiken, en vooral de theorie 

die hieruit voortkwam (netwerktheorie), traden andere zaken op de 

voorgrond, die belangrijk leken te zijn bij het organiseren van een 

omvangrijk (transnationaal) crimineel project. Echt veel onderzoek 

exclusief opgezet vanuit netwerkanalyse en netwerktheorie bestaat 

er (nog) niet. Daarvoor is dit perspectief op georganiseerde crimina‑

liteit te jong. Meestal vertrekt het onderzoek vanuit een economisch 

geïnspireerde onderzoeksopzet, waarbij het ingaat op de netwerk‑

achtige flexibiliteit van de organisatiestructuren.

Sociale netwerkanalyse is, zoals het woord zegt, een analyse van 

groepen, waarbij zowel de kern van groepen als de actoren in de 

periferie ervan kunnen worden bestudeerd. Deze benadering 

stelt dat alle sociale relaties moeten worden geanalyseerd als sets 

van actoren die met elkaar verbonden zijn. Volgens Emirbayer en 

Goodwin (1994, p. 1414) moet sociale netwerkanalyse worden gezien 

als een brede strategie voor het onderzoeken van sociale structuren. 

Ze is dus eigenlijk eerder een soort methodologie (Wasserman en 

Faust, 1994). Wel ontwikkelt zich stilaan uit de resultaten die dit 

meetinstrument oplevert, een consistent perspectief, waardoor een 

alternatief argument ter verklaring van georganiseerde  criminaliteit 
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vorm begint te krijgen. Dat alternatieve argument draait rond 

samenwerking, competitieve voordelen en rond de bruikbaarheid 

van sociale relaties. De nadruk die netwerkonderzoek/‑analyse 

legt op vertrouwen en samenwerking, heeft bovendien aanleiding 

ge geven om het gebruik van geweld en intimidatie door criminele 

organisaties aan een nieuwe analyse te onderwerpen, en heeft geleid 

tot nieuwe interpretaties en inzichten over het gebruik van geweld 

door criminele organisaties (zie bijvoorbeeld Van de Port, 2001).

In deze bijdrage wil ik de vooronderstellingen van netwerk‑

onderzoek in het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 

onderzoeken. Immers, om het instrument naar waarde te kunnen 

schatten en precies te weten wat het bijdraagt aan onze kennis over 

de sociale werkelijkheid, is het nodig om de wijze te onderzoeken 

waarop het instrument omgaat met de sociale werkelijkheid. Ik 

wil dit doen door te onderzoeken op welke wijze het de aard van 

interacties en individuen veronderstelt.

Vooronderstellingen van netwerkonderzoek

De resultaten van een netwerkonderzoek/‑analyse hangen in 

 belangrijke mate af van de soort, de hoeveelheid en de kwaliteit van 

gegevens en de specifieke definities en grenzen die men hanteert. 

Zo kunnen niet alleen ontbrekende gegevens de resultaten danig 

beïnvloeden, maar ook kunnen de verschillende benaderingen 

(bijvoorbeeld of men een groep definieert volgens de definitie van 

clique, n-clique, n-clan of k-plexes) zelf vaak leiden tot verschillende 

conclusies. In een politioneel onderzoek zouden deze verschil‑

lende conclusies bijvoorbeeld kunnen leiden tot het identificeren 

van zwakke verbindingen op ‘verkeerde’ plaatsen in het netwerk. 

Zwakke verbindingen worden verondersteld van enorm belang 

te zijn voor het functioneren van het netwerk omdat zij voor niet‑

redundante informatie zorgen en dus instaan voor de kracht, de 

flexibiliteit en het adaptatievermogen van een netwerk (zie onder 

andere Granovetter, 1973; Burt, 1992). De gebruikte gegevens en 

benaderingen zouden bijvoorbeeld kunnen leiden tot de con‑

clusie dat een criminele organisatie geleid wordt door een kern 

van  organisatoren, die de organisatie gebruikt voor welbepaalde 

doeleinden (een zogenoemd directed network) en dus een bepaalde 

strategie van de opsporingsdiensten vraagt. Maar in werkelijkheid 
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functioneert de criminele organisatie misschien eerder onder‑

steunend voor een bepaalde handelsactiviteit en neemt deze dus 

de kenmerken van een zogenoemd transaction‑netwerk aan. De 

contacten worden onderhouden met alle uithoeken en sociale strata 

van de samenleving, wat dus een totaal andere strategie van de op‑

sporingsdiensten vergt.

Ook in wetenschappelijk onderzoek kunnen de gebruikte gegevens 

en benaderingen de zaken danig in de war sturen. Zo kunnen ze een 

verkeerde voorstelling geven van de machtsrelaties en de impli‑

caties die zij hebben op bepaalde posities in en/of tussen netwerken. 

Ontbrekende gegevens kunnen leiden tot onvolledige percepties 

van wat bijvoorbeeld bepaalde criminele projecten aan sociale 

en materiële steun vereisen, welke functies daarbij onontbeerlijk 

zijn, en hoe de rekruteringsprocessen verlopen. Dit alles maakt dat 

netwerkanalyse een uiterst gevoelig dissectie‑instrument is, dat in 

handen van slagers voor een waar bloedbad kan zorgen.

Dit maakt duidelijk dat netwerkonderzoek/‑analyses abstracties zijn 

van de sociale werkelijkheid. Daarom is het allicht beter om van een 

perspectief te spreken. Immers, een perspectief is een manier om 

naar de werkelijkheid te kijken, het is een manier waarop gegevens 

worden geïnterpreteerd en waardoor een fenomeen betekenis krijgt, 

of beter: betekenis wordt gegeven. Daarnaast drukt de term perspec‑

tief eveneens uitstekend de idee uit dat elk referentiekader, of het 

nu een model, een paradigma dan wel een theorie is, een abstractie 

van de werkelijkheid is. Een perspectief selecteert een bepaalde 

soort van gegevens, focust daarna op een welbepaalde manier op de 

werkelijkheid en reduceert dus die werkelijkheid. Elke beschrijving 

van de sociale werkelijkheid is daarom een inter pretatie van die 

werkelijkheid. Daarbij wordt onvermijdelijk gebruikgemaakt van 

vooronderstellingen die veelal niet ter  discussie worden gesteld. 

Deze vooronderstellingen bepalen in grote mate de waarde en de 

betekenis die aan empirisch waargenomen verschijnselen worden 

gegeven. Aan de hand van die vooronderstellingen worden vaak 

methoden en toepassingen op‑ en voorgesteld, die dan gebruikt 

worden om de gepercipieerde werkelijkheid te beïnvloeden. Ook 

bieden deze vooronderstellingen vaak mogelijkheden om de reeds 

bestaande analyse‑ en meet instrumenten verder te verfijnen. In 

deze paragraaf wil ik kort ingaan op deze vooronderstellingen.
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Het netwerkperspectief over interacties

Het netwerkperspectief op georganiseerde criminaliteit is ge‑

fundeerd op de opensysteemtheorie (Van Calster, 2005a). De 

open systeemtheorie deelt de werkelijkheid op in een aantal 

com ponenten (subsystemen) die met elkaar gerelateerd zijn en 

van elkaar interafhankelijk zijn. Volgens deze theorie zijn deze 

sub systemen met hun omgevingen (die worden opgevat als su‑

prasystemen) verbonden. Volgens de opensysteemtheorie heeft 

elk subsysteem binnen een systeem en elk systeem binnen zijn 

omgeving een grens die het afzondert van andere subsystemen en 

andere systemen. Echter, de grens van het systeem met de omgeving 

is doorlaatbaar, waardoor materiaal, energie en informatie kun‑

nen worden uitgewisseld (Roose, 2002, p. 31). Deze doordringbare 

grenzen laten toe dat systemen naar een optimale, aangepaste 

evenwichtstoestand bewegen. De wetenschappelijke aandacht van 

de opensysteemtheorie gaat bij gevolg naar de periferie van de syste‑

men en de mogelijkheden die zich daar voordoen.

Net zoals de opensysteemtheorie neemt het netwerkperspectief 

aan dat de leden van criminele organisaties of samenwerkings‑

verbanden (ofwel de entiteiten van elk systeem of subsysteem) 

zich voortdurend in relaties met anderen engageren, zowel binnen 

hun deel van de organisatie als over de grenzen heen, in andere 

organisaties. Daarom richt het netwerkperspectief, net zoals de 

opensysteemtheorie, de aandacht op de posities die zich in de peri‑

ferie van of tussen criminele organisaties bevinden. Immers, deze 

posities (bijvoorbeeld facilitators en spillen) die de ruimtes tussen 

netwerken overbruggen, zorgen vaak voor nieuwe mogelijkheden, 

kansen en informatievoordelen voor die netwerken. Ze regelen de 

doorstroming van materialen, werk, geld en informatie van en naar 

deze netwerken, waardoor deze netwerken zich aan hun omgeving 

(als suprasysteem) kunnen aanpassen. Burt (1992) argumenteert 

daarom dat de meest strategische plaats die iemand kan innemen 

tússen netwerken is, en niet binnen die netwerken. Niet‑redundante 

contacten (contacten met mensen uit een andere groep) bieden dan 

voordelen die een zichzelf versterkend karakter hebben. Aan de 

dynamieken en ontwikkelingen van criminele organisaties wordt 

daarom betekenis gegeven door te veronderstellen dat een criminele 

organisatie streeft naar een optimale aangepaste toestand.
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Hierdoor eist het netwerkperspectief specifieke aandacht voor:

– het gedrag van mensen binnen een criminele organisatie;

– de aard van de grens rond een criminele organisatie;

– de aard van de relaties over de grenzen heen tussen criminele 

organisaties;

– de instrumenten om de grens te beheren;

– de technische én de sociale aspecten van een criminele organisatie;

– de relatie tussen het individu en de groep/organisatie;

– de relatie tussen de criminele organisatie en haar omgeving.

Het gebruik van negatieve feedback

Omdat het netwerkperspectief veronderstelt dat criminele organi‑

saties voortdurend in interactie zijn met de omgeving, maakt het 

gebruik van negatieve feedback om de dynamieken van netwerken 

te helpen begrijpen. Negatieve feedback betekent dat het resultaat 

van een bepaalde handeling vergeleken wordt met het gewenste 

resultaat, waarna het verschil als informatie terug in het systeem 

wordt geïnjecteerd (feedback). Zo kan de volgende handeling reke‑

ning houden met deze informatie, waardoor de discrepantie tussen 

de verrichte handeling en het gewenste resultaat wordt gereduceerd 

tot deze volledig verdwijnt. Het netwerkperspectief veronderstelt 

immers dat sociale relaties en de wijze waarop iedereen binnen een 

crimineel netwerk met elkaar verbonden is, een belangrijke invloed 

uitoefenen op de structuur en het functioneren van criminele net‑

werken. Daarom stelt het perspectief dat het veranderen van een 

onderdeel van een crimineel netwerk gevolgen zal hebben voor de 

vele andere onderdelen van het netwerk. Ook veranderingen in de 

omgeving zullen een impact hebben op het criminele netwerk en 

zullen bijgevolg veranderingen in de verschillende subsystemen van 

het netwerk bewerkstelligen. Wat er gebeurt in één onderdeel zal 

invloed hebben op wat er gebeurt in de andere onderdelen, en dat 

zal dan weer invloed hebben op het eerste. Het netwerkperspectief 

aanvaardt dat er twee belangrijke subsystemen zijn, namelijk het 

technische subsysteem en het sociale subsysteem (Klerks, 2000; 

Williams, 1995, 1999; Morselli, 2000; voor een eerder theoretische 

invalshoek op dit aspect van netwerken zie Trist en Bamforth, 1951).

Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde criminaliteit 

heeft nogal de neiging om zich te concentreren op het technische 
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subsysteem. Dit technische subsysteem bestaat uit de voor naamste 

taken die de organisatie moet uitvoeren. In het geval van een 

criminele organisatie die zich bezighoudt met drugs, zijn dit de 

technieken, de technologie en de taken die nodig zijn om bijvoor‑

beeld cocaïne te produceren en te smokkelen. De reden waarom 

wetenschappelijk onderzoek dit doet, is omdat het veronderstelt dat 

het succes van de criminele organisatie afhangt van het zo efficiënt 

mogelijk uitvoeren van die taken. Vandaar dat de beleidsvoorstellen 

die deze onderzoeken voorstellen, veel aandacht schenken aan het 

bemoeilijken van het gebruik van bepaalde nieuwe technologieën of 

er een strenge wetgeving rond organiseren. De beleidsinteresse voor 

het inzetten van de BIBOB‑wetgeving tegen criminele organisaties 

is vanuit dit perspectief ontstaan (Huisman, Huikeshoven e.a., 2003; 

Van de Bunt en Van der Schoot, 2003). De achterliggende redenering 

is dat succes in de opsporing afhankelijk is van het bemoeilijken 

van het gebruik van de (nieuwste) technologie voor bepaalde 

criminele activiteiten, in combinatie met het opstellen van regels en 

voorschriften die de kwaliteit en de efficiëntie van de opsporings‑

diensten moeten verhogen (De Armond, 2001; Sullivan, 2001). Met 

andere woorden, succes hangt voornamelijk af van het technische 

subsysteem. Dezelfde redenering wordt aangehouden in verband 

met een succesvolle opsporing. Vandaar de wettelijke regelingen 

die het gebruik van de identificatie, het opsporen en opvangen van 

telefoongesprekken en dergelijke regelen.

Met de introductie van het netwerkperspectief in de studie van en 

naar georganiseerde criminaliteit hebben de bevindingen die door 

economische analyses werden verkregen, een sociale dimensie 

gekregen, waardoor men zich eveneens is gaan concentreren op 

sociale subsystemen (Klerks, 2000; Williams, 1999; Morselli, 2000). 

Het netwerkperspectief veronderstelt immers dat succes mede 

afhangt van het tot stand komen van een sociaal systeem waarin 

mensen gebruikmaken van hun sociale relaties om structurele voor‑

delen te verwerven. Met deze focus trad er ook wetenschappelijke 

aandacht voor vertrouwen naar voren en bleek dat het gebruik van 

geweld en intimidatie eerder ultieme middelen zijn (Morselli, 2000, 

p. 181‑201). Hierdoor wordt het bepalen van succes in de misdaad 

geherdefinieerd. Het succes van een crimineel project hangt dan 

in belangrijke mate af van degenen die belangrijke posities in het 

netwerk innemen. De structurele openingentheorie van Burt (1992) 

bijvoorbeeld beschrijft de voor‑ en de nadelen die bepaalde posities 
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in een netwerk kunnen opleveren. Dit wil zeggen dat het sociaal 

kapitaal van een individu een bijproduct is van de inbedding van 

zijn relaties in een groter relatiepatroon. De analytische focus ligt 

dan niet op de contacten die het individu onderhoudt, maar op de 

manier waarop het individu gepositioneerd is in de sociale struc‑

tuur van zijn interpersoonlijke contacten. Zoals we eerder hebben 

aangegeven, zorgen deze posities tussen netwerken voor nieuwe 

mogelijkheden en informatievoordelen. Burt (1992, p. 16) argu‑

menteert dat de selectie van de partner de effectieve en efficiënte 

samenwerking tussen individuen en organisaties bepaalt.

Bijgevolg kwam onder invloed van netwerkonderzoek/‑analyse de 

aandacht te liggen op de relationele structuur van sociaal kapitaal, 

omdat deze invloed kan uitoefenen op het organiseren van activitei‑

ten en dus op de strategische situatie. Zo kwam er in het onderzoek 

naar georganiseerde criminaliteit meer aandacht voor het ontstaan 

en de ontwikkeling van projecten. Netwerkanalyses wezen uit dat 

criminele netwerken zich veelal rond een project vormen en dat de 

rol van degene die iedereen samenbrengt, belangrijk is (Morselli, 

2000, p. 210‑212; Zaitch, 2002, p. 238‑247). Om te slagen moet je de 

individuen consulteren die de beste posities in en tussen netwerken 

innemen, en hen bij beslissingen betrekken.

Het inzicht dat het netwerkperspectief oplevert en dat eveneens 

terug te vinden is in de opensysteemtheorie (zie bijvoorbeeld Von 

Bertalanffy, 1950, 1968), is dat het technische en sociale systeem 

zo met elkaar verbonden zijn dat het geen zin heeft om het éne als 

dominant te beschouwen over het andere (Klerks, 2000; Williams, 

1999; Morselli, 2000). Beide subsystemen moeten op een zodanige 

manier worden samengenomen dat er rekening wordt gehouden 

met hun interafhankelijkheid. Deze interafhankelijkheid brengt 

volgens het netwerkperspectief een stabiel evenwicht tot stand 

(Morselli, 2000, p. 209‑215). Daarom beschrijft het netwerkper‑

spectief een criminele organisatie in termen van feedback. Dit 

feedbacksysteem onderhoudt het evenwicht van de organisatie met 

haar omgeving en tussen haar leden. Op deze wijze verklaart het 

netwerk perspectief de flexibiliteit en het recuperatievermogen van 

criminele organisaties.
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Over waarden en normen, en het gebruik van geweld

De evenwichtstoestand van criminele organisaties wordt door twee 

verschillende controlesystemen verkregen, die echter met elkaar in 

conflict zijn. Enerzijds bereiken criminele organisaties een toestand 

van evenwicht door het delen van waarden, normen en overtuigin‑

gen. Immers, het netwerkperspectief is zeer duidelijk over de functie 

van normen, waarden en overtuigingen; ze zijn bedoeld om de or‑

ganisatie (al dan niet ad hoc) samen te houden, om de organisatie 

ervan te weerhouden door conflicten uit elkaar te spatten, en om de 

organisatie efficiënt haar criminele activiteiten te laten uitvoeren 

(Beare, 1996; Van Calster, 2006a, p. 51). De rol die spillen hierbij spe‑

len, is zeer belangrijk. Kortom, het perspectief wijst op de adaptieve 

mechanismen (samenwerking) die criminele organisaties hebben 

en die verandering (moeten) teweegbrengen opdat ze in een dyna‑

misch evenwicht met de omgeving (kunnen) blijven.

Anderzijds bereiken criminele organisaties een toestand van 

evenwicht door het gebruik van geweld en corruptie. Volgens Potter 

en Lyman (1997, p. 8, 41) moet het gebruik van geweld en corruptie 

de belangen van de organisatie helpen beveiligen. Naylor (1997) 

merkt op dat het gebruik van geweld en corruptie gestructureerd en 

doelbewust is en gericht is op het veilig stellen dan wel op de besten‑

diging van een crimineel project. Menachem Amir (1995, p. 90) 

ontdekte dat de leden van criminele organisaties eveneens angst en 

geweld binnen de gemeenschap verspreiden om de organisatie, de 

individuele leden, de economische operaties, de belangrijkste leden, 

het territorium en de criminele projecten te beschermen. Onder‑

zoekers erkennen dat deze manier om controle over de omgeving te 

verkrijgen zeer conservatief van aard is, en vaak contraproductief 

werkt voor de efficiëntie van de organisatie (Van Duyne, 1995), 

maar men argumenteert eveneens dat het precies deze manier om 

controle uit te oefenen én het hebben van een gedeelde cultuur zijn 

die ervoor zorgen dat iedereen harmonieus samenwerkt (Reuter en 

Haaga, 1998).

Deze twee subsystemen (het uitoefenen van geweld en het samen‑

werken) komen onvermijdelijk in conflict met elkaar, maar volgens 

het netwerkperspectief behouden succesvolle organisaties een 

stabiel evenwicht tussen beide. Merk op dat het netwerkperspectief 

fundamentele conflicten erkent die inherent zijn aan de structuur 

van het systeem, maar aanneemt dat succesvolle systemen hier‑



41Netwerkonderzoek als perspectief

mee omgaan door een toestand van evenwicht te behouden. Merk 

tevens op dat onderzoekers die gebruikmaken van het netwerk‑

perspectief, fundamentele conflicten erkennen in het organiseren 

van criminele activiteiten. Allereerst wijzen ze op de noodzaak om 

de taken binnen een organisatie op te delen, maar ook om deze 

taken te  integreren. Daarnaast wijst het perspectief erop dat het 

nood zakelijk is om de manier waarop controle wordt uitgeoefend 

(geweld), te behouden voor de stabiliteit van de organisatie, maar 

het wijst er eveneens op dat dergelijke controle de flexibiliteit ten 

opzichte van de veranderende omgeving in gevaar kan brengen. 

Succesvolle criminele organisaties zijn volgens het netwerk‑

perspectief organisaties die met deze conflicten efficiënt kunnen 

omgaan. Succesvolle criminele organisaties lossen deze conflicten 

op en de oplossingen worden gedicteerd door de nood om zich aan 

de omgeving aan te passen.

Daarom richt het netwerkperspectief, voor het begrijpen van de 

aard van het organiseren van criminele activiteiten, de aandacht op:

– interafhankelijkheid, interactie en interconnectie tussen de leden 

van een organisatie en tussen organisaties;

– het belang van de grenzen tussen de leden van een organisatie en 

tussen de organisaties onderling;

– de rollen die individuen binnen en over de grenzen van (zowel 

criminele als bedrijfsmatige) organisaties heen opnemen (zoals 

de rol van facilitators), en de aard van het leiderschap voor het 

beheren van die grenzen (zoals de rol van spillen).

Nadruk op duidelijk gedefinieerde rol‑ en taakomschrijvingen

Zoals eerder gesteld, hebben criminele organisaties volgens het 

netwerk perspectief de sterke neiging om naar een toestand van orde 

en stabiliteit te bewegen (Williams, 1994, 1995). Echter, die toestand 

van stabiliteit kan slechts worden bereikt wanneer de organisatie door‑

dringbare grenzen heeft die openstaan voor interacties met andere 

systemen. Volgens Williams (1998, 1999) kunnen criminele netwerken 

hun projecten vanuit een aantal verschillende startpunten over een 

aantal verschillende wegen ten uitvoer brengen. Dit wordt opgevat 

als een formatief  proces. De manier waarop individuen en criminele 

organisaties met elkaar omgaan, is hierbij van belang. Wanorde wordt 

op alle niveaus gecorrigeerd door grens‑ en roldefinities en verandering 
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doet zich voor door verandering in de grenzen (vaak in de gedaante van 

ad‑hocsamenwerking).

Hierdoor legt het netwerkperspectief de nadruk op duidelijk 

ge definieerde rol‑ en taakomschrijvingen en het overbruggen van 

dense regio’s. Dus iedereen binnen een criminele organisatie neemt 

een bepaalde rol op zich, die het uitvoeren van de criminele acti‑

viteiten moet vergemakkelijken. Bijvoorbeeld de rol van facilitator 

( Kleemans, Brienen e.a., 2002, p. 56‑63). Wanneer de leider/onderne‑

mer/spil een mogelijkheid (of probleem) heeft waargenomen, is de 

volgende stap om anderen te verleiden het na te streven. Dit is een 

onderhandelingsproces waarbij een ad‑hocsamenwerkingsverband 

tot stand komt. In dit onderhandelingsproces wordt het probleem/

de oplossing erkend en gevalideerd door de andere mensen binnen 

de (ad‑hoc)organisatie. Waneer eenmaal de keuze door de leider/

ondernemer/spil gemaakt is, wordt het project geacht te worden 

uitgevoerd door de rest van de criminele organisatie of het crimi‑

nele samenwerkingsverband. Dit wil zeggen dat het project door de 

leider/ondernemer/spil wordt begeleid, vooral hij coördineert de 

activiteiten die moeten worden ondernomen. Kortom, het uitvoeren 

van een crimineel project wordt in cybernetische termen beschre‑

ven. Het impliceert dat het uitvoeren van een nieuw crimineel 

project het ontrollen is van de gedragspatronen die reeds in de orga‑

nisatorische dynamieken opgerold lagen. Het netwerkperspectief 

argumenteert dus dat sociale relaties nieuwe criminele projecten 

tot stand brengen en dat uitzonderlijke individuen, zoals leiders en 

spillen, deze sociale relaties kunnen ontwerpen in een project of 

samenwerkingsverband. Willen deze sociale relaties voor criminele 

projecten bruikbaar zijn, dan moeten zij flexibel zijn en moet er veel 

vertrouwen zijn. Nogmaals, hier wordt veel betekenis gehecht aan 

het belang van de positie die iemand in een organisatie of tussen 

organisaties inneemt (Kleemans, Brienen e.a., 2002; Morselli, 2000). 

Volgens het netwerkperspectief is de criminele leider/ondernemer/

spil een uitzonderlijk persoon, omdat hij structurele openingen 

overbrugt, en daarom bepaalde leiderschapstrekken bezit.

Zoals we in deze paragraaf hebben geargumenteerd, zijn al deze 

veronderstellingen eveneens terug te vinden in de opensysteem‑

theorie. De wijze waarop het netwerkperspectief betekenis geeft aan 

interacties, vertoont daarom dezelfde theoretische fundamenten als 

die van de opensysteemtheorie. De volgende vraag is dan hoe het 

perspectief betekenis geeft aan het individu.



43Netwerkonderzoek als perspectief

Het netwerkperspectief over het individu

Het individu wordt in het netwerkperspectief uitsluitend in ratio‑

nele en instrumentele termen beschreven. Ronald Burt (1999, p. 6) 

bijvoorbeeld stelt dat men structurele openingen moet overbruggen, 

wil men voordelen kunnen benutten. Volgens hem moet de actor 

doelbewust naar nieuwe relaties zoeken die hem voordeel kunnen 

brengen. Ook Coleman (1990; 1988) is duidelijk wanneer hij stelt dat 

sociale relaties moeten worden aangewend om een netwerk te on‑

derhouden. Kortom, het netwerkperspectief bestudeert de persoon 

(of personen) die structurele openingen overbrugt, als een objec‑

tieve waarnemer die op autonome en rationele wijze beslissingen 

neemt (Van Duyne, 1995; Reuter, 1983). Het zijn deze zogenoemde 

spillen die naar kansen en mogelijkheden speuren. Dit veronderstelt 

dat de personen die in de periferie van of tussen netwerken staan, 

invloed hebben op de netwerken die zij verbinden. En die personen 

komen autonoom en via een rationele keuze tot hun beslissingen. 

Vanuit deze opvatting ligt de nadruk op het herkennen en het kun‑

nen onthouden wie een tegenprestatie heeft geleverd en wie niet. 

Hierdoor wordt duidelijk dat het netwerkperspectief in belangrijke 

mate steunt op het cognitivisme.

Het cognitivisme stelt dat het menselijke denken een cybernetisch 

systeem (ofwel een deductieve machine) is dat volgens logische 

verwerkingsprincipes functioneert (Gardner, 1985). Naar analogie 

van computers, die digitale symbolen verwerken, veronderstelt 

het cognitivisme dat de menselijke hersenen symbolen verwerken 

die de vorm van elektrochemische activiteiten aannemen. Aldus 

vormen de hersenen representaties van een externe realiteit in 

een soort van interne sjablonen, die min of meer accurate beelden 

zijn van die externe wereld (Johnson‑Laird, 1997, p. 33‑41). Volgens 

deze opvatting zijn de hersenen een passieve realiteitsspiegel en de 

spiegelbeelden van de wereld worden opgeslagen in specifieke delen 

van de hersenen. De hersenen, zo wordt voorondersteld, registreren 

onmiddellijk reeds bestaande echte eigenschappen van de wereld, 

en de sjablonen die aldus worden gevormd, zijn de basis waarop 

mensen tot kennis komen en handelen. In het cognitivisme wordt 

dit uitgedrukt door het concept van het mentale model (Johnson‑

Laird en Byrne, 1991). Mentale modellen geven vereenvoudigde 

representaties weer van de wereld die individuen waarnemen, en 

zijn de lenzen waardoor individuen de wereld waarnemen waarin 
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zij handelen, de constructies die ze maken om te verklaren hoe de 

wereld en zij zich gedragen, en de structuren die ze gebruiken om 

hun handelen te ontwerpen. Daarbij aansluitend ontwikkelde het 

cognitivisme het concept van de verwerkingscapaciteit (Miller, 

1956; Dunbar, 1996). Met dit concept verwijst men naar de hoeveel‑

heid ruimte in de hersenen die voor bepaalde soorten van informa‑

tie gebruikt wordt. Volgens deze redenering kunnen mensen slechts 

een bepaalde hoeveelheid informatie tegelijk hanteren.

Deze nadruk op de cognitieve aspecten van individuen impliceert 

een realistische positie over de werkelijkheid. Het innemen van de 

realistische positie over de werkelijkheid betekent dat men aan‑

neemt dat er een reeds bestaande, of vooraf gegeven, werkelijkheid 

bestaat, onafhankelijk van de entiteit die de beweging uitvoert. 

Met andere woorden, het veronderstelt dat de outcome vooraf 

gekend kan zijn en dat slechts de juiste strategieën moeten worden 

opgesteld en geïmplementeerd om die outcome te bereiken. Dit is 

een zeer beperkende opvatting over de sociale werkelijkheid. Waar 

deze benadering helemaal geen belang aan hecht, is aan de idee 

dat mensen in de sociale interacties die ze met elkaar hebben, de 

werkelijkheid mee bepalen. Er is, met andere woorden, binnen 

dit denken weinig of geen ruimte voor reflexiviteit en het schenkt 

amper aandacht aan participatie in de manifestatie en ontwikkeling 

van criminaliteit (zie ook Van Calster, 2005b).

Discussie

In deze bijdrage heb ik geargumenteerd dat het netwerkperspectief 

de opensysteemtheorie combineert met het cognitivisme. Hierdoor 

maakt het netwerkperspectief gebruik van een duaal causaal denk‑

kader (zie ook Van Calster, 2006b). Enerzijds hanteert het met het 

cognitivisme een rationeel causaal raamwerk. Het is immers de spil 

die doelbewust op zoek gaat naar nieuwe samenwerkingspartners 

en aldus een nieuw crimineel project uitstippelt. Dit denkkader 

veronderstelt dat de manier waarop deze leiders op nieuwe moge‑

lijkheden reageren, gekenmerkt kan worden door een fundamenteel 

onderscheid tussen denken en handelen. Het handelen komt voort 

uit het denken, en doeltreffende strategieën komen voort uit een 

strak geleid en op strategie berustend denkproces. De strateeg 

doet, met andere woorden, het denkwerk, de anderen voeren uit. 
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Daarna ontrollen de netwerken die het samenwerkingsverband zijn 

aangegaan, het plan zoals afgesproken. Dit is een formatief causaal 

raamwerk. Omwille van dit formatief causaal raamwerk zoeken 

onderzoekers naar de wetmatigheden die netwerken aandrijven. 

Daarom is het netwerkonderzoek naar georganiseerde criminali‑

teit vooral gericht op de rollen, taken en de functie van reputaties 

en vertrouwen in samenwerkingsverbanden. Deze manier van 

onderzoek doen objectiveert en onderwerpt het menselijke han‑

delen aan noodzakelijk geachte wetmatigheden. Dit lokaliseert 

onmiddellijk de menselijke vrijheid en participatie (met andere 

woorden, datgene wat we juist trachten te begrijpen en te verklaren) 

buiten het verklaringssysteem dat wordt gebruikt om het onder‑

zoeksobject te begrijpen.1 Juist door zich te concentreren op deze 

algemene dynamieken presenteert deze benadering het gedrag 

van mensen als een klinische aangelegenheid en worden er allerlei 

gecompliceerde dynamieken tussen organisaties en individuen 

en individuen onderling genegeerd. Heel wat zaken die weliswaar 

door empirisch onderzoek opgemerkt worden, zoals achterklap 

en misverstanden, worden genegeerd en/of gestroomlijnd door de 

bestaande denkkaders die deze zaken veelal als disfunctioneel be‑

schouwen. Onderzoekers delen hun onderzoeksobject immers op in 

vele deelaspecten, en ze onderzoeken deze deelaspecten op wat ze 

bijdragen aan het geheel. De focus ligt dus op het onderzoeksobject 

als een doelgedreven object. Onderzoekers bestuderen de delen, 

zoals cliques, vertrouwen, sociaal kapitaal, taken en dergelijke als 

een functie van het einddoel of eindproduct. De bestaansreden van 

deze delen is dus het eindproduct. Het gedrag van de leden van een 

netwerk wordt bijgevolg verondersteld te worden aangedreven door 

bijvoorbeeld het aanwezige sociaal kapitaal van die gemeenschap. 

Wat in de netwerkbenadering naar voren komt, is dat er gezocht 

wordt naar die ordeningen waaruit het handelen voortkomt. Men 

veronderstelt dus dat alles wat mensen doen een functionele oor‑

zaak heeft, en het is die oorzaak die men probeert te lokaliseren. 

Men verklaart de reden voor gedragingen door te veronderstel‑

len dat er iets (zoals vertrouwen, reputatie, waarden en normen, 

groepsgeest en dergelijke meer) aan die interactie voorafgaat, en 

waardoor die interactie zich op een kenbare en voorspelbare manier 

1 Elders ben ik hier al uitvoerig op ingegaan (Van Calster, 2005a, 2005b, 2006a, 2006b).
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ontrolt. Het netwerkperspectief past dus eigenlijk de natuurweten‑

schappelijke methode toe op het menselijke handelen, waardoor 

de onderzoeker weliswaar de interacties tussen de leden van het 

samenwerkingsverband bestudeert, maar waarbij deze interacties 

als systemen worden voorondersteld en worden onderzocht op wet‑

matigheden. Hierdoor ontsnappen bepaalde delen van de sociale 

werkelijkheid, zoals roddels, fantasieën en zuiver informele relaties 

aan het analyse‑instrument. Met zuiver informele relaties bedoelen 

we de relaties die toevallig in het dagelijkse leven tot stand komen en 

die een belangrijke impact kunnen hebben op het functioneren van 

individuen en organisaties (bijvoorbeeld een echtgenote, iemand in 

een kroeg of misschien wel de pizzakoerier), en de persoonlijke rela‑

ties (belevingen) die de leden van de organisatie hebben en die niets 

of weinig met het plegen van criminaliteit te maken hebben.

Mijns inziens zou het daarom interessant zijn om het netwerk‑

perspectief, dat een systeemtheorie is, aan te vullen met een proces‑

perspectief, waarin er aandacht gaat naar microrelaties en ‑gebeur‑

tenissen. Het zijn immers deze processen van alledaagse, gewone 

interacties die allerlei interacties tot stand brengen. Dit sluit aan bij 

conclusies die ik reeds elders op basis van het kleine-wereld-effect2 

heb gemaakt. Deze komen erop neer dat veel praten een onontbeer‑

lijk element is voor het opzetten van nieuwe criminele projecten. Via 

het communicatienetwerk dat aldus ontstaat, worden mensen aan‑

getrokken door de zich voordoende kans. Daarmee wordt het duale 

denkkader verlaten. Er bestaat, met andere woorden, geen brein 

(ofwel leider) in de organisatie dat mensen selecteert. Integendeel, 

via de interactie (dus dat vele praten) binnen het netwerk  selecteren 

mensen zichzelf, waardoor het criminele project voortdurend 

in transformatie is. De focus komt dan te liggen op  narratieven 

en belevingen. Immers, narratieven, zoals  bespiegelingen, over‑

peinzingen, leugens, verdraaiingen en verhalen, onthullen aspecten 

van het denken van de individuen en reiken middelen aan opdat 

onderzoekers deze subjectiviteiten kunnen kennen. Zoals ik in deze 

bijdrage heb aangetoond, worden deze subjectiviteiten niet bestu‑

deerd door het netwerkperspectief. Met een dergelijke toevoeging 

2 Het kleinewereldeffect is het verschijnsel dat bij elke nieuwe kennismaking de wereld 
kleiner wordt, omdat het aantal schakels tussen willekeurige mensen sterk vermindert 
(Van Calster, 2002, p. 141, 2006b).
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zou het onderzoek naar georganiseerde criminaliteit in belangrijke 

mate kunnen worden verrijkt.
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Netwerkprofilering in ‘cold cases’

M. Spreen en Th. Vermeulen*

Cold‑caseonderzoek is zeer actueel, mede gezien het relatief grote 

aanbod van televisieprogramma’s waarin oude, onopgeloste moord‑

zaken centraal staan (bijvoorbeeld Peter R. de Vries, Cold Case, 

Waking the Dead). De laatste jaren doen regionale politiekorpsen 

steeds vaker aan cold‑caseonderzoek. Zo zijn er op dit moment cold‑

caseteams in Rotterdam, Midden‑West‑Brabant, Limburg‑Zuid, 

Kennemerland en Utrecht.

In Nederland is een cold‑caseonderzoek een hernieuwd onderzoek 

naar een niet eerder opgelost misdrijf waarvan het operationele 

onderzoek is afgesloten. Normaal gesproken gaat het dan om zaken 

die de rechtsorde toentertijd ernstig hebben geschokt en/of een 

grote maatschappelijke impact tot gevolg hadden. Er is een aantal 

redenen waarom het zinvol kan zijn om een oude zaak jaren later 

opnieuw tegen het licht te houden. Zo wordt het oude onderzoek 

beoordeeld door een nieuw team dat onbevooroordeeld is ten 

opzichte van eventuele verdachten of scenario’s. Tevens werkt 

een nieuw team met minder druk van buitenaf (pers, politiek, 

 nabestaanden, enzovoort). Ook kunnen nieuw ontwikkelde 

recherche technieken (bijvoorbeeld 3D‑VIZ‑computercompilaties, 

die worden gebruikt om oude, niet meer toegankelijke plaats delic‑

ten te visualiseren) en nieuwe technische ontwikkelingen worden 

toegepast. Denk aan betere technieken om DNA te detecteren, zoals 

recent in de Puttense moordzaak. Bovendien kunnen de relatie‑

verhoudingen in het netwerk van het slachtoffer veranderd zijn, wat 

eventueel kan leiden tot medewerking van (nieuwe) getuigen.

Met de oprichting van het voormalige Landelijk Team Kindermoord 

(LTK) in 2001 werden voor het eerst in de Nederlandse politie‑

geschiedenis op een structurele manier dertien onopgeloste moor‑

den en verdwijningen van kinderen onderzocht. De primaire functie 

van het LTK was om per zaak te bezien of er voldoende (nieuwe) 
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aanknopingspunten waren om een zaak te heropenen. Alle dertien 

zaken zijn uiteindelijk met een advies tot heropening overgedragen. 

Drie van deze onderzoeken zijn door de operationele teams alsnog 

opgelost.

Een andere belangrijke functie van het LTK was expertiseontwik‑

keling voor de hele Nederlandse politie. Het LTK heeft een speciale 

systematiek ontwikkeld voor de analyse en aanpak van cold cases 

(LTK, 2004). Een standaardonderdeel van deze systematiek is het 

maken van een slachtofferprofiel waarmee een beeld van de fysieke, 

sociale en psychologische omstandigheden van het slachtoffer in de 

aanloop naar het delict wordt verkregen. Een belangrijk onderdeel 

van het slachtofferprofiel is een forensisch profiel van het netwerk 

rondom het slachtoffer.

Voor het maken van netwerkprofielen heeft het LTK in samen‑

werking met de afdeling Onderzoek van Forensisch Psychiatrisch 

Centrum Dr. S. van Mesdag een forensische netwerkmethode 

ontwikkeld. Deze methode is inmiddels toegepast op een drietal 

kindermoordzaken van het LTK, op een kindermoordzaak van het 

toenmalig cold‑caseteam in Eindhoven en op een reviewonderzoek 

naar een moord op een vrouw van het Openbaar Ministerie Roer‑

mond. Vanaf 2007 worden op structurele basis forensische netwerk‑

analyses verricht voor het review‑ en cold‑caseteam in Amsterdam. 

Het doel van dit artikel is een introductie te geven van de ontwik‑

kelde forensische netwerkanalyse voor cold‑caseonderzoek. Deze 

introductie wordt geïllustreerd met een aantal voorbeelden uit 

de uitgevoerde onderzoeken. Deze voorbeelden zijn echter niet 

conform de werkelijkheid. Ze zijn geconstrueerd uit verschillende 

zaken, zodat herkenbaarheid en herleidbaarheid tot zaken en perso‑

nen worden voorkomen.

Sociale netwerkanalyse in cold‑caseonderzoek

De meeste mensen zullen bij een netwerkprofiel al snel denken in 

termen van daderprofiling. Dit is echter verkeerd. Een daderprofiel 

is een voornamelijk psychologisch profiel van een mogelijke dader 

op basis van kenmerken zoals die op de plaats van het delict worden 

aangetroffen (bijvoorbeeld de dader is waarschijnlijk werkloos, 

alleenstaand, enzovoort). Met een netwerkprofiel wordt het per‑

soonlijke netwerk van het slachtoffer beschreven en geanalyseerd 
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(Spreen, Pomp e.a., 2006) in termen van mogelijke delictrisico’s 

van lokale onderdelen in dat netwerk. Bijvoorbeeld bij een seksueel 

getinte kindermoord zal bij de analyse van het netwerk rondom 

het kind extra aandacht worden gegeven aan netwerkleden die 

bekendstaan als vriendelijk, behulpzaam, sociaal actief en lief voor 

kinderen. Vanuit de forensisch psychiatrische praktijk is bekend 

dat een deel van de pedoseksuelen aan dit profiel voldoet en goed in 

staat is een dubbelleven te leiden.

Voor het verzamelen van netwerkgegevens in een cold case is een 

speciale methode ontwikkeld. Kort samengevat komt deze erop 

neer dat van getuigen die in een proces‑verbaal voorkomen, enkele 

persoons kenmerken worden genoteerd. Te denken valt aan kenmer‑

ken als geslacht, leeftijd, adres, de rol in het netwerk van het slacht‑

offer, juridische antecedenten, problematisch verslavingsgedrag. 

Ook de contactkenmerken van de getuige worden in kaart gebracht: 

of de getuige het slachtoffer persoonlijk kent, de duur van de relatie, 

het laatste contact met het slachtoffer, of er spanningen in de relatie 

waren. Voorts wordt de sociale context genoteerd: buurt, school, 

werk, uitgaansleven, sportvereniging, straat, enzovoort. Daarnaast 

worden de namen die in elke getuigenis worden genoemd, op 

dezelfde manier gecodeerd, en dat geldt ook voor de context waarin 

deze namen voorkomen. Door alle namen met elkaar te combineren 

krijgt men het totale netwerk van de onderlinge contacten van alle 

personen die in de processen‑verbaal voorkomen.

De gehanteerde methode is afkomstig van de forensisch sociale 

netwerkanalyse‑ (FSNA‑)methode, die wordt toegepast in een 

tbs‑behandeling (zie ook het artikel van Pomp, Bogaerts en Spreen 

elders in dit nummer en Pomp, Hendriks e.a., 2007). De FSNA com‑

bineert de kennis uit de toepassing van risicotaxatie‑instrumenten 

(Philipse, De Ruiter e.a., 2000; Werkgroep Risicotaxatie Forensische 

Psychiatrie, 2002) met inzichten uit de sociale netwerkanalyse 

(Pomp, 2005). Omdat deze methode zich expliciet richt op de 

samenhang van relaties, sociale contexten en delictsituaties voor 

zaken waarin de dader bekend is, kan de opgedane kennis worden 

toegepast op soortgelijke zaken waarvan de dader niet bekend is. 

De combinatie van zowel de expertise van de politie als de FSNA is 

dan ook de basis voor het maken van een netwerkprofiel in cold‑

caseonderzoek.
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Een voorbeeld

Ter illustratie van de methode nemen we onderstaand totale 

netwerk van contacten (figuur 1), zoals verkregen uit alle procesver‑

balen van de getuigen bij een afgesloten moordzaak midden jaren 

negentig van de vorige eeuw.1 Het netwerk van contacten is een 

enorme wirwar van onderlinge relaties, de grote cirkel in het mid‑

den is die van het slachtoffer. In andere cold‑casezaken kwamen 

netwerken voor van wel 1.500 personen.

Figuur 1: Voorbeeld van een totaal netwerk

Voor het vinden van lokale netwerken (relaties en sociale contexten 

die mogelijk geleid hebben tot het delict) uit dit kluwen van puntjes 

en lijntjes dienen werkhypotheses te worden geformuleerd. Deze 

zijn gebaseerd op de specifieke inhoudelijke kwesties waarvan 

aangenomen kan worden dat deze in relatie staan met de zaak. Los 

van de inhoudelijke kwesties dienen vanuit het perspectief van 

het opsporingsonderzoek voor het netwerkprofiel in principe twee 

soorten vragen te worden beantwoord:

1 Voor het maken van het netwerk is het softwareprogramma UCINET gebruikt.
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1. Zijn er in het netwerk personen die op basis van hun toenmalige 

netwerkpositie in het heden nieuwe informatie kunnen verstrek‑

ken over het delict?

2. Zijn er in het toenmalige netwerk gebeurtenissen tussen het 

slachtoffer en personen of gebeurtenissen tussen personen waar‑

van op grond van de risicotaxatie en criminologische literatuur 

bekend is dat deze in relatie staan tot crimineel gedrag?

Figuur 2: Voorbeeld van strategische positie in lokaal netwerk

bendelid 1

bendelid 2

bendelid 3

vriend

slachtoffer

vriendin

Een voorbeeld van een strategische informatiepositie van een 

netwerklid staat in onderstaand lokaal netwerk (figuur 2) dat 

geëxtraheerd is uit het totale netwerk van figuur 1. Dit is het netwerk 

van directe en indirecte contacten vanuit het perspectief van de 

vriendin van het slachtoffer in het totale netwerk. In netwerktermen 

heet dit het second-order network (Spreen, 1999). Deze vriendin 

was in het oorspronkelijke onderzoek niet verhoord, maar slechts 

genoemd door bendelid 3 (in netwerktermen de point degree van de 

vriendin). Een lijn in dit netwerk betekent dat er fysiek contact was 

geweest tussen de twee personen in de week voor de moord. Uit het 

second-order network van de vriendin valt af te lezen dat zij in de 

week voor de moord zowel contact had gehad met het slachtoffer als 

met een meisje van een jeugdbende (bendelid 3). Het slachtoffer en 

bendelid 3 hadden geen contact gehad. Op indirecte wijze had de 

vriendin een connectie met de vriend van het slachtoffer en twee 
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mannelijke bendeleden (bendelid 1 en 2). Gedurende de analysefase 

van het cold‑caseonderzoek was een werkhypothese dat leden van 

deze bende misschien iets met de moord te maken hadden. Met 

behulp van de netwerkanalyse blijkt dat de netwerkpositie van de 

vriendin zeer strategisch is, omdat zij gepositioneerd is als inter‑

mediair tussen het slachtoffer en de bende. In netwerktermen bezit 

de vriendin een hoge betweenness centrality, omdat zij op basis van 

deze positie van beide kanten informatie kan hebben gekregen in de 

week voor de moord.

In het bovenstaande voorbeeld zijn alle standaard‑SNA‑technieken 

verwerkt die tot op heden in alle zaken gebruikt zijn om personen 

op relevante netwerkposities uit het totale netwerk op te sporen. 

Samengevat wordt er in een analyse van een cold case standaard 

gekeken naar personen die maar één of twee  keer genoemd zijn (de 

point degree), omdat dit waarschijnlijk personen zijn aan wie in het 

oorspronkelijke onderzoek weinig aandacht is besteed en/of van wie 

sommigen niet ondervraagd zijn omdat ze alleen genoemd zijn door 

een getuige. Er wordt gekeken naar de directe en indirecte relaties 

van personen (het second-order network), die geselecteerd worden 

op inhoudelijke argumenten. Ook wordt het totale netwerk altijd 

geanalyseerd op personen die tussen een aantal kleinere netwerken 

gepositioneerd zijn (actor betweenness centrality), waardoor zij over 

gevarieerdere informatie kunnen beschikken. Uiteraard zijn er per 

zaak nog andere netwerktechnieken gebruikt, maar deze vallen 

buiten het bereik van dit artikel.

Voor het beantwoorden van vraag 2 in een cold‑caseonderzoek 

worden in kaart gebracht:

1. de ingrijpende sociale gebeurtenissen die zich toentertijd in het 

netwerk hebben afgespeeld en die mogelijk destabiliserend zijn 

geweest voor de personen die het betrof;

2. de criminogene indicatoren van netwerkleden, zoals alcohol‑ en 

drugsmisbruik, gokken, schulden, gewelddadig gedrag (vecht‑

partijen, huiselijk geweld, buurtruzies enzovoort), psychiatrisch 

verleden, eerdere veroordelingen.

Uit de literatuur is bekend dat ingrijpende sociale gebeurtenissen 

in de persoonlijke levenssfeer, zoals scheiding, overlijden van een 

belangrijk iemand, werkloos worden, verhuizing, het werk niet 

aankunnen, psychiatrische hulp, enzovoort, bij sommige personen 
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destabiliserend werken. Van de forensische kenmerken is bekend 

dat deze tot verhoogd risico op crimineel gedrag leiden. Ter illustra‑

tie geven wij een kort voorbeeld. In een cold case waarin een kind 

seksueel misbruikt en vermoord was, werd het netwerk gescreend 

op personen met criminogene indicatoren. Bij een van de personen 

die aan een aantal criminogene indicatoren voldeed (drankpro‑

bleem en antecedenten op gewelddadig gedrag en zeden), bestond 

zijn second-order network uit een aantal personen met min of meer 

gelijke antecedenten. Daarnaast bleek dat in de week voorafgaand 

aan de moord op het kind een naast familielid van deze man was 

overleden. Op basis van zijn netwerkprofiel werd hij als mogelijke 

onderzoeksrichting voor het eventuele operationele onderzoek 

aangemerkt.

Naast het standaard screenen van het netwerk op ingrijpende 

gebeurtenissen en criminogene indicatoren wordt voor het maken 

van een netwerkprofiel tevens gebruikgemaakt van de specifieke 

kennis van delictscenario’s uit de forensische psychiatrie. Deze 

zijn afhankelijk van het soort delict en de omstandigheden waarin 

het slachtoffer is gevonden. We geven enkele voorbeelden. In 

een cold case waarbij een meisje vermoord gevonden was in een 

landelijke omgeving, werden bekende delictscenario’s gescreend 

op soortgelijke delicten. Zo was in een soortgelijk delict het motief 

van de dader wraak via de hartsvriendin van zijn vriendin. Dit deed 

hij omdat zijn eigen vriendin het had uitgemaakt. Omdat hij zijn 

vriendin een lesje wilde leren, had hij het plan opgevat om er met 

haar hartsvriendin vandoor te gaan. De dader kende die hartsvrien‑

din echter nauwelijks. De ontmoeting resulteerde uiteindelijk in 

een verkrachting en moord. Dit voorbeeld laat zien dat soms verder 

gekeken dient te worden dan alleen het leven van het slachtoffer. 

Wat zich afspeelt in het leven van de mensen met wie het slachtoffer 

omgaat, kan ook van belang zijn.

In een andere opgeloste zaak was het motief van de dader onvrede 

met het feit dat zijn fiets gestolen was. Hierdoor moest hij dagelijks 

lopen naar zijn werk. Tijdens zijn voettocht wond hij zich hier 

erg over op en kwam toevallig het slachtoffer tegen. Uit frustratie 

verkrachtte en vermoordde hij haar.

Met dit soort specifieke kennis van opgeloste soortgelijke delicten 

in het achterhoofd wordt het netwerk gescreend op personen en 

gebeurtenissen die tot dergelijke scenario’s aanleiding kunnen 

geven. Zoals eerder aangegeven, is het doel van een netwerk‑
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onderzoek in een cold case niet om daders aan te wijzen, maar om 

omstandigheden en personen te selecteren (via de zojuist beschre‑

ven methode) die de moeite waard lijken om nader te worden 

onderzocht bij een eventuele heropening van de zaak.

Besluit

De sociale netwerkmethode zoals beschreven in dit artikel, staat 

voor wat betreft de toepassing in cold‑caseonderzoek nog in de 

kinderschoenen. Tot op heden zijn zeven cold cases onderzocht en 

twee lopen nog. Het is een methode in ontwikkeling, die ook een 

aantal beperkingen kent. Ten eerste is de kwaliteit van de analyse 

afhankelijk van de kwaliteit van de dossiers. Ten tweede dient er een 

beargumenteerd vermoeden te zijn dat het delict gepleegd is door 

iemand uit het netwerk (een bekende van het slachtoffer ofwel een 

bekende van een bekende van het slachtoffer).

Ondanks deze beperkingen zijn wij positief over de toepasbaar‑

heid van deze methode in cold‑caseonderzoeken. Dit mede omdat 

de combinatie (synergie) van politie en forensisch psychiatrische 

expertise in alle zaken voor nieuwe inzichten/hypotheses zorgden. 

Overigens is het in alle gevallen goed dat een andere discipline 

meekijkt in het politieonderzoek, onder meer ter voorkoming van 

tunnelvisie en om verificatie en falsificatie open te houden. De 

sociale netwerkbenadering kan verder ook een toegevoegde waarde 

hebben in andere politieonderzoeken, zoals reviewonderzoeken en 

operationele onderzoeken.
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Sociale netwerkanalyse in het 
tbs‑systeem

L. Pomp en S. Bogaerts*

Sociale netwerkanalyses worden op veel terreinen toegepast, zoals 

in organisatiecultuuronderzoeken, in studies naar pestgedrag onder 

schoolkinderen en bij het in kaart brengen van georganiseerde 

misdaad. In 2002 ontstond in het Forensisch Psychiatrisch Centrum 

Dr. S. van Mesdag de gedachte dat sociale netwerkanalyses voor 

risicotaxatie en risicomanagement een waardevolle aanvulling 

konden zijn op de al bestaande methodieken in het tbs‑systeem. 

Het toepassen van sociale netwerkanalyses biedt namelijk niet 

alleen mogelijkheden voor het in kaart brengen van het sociale 

netwerk van de tbs‑patiënt, ook kunnen de sociale netwerkgegevens 

ingeschakeld worden bij het in kaart brengen van delictrisico’s en 

kunnen waar mogelijk verbanden worden gelegd met individuele 

diagnostiek. Daarnaast geeft sociale netwerkanalyse inzichten 

voor risicomanagement, waar je bij een individu op moet letten en 

welke vaardigheden hij nog dient te leren in relatie tot zijn sociale 

om geving. Vanuit inzichten uit de sociale netwerkanalyse, de 

bestaande risicotaxatie‑instrumenten en de dagelijkse praktijk 

van maatschappelijk werk is een dataverzameling‑ en interpreta‑

tiemethode ontwikkeld, genaamd de Forensische Sociale Netwerk 

Analyse (afgekort de FSNA).

Het doel van dit artikel is een beschrijving te geven van de sociale 

netwerkanalysemethode toegepast in de tbs‑praktijk. Daartoe 

laten wij hierna allereerst zien waarom het belangrijk is om sociale 

netwerkanalyse te integreren in de ‘tbs‑praktijk’. Vervolgens gaan 

wij in op enkele sociale netwerkconcepten in relatie tot hernieuwd 

gewelddadig gedrag en geven een korte uitleg over de FSNA‑

* Drs. Lydia Pomp is onderzoeker bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 
(EFP). Prof. dr. Stefan Bogaerts is aan het WODC verbonden als hoofd van de afdeling 
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gend directeur. Tevens is hij hoogleraar Forensische Psychologie aan de Universiteit 
van Tilburg en aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) van de Katholieke 
Universiteit Leuven. De auteurs bedanken dr. Marinus Spreen voor zijn waardevolle 
adviezen in het FSNAonderzoek. Marinus Spreen is hoofd van de onderzoeksafdeling 
in FPC Dr. S. van Mesdag in Groningen en de grondlegger van de FSNAmethode.
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methode. Ter verduidelijking van de methode wordt een casus 

besproken. Tot slot laten we aan de hand van enkele praktijkvoor‑

beelden zien wat de meerwaarde van de FSNA‑methode is en welke 

specifieke informatie de FSNA‑methode oplevert.

Sociale netwerkanalyse in de tbs‑praktijk

In beginsel is de tbs‑maatregel erop gericht om patiënten na een 

doelmatige behandeling gefaseerd terug te laten keren naar de 

samenleving. Terugkeer van een tbs‑patiënt zal alleen geschieden 

als wordt beoordeeld dat zijn recidiverisico tot een aanvaardbaar 

niveau is afgenomen. Hier ligt een heikel punt, want hoe bepaal je 

of het recidivegevaar van een patiënt zodanig is afgenomen dat het 

verantwoord is hem terug te laten keren in de samenleving?

Om de mate van recidivegevaar van een tbs‑patiënt te kunnen 

voorspellen, wordt er in tbs‑klinieken onder andere gebruikgemaakt 

van risicotaxatie‑instrumenten. Op dit moment zijn er verschil‑

lende risicotaxatie‑instrumenten in gebruik, die op verschil‑

lende manieren het risico op recidive proberen te voorspellen. 

Risicotaxatie‑instrumenten waarnaar validatieonderzoek is gedaan 

(het vermogen om recidivegevaar te voorspellen), zijn onder meer 

de in Nederland ontwikkelde Historische Klinische Toekomst‑30 

(HKT‑30; Werkgroep Risicotaxatie Forensische psychiatrie, 2002), 

de Nederlandse vertalingen van de HCR‑20 (Philipse, De Ruiter e.a., 

2000) en de Sexual Violence Risk‑20 (SVR‑20; Boer, Hart e.a., 1997). 

Deze instrumenten bestaan uit een checklist van historische en 

dynamische risicofactoren waarvan op groepsniveau empirisch het 

verband met delictgedrag is aangetoond. Kenmerkend voor deze 

zogenoemde gestructureerde klinische risicotaxatie is dat een des‑

kundige niet alleen de checklist van risico‑items invult en bij elkaar 

optelt (statistische benadering), maar dat hij/zij daarnaast zijn/

haar klinische kennis gebruikt over de patiënt om tot een risico‑

inschatting te komen.

Een beperking van de huidige risicotaxaties in de praktijk is dat deze 

instrumenten gebaseerd zijn op groepsgegevens, maar bedoeld zijn 

om recidive te voorspellen na afloop van de tbs‑behandeling op indi‑

vidueel niveau. De kenmerken van sociale netwerken van individu‑

ele patiënten zouden als een op zichzelf staande informatiebron en 

analyse‑eenheid kunnen fungeren om de individuele risicofactoren 
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te identificeren en mee te laten wegen bij de beslissing om iemand 

al dan niet uit de kliniek te ontslaan. Ook zou de informatie uit 

netwerkanalyse nuttig kunnen zijn bij het opstellen van richtlijnen 

voor risicomanagement tijdens en na de tbs‑behandeling.

In de bestaande sociologische, criminologische en psychologische 

literatuur wordt erop gewezen dat het verklaren en voorspellen van 

gedrag van individuen niet los kan worden gezien van omgevingen 

waarin zij zich begeven. De omgeving van een individu zegt iets 

over de persoonlijkheid van het individu en vice versa. Kalish en 

Robins (2005) beschrijven dat een persoon (ego) opereert in een 

‘sociale wereld’ met sociale partners (bekenden van ego). Als er 

effecten zijn gerelateerd aan de persoonlijkheid van ego, dan zullen 

deze gemakkelijk geobserveerd worden in deze sociale wereld. 

Kalish en Robins (2005) pleiten voor toevoeging van psychologische 

elementen aan sociaal netwerkonderzoek. Dit wordt onderschreven 

door Pawson en Tilley (1997). Zij hebben het Context, Mechanism 

and Outcome‑(CMO‑)model ontwikkeld. Dit model gaat uit van 

de veronderstelling dat gedragsuitkomsten het resultaat zijn van 

inferenties tussen (persoons)mechanismen en contextfactoren 

(Bogaerts, Poiesz e.a., 2007). Er is nog veel meer onderzoek gedaan 

naar sociaal gedrag in relatie tot omgevingsfactoren. Het valt buiten 

de context van dit artikel om hier verder op in te gaan.

Sociale netwerken en hernieuwd gewelddadig gedrag

Een wetenschappelijke discipline die handvatten biedt om per 

individuele forensische patiënt zijn risicovolle situaties in kaart 

brengen, is de sociale netwerkanalyse (afgekort SNA). In deze dis‑

cipline staat de analyse van kenmerkende patronen van relaties 

(structuur) in netwerken centraal. Bij de SNA wordt ervan uitgegaan 

dat een persoon (ego), afhankelijk van de situatie of context, in zijn 

keuzes en/of gedrag wordt beïnvloed door zijn interacties met an‑

deren. Andersom geldt dit ook; de anderen worden beïnvloed door 

de keuzes en/of het gedrag van ego (Wasserman en Faust, 1994). Met 

een sociaal netwerk wordt in de SNA een verzameling van mensen 

(of groepen mensen) en hun onderlinge relaties bedoeld. Alle men‑

sen die contacten hebben met anderen, maken onderdeel uit van 

één of meer sociale netwerken, die elkaar vaak kunnen overlappen 

(Van der Werff en Heimeriks, 2008).
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In dit artikel focussen we op het voorspellen van (hernieuwd) 

crimineel gedrag met behulp van de SNA. Wat bij bestudering van 

de bestaande literatuur meteen opvalt, is dat er nauwelijks infor‑

matie is te vinden over dit onderwerp. Er is weinig bekend over 

(dynamische) omgevingsfactoren die in real life gemanaged moeten 

worden als een forensische psychiatrische patiënt terugkeert in de 

maatschappij (Bogaerts, Poiesz e.a., 2007).

Om hier iets over te vinden moeten we enkele tientallen jaren 

terug in de tijd. In 1978 betoogden Bem en Funder dat het voor een 

betrouwbare voorspelling van hernieuwd gewelddadig gedrag 

nodig is om per patiënt in kaart te brengen in welke omgevingen 

met risico volle situaties hij tot crimineel gedrag is gekomen. Een 

paar jaar later stelde Monahan (1981) dat een accurate predictie van 

herhaald gewelddadig gedrag een combinatie moet zijn van de sta‑

tistische1 of actuariële2 benadering en de voorgestelde situationele 

benadering van Bem en Funder (1978). Monahan (1981) bepleit het 

in ogenschouw nemen van verschillende risicoscenario’s in plaats 

van het doen van één algemene uitspraak of iemand weer opnieuw 

tot gewelddadig gedrag zal komen. Hij maakt een onderverdeling in 

verschillende omgevingen, zoals kenmerken van de familie, vrien‑

den en werkomgeving van betrokkene. Tevens concludeert hij dat 

er in de omgeving van een persoon potentiële slachtoffers aanwezig 

moeten zijn om tot een nieuw delict te komen. Ook als er bijvoor‑

beeld wapens in de omgeving aanwezig zijn, zal de afloop van het 

gewelddadige gedrag sneller fataal zijn. Als laatste risicofactoren 

noemt hij de beschikbaarheid van drugs en contact met mensen 

die overmatig drinken. Deze omgevingsfactoren zullen ook voor de 

tbs‑patiënt een rol kunnen spelen bij terugkeer in de samenleving 

(Pomp, 2005). Opmerkelijk genoeg is, ondanks deze inzichten, een 

vertaalslag naar de tbs‑praktijk in al die jaren uitgebleven.

1 Bij de statistische benadering wordt de inschatting van het delictgevaar gebaseerd op 
factoren waarvan in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat zij op groepsniveau 
een verband tonen met delictgedrag (Spreen, Pomp e.a., 2006).

2 Bij de actuariële taxatie wordt de inschatting van het delictgedrag gebaseerd op 
factoren (voornamelijk historische factoren) waarvan in wetenschappelijk onderzoek 
is aangetoond dat ze verband houden met delictgedrag. Beoordelaars maken op grond 
van hun ter beschikking staande informatie volgens vaststaande en expliciete regels 
een uiteindelijke beoordeling over het ingeschatte risico. Hierbij wordt op basis van een 
lineaire optelsom van predictoren tot een sommatie gekomen, die een bepaalde risico
inschatting oplevert (Bartels, Spreen e.a., 2005, p. 20).
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De Forensische Sociale Netwerk Analyse‑methode in de praktijk

Gebaseerd op de SNA‑gedachte is in FPC Van Mesdag een netwerk‑

instrument ontwikkeld waarin de structuur en kenmerken van 

het sociale netwerk van een specifieke patiënt gerelateerd worden 

aan zijn diverse risicosituaties. Dit netwerkinstrument, genaamd 

de Forensische Sociale Netwerk Analyse‑methode (afgekort de 

FSNA) helpt de netwerkonderzoeker om op een gestructureerde 

wijze in kaart te brengen over welk persoonlijk sociaal netwerk 

de tbs‑ patiënt beschikt. Er wordt per individuele casus bekeken 

welke rol de relaties en sociale situaties ten tijde van het delict, de 

behandeling en de toekomstige netwerkomgeving spelen en zul‑

len spelen. Voor het verzamelen van de netwerkgegevens is het 

FSNA‑interview ontwikkeld. De netwerkonderzoeker interviewt 

niet alleen de patiënt, maar ook een steekproef uit zijn netwerk‑

leden. De vragenlijsten voor de patiënt en de netwerkleden zijn in 

de periode 2003‑2006 ontwikkeld aan de hand van indicatoren van 

de HKT‑30 en HCR‑20, de items van de PCL‑R. Ook inzichten uit de 

SNA en het maatschappelijk werk zijn meegenomen. Centraal in de 

FSNA‑methode is de rol van het eerste‑ordenetwerk in een bepaalde 

netwerkconfiguratie. Een netwerkconfiguratie is gedefinieerd als 

karakteristieke patronen van relaties, kenmerken en rollen van 

personen (alters) naar ego toe, die direct en indirect gerelateerd zijn 

aan de delictsituatie in een afgebakende tijdsperiode. Het eerste‑

ordenetwerk van ego (patiënt of slachtoffer) is gedefinieerd als 

(Spreen, 1999):

1. de verzameling van andere personen (alters) waarmee ego contact 

onderhoudt volgens een bepaald inclusiecriterium;

2. de verzameling van relaties tussen de alters;

3. de verzameling van kenmerken van alters.
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Figuur 1: Een voorbeeldillustratie van een eerste‑ordenetwerk

1 2

43

ego

In het voorbeeld van figuur 1 heeft ego contact met vier personen 

bestaande uit twee componenten, waarvan voor de ene component 

(alters 1 en 2) het alterkenmerk bijvoorbeeld ‘niet‑crimineel’ is 

en voor de andere component (alters 3 en 4) ‘wel crimineel’. Een 

dergelijk karakteristiek patroon van relaties tussen alters in het 

eerste‑ordenetwerk van ego wordt in de netwerktheorie ‘structuur’ 

genoemd (Wasserman en Faust, 1994).

De FSNA‑methode voor tbs‑patiënten bestaat uit drie stappen. Deze 

stappen zijn de netwerkvarianten op de drie3 vragen die Bem en 

Funder in 1978 stelden om toekomstig gewelddadig gedrag op indi‑

vidueel niveau te kunnen voorspellen. In de eerste stap wordt de rol 

van het eerste‑ordenetwerk van de tbs‑patiënt (ego) geanalyseerd in 

relatie tot de aanloop naar (het) delict(en). Hiertoe worden de vol‑

gende vragen gesteld: ‘Wat zijn karakteristieken van de contexten/

situaties waarin risicovol gedrag en (het) delict(en) voorkwam(en)?’, 

en ‘Waarom diende het eerste‑ordenetwerk in die situatie(s) niet als 

buffer voor het tegengaan van het delict?’ Wij spreken over ‘buf‑

fer’, omdat je in de ideale situatie zou willen dat het netwerk van de 

patiënt als buffer of bescherming zou kunnen dienen (vooral uit 

risicomanagementperspectief, door bijvoorbeeld sociale steun of 

controle te bieden).

3 De drie vragen van Bem en Funder (1978): (1) What characteristics describe the 
situations in which the person reacts violently? (2) What characteristics describe the 
situations which the person will confront in future? (3) How similar are the situations 
the persons will confront in the future to those that have elicited violence in the past?
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In de tweede stap worden de karakteristieken van de huidige en 

toekomstige contexten/situaties, evenals de rol van de alters in de 

diverse contexten/situaties in kaart gebracht. Stap 3 bestaat uit 

het vergelijken tussen het huidige (toekomstige) netwerk en het 

netwerk ten tijde van het delict. Hiertoe wordt gelet op de overeen‑

komsten van de karakteristieken van de contexten/situaties en de 

netwerkstructuren en op eventuele risicovolle netwerkconfiguraties 

(Spreen, Pomp e.a. 2006).

Geen theorie

Een beperking van het toepassen van SNA in de tbs‑praktijk is dat de 

netwerkbenadering op zich geen theorie is. Uitspraken binnen SNA 

gaan niet verder dan wie met wie een relatie heeft, hoe frequent een 

contact is, en hoe lang een relatie al bestaat. Om toch uitspraken te 

doen over de inhoud van de individuele motieven voor het bijvoor‑

beeld aangaan, onderhouden of verbreken van relaties, dient de SNA 

geïntegreerd te worden met bestaande theorieën (Völker en Dries‑

sen, 2003). In de FSNA‑methode wordt dan ook bij de interpretatie 

van de FSNA‑gegevens gebruikgemaakt van verschillende elemen‑

ten uit de sociale-productiefunctietheorie (Lindenberg, 1996, 2001), 

de sociaal-kapitaaltheorie (onder andere Bourdieu, 1981; Coleman, 

1990; Lin, 1992; Burt, 1992; Flap, 1999), het sociale-competentiemodel 

(Bartels en Spreen, 2005) en relevante inzichten uit de forensische 

psychiatrie (onder andere Monahan, 1981; Bem en Funder, 1978). 

Voor uitgebreide informatie over de integratie van deze theorieën in 

de FSNA‑methode verwijzen wij naar Pomp (2005).

Informatiebronnen

Alvorens FSNA‑onderzoek kan plaatsvinden, moeten er voldoende 

netwerkgegevens beschikbaar zijn van zowel de delictsituatie als de 

huidige en de toekomstige situatie. Er is gedetailleerde informatie 

nodig over op welke manier het sociale netwerk van de tbs‑patiënt 

een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het delict: op welke ma‑

nier is betrokkene aan slachtoffers gekomen? Kon de tbs‑patiënt, 

indien er problemen ontstonden, terecht bij netwerkleden? Boven‑

dien is het belangrijk te weten of de mensen die ten tijde van het 

delict een rol in het leven van de tbs‑patiënt speelden, nu nog steeds 
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dezelfde rol vervullen in het netwerk. In de FSNA‑methode maken 

wij gebruik van drie verschillende informatiebronnen:

1. de dossierstudie: met behulp van de informatie uit het dossier 

wordt de voorgeschiedenis van de patiënt beschreven. Er wordt in 

het dossier specifiek gezocht naar informatie over de delictsitua‑

tie en de mogelijke invloed die de mensen in de omgeving van 

de patiënt hadden op het delictgedrag van de patiënt. Ook wordt 

er gelet op hoe de patiënt zich tijdens zijn behandeling opstelt in 

het contact met de mensen in de kliniek en zijn netwerkleden. 

In kaart wordt gebracht of hier sprake is van delictgerelateerd 

gedrag. Ten slotte wordt er in het dossier algemene informatie 

verzameld over de kenmerken van de netwerkleden van patiënt;

2. het patiënten-interview: in het patiënteninterview wordt met 

behulp van een gestructureerde vragenlijst van patiënt infor‑

matie verkregen over het netwerk ten tijde van het delict en het 

huidige en terugkeernetwerk.4 Per periode wordt systematisch in 

kaart gebracht met welke personen in welke contexten de patiënt 

contacten onderhoudt;

3. het netwerkleden-interview: aan de tbs‑patiënt wordt om toestem‑

ming gevraagd of zijn netwerkleden mogen worden benaderd 

voor een netwerkonderzoek. Het gaat erom dat juist die mensen 

ge selecteerd worden, die de meest essentiële informatie kunnen 

verstrekken over de tbs‑patiënt. Een belangrijk aspect hierbij is dat 

de netwerkonderzoeker bepaalt welke mensen er worden bezocht. 

Aan de netwerkleden worden algemene vragen gesteld over de 

inhoud van hun relatie met de tbs‑patiënt. Er wordt bijvoorbeeld 

gevraagd of zij na het delict delictsignalen detecteerden bij de tbs‑

patiënt. Daarnaast wordt in het interview ingegaan op vaardig‑

heden van de patiënt (Heeft het netwerklid bijvoorbeeld vertrou‑

wen dat de patiënt na vrijlating geen alcohol zal gebruiken?).

In de FSNA‑methode is bewust gekozen om de netwerkleden te 

betrekken bij het onderzoek. De netwerkleden van een patiënt 

zullen hem in sociale situaties en omstandigheden ontmoeten waar 

de kliniek geen zicht op heeft. Met behulp van deze informatie kan 

4 Het terugkeernetwerk is gedefinieerd als de betekenisvolle personen (en hun onder
linge relaties) met wie de patiënt ten tijde van de intramurale fase contact onderhoudt, 
en de personen met wie hij in de toekomst ‘buiten’ naar alle waarschijnlijk contact zal 
krijgen.
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beter worden geschat of de patiënt ook in een niet‑gecontroleerde 

omgeving aangeleerde vaardigheden toepast. Een ander voordeel 

van het benaderen van netwerkleden is dat zij de door de patiënt 

verstrekte informatie nader kunnen toelichten en eventueel aanvul‑

len. Verderop in het artikel geven we enkele praktijkvoorbeelden 

van netwerkledeninterviews. De verzamelde informatie (dossier/

patiënt/netwerkleden) wordt vervolgens gebruikt om een netwerk‑

diagnose te stellen over de rol van het terugkeernetwerk in het 

tegengaan van risicovol gedrag. Op basis van de uitkomsten van het 

FSNA‑onderzoek worden risicomanagementsuggesties opgesteld.

Casusbeschrijving

Piet5 (fictieve naam6) wordt in 1998 op 26‑jarige leeftijd veroordeeld 

tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk, 

voor verkrachting van een meisje (zes jaar) en een jongen (acht 

jaar). Het meisje is de dochter van zijn vriendin, de jongen heeft hij 

leren kennen tijdens het vissen, zijn geliefkoosde hobby naast het 

voetballen. Zijn vriendin heeft nog een zoon van twaalf jaar, die niet 

door Piet werd lastiggevallen. Begin 2001 komt Piet onder strikte 

voorwaarden vrij (onder andere straatverbod, verplichte behande‑

ling, verplicht werk, geen middelenmisbruik). Eind 2002 komen er 

nieuwe seksuele delicten aan het licht. Er wordt een uitgebreid per‑

soonlijkheidsprofiel van Piet opgesteld. Piet wordt gediagnosticeerd 

als randpsychotisch. Verder wordt hij omschreven als een narcisti‑

sche man met psychopate trekken, sterk introvert, sterke afweer van 

de eigen agressie, hoge interne spanning en gebrekkige remmings‑ 

en controlemechanismen, obsessief‑compulsieve gedachten en 

handelingen en weinig zelfreflectie. Hij heeft defensiemechanismen 

en weerstanden opgebouwd tegen alles wat te maken heeft met (re‑

lationele) intimiteit. Hij omschrijft zichzelf als eenzaam, heeft angst 

voor sociale contacten en vermijdt (intieme) relaties met anderen. 

Volgens hem is dit het gevolg van eigen seksueel misbruik in zijn 

jeugd, wat hier verder buiten beschouwing wordt gelaten.

5 Deze casus werd al summier besproken in Justitiële verkenningen, thema Seksuele 
delinquentie (Bogaerts, Daalder e.a., 2005). 

6 De casus is zo bewerkt dat herleidbaarheid tot personen niet mogelijk is. 
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In augustus 2006 wordt aan de gerechtelijke instanties toestemming 

gevraagd om het gerechtelijke dossier opnieuw te mogen bestude‑

ren. Het dossier bevat naast psychologische en psychiatrische infor‑

matie, gedetailleerde informatie over de relaties die Piet tussen 1994 

en eind 2002 onderhield. Eerst wordt onderzocht of de dossiergege‑

vens voldoende betrouwbaar en bruikbaar zijn en of de relevante 

gegevens beschikbaar zijn. Relaties (functioneel) om tot het seksuele 

misbruik te komen staan centraal. Om de (misbruik)netwerken van 

Piet tussen 1994 en 1998 én begin 2001 en eind 2002 te reconstrueren 

en te vergelijken, worden aan de hand van een checklist relevante 

gegevens verzameld.

De centrale vraagstelling is: ‘Welke soort sociale netwerken werd 

tussen 1994‑1998 en 2001‑2002 opgebouwd en zijn er tussen beide 

tijdsintervallen overeenkomsten in netwerkrelaties (misbruikrela‑

ties)?’ Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het software‑

pakket UCINET.7

De resultaten

Er zijn overeenkomsten tussen beide tijdsintervallen. Tussen 1994 

en 1998 leert Piet een alleenstaande moeder kennen met twee 

kinderen, een meisje van zes en een zoon van twaalf jaar. Piet 

begint zijn geliefde hobby vissen opnieuw te beoefenen en wordt 

hulptrainer in de voetbalclub van zijn ‘stiefzoontje’. Piet misbruikt 

het zesjarige dochtertje van zijn vriendin en een jongetje dat hij re‑

gelmatig ontmoet bij de visvijver. Piet wordt medio 1998 opgepakt 

en verblijft tussen 1998 en begin 2001 in de gevangenis. Begin 2001 

komt Piet onder voorwaarden vrij en vestigt hij zich in een andere 

gemeente. Piet leert een alleenstaande vrouw kennen met dit keer 

twee dochtertjes van zes en acht jaar. Hij pakt het vissen weer op en 

zoekt ook contact met een plaatselijke voetbalclub. Voordat hij daar 

een positie kan verwerven, wordt hij echter opgepakt. De moeder 

heeft namelijk ontdekt dat hij een van de twee dochtertjes heeft mis‑

bruikt en geeft hem onmiddellijk aan bij de politie. Piet heeft geen 

kans gekregen om meer slachtoffertjes te maken.

7 Softwareprogramma voor sociale netwerkanalyse. Je kunt dit programma o.a. gebrui
ken om relaties tussen personen te visualiseren.
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Figuur 2: Netwerken tussen 1994-1998 en begin 2001-2002

stiefzoon 1

stiefdochter 1  slo

stiefdochter 2a

stiefdochter 2b

piet 2

visvijver 2

moeder 1
moeder 2

trainer1

jongetje visser 1 slo

voetbalcoördinator 1

piet 1

Er zijn gelijkenissen tussen beide netwerkrelaties. Piet kiest 

tweemaal een vrouw met kinderen. Met de hobby vissen van Piet 

in beide perioden is op zich helemaal niets mis. We moeten ons 

wel afvragen of de keuze van zijn hobby’s (vissen en voetbal) past 

binnen de voorbereiding van het plegen van het delict. Het feit dat 

hij in beide perioden ook contact zoekt met een voetbalclub, kan 

eveneens vanuit die gedachte worden bekeken. Dergelijke patronen, 

pathways, komen namelijk vaak voor bij obsessief‑compulsieve per‑

soonlijkheden. In het geval van Piet heeft de Commissie Voorwaar‑

delijke Invrijheidstelling hem geen verbod opgelegd om zich in een 

straal van bijvoorbeeld 500 meter te begeven van een visvijver of een 

voetbalveld. Het is overigens de vraag of het opleggen van beperkin‑

gen niet kan leiden tot schijnveiligheid. De kans bestaat namelijk 

dat de persoon een andere hobby en ontmoetingsplaats gaat zoeken. 

Belangrijk is uiteraard dat hem competenties worden aangeleerd om 

plaatsen waar hij in contact kan komen met kinderen, te vermijden.

Zoals eerder gezegd, maakt het vissen onderdeel uit van het scena‑

rio om met kinderen in contact te komen. In beide netwerken (zie 

figuur 1) bestaat de wederkerige relatie van het vissen alleen bij Piet, 

omdat niemand anders uit het netwerk contact met dit milieu heeft. 

Zijn er verbanden te leggen tussen de klinische diagnose (persoons‑

niveau) en de aard van de netwerkrelaties (contextniveau)? We 

denken bijvoorbeeld aan:
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1. Het construeren van een relatienetwerk dat het misbruik van kin‑

deren mogelijk maakt. In hoeverre Piet met voorbedachten rade 

te werk is gegaan, weten we niet. Mocht dit het geval zijn, dan zou 

dit bijvoorbeeld gerelateerd kunnen worden aan het narcisme en 

de psychopate trekken: ‘Het doel van mijn relaties (de ander wordt 

niet gezien als subject) is functionele relaties aangaan waarin 

seksueel misbruik kan plaatsvinden.’

2. Een ander voorbeeld is de herhaling van de partnerkeuze. Piet kiest 

voor een vrouw met kinderen, waarbij het hebben van kinderen 

voor hem belangrijk is. Piet voelt zich – zo blijkt ook uit het dos‑

sier – veiliger in de buurt van kinderen. Hij heeft angst voor con‑

tacten en intimiteit met volwassenen, wat wellicht een uiting kan 

zijn van zijn dwangmatigheid, zijn obsessief‑compulsief denken 

en  handelen. De kans is reëel dat Piet over weinig sociale vaardig‑

heden beschikt en zich op persoonlijk vlak niet heeft kunnen ont‑

wikkelen en ontplooien. Daardoor valt hij snel terug op gekende, 

primaire pathologische patronen. Om meer inzichten hierin te 

krijgen zijn face‑to‑face‑interviews en observaties gewenst.

Mispercepties en slapende contacten

In deze paragraaf bespreken we enkele praktijkvoorbeelden van in‑

formatie uit de netwerkleden‑interviews, gekoppeld aan informatie 

uit het patiënteninterview. Het gaat om twee individuele specifieke 

voorbeelden en enkele cijfermatige resultaten.

Misperceptie

In een FSNA‑onderzoek wordt standaard in kaart gebracht of de ver‑

wachtingen van de patiënt over sociale steun overeenkomen met de 

verwachtingen van zijn geïnterviewde netwerkleden. Aan de  patiënt 

wordt gevraagd welke mensen hij benadert voor raad en advies, 

financiële steun, gezelschapssteun, praktische steun en emotionele 

steun. Aan de netwerkleden wordt gevraagd of ze deze steun daad‑

werkelijk willen bieden. In de FSNA‑methode wordt ervan uitgegaan 

dat elke misperceptie die de patiënt heeft over de contacten met zijn 

netwerk, in de toekomst tot stress bij de patiënt en zijn netwerk kan 

leiden. In het FSNA‑eindrapport wordt voor iedere patiënt onder‑

staande tabel ingevuld.
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Tabel 1: Sociale steun

Doe ik 
samen 
dingen 
mee
(gezel‑
schap)

Personen 
van wie ik 
straks geld 
kan lenen
(financieel)

Personen 
van wie ik 
praktische 
hulp krijg
(praktisch)

Personen 
van wie 
ik raad en 
advies krijg
(raad en 
advies)

Personen 
met wie ik 
vertrouwe‑
lijke 
zaken heb 
besproken
(emotioneel)

Van moeder

(volgens patiënt)

Van moeder

(volgens moeder)

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Van broer

(volgens patiënt)

Van broer

(volgens broer)

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Misschien

Ja

Nee

Nee

Nee

Van partner

(volgens patiënt)

Van partner

(volgens partner)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Van vriend

(volgens patiënt)

Van vriend

(volgens vriend)

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat desbetreffende patiënt de ver‑

keerde verwachtingen heeft over zijn broer. Zijn broer geeft immers 

aan dat hij op alle gebieden geen steun geeft of in de toekomst wil 

gaan geven. Ook zien wij bijvoorbeeld dat de verwachtingen van 

patiënt wel geheel overeenkomen met die van zijn partner. De 

resultaten van een FSNA‑onderzoek worden altijd met de patiënt 

besproken, waarbij eventueel aanwezige mispercepties ook aan de 

orde komen. De patiënt weet dan van wie hij daadwerkelijk sociale 

steun kan verwachten als hij gaat resocialiseren. Ook voor de tbs‑

kliniek/tbs‑behandeling is deze informatie van belang.

Slapende contacten

Een van de doelstellingen van de FSNA‑methode is te weten met 

welke mensen de patiënt in het heden geen contact onderhoudt, 

maar met wie hij in zijn terugkeernetwerk het contact wil herstel‑

len of starten. Om deze zogeheten slapende contacten in kaart te 

 brengen worden de patiënt en zijn netwerkleden in beeld gebracht. 
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Aan de geïnterviewde netwerkleden wordt bijvoorbeeld gevraagd: 

‘Hebt u gezamenlijke vrienden met betrokkene?’ Een voorbeeld 

hiervan is hierna weergegeven. In figuur 3 is het netwerk weer‑

gegeven dat tijdens het FSNA‑onderzoek door de tbs‑patiënt is 

beschreven. Vervolgens illustreert figuur 4 het netwerk dat hij zal 

aantreffen, aldus zijn netwerkleden. Mensen met één of meer risico‑

volle kenmerken hebben in de netwerkconfiguraties een grijze kleur. 

Onder risicovolle kenmerken verstaan we: detentieverleden, drugs‑

gebruik, psychiatrische hulpverleningsgeschiedenis, problematisch 

alcoholgebruik en financiële problemen.

Figuur 3: Terugkeernetwerk Figuur 4: Terugkeernetwerk 
 zonder slapende  met slapende 
 contacten  contacten

Broer

Moeder

Vader

Vriendin
Zus

Betrokkene
Vriendin

Broer

Moeder

Vroegere vriend 1 (positief)
Vroegere vriend 2 (negatief)
Vroegere vriend 3 (negatief)
Vroegere vriend 4 (negatief)
Vroegere vriend 5 (negatief)

Vader

Vriendin
Zus

Betrokkene
Vriendin

In figuur 4 is te zien dat de zus en de moeder in het heden contacten 

onderhouden met vijf vroegere vrienden van de tbs‑patiënt. Een 

vriend had in het verleden een positieve invloed op het gedrag van 

betrokkene. Vier vrienden gebruikten vroeger en gebruiken in het 

heden drugs. Als de tbs‑patiënt na terugkeer in de samenleving op 

bezoek gaat bij zijn zus of moeder, kan hij via hen in contact komen 

met deze vijf slapende contacten.

Vanuit risicomanagementperspectief is het belangrijk om te weten 

welke mensen in de toekomst van invloed kunnen zijn op het gedrag 

van de patiënt. Daarom wordt in dit geval met de patiënt besproken 

hoe hij ermee zal omgaan als hij een vroegere vriend tegenkomt bij 

een bezoek aan zijn zus.
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De netwerkleden‑interviews: voorlopige uitkomsten

In de periode 2005‑2007 zijn in FPC Van Mesdag 186 netwerkleden 

voor in totaal 45 FSNA‑onderzoeken geïnterviewd, gemiddeld vier 

á vijf netwerkleden per patiënt. Op basis van de verzamelde inter‑

viewgegevens zijn enkele opvallende uitkomsten te noemen. Van 

de netwerkleden is 64 procent volledig op de hoogte van het delict 

van de tbs‑patiënt, terwijl 36 procent niet precies weet wat hij heeft 

gedaan. Slechts 28 procent (N=184) van de geïnterviewde netwerk‑

leden is op de hoogte van het ziektebeeld van de patiënt. Daarnaast 

beschouwt 24 procent (N=184) van de netwerkleden de tbs‑patiënt 

als een psychiatrische patiënt. Niet elke patiënt (even tueel in 

samenspraak met de kliniek) stelt dus zijn gehele netwerk op de 

hoogte van het gepleegde delict en/of ziektebeeld. Op basis van deze 

resultaten is het de vraag of een gedeelte van de netwerkleden in 

staat zal zijn te signaleren of en wanneer delictrisico kan optreden. 

Immers, als je niet precies weet wat er met de patiënt aan de hand 

is, weet je niet waar je op moet letten. Als het gaat om toekomstige 

sociale steun geeft 60 procent (N=184) van de netwerkleden aan 

dat de patiënt zo nodig geld van hen kan lenen. 50 procent van de 

netwerkleden (N=184) is bereid om in de toekomst praktische steun 

te verlenen (bijvoorbeeld helpen met klussen). Netwerkleden lijken 

dus sneller geneigd te zijn om de patiënt financieel te steunen dan 

om praktische steun te verlenen. De netwerkleden werd tijdens 

het interview gevraagd in hoeverre zij vertrouwen hebben in een 

delictvrije toekomst van de patiënt. Op een schaal van 1 tot en met 

5, waarop score 1 geen vertrouwen is en score 5 heel veel vertrou‑

wen, geven de netwerkleden (N=181) gemiddeld een score van 4 

(veel vertrouwen). 89 procent van de geïnterviewde netwerkleden 

(N=185) denkt over vijf jaar nog steeds een relatie met de tbs‑patiënt 

te onder houden.

Tot slot

In het tbs‑systeem kan SNA als hulpmiddel dienen om per indi‑

viduele patiënt in kaart te brengen welke netwerkfactoren voor 

hem risicovol dan wel beschermend zijn. Deze kennis kan worden 

gebruikt om te bepalen of betrokkene zich bij een eventuele terug‑

keer in de samenleving in een voor hem risicovolle omgeving gaat 
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begeven. Mede op basis van informatie uit SNA kunnen indicaties 

worden gegeven welke risicomanagementinterventies op korte 

en lange termijn nodig zijn. Ook biedt SNA als sociale diagnostiek 

een meerwaarde voor de persoonlijke diagnostiek. Op initiatief 

van enkele tbs‑klinieken en het Expertisecentrum Forensische 

Psychiatrie (EFP) is in september 2007 een tweejarig Forensisch 

Sociaal Netwerk Analyse‑pilotproject gestart. De Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) subsidieert dit project. In de tien participerende 

Forensische Psychiatrische Centra wordt door maatschappelijk 

werkers de FSNA‑methode toegepast. Doel van dit project is het fo‑

rensisch maatschappelijk werk te professionaliseren en een bijdrage 

te leveren aan beter risicomanagement van de patiënt. Na afloop 

van dit project zal met behulp van de verzamelde data aanvullende 

informatie kunnen worden gegeven over de mogelijkheden van het 

toepassen van SNA in het tbs‑systeem.
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Wie pest wie? Een netwerk‑
benadering van pesten

R. Veenstra, G. Huitsing, J.K. Dijkstra en S. Lindenberg*

Dagelijks zijn ongeveer 200 miljoen kinderen en jongeren op de 

wereld slachtoffer van pesten (zie www.kanderstegdeclaration.org). 

Het is een complex en serieus probleem dat in alle landen voorkomt. 

In Nederland hebben we het dan over honderdduizenden kinde‑

ren. Pesten is een vorm van agressie waarbij één of meer personen 

proberen een andere persoon schade toe te brengen. Dat kan door 

te schoppen of te slaan, maar ook door buiten te sluiten, te schelden 

of uit te lachen. Kenmerkend aan pesten is dat de macht ongelijk is 

verdeeld en dat het stelselmatig gebeurt (Olweus, 1978, 1993). Het is 

iets anders dan plagen, wat vrienden onderling ook wel doen en wat 

meer incidenteel gebeurt. Pesten heeft gevolgen voor de geestelijke 

gezondheid en de verdere ontwikkeling van alle betrokkenen. 

Slachtoffers van pesten ondervinden er schade van, soms voor de 

rest van hun leven (Kaltiala‑Heino, Rimpela e.a., 2000; Kumpulainen 

en Rasanen, 2000). Maar ook daders van pesten lopen het risico op 

lange termijn slechter af te zijn (Kaltiala‑Heino, Rimpela e.a., 2000; 

Loeber en Dishion, 1983; Nansel, Craig e.a., 2004; Sourander, Jensen 

e.a., 2007). Voor onze samenleving als geheel leidt het tot kosten op 

het terrein van gezondheid, welzijn en justitie en tot een verminde‑

ring van de arbeidsproductiviteit (vergelijk Heckman, 2006).

Naar pesten is al het nodige onderzoek gedaan (zie voor een over‑

zicht: Espelage en Swearer, 2004; Vreeman en Carroll, 2007). Infor‑

matie over pesten wordt standaard verkregen via zelfrapportages. 

* Dr. René Veenstra, Gijs Huitsing, dr. Jan Kornelis Dijkstra en prof. dr. Siegwart Linden
berg zijn werkzaam bij de afdeling Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen. Correspon
dentie kan worden gericht tot de eerste auteur: ICS, Grote Rozenstraat 31, 9712 TG 
Groningen. Telefoon: 0503636240; email: d.r.veenstra@rug.nl.

 Dit onderzoek maakt deel uit van TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey 
(TRAILS). Deelnemende instellingen aan TRAILS zijn verscheidene disciplinegroepen 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, 
het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, de 
Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Hoofdonderzoekers zijn prof. dr. J. Ormel 
(Universitair Medisch Centrum Groningen) en prof. dr. F.C. Verhulst (Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam).
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Nadeel van deze methode is echter dat geen inzicht wordt gegeven 

in wie door wie wordt gepest. Bovendien bieden zelfrapportages 

geen informatie over de rol van het netwerk waarbinnen pesten 

plaatsvindt. Dit terwijl pesten vaak wordt gezien als een groeps‑

proces (Atlas en Pepler, 1998; Salmivalli, Lagerspetz e.a., 1996).

In dit artikel wordt van een nieuwe benadering gebruikgemaakt 

om pesten te bestuderen, namelijk een netwerkbenadering waarbij 

specifieke relaties tussen kinderen worden onderzocht. Deze 

netwerkgegevens over pesten zijn verkregen door scholieren uit 

het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te vragen door wie ze 

worden gepest (Veenstra, Lindenberg e.a., 2007). Netwerkgegevens 

geven niet alleen inzicht in wie de daders en slachtoffers zijn van 

pesten, maar ook in de rol van het netwerk waarbinnen pesten 

plaatsvindt.

Als theoretisch vertrekpunt voor de bestudering van pesten gaan 

we uit van een doel‑framingbenadering (Lindenberg, 2001, 2006). 

In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat het waarnemen, 

evalueren en handelen van mensen ten dienste staat van de doelen 

die zij willen bereiken. Bovendien geeft de theorie aan dat de manier 

waarop een doel wordt bereikt, mogelijkerwijs wordt beïnvloed door 

andere doelen die tegelijkertijd zijn geactiveerd. Pesten is een vorm 

van strategisch handelen gericht op het domineren van anderen 

en het verkrijgen van status binnen de groep. Naast status is ook 

affectie een belangrijk doel voor jongeren (Hawley, 2003; Jarvinen 

en Nicholls, 1996; Lindenberg, 2001; Oldehinkel, Rosmalen e.a., 

2007). Jongeren die dominant willen zijn (een manier om naar status 

te streven), zullen er doorgaans wel rekening mee houden dat dit 

niet ten koste gaat van het verkrijgen van affectie.

Deze theoretische benadering geldt als leidraad voor het onderzoek 

in dit artikel. In het eerste deel van dit artikel wordt ingegaan op 

de relatie tussen dader en slachtoffer en wordt gekeken naar de 

voorkeur van pesters voor bepaalde slachtoffers. De vraag is hier: 

waarom worden slachtoffers van pesten meestal niet door anderen 

geholpen? In het tweede deel van dit artikel wordt naar de invloed 

van de klassencontext op de acceptatie van pesten gekeken. De 

vraag die in dat deel centraal staat, luidt als volgt: maakt het wat 

uit voor de acceptatie van pesten als juist de populaire kinderen 

pesten? In het derde deel van dit artikel wordt ingegaan op groeps‑

aspecten van pesten met als vraag: wanneer helpt zelfs de verdedi‑

ging van slachtoffers door anderen niet of nauwelijks? De discussie 
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gaat in op de potentie van de netwerkbenadering voor het tegengaan 

van pesten.

De relatie tussen pesten, acceptatie en afwijzing

Pesters zijn vaak niet geliefd, maar toch grijpen klasgenoten niet 

snel in wanneer er wordt gepest. De vraag is waarom klasgenoten 

pesten laten gebeuren. Op basis van de doel‑framingtheorie (Lin‑

denberg, 2001, 2006) verwachten we dat hier een aantal verklaringen 

voor is (zie ook: Veenstra, Lindenberg e.a., in voorbereiding). Zo 

maakt het doel om dominant te zijn pesters scherp in het waarne‑

men van zwakte in anderen. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor 

leerlingen die eruit liggen bij de rest van de klas. Verder is het waar‑

schijnlijk dat de afwijzing van pesters vooral gebeurt door  degenen 

die potentieel slachtoffer van hen zijn, maar dat zijn vaak niet de 

leerlingen die het meest effectief weten op te treden tegen pesters. 

Omdat pesters, zoals hiervoor beschreven, streven naar status 

zonder dat dit ten koste gaat van affectie, ligt het voor de hand dat 

pesters de klas opdelen in potentiële bronnen voor affectie (belang‑

rijke anderen) en potentiële bronnen voor dominantie (slachtoffers 

om wie de belangrijke anderen niet geven).

Om deze verklaringen te testen hebben we gebruikgemaakt van een 

sociale netwerkvragenlijst, afgenomen bij 481 leerlingen afkomstig 

uit 26 basisschoolklassen (gemiddelde leeftijd: 10,5 jaar). Aan alle 

leerlingen vroegen we wie ze zelf pestten en door wie ze werden 

gepest. Daarbij vroegen we naar vijf verschillende vormen van 

pesten, waardoor we inzicht kregen in fysiek, verbaal en relationeel 

pesten. Via deze vragen konden we betrouwbare schalen opstellen 

voor pesters en slachtoffers (Cronbachs alfa’s waren .87 of hoger). 

Behalve naar pesten vroegen we ook welke klasgenoten geaccep‑

teerd of juist afgewezen waren, dat wil zeggen, leerlingen die vaak 

werden genoemd als beste vriend dan wel als helemaal niet leuk 

(Kupersmidt en Coie, 1990).

Van belang is verder dat al deze netwerkvragen voor zowel de eigen 

als de andere sekse werden gesteld. Het bleek dat jongens in het 

algemeen meer pestten dan meisjes, maar dat meisjes even vaak 

slachtoffer waren van jongens als van de eigen sekse. Dus in slacht‑

offerschap was er geen sekseverschil (zie ook: Espelage, Mebane 

e.a., 2004; Solberg en Olweus, 2003; Veenstra, Lindenberg e.a., 2005).
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Tabel 1: Pesten door jongens en meisjes gericht op de eigen of de andere 
sekse: relatie met afwijzing door jongens en meisjes (N=481)*

Afwijzing door jongens Afwijzing door meisjes

Pester Jongens zijn 
slachtoffer

Meisjes zijn 
slachtoffer

Jongens zijn 
slachtoffer

Meisjes zijn 
slachtoffer

Jongen .39 (.12)**  .01 (.11)  .02 (.09) .41 (.09)**

Meisje .58 (.20)**  .06 (.19)  .31 (.17)~ .39 (.09)**

* Resultaten van Tobitregressieanalyse.
** p < .01
~ p < .10

We zien in tabel 1 dat pesters alleen worden afgewezen door degenen 

voor wie ze een bedreiging vormen. Wanneer jongens hun eigen 

sekse tot doelwit nemen, is dat gerelateerd aan afwijzing door jon‑

gens (b = .39, t(480) = 3.28, p < .01), maar niet door meisjes. Wanneer 

jongens de andere sekse tot doelwit nemen, is dat gerelateerd aan 

afwijzing door meisjes (b = .41, t(480) = 4.37, p < .01), maar niet door 

jongens. Wanneer meisjes hun eigen sekse pesten, hangt dat samen 

met afwijzing door meisjes (b = .39, t(480) = 4.37, p < .01), en wanneer 

ze jongens pesten, is dat gerelateerd aan afwijzing door jongens  

(b = .58, t(480) = 2.91, p < .01). Er is één effect dat we niet hadden ver‑

wacht: meisjes die jongens pesten, worden ook afgewezen door hun 

eigen sekse (b = .31, t(480) = 1.81, p = .07), maar voor de rest zien we 

precies wat we hadden verwacht: de dreiging van pesten is selectief.

Tabel 2: Jongens en meisjes die gepest worden door de eigen of de ander 
sekse: relatie met acceptatie door jongens en meisjes (N=481)*

Acceptatie door jongens Acceptatie door meisjes

Slachtoffer Gepest door 
jongens

Gepest door 
meisjes

Gepest door 
jongens

Gepest door 
meisjes

Jongen  .32 (.08)** .03 (.09)  .19 (.12) .11 (.08)

Meisje  .13 (.15) .07 (.10)  .10 (.16) .21 (.12)~

* Resultaten van Tobitregressieanalyse.
** p < .01
~ p < .10

Uit tabel 2 valt op te maken dat pesters kien zijn in het uitkiezen van 

hun slachtoffers. Ingegeven door de doel‑framingtheorie hadden we 

verwacht dat pesters bij het uitkiezen van slachtoffers van de eigen 

sekse opletten of ze bij hun eigen sekse laag scoren op acceptatie. We 

zien inderdaad dat jongens die gepest worden door andere jongens, 

laag scoren op acceptatie (b = ‑.32, t(480) = ‑3.88, p < .01) en dat 
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hetzelfde opgaat voor meisjes (b = ‑.21, t(480) = ‑1.67, p = .10). Elders 

gaan we meer uitgebreid in op de relatie tussen pesten en afwijzing 

door leeftijdsgenoten (Veenstra, Lindenberg e.a., in voorbereiding). 

Voor dit artikel is het belangrijk om te constateren dat netwerk‑

vragen het toestaan om analyses uit te splitsen naar de sekse van de 

dader (de pester is een jongen of een meisje), het slachtoffer (degene 

die wordt gepest, is een jongen of een meisje) en de beoordelaar 

(acceptatie en afwijzing door jongens dan wel meisjes).

Populaire leerlingen en acceptatie van pesten

Tot dusverre is met behulp van netwerkgegevens gekeken naar 

specifieke configuraties van daders en slachtoffers van pesten. In 

het tweede deel van dit artikel willen we nagaan in hoeverre het 

netwerk waarbinnen pesten plaatsvindt (hier: de klas), ertoe doet 

bij het beoordelen van gedrag door medeleerlingen. Pesten leidt 

in het algemeen tot afkeuring (Veenstra, Lindenberg e.a., 2005). 

Eerder onderzoek heeft ook laten zien dat de afkeuring afhanke‑

lijk is van wat de meerderheid doet. Pesters scoren minder laag op 

affectie (acceptatie door klasgenoten) in klassen waar veel wordt 

gepest (Chang, 2004; Sentse, Scholte e.a., 2007). In deze klassen is 

het pestgedrag blijkbaar een norm en daardoor worden pesters meer 

geaccepteerd. Maar is het belangrijk wat de ‘massa’ vindt of juist 

wat de ‘elite’ vindt? Op basis van de doel‑framingtheorie wordt het 

aannemelijk dat hier ook andere doelen een rol spelen, vooral status. 

Imiteren van gedrag van de elite wordt zelf als statusverhogend ge‑

zien (Cialdini en Richardson,1980). Het is waarschijnlijk dat pesten 

vooral dan acceptabel (of minder onacceptabel) wordt, als populaire 

kinderen zelf pesten. Dat houdt dus in dat het niet zo belangrijk is 

wat de meerderheid doet, maar wat de populaire kinderen doen.

Om dat te onderzoeken zijn we de effecten van pesten op acceptatie 

door leeftijdsgenoten nagegaan bij ruim drieduizend leerlingen 

(gemiddelde leeftijd: 14,0 jaar) afkomstig uit 172 klassen voor 

voortgezet onderwijs (Dijkstra, Lindenberg e.a., in druk; Oldehinkel, 

Rosmalen e.a., 2007). In deze deelstudie wilden we nagaan hoe het 

pestgedrag van de hele klas (klassennorm), de populaire leerlingen 

(populairennorm) of de niet‑populaire leerlingen (niet‑populairen‑

norm) van invloed is op de relatie tussen pesten en acceptatie.

We vonden dat naarmate er in een klas meer werd gepest, de relatie 

tussen pesten en acceptatie minder negatief was. Dat lijkt op een 
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effect van de klassennorm. Echter, toen we de klassennorm gingen 

uitsplitsen naar wat populaire en niet‑populaire leerlingen doen, 

bleek dat het negatieve effect van pesten alleen werd afgezwakt in 

klassen waar de populaire leerlingen pestten en niet in klassen waar 

de niet‑populaire leerlingen pestten.

Tabel 3: Invloed van pesten op individueel niveau op acceptatie door 
leeftijdsgenoten, in interactie met pesten door niet-populaire en 
populaire leerlingen (N=3312)*

Variabele B SE t

Sekse (1 = jongen) .01 .04 0.40

Individueel pesten .10 .04 2.43**

Niet-populairennorm pesten .20 .08 2.59**

Individueel pesten × niet-populairennorm pesten .00 .01 0.17

Populairennorm pesten .06 .06 1.04

Individueel pesten × populairennorm pesten .03 .01 2.58**

* Resultaten van multiniveauanalyse.
** p <.01. In analyses is gecontroleerd voor interacties met geslacht.

In tabel 3 zijn de bevindingen weergegeven. Uit de analyses blijkt 

dat pesten negatief gerelateerd is aan acceptatie door leeftijdsgeno‑

ten (b = ‑.10, t(3310) = 2.43, p < .01). Vervolgens blijkt dat dit effect niet 

wordt beïnvloed door de mate waarin niet‑populaire kinderen pes‑

ten (b = .00, t(3310) = 0.17, p = .90), maar wel door het pestgedrag van 

populaire kinderen (b = .03, t(3310) = 2.67, p < .01). Dat wil zeggen 

dat als populaire leerlingen meer pesten, het negatieve effect van 

pesten op acceptatie wordt afgezwakt. Het lijkt er dus op dat het de 

populaire leerlingen zijn die bepalen of het effect van pesten meer 

of minder negatief uitpakt. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat het niveau van acceptatie over de hele linie lager ligt in klassen 

waar de populaire leerlingen veel pesten. Het mag dan zo zijn dat 

deelname van populaire leerlingen aan pesten de scherpe randjes 

van dat negatieve gedrag afhaalt omdat het samenhangt met een 

populaire status, voor de klas als geheel schaadt het pestgedrag van 

de populaire leerlingen de mate waarin er positieve relaties in de 

klas tot stand komen (zie verder Dijkstra, Lindenberg e.a., in druk).

Deze uitkomsten laten zien dat informatie over de gehele groep 

meer inzicht geeft in pesten. Waar in bovengenoemde studie de 

focus lag op de positie (hiërarchie) van pesters in de groep en het 

effect van hun positie op de waardering van pesten, richten we 

ons in het derde deel van het artikel op de locatie (plek) van zowel 

pesters als andere betrokkenen bij pesten in het netwerk.
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Groepsperspectief op pesten

Bij pesten gaat het niet alleen om de relatie tussen pester en slacht‑

offer. Pesters kunnen elkaar steunen en zelfs door ‘assistenten’ 

worden geholpen. Slachtoffers kunnen ook elkaar steunen en zelfs 

door niet‑slachtoffers worden verdedigd. Op deze manieren kan 

pesten een groepsproces worden. Populaire pesters kunnen nog 

meer status verwerven door elkaar te steunen. Immers, zoals eerder 

vermeld, als leerlingen worden gesteund door een populair iemand 

gaat hun eigen status omhoog (Cialdini en Richardson, 1980). Het‑

zelfde effect is te verwachten voor populaire jongeren die niet zelf 

pesten maar pesters assisteren (dus toekijken en steun betuigen). 

Een groep populaire jongeren die bestaat uit pesters en hun assis‑

tenten, kan elkaar ook affectie geven, zodat de populaire jongeren 

zich niets van de afkeuring van de niet‑populaire jongeren hoeven 

aan te trekken. Om te voorkomen dat ze affectie verliezen, hoeven 

ze dan niet eens nauwkeurig op te letten dat de slachtoffers worden 

afgewezen. Immers, de niet‑populaire jongeren zijn voor de affectie 

van de jongeren in de populaire groep niet relevant.

Hoe kunnen we dit empirisch beproeven? De sociale netwerk vragenlijst 

en geavanceerde netwerkanalyses stellen ons in staat om groepspro‑

cessen met betrekking tot pesten zichtbaar te maken. Als voorbeeld 

voeren we een netwerkanalyse uit op een van de basisschoolklassen 

uit het eerste deel van dit artikel (zie voor een uitleg van de gebruikte 

analysemethode: Huitsing, Veenstra e.a., in voorbereiding).

Figuur 1: Wie begint er met pesten? Nominaties voor pesters (en assistenten) 
gegeven door slachtoffers: de drie pesters zijn aangeduid met een 
doorgetrokken cirkel, de vier assistenten met een stippellijn
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In figuur 1 zien we dat in deze klas drie pesters en vier ‘assistenten’ 

kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer slachtoffers aangaven 

gepest te worden, werd meestal een van deze drie pesters genoemd 

als dader.

Het verdedigingsnetwerk van dezelfde klas (figuur 2) is meer gecom‑

pliceerd. We vonden een jongensgroep met vooral asymmetrische 

verdedigingsrelaties, een meisjesgroep met doorgaans wederzijdse 

verdedigingsrelaties en een groep met de pesters met eveneens 

wederzijdse verdedigingsrelaties. Tot slot had één leerling (nummer 

10) verdedigingsrelaties met alle drie de groepen. Hoe kan het dat de 

slachtoffers wel worden verdedigd, terwijl de pesters toch geen risico 

op verlies van affectie willen lopen? Volgens de doel‑framingtheorie 

moet het antwoord worden gezocht in het verschil in populariteit 

tussen de groepen. Inderdaad zien wij hier een groot verschil. Leden 

van de pestgroep zijn vele malen populairder dan leden van de twee 

andere groepen: de populariteit van de jongensgroep is gemiddeld 

.037, van de meisjesgroep .050, maar die van de pestgroep is .446. De 

vijf hoogste populariteitsscores (van .28 tot .67) in deze klas zijn voor 

de vijf leden van de pestgroep. Door elkaar te steunen verliezen de 

leden van de pestgroep dus geen affectie van belangrijke anderen, 

zelfs als hun slachtoffers worden verdedigd.

Figuur 2: Wie helpt er als je wordt gepest? Nominaties voor verdedigers 
gegeven door slachtoffers. De klas valt uiteen in drie verdedigings-
netwerken. Eén leerling is verbonden met alle groepen
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Conclusie en discussie

De bevindingen in dit artikel laten zien dat voor het bestuderen van 

pesten twee dingen belangrijk zijn. Ten eerste moet goed rekening 

worden gehouden met doelen (en vooral met status en affectie als 

doelen), en ten tweede zijn netwerkgegevens onontbeerlijk. Niet 

alleen bieden netwerkgegevens inzicht in wie door wie wordt gepest, 

maar ook onder welke omstandigheden pesten meer of minder ge‑

accepteerd is, en wat de rol is van verschillende locaties die jongeren 

in het sociale netwerk innemen.

Door de combinatie van verwachtingen uit de doel‑framingtheorie 

en de netwerkvragen over pesten vonden wij aanwijzingen dat 

pesters hun slachtoffers strategisch uitkiezen. Pesters willen zowel 

status als ook affectie realiseren. Hun behoefte aan dominantie 

richten zij niet op alle klasgenoten, maar vooral op degenen die 

zelden door anderen zullen worden verdedigd. Hierdoor verliezen zij 

weinig affectie door het pesten. Als pesters populair zijn, kunnen ze 

als groep zelfs slachtoffers uitkiezen die worden verdedigd. Verlies 

van goedkeuring door weinig populaire kinderen maakt hun dan 

niet veel uit. Maar hoe staat het met de lange termijn? Kunnen pes‑

ters dan wel nadelige gevolgen ondervinden? Uit eerder onderzoek is 

bekend dat pesters een groter risico lopen om betrokken te geraken 

bij delinquentie, criminaliteit of alcoholmisbruik (Sourander, 

Jensen e.a., 2007). In dit opzicht stellen Haynie, Nansel e.a. (2001) 

dat: ‘bullying might allow children to achieve their immediate goals 

without learning socially acceptable ways to negotiate with others, 

resulting in persistent maladaptive patterns’ (p. 31). Dus vanuit het 

oogpunt van beleid is het belangrijk iets tegen pesten te doen, niet 

alleen ten behoeve van de slachtoffers, maar ook ten behoeve van de 

pesters zelf. Wat volgt uit onze studies voor mogelijke maatregelen 

tegen pesten?

Dat pesters in staat zijn om anderen te domineren, is een belangrijke 

drijfveer voor hen. Uit onze studie komen echter ook aanwijzingen 

naar voren dat pesters ervoor waken dat hun gedrag een duidelijke 

afkeuring van belangrijke anderen oproept. Hieruit kan worden 

afgeleid dat wanneer pesters veel sterker verworpen zouden worden 

door hun klasgenoten, het pesten dan waarschijnlijk zal afnemen, 

zelfs voor leerlingen die sterk willen domineren. De leerkracht kan 

daarbij een belangrijke rol spelen door pesten af te keuren en een 

structuur te bieden waarin van leerlingen steeds wordt geëist dat 
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ze zich gedragen en waarin positief gedrag wordt bekrachtigd (Van 

Lier, Vuijk e.a., 2005).

Als leerkrachten het gedrag van de klas willen beïnvloeden, dan lijkt 

deze studie uit te wijzen dat het belangrijk is om daarbij rekening 

te houden met de positie van pesters in het netwerk; dat wil zeggen 

of ze al dan niet populair zijn in de klas. In het basisonderwijs geldt 

nog dat geliefd en populair zijn (in het Engels: sociometric popularity 

en perceived popularity) goed samengaan en dat vooral positieve 

kenmerken (anderen helpen, er leuk uitzien, goed zijn in sport) 

bijdragen aan populariteit. In het voortgezet onderwijs zien we 

steeds meer dat populaire leerlingen niet echt geliefd zijn, maar dat 

ze vooral nadrukkelijk aanwezig zijn (Cillessen en Rose, 2005). Dat 

opvallen bereiken ze niet alleen door positieve, maar ook door nega‑

tieve gedragingen, zoals agressie, delinquentie, roken en drinken 

(Dijkstra, 2007). Er zijn echter voorbeelden van succesvolle interven‑

ties waarbij op de populaire leerlingen wordt ingezet om algemeen 

negatief gedrag tegen te gaan (Campbell, Starkey e.a., 2008).

Naast de positie zijn ook de plek in het netwerk en de rol die jonge‑

ren hebben in het pestproces, belangrijk voor het verklaren van pes‑

ten (bijvoorbeeld pester of assistent). Dergelijke netwerkgegevens 

over schoolklassen kunnen nieuwe inzichten over pesten opleveren. 

Ten eerste is het mogelijk om na te gaan of schoolklassen bestaan uit 

verschillende groepen. In onze voorbeeldklas zagen we dat jongens 

en meisjes elk afzonderlijk een groep vormden. Interessant is verder 

dat we zagen dat pesters samen ook een groep vormden (zie ook 

Salmivalli, Huttunen e.a., 1997). Ten tweede maken deze bevin‑

dingen duidelijk op welke manier jongeren verschillende rollen 

tegelijkertijd kunnen vervullen, zogeheten hybride rollen (Goos‑

sens, Olthof e.a., 2006; Salmivalli, Lagerspetz e.a., 1996). Op basis 

van dit voorbeeldnetwerk met populaire pesters wordt duidelijk 

dat het pesten gericht is op andere groepen, maar het verdedigen 

beperkt is tot de eigen groep. Met andere woorden, het vervullen 

van twee rollen tegelijkertijd (in dit voorbeeld pester en verdediger) 

duidt niet op grillig, maar juist op voorspelbaar, ingroup-outgroup‑

gedrag: pesten van de andere groepen en verdedigen van de eigen 

groep (Gini, 2006, 2007).

Door netwerkgegevens over schoolklassen te verzamelen (en 

daarbij rekening te houden met status‑ en affectieaspecten) kunnen 

leerkrachten beter worden geïnformeerd over de positieve en 

negatieve relaties in hun klas. Vaak weten leerkrachten redelijk goed 
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wanneer er fysiek wordt gepest, maar in relationeel pesten, zoals 

iemand buitensluiten, hebben leerkrachten beduidend minder 

inzicht (Bauman en Del Rio, 2006; Yoon, Barton e.a., 2004). In het 

algemeen denken we dat het belangrijk is om ouders, leerkrachten, 

overblijfkrachten en anderen die met jongeren omgaan, inzicht te 

geven in hoe pesten ontstaat en hoe pesten effectief kan worden 

tegengegaan.

Via gerichte netwerkanalyse lijkt het mogelijk beter inzicht te 

krijgen in de relaties tussen verschillende leerlingen die bij pesten 

betrokken zijn. Ook biedt het mogelijkheden om de rol van verschil‑

lende groepen binnen de klas in kaart te brengen. Daarbij kan ook 

worden nagegaan welke rol populaire leerlingen spelen bij pesten. 

Via de netwerken van pesten kan ook worden nagegaan waar in het 

netwerk interventies hun effect hebben. Als door een interventie 

het pesten met een kwart afneemt, zijn de effecten dan overal in het 

netwerk waarneembaar? Werkt een interventie alleen bij kinde‑

ren die veel vrienden om zich heen hebben, of werkt deze ook bij 

kinderen die vrij geïsoleerd zijn? Meer inzicht in dat soort vragen is 

van groot belang. Talrijke kinderen en jongeren zijn slachtoffer van 

pesten. Echter niet alleen zij, maar ook hun klasgenoten hebben 

vaak langdurig hinder van de negatieve relaties in de klas. Nade‑

lige gevolgen zijn er ook voor de daders zelf. Pesten blijkt vaak een 

voorbode van ander probleemgedrag. Inzicht in pesten is daarom 

noodzakelijk om de nadelige gevolgen voor slachtoffers, daders en 

de samenleving als geheel te bestrijden. Een netwerkbenadering 

biedt hierbij de mogelijkheid om kennis van en inzicht in pesten te 

vergroten.
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Sociale netwerken en 
jeugdcriminaliteit

J. Broekhuizen, F.M.H.M. Driessen en B. Völker∗

In de criminologie is al heel lang bekend dat de sociale interactie‑

partners van jongeren een belangrijke rol spelen in hun criminele 

gedrag. Al in de jaren dertig toonden Shaw en McKay (1931) in de 

Verenigde Staten aan dat meer dan 80 procent van de jonge crimine‑

len die voor de rechter kwamen, samen met anderen een delict had 

gepleegd. Sindsdien is er in de criminologie altijd veel belangstel‑

ling geweest voor de rol van de peers (overzicht Warr, 2002) en ook 

in Nederland is in verscheidene onderzoeken aandacht besteed aan 

het belang van vriendschapsnetwerken voor delinquent gedrag. Dat 

gebeurde zowel in etnografisch onderzoek1 als in onderzoek dat 

meer kwantificerend en op een grotere schaal jeugdcriminaliteit en 

netwerken bestudeert.2

Voorts is in een aantal criminologische studies aandacht besteed 

aan de manier waarop criminelen hun netwerken gebruiken en 

nodig hebben om hun criminele activiteiten te kunnen ontplooien.3 

En ook om criminaliteit tegen te gaan wordt de sociale netwerk‑

theorie als hulpmiddel ingezet (zie Pomp, Bogaerts en Spreen elders 

in dit nummer).

Criminologische inzichten over het belang van peers voor crimineel 

gedrag enerzijds en netwerktheoretische inzichten anderzijds zijn 

daarnaast ook samengebracht om het ontstaan van criminaliteit 

* Drs. Jolijn Broekhuizen is werkzaam bij de Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en 
Statistiek en voorheen bij Bureau Driessen. Dr. Frans Driessen is directeur van Bureau 
Driessen in Utrecht. Prof. dr. Beate Völker is als bijzonder hoogleraar Sociologische 
determinanten van prosociaal gedrag verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschap
pen van de Universiteit Utrecht.

1 Zie bijvoorbeeld Sansone (1992), RoodPijpers, Rovers e.a. (1995) en Van San (1998).
2 Voorbeelden daarvan zijn het onderzoek van Baerveldt, Vermande e.a. (2000); Baer

veldt, Van Rossem e.a. (2003), het NSCRschoolproject (Weerman en Bijleveld, 2007), 
het zogenoemde TRAILSproject (Veenstra e.a., zie elders in dit nummer) en het onder
zoek van Politie en Wetenschap naar criminele jongeren (Broekhuizen en Driessen 
2006a, 2006b, 2007).

3 Zie bijvoorbeeld Haynie (2001), McAndrew (2000), Kleemans, Van den Berg e.a. (1998) 
en Fijnaut, Bovenkerk e.a. (1995).
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te verklaren (Driessen, Völker e.a., 2002, Völker en Driessen, 2003). 

Sociale netwerken worden dan niet zozeer gezien als een middel 

om crimineel gedrag te faciliteren, maar vooral als een terrein van 

interactie tussen en wederzijdse beïnvloeding door individuen met 

crimineel gedrag als mogelijk gevolg. In dit artikel wordt dieper op 

dit vraagstuk ingegaan door te onderzoeken hoe sociale netwerken 

van invloed zijn op crimineel gedrag.4 

Dat de criminaliteit van jongeren samenhang vertoont met de 

criminaliteit in hun sociale netwerken, wordt inmiddels breed 

geaccepteerd, maar jeugdcriminaliteit wordt traditiegetrouw toch 

vaker in verband gebracht met andere criminogene factoren.5 Zo 

wordt meestal gewezen op het belang van de sociaaleconomische 

achterstelling (straintheorie; zie Kornhauser, 1978; Merton, 1957; 

Cloward en Ohlin, 1960), op de invloed van een slechte band met 

en onvoldoende controle door de ouders (Nye, 1958; Hirschi, 1969; 

Rutenfrans en Terlouw, 1994; Roelofs e.a., 2006), op het belang van 

de verkeerde normen en waarden (Sansone, 1992; Bovenkerk, 1992; 

Van Gemert, 1998; Dagevos, 2001), en ook op de aanleg (Buikhuisen, 

1979; Blackburn, 1993; Prins, 1999; Popma, 2006) voor een criminele 

ontwikkeling van jongeren. Voor een beoordeling van de hypothese 

dat de sociale omgeving voor de ontwikkeling van criminaliteit van 

belang is, moet de hypothese derhalve worden afgezet tegen het 

effect van deze andere factoren.

De volgende onderzoeksvragen staan hier centraal:

– Onderzoeksvraag 1: in hoeverre zijn de verschillende sociale 

netwerken waarin een scholier zich begeeft, van invloed op diens 

criminele gedrag? Voor deze vraagstelling is gekozen omdat 

bestaand onderzoek naar sociale netwerken en criminaliteit 

onder jongeren zich gewoonlijk tot één sociale context beperkt, 

bijvoorbeeld de vriendschappen op school (Harland, Van der Laan 

e.a., 2005) of de beste vriend of vriendin van de jongere (Jaccard, 

Blanton e.a., 2005).

– Onderzoeksvraag 2: leiden de frequentie van contact met de 

(de viante) netwerken en ontvangen steun van deviante kinderen 

4 Dat de criminaliteit van jongeren een samenhang vertoont met de criminaliteit van 
de kinderen in hun sociale netwerken, kan op twee manieren worden verklaard: door 
wederzijdse beïnvloeding (socialisatie) op basis van vriendschap of door wederzijdse 
selectie op basis van crimineel gedrag (als overeenkomstig kenmerk). Onderzoek wijst 
erop dat beide mechanismen een rol spelen (Weerman en Bijleveld, 2007).

5 Ook in het beleid, dat grotendeels op de beïnvloeding van dergelijke factoren gericht is.
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in de netwerken tot meer crimineel gedrag? De bedoeling van 

deze vraag is om na te gaan of beïnvloeding van scholieren in  

netwerken vooral verloopt door het zien van deviante en crimi‑

nele voorbeelden, of dat intensief contact en wederkerigheid, 

bijvoorbeeld door onderlinge ondersteuning, noodzakelijk is 

voordat het deviante of criminele gedrag wordt gekopieerd.

– Onderzoeksvraag 3: ten derde wordt de invloed van de sociale 

netwerken op het criminele gedrag afgezet tegen de effecten van 

andere criminogene factoren, zoals sociaaleconomische status en 

sociale controle door de ouders. De beslissing om ook deze derde 

onderzoeksvraag te stellen is gelegen in de omstandigheid dat 

jeugdcriminaliteit traditiegetrouw toch vaker in verband wordt 

gebracht met andere criminogene factoren dan met criminaliteit 

in de sociale netwerken van jongeren.

Voor de duidelijkheid spreken we hierna steeds van ‘scholieren’ als 

we de door ons geënquêteerde scholieren bedoelen, en van ‘kinde‑

ren’ als het gaat over hun vriendjes en vriendinnetjes.

De onderzoeksmethode

De gegevens zijn verzameld voor het longitudinale onderzoek dat in 

opdracht van het Programma Politie en Wetenschap van de  

Politieacademie door Bureau Driessen wordt uitgevoerd. Begin 2004 

heeft een eerste meting onder scholieren uit groep 8 van de basis‑

school plaatsgevonden. Er zijn op 25 basisscholen in Rotterdam 

681 scholieren uit groep 8 klassikaal geënquêteerd. De respons van 

de scholen was 69 procent, de respons van de scholieren 96 procent.

Er zijn verschillende typen scholen in het onderzoek opgenomen. 

‘Zwarte’ scholen zijn licht oververtegenwoordigd, omdat het onder‑

zoek onder andere specifiek gericht is op allochtone jeugdcrimina‑

liteit. Er hebben acht openbare, acht protestants‑christelijke, vijf 

rooms‑katholieke, drie islamitische scholen, alsmede één combina‑

tieschool (openbaar‑protestants) aan het onderzoek deelgenomen. 

Twee scholen betreffen ‘speciale scholen voor basisonderwijs’. De 

scholen bevinden zich in zes verschillende deelgemeenten. In 2006 

zijn de leerlingen van deze scholen nogmaals ondervraagd (respons 

89 procent) en dit najaar (2008) volgt een derde meting.
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De criminaliteit van de Rotterdamse scholieren is in kaart gebracht 

door hen op een lijst met 25 delicten6 aan te laten kruisen hoe vaak 

ze in het afgelopen jaar bepaalde delicten hebben gepleegd.

Zoals gezegd, zijn voor dit onderzoek voor iedere scholier vijf 

verschillende netwerken in kaart gebracht: het sociale netwerk 

van vriendjes en vriendinnetjes op school, in de woonbuurt, in het 

jongerengroepje, op de sportvereniging en van de familieleden 

van dezelfde leeftijd (broers, zussen, neven, nichten). Van deze vijf 

groepen zijn de deviantie en criminaliteit,7 de contactfrequentie en 

de ondersteuning8 vastgesteld. 

De sociaaleconomische positie is in kaart gebracht door middel van 

vragen naar de arbeidsparticipatie van moeder en vader en naar de 

woonbuurt.9 De aanleg van de scholier is vastgesteld door middel 

van vragen over problemen met hyperactiviteit en aandachttekort 

(ADHD),10 naar de sekse en het aantal onvoldoendes, als indicatie 

voor IQ.

De waarden en normen van de scholier zijn op meerdere wijzen 

geïnventariseerd. Er is vastgesteld in hoeverre de scholier gericht 

is op anderen,11 in hoeverre de scholier etnocentrisch is,12 en hoe 

individualistisch de scholier is ingesteld.13 Ten slotte is nagegaan of 

de scholier respect heeft voor regels en gezag.14

6 Waaronder spijbelen en pesten. Dit zijn geen delicten, maar ze zijn opgenomen om 
het geheel van ongewenst gedrag vast te stellen. De lijst is grotendeels ontleend aan 
Baerveldt, Vermande e.a. (2000).

7 Gemeten is het plegen van delicten, middelengebruik (op 12jarige leeftijd als deviant 
te zien) en politiecontact. Het betreft de factorscore op basis van deze kenmerken van 
de netwerken.

8 Vier items, bijvoorbeeld hoe vaak de kinderen uit het netwerk de scholier ergens mee 
helpen (bijvoorbeeld huiswerk of het organiseren van een feestje). Deze items zijn 
ontleend aan Baerveldt, Vermande e.a.

9 Zes items, zoals: ‘Is het onveilig op straat?’, ‘Ligt er veel vuilnis op straat?’, ‘Zijn er 
criminele buurtbewoners?’, enz. Andere sociaaleconomische indicatoren, zoals het 
opleidings of beroepsniveau van de ouders, blijken bij deze jongeren niet betrouwbaar 
vast te stellen. 

10 Verkorte versie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997).
11 Vier items, bijvoorbeeld: ‘Mensen in de straat moeten rekening met elkaar houden’.  

De schaal is voor dit onderzoek ontwikkeld.
12 Drie items, bijvoorbeeld of de scholier er trots op is om tot zijn etnische groep te beho

ren. De schaal is overgenomen van Vermeij (Op den Kamp, 2002).
13 Vijf items, zoals: ‘Een jongen of meisje van 18 mag op zichzelf gaan wonen’. Overgeno

men van het SPVAonderzoek (Dagevos, 2001; Dagevos en Schellingerhout, 2003).
14 Vier items, bijvoorbeeld: ‘Het is belangrijk je ouders te gehoorzamen’. Overgenomen 

van het SPVAonderzoek (Dagevos, 2001; Dagevos en Schellingerhout, 2003).
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De rol van de ouders is in kaart gebracht door na te gaan of de ouders 

zelf crimineel gedrag vertonen, hoe de band met de ouders is,15 

hoeveel steun ze aan de scholier geven,16 en of de ouders controle 

uitoefenen op de scholier.17

De resultaten

Criminaliteit van Rotterdamse scholieren

In het afgelopen jaar heeft 76 procent van de scholieren één of meer 

delicten gepleegd. Zogenoemde ‘lichte delicten’, zoals zwartrijden 

en spijbelen, worden het meest frequent gepleegd (69 procent van de 

scholieren in het afgelopen jaar), maar ook heeft meer dan een derde 

van de scholieren een vermogensdelict (iets uit de winkel stelen, iets 

op school stelen enzovoort) gepleegd, en datzelfde geldt voor ver‑

nielingsdelicten (zoals iets in het openbaar vervoer kapotmaken of 

een ruit ingooien). Geweldsdelicten, bijvoorbeeld meedoen aan een 

vechtpartij of iemand in elkaar slaan, zijn in het afgelopen jaar door 

29 procent van de scholieren gepleegd. Gemiddeld pleegde een Rot‑

terdamse scholier in één jaar tijd 6,8 delicten.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van die delicten uit de lijst 

van 25 die min of meer vergelijkbaar zijn met de door anderen bij 

scholieren vastgestelde delicten. Het betreft het onderzoek van 

het NSCR (Harland, Van der Laan e.a., 2005), van het SCP (Witte‑

brood, 2003) en het WODC (Kruissink en Essers, 2004). De in deze 

onderzoeken ondervraagde jongeren zijn een stuk ouder dan in ons 

onderzoek (respectievelijk elf tot negentien, twaalf tot twintig en 

twaalf tot zeventien jaar), op grond waarvan men zou verwachten 

dat de criminaliteit onder onze elf‑ en twaalfjarige Rotterdamse 

scholieren veel lager zou liggen dan in deze andere onderzoeken. Dit 

blijkt echter niet het geval te zijn. De hoeveelheid criminaliteit die in 

het huidige onderzoek is vastgesteld, komt vaak overeen en is in 

15 Twee items: ‘Ik kan merken dat mijn ouders van mij houden’ en ‘Ik vind het vervelend 
om bij mijn ouders te zijn’. Beide zijn voor dit onderzoek ontwikkeld.

16 Vijf items, bijvoorbeeld: ‘Hoe vaak geeft jouw moeder of vader (afzonderlijk gesteld) 
raad wanneer je een praktisch probleem hebt?’ Items aan Baerveldt, Vermande e.a. 
ontleend (2000).

17 Vijf items, zoals: ‘Als ik niet thuis ben, weten mijn ouders waar ik ben’. 
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Tabel 1: Criminaliteitscijfers scholieren Rotterdam vergeleken met drie 
andere onderzoeken

11‑12 jaar
% dit 
onderzoek

11‑19 jaar
% NSCR

12‑20 jaar
% NSO 
(SCP)

12‑17 jaar
% 
WODC*****

Een delict gepleegd in het 
afgelopen jaar*

76,4 15,0 62,6

Gemiddeld aantal delicten in 
het afgelopen jaar 

6,8** 1,5

Iets op school beschadigd 8,5 6,9

Schoolmeubilair beklad  10,7

Spullen van school/iemand 
beschadigd

14,0

Iets op straat vernielen 5,6 10,4

Zwartrijden 39,4 49,3 21,3

Spullen van school stelen 7,9 5,8 12,6

Stelen dingen minder dan 
€ 5 van school

11,7

Stelen dingen duurder dan 
€ 5 van school

1,8

Winkeldiefstal 20,7 8,7 8,1

Winkeldiefstal minder 
dan € 5 

15,0

Winkeldiefstal meer dan € 5 4,2

Fiets/brommer gestolen 1,9 5,8 5,8*** 3,0***

Kopen van gestolen 
goederen

3,4 12,4

Inbreken 1,6 0,9 2,9

Gevochten waarbij iemand 
gewond

9,4 12,0

Meegedaan aan vechtpartij 8,8**** 14,0 25,0

Iemand ernstig in elkaar 
slaan

10,6 9,3

* Dit onderzoek 25 delicten, NSCR 13 delicten, SCP 10 delicten, WODC niet bekend.
** Inclusief de scholieren die geen delicten hebben gepleegd.
*** Alleen diefstal fiets.
**** 8,8%: op school, 14,0%: buiten school.
***** Het WODC heeft reeds meer recente cijfers gepubliceerd (Van der Laan en Blom, 2006, 

maar voor de vergelijkbaarheid met de data van het huidige onderzoek (dateren uit 
2003/2004) zijn de iets minder recente cijfers in deze tabel opgenomen (Kruissink en 
Essers, 2004).

sommige gevallen zelfs hoger dan in de onderzoeken van het NSCR, 

het SCP en het WODC. Het blijkt dus dat de scholieren uit Rotter‑

dam qua crimineel gedrag goed kunnen meekomen met hun veel 

oudere collega‑respondenten. Voor de hand liggende verklaringen 

voor deze hoge criminaliteit onder Rotterdamse scholieren (meer 
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allochtonen, oververtegenwoordiging van achterstandswijken in de 

steekproef) kunnen niet worden bevestigd.18

Invloed van sociale netwerken op criminaliteit

In tabel 2 wordt door middel van regressieanalyse nagegaan in hoe‑

verre de kenmerken van de vijf verschillende netwerken van invloed 

zijn op het criminele gedrag van de scholieren. De afhankelijke 

variabele in deze analyse is het aantal delicten dat de scholier in het 

afgelopen jaar heeft gepleegd.

Het blijkt dat de aanwezigheid van criminele en deviante kinde‑

ren in de vijf netwerken steeds samengaat met aanzienlijk meer 

crimineel gedrag door de scholier zelf. Vooral de criminaliteit van 

de kinderen in de buurt, in het groepje en van school stimuleert het 

criminele gedrag van de scholier sterk. Hoe devianter en crimineler 

de vriendjes van de scholier zijn, des te meer deviant en crimineel 

gedrag vertoont de scholier zelf. Indien zijn vriendjes minder of 

niet crimineel zijn, is de kans groot dat de scholier zelf ook geen 

criminele activiteiten onderneemt.

Meer frequent contact met kinderen uit de netwerken blijkt ook een 

stimulerend effect te hebben op de criminaliteit, zij het veel kleiner. 

Scholieren plegen meer delicten naarmate ze meer contact hebben 

met kinderen uit de buurt en met kinderen van school. Frequent 

contact biedt dus geen bescherming tegen crimineel gedrag. Dit is te 

verklaren uit het feit dat de prevalentie van criminaliteit onder deze 

Rotterdamse jeugd hoog ligt (zoals eerder gesteld: 76 procent van 

alle scholieren is crimineel actief). Frequenter contact met vriend‑

jes/vriendinnetjes betekent zodoende meer contact met criminele 

vriendjes/vriendinnetjes, en het blijkt dus dat meer criminaliteit 

in de netwerken sterk samenhangt met meer criminaliteit door de 

scholier zelf. Een betere sociale integratie leidt zodoende tot meer 

criminaliteit.

Opvallend is dat de in de netwerken ontvangen steun geen enkel 

direct significant effect heeft op het criminele gedrag van de scho‑

lier. Hoewel steun en frequentie van contact beide gezien kunnen 

worden als indicatie voor de betrokkenheid bij het netwerk, blijkt 

18 Tussen allochtone en autochtone scholieren is er vrijwel geen verschil in de mate van 
criminaliteit, en scholieren die in de deelgemeenten wonen met de meeste achterstand, 
zijn zelfs een fractie minder crimineel dan de scholieren uit de deelgemeenten met de 
minste achterstand. 
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dat de contactfrequentie wel van invloed is op de criminaliteit, maar 

de mate waarin steun wordt verleend door kinderen uit het netwerk, 

niet.

Tabel 2:  Invloed van sociale netwerken van scholieren op hun criminele 
gedrag, regressieanalyses (N=679)

Sociaal netwerk

In de 
buurt

Met de 
familie

Op 
school

Op de 
vereniging

In het 
groepje

Criminaliteit in het netwerk **.48 **.40* **.39 **.21 **.47

Frequentie contact met netwerk *.08 .02 .03* *.08 .05 .08

Steun uit het netwerk .01 .04* .07 .09 .06

Interactietermen

Meer criminaliteit * frequentie .08 .01 .03* .01 .06 .09

Meer criminaliteit * steun .08 .07* *.10 .01 .01

R2 verklaarde variantie 25,2 17,3* 19,0 5,6 28,5
* Eerste getal: broer/zus, tweede getal: neef/nicht.

Interactie-effecten  

Ten slotte is nagegaan of een combinatie van betrokkenheid bij het 

netwerk (steun, frequentie) en deviantie in het netwerk een extra 

 effect heeft op het criminele gedrag van de scholier. Men kan im‑

mers verwachten dat scholieren die zeer betrokken zijn bij een zeer 

deviant netwerk, meer worden beïnvloed dan scholieren die nau‑

welijks betrokken zijn bij een zeer deviant netwerk. Dit blijkt echter 

alleen het geval te zijn bij het schoolnetwerk. Scholieren die meer 

steun ontvangen van deviante kinderen van school, plegen zelf ook 

meer delicten. De combinatie van veel steun en deviante kinderen 

in het netwerk op school geeft dus een extra stimulans crimineel 

gedrag te ondernemen. De interactietermen van de frequentie van 

contact met de kinderen in het netwerk en de criminaliteit van de 

kinderen in het netwerk zijn echter geen van alle significant als ook 

de sterke effecten van de criminaliteit van de kinderen in de net‑

werken in het model zijn opgenomen.

Tabel 2 maakt ook inzichtelijk welke van de vijf onderscheiden 

sociale contexten het meeste criminogene potentieel heeft. Kin‑

deren in het zogenoemde ‘groepje’ hebben in vergelijking met de 

andere kinderen het meeste invloed op het criminele gedrag van de 

scholier (29 procent verklaarde variantie). Zij worden gevolgd door 

de kinderen uit de buurt (25 procent), van school (19 procent) en 

van de familie (17 procent). De kinderen van de vereniging spelen 
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echter nauwelijks een rol in het criminele gedrag van de scholier 

(verklaarde variantie slechts 6 procent).

Sociale netwerken en criminogene factoren

De sociale netwerken van de scholieren hebben dus een  grote 

invloed op het criminele gedrag van deze scholieren. De daar  ‑  

  op volgende vraag is dan in hoeverre deze netwerken hun voor‑

spellende kracht behouden wanneer de traditionele criminogene 

factoren, die eerder in dit artikel beschreven zijn, in de analyse wor‑

den meegenomen. Hebben de netwerken een zelfstandig effect of 

intermediëren zij alleen maar tussen bijvoorbeeld de invloed van de 

ouders en het uiteindelijke criminele gedrag?

In tabel 3 staan vier regressiemodellen weergegeven. In model 1 

zijn de volgende factoren opgenomen: criminaliteit van de kinderen 

in de vijf netwerken, sociaaleconomische status, aanleg, culturele 

oriëntatie en kenmerken van de ouders van de scholier. In model 

2 en model 3 zijn respectievelijk dummies voor de buurt en dum‑

mies voor de schoolklas toegevoegd, in model 4 zowel buurt‑ als 

klasdummies.

De mate van criminaliteit van de kinderen in de vijf verschillende 

netwerken blijkt voor het grootste gedeelte het criminele gedrag van 

de scholier te bepalen, ook als met andere factoren rekening wordt 

gehouden. Deze andere factoren blijken echter ook een relevante bij‑

drage te leveren aan de voorspelling van crimineel gedrag. Zo blijkt 

dat scholieren die, naar eigen zeggen, in een slechte buurt wonen, 

vaker crimineel zijn. En jongens zijn, zoals in ieder onderzoek, 

crimineler dan meisjes. Scholieren die meer geneigd zijn rekening te 

houden met anderen, plegen minder delicten, terwijl scholieren met 

een meer individualistische instelling juist vaker crimineel actief 

zijn. Scholieren die weinig sociale controle van hun ouders ervaren, 

plegen meer delicten en ook eenoudergezinnen zijn bevorderlijk 

voor crimineel gedrag. De invloed van de criminaliteit van de 

netwerken van de scholier is echter veel groter dan het effect van de 

traditionele verklaringen tezamen.19

19 Het model verandert niet wezenlijk als een onderscheid wordt gemaakt naar vier 
soorten criminaliteit: vernielingsdelicten, vermogensdelicten, geweldsdelicten en lichte 
delicten (zie Broekhuizen en Driessen, 2006a, p. 196).
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Tabel 3: Verklaring van crimineel gedrag onder Rotterdamse scholieren, 
regressieanalyses (N=679)

Model 1 Model 2
met buurt‑
dummies

Model 3
met klas‑
dummies

Model 4
met buurt‑ en 
klasdummies

 Bèta Bèta Bèta Bèta

Criminaliteit in de netwerken

buurt **.20 **.15 **.20 **.15

familie **.10 .07 *.10 .07

school **.12 .07 *.09 .07

vereniging *.08 .04 *.09 .06

groep **.25 **.26 **.24 **.26

Sociaaleconomische status ouders

negatief over buurt **.11 **.11 **.13 **.11

moeder werkt .02 .03 .03 .04

vader werkt .04 .04 .04 .03

Aanleg scholier

indicatie ADHD .02 .04 .07 .07

sekse (man) **.11 **.11 **.10 **.11

aantal onvoldoendes .02 .00 .02 .01

Culturele oriëntatie scholier

sociale gevoelens *.08 .04 **.13 .06

etnocentrisme .01 .02 .04 .02

individualisme **.10 *.07 **.09 *.06

respect voor gezag en regels .00 .05 .02 .04

Ouders

criminaliteit ouders .04 .02 .04 .02

emotionele band ouders .06 *.07 .06 .06

sociale controle ouders *.09 **.10 **.10 **.11

steun moeder .05 .06 .07 .05

steun vader .05 .05 .06 .05

beide ouders thuis *.06 *.07 .06 *.07

R2 verklaarde variantie .43 .56 .48 .58

Het totale model verklaart 43 procent van de variantie, dat wil zeg‑

gen dat bijna de helft van de variantie in criminaliteit bij scholieren 

door de opgenomen factoren verklaard kan worden. De krachtigste 

voorspellers in dit model, de criminaliteit in de vijf netwerken, 

betreffen kenmerken van de sociale context van de scholieren. Nu is 

het mogelijk dat deze krachtige voorspellers niet alleen staan voor 

het aantal criminele vriendjes in de verschillende netwerken, zoals 

we steeds verondersteld hebben, maar ook voor totaal andere ken‑
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merken van de sociale context, bijvoorbeeld de criminaliteit door 

volwassenen in de buurt of de kwaliteit van de leraar op school.

Om dit na te gaan zijn in drie extra analyses de verschillende 

buurten en schoolklassen opgenomen als dummies.20 Alle door de 

netwerken verklaarde variantie, die kan worden teruggevoerd op 

in dit onderzoek niet gemeten verschillen tussen buurten of tussen 

klassen, wordt zo als het ware ‘weggevangen’.21 Het blijkt nu dat ook 

na correctie voor ongemeten buurt‑ en klaskenmerken de effecten 

van de netwerken merendeels staande blijven (model 2 en 3), en dit 

is ook zo bij het tegelijkertijd toevoegen van buurt‑ én klasdummies 

(model 4). Hieruit blijkt dat de door ons gevonden effecten niet kun‑

nen worden teruggevoerd op ongemeten achterliggende contextuele 

effecten. Wel valt op dat de significante invloeden van de netwer‑

ken met familie, school en vereniging verdwijnen, wanneer de 

buurtdummies in de analyse worden opgenomen. De significante 

invloeden van de netwerken in de buurt en met het groepje blijven 

wel overeind. Zoals al eerder is geconcludeerd, zijn de deviante 

vriendjes in de buurt en in het groepje van de scholier de belangrijk‑

ste voorspellers van het criminele gedrag van de scholier.

Door het opnemen van de verschillende buurten neemt de ver‑

klaarde variantie toe van 43 tot 56 procent, door de schoolklassen 

slechts tot 48 procent. Vooral de verschillen tussen de buurten ver‑

klaren dus veel extra variantie in de criminaliteit van de scholieren.

Conclusie

De sociale netwerken blijken boven verwachting in staat het crimi‑

nele gedrag van twaalfjarige scholieren te verklaren. Het criminele 

gedrag van de scholieren wordt in belangrijke mate bepaald door 

hun ontmoetingskansen met criminele vriendjes en vriendinnetjes 

in de verschillende sociale contexten waar zij anderen tegenkomen. 

20 Dummies voor buurt en schoolklassen. Deze zijn niet allemaal tegelijkertijd in één 
analyse opgenomen in verband met overidentificatie. Enkele buurt en klasdummies 
zijn buiten het model gelaten.

21 Deze extra toets is feitelijk te streng, want ook de effecten ten gevolge van covariantie 
tussen verschillende netwerken binnen één buurt of binnen één klas worden weg
gevangen.



104 Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 5, 2008

Vooral de buurt en het zogenoemde ‘groepje’ zijn criminogene 

 sociale omgevingen.

Er moet hier wel worden opgemerkt dat de causaliteit van deze 

effecten in dit artikel niet is aangetoond, omdat wij ons hier beperkt 

hebben tot de gegevens van de eerste meting. Met behulp van deze 

eenmomentopname kan niet worden vastgesteld of de gevonden 

effecten ‘de kant op lopen’ zoals wij veronderstellen. Inmiddels 

heeft onder dezelfde 681 scholieren een tweede meting plaatsgevon‑

den, die de grote invloed van de sociale netwerken op de criminali‑

teit van scholieren bevestigt, alsmede de veronderstelde causaliteit.

Hoewel vaak wordt verondersteld dat steun van en veel contact met 

sociale netwerken voor bescherming tegen criminaliteit zorgt, blijkt 

hier dat dit niet altijd het geval is. Een hogere contactfrequentie met 

de kinderen uit de buurt en van school leidt juist tot meer crimineel 

gedrag. Dit wordt veroorzaakt door de hoge prevalentie van crimi‑

naliteit onder Rotterdamse kinderen.

Wij verwachtten dat scholieren die meer betrokken zijn bij deviante 

netwerken, extra beïnvloed worden door het vertoonde criminele 

gedrag. Dit is echter alleen bij het schoolnetwerk het geval. De com‑

binatie van deviantie in het schoolnetwerk en een hoge mate van 

betrokkenheid bij dit netwerk geeft een extra impuls tot criminali‑

teit bij de scholier.

De effecten van de netwerken zijn zeer krachtig, maar ook meer 

gangbare verklaringen voor jeugdcriminaliteit hebben hun waarde. 

Zo blijkt uit het onderzoek dat meer controle door de ouders tot 

minder criminaliteit leidt en meer individualisme juist tot meer 

crimineel gedrag. Wel verklaren deze factoren jeugdcriminaliteit 

veel beperkter (in termen van verklaarde variantie) dan de netwerk‑

theorie doet.

Met de hier gepresenteerde gegevens is aannemelijk gemaakt dat 

de rol van de sociale netwerken van groot belang is. Dat lijkt voor 

de hand te liggen en deze bevinding is in die zin niet opzienbarend. 

Wat nieuw is, is de enorm sterke invloed van vriendjes en vriendin‑

netjes. Algemeen wordt aangenomen dat de ouders, het milieu 

van herkomst en de normen en waarden van de scholier van groot 

belang zijn voor het deviante of criminele gedrag. Uit dit onderzoek 

blijkt nu dat de invloed van al deze factoren samen kleiner is dan het 

effect van de vrienden.

Men kan opmerken dat een verklaring van gedrag die gebaseerd is 

op een verwijzing naar hetzelfde gedrag door anderen, in feite geen 
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verklaring is. Het probleem wordt verschoven van het ene individu 

naar het volgende, in netwerktheoretische termen van ego naar 

alter. Dit lijkt een redelijk argument, maar wie deze positie betrekt, 

gaat voorbij aan het feit dat de overdracht van een bepaald gedrag 

van alter op ego geenszins een automatisme is.22 Bestudering 

van de voorwaarden waaronder deze overdracht van alter op ego 

plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld het aantal criminele vrienden of de 

ondervonden steun, is zodoende relevant. Dit heeft verstrekkende 

consequenties voor de politiële en justitiële aanpak van de jeugd‑

criminaliteit, die momenteel grotendeels gericht is op afzonderlijke 

individuen en zodoende veelal voorbijgaat aan de sociaal‑structu‑

rele determinanten van jeugdcriminaliteit.
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Wie is bevriend met wie?

Over het ontstaan van vriendschappen

B. Völker∗

In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele vraagstellingen en 

bevindingen binnen sociologisch onderzoek over het ontstaan van 

vriendschappen. Het stuk richt zich niet op vriendschappen van 

specifieke groepen, maar wil mogelijkheden bieden voor verge‑

lijkingen met bevindingen over vriendschappen onder ‘extreme’ 

groepen, zoals criminelen, mensen in een inrichting of met een 

verslavings probleem, met vriendschapspatronen van de Neder‑

landse bevolking.

De gedachtevorming over het ontstaan van en het onderzoek naar 

vriendschappen wordt veelal vanuit psychologische redeneringen 

gedaan, waarin de verschillende motivaties en voorkeuren van 

individuen centraal staan. Echter, ook binnen de sociologie is 

onderzoek naar vriendschappen van belang, omdat de mate waarin 

men bevriend is met anderen uit hogere of lagere sociale lagen, als 

indicator voor sociale cohesie ofwel openheid wordt gezien. Een 

samenleving waarin men uitsluitend vriendschappelijke contacten 

met anderen uit dezelfde sociale groep heeft, is gesloten. Daarom is 

de vraag ‘Wie is met wie bevriend?’ een belangrijke onderzoeksvraag 

voor sociologen. Een soortgelijke vraag werd al langer in onderzoek 

naar de sociale samenstelling van huwelijken gesteld. Vriendschap‑

pen zijn om twee redenen vanuit sociologisch perspectief zelfs inte‑

ressanter dan huwelijken. Ten eerste omdat vriendschappen niet 

exclusief zijn, dat wil zeggen, men kan meerdere vrienden hebben 

en de vraag naar het overbruggen van sociale verschillen stelt zich 

iedere keer opnieuw. Ten tweede zijn vriendschappen over het alge‑

meen zwakkere relaties dan huwelijken. Juist zwakke relaties zijn 

echter relaties die van belang zijn voor integratie, omdat ze bruggen 

kunnen vormen naar andere, nieuwe sociale kringen (Granovetter, 

1973). Toch zijn de theorieën over vriendschappen – vooral als het 

gaat om vriendschappen tussen volwassenen – minder uitgewerkt 

dan die over huwelijkspartners en de theorieën over vriendschap‑

pen bij kinderen en adolescenten.
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Naast het verschil tussen vriendschappen en huwelijken met betrek‑

king tot exclusiviteit en sterkte van de binding is ook het ontbreken 

van institutionele inbedding een belangrijk verschil. Vriendschap‑

pen zijn – in tegenstelling tot huwelijken – geenszins verbonden met 

instituties in een samenleving. Bij een huwelijk zijn begin en einde 

institutioneel vastgelegd. Ook indien partners geen huwelijk sluiten 

maar zonder contract samenleven, weten ze toch over het algemeen 

goed wanneer hun relatie is begonnen of werd beëindigd (Allan, 

1979). Het proces waarin vriendschappen ontstaan, veranderen of 

eindigen, wordt vaak door de betrokkenen pas achteraf onderkend 

en is voor derden dikwijls niet zichtbaar.

Hierna worden kort de centrale theoretische gedachten over het ont‑

staan van vriendschappen besproken en enkele empirische studies 

over de vraag ‘Wie is met wie bevriend?’ samengevat. De bijdrage 

eindigt met een schets van vriendschapsnetwerken bij de bevolking 

van Nederland en een vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen 

en vraagstellingen van verder onderzoek.

Hoe ontstaan vriendschappen?

De theorieën die het ontstaan van vriendschappen verklaren, kan 

men onderscheiden naar hun focus op de vraagkant – dit zijn voor 

het merendeel de psychologische theorieën – en theorieën die de 

aanbodkant benadrukken – deze zijn vooral binnen de sociologie 

bekend. Theorieën die zich aan de vraagkant oriënteren, verklaren 

het ontstaan van vriendschappen vanuit de wensen en behoeften 

van individuen. Centraal staan de individuele voorkeuren voor 

bepaalde anderen en die kunnen voor iedereen iets anders liggen. 

Een voorbeeld is de zogenoemde balanstheorie (Heider, 1946), waar 

beredeneerd wordt dat indien persoon A met persoon B is bevriend 

en persoon B met persoon C, ook A en C een vriendschappelijke 

relatie zullen ontwikkelen. Indien dat niet het geval is, is het cogni‑

tieve evenwicht (de balans) van de betrokken actoren bedreigd. In 

een dergelijk geval moeten de relaties worden verbeterd of verbro‑

ken. Merk op dat deze theorie voor netwerkonderzoek belangrijk is, 

* Prof. dr. Beate Völker is als bijzonder hoogleraar Sociologische determinanten van pro
sociaal gedrag verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit 
Utrecht.
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omdat ze voorspellen kan hoe triades – de kleinst mogelijke netwer‑

ken – zich zullen ontwikkelen.

De balanstheorie gaat verder ervan uit dat sterke bindingen vooral 

bestaan tussen personen die op elkaar lijken (Granovetter, 1973, 

p. 1362). Dit similariteitsprincipe is wellicht de meest fundamen‑

tele aanname over het ontstaan van vriendschappen. Mensen 

prefereren contacten met anderen die in een belangrijk opzicht op 

hen lijken. Het beginsel van ‘birds of a feather flock together’ ligt 

aan veel  theoretische uitwerkingen ten grondslag. In de literatuur 

wordt dit ook verwoord in de ‘like me’‑hypothese (Laumann, 1966). 

Bij de nadruk van gelijkheid gaat het binnen het psychologische 

onderzoek gewoonlijk om gelijkheid van attitudes of meningen, 

maar binnen de sociologie heeft men ook laten zien dat gelijkheid in 

belangrijke sociaaldemografische kenmerken al voldoende is voor 

het voorspellen van vriendschappen (en trouwens vaak samengaat 

met gelijkheid in attitudes, houdingen enzovoort). Belangrijke ken‑

merken zijn dan bijvoorbeeld leeftijd, sekse, opleiding of etniciteit.

Het similariteitsbeginsel wordt tevens in de verschillende discipli‑

nes, psychologie en sociologie, gehanteerd, maar de argumenten 

waarom relaties zo vaak onder gelijke anderen ontstaan, zijn 

verschillend. Binnen de psychologie wordt ervan uitgegaan dat pre‑

ferenties voor gelijke anderen groter zijn. Binnen de sociologie daar‑

entegen wordt meer gekeken naar de ontmoetingskansen van gelijke 

interactiepartners. Sociale settings zijn meestal voorgestructureerd, 

dat wil zeggen dat men bepaalde soorten anderen in een setting 

meer tegenkomt dan anderen. Gaat men naar een voetbalclub, dan 

zal men daar bijvoorbeeld niet zoveel schaak spelers ontmoeten. 

Binnen de sociologische theorieën die gericht zijn op de ‘aanbod‑

kant’, wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden die individuen 

hebben voor vriendschappelijke contacten. Hier gaat men dus min 

of meer ervan uit dat iedereen dezelfde doelen nastreeft, maar 

dat de middelen om deze te realiseren tussen mensen verschillen. 

Vervolgens wordt gekeken wat het aanbod aan potentiële vrienden 

in iemands omgeving is. Dit aanbod wordt bepaald door de sociale 

samenstelling van de settings waarin men zich begeeft, bijvoorbeeld 

de sociale samenstelling van de werkplek, de woonbuurt of de voet‑

balclub. Indien men bijvoorbeeld in de settings waarin men in het 

dagelijkse leven terechtkomt, steeds maar weer muzikanten treft, is 

de kans dat men met een muzikant bevriend raakt, boventoevallig 

groter dan een vriendschap met iemand met een ander beroep. Merk 
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op, de veronderstelling is dat de individuele voorkeuren voor al dan 

niet muzikanten er hier niet zoveel toe doen. De sociale samen‑

stelling van settings en de invloed daarvan gaan deels buiten een 

 individu om. Peter Blau heeft dit in zijn beroemde oneliner samen‑

gevat: ‘You cannot marry an Eskimo if no Eskimo is around’ (zie 

Blau, 1987). Dit geldt uiteraard niet alleen voor huwelijkspartners, 

maar ook voor andere soorten contacten. Naast Blau zijn ook Feld 

(1982) en McPherson, Smith Lovin e.a. (2006; zie ook Mollenhorst, 

Völker e.a., 2008a, 2008b) belangrijke onderzoekers die het belang 

van gelegenheden bestuderen en de impact van de aanbodkant 

meer of minder expliciet groter achten dan die van de vraagkant.

Enkele empirische bevindingen

Hoewel er veel onderzoek gedaan wordt naar het belang van 

vrienden onder kinderen of adolescenten, zijn er maar weinig 

sociologische studies die zich richten op vriendschappen onder vol‑

wassenen, en de kennis daarover is lang niet zo systematisch als bij 

de studie van partnerschappen. Binnen de sociologie is de aandacht 

voor het onderwerp groeiende, vooral in vergelijking met partner‑

schappen of familiecontacten.

Met betrekking tot de beschrijving van vriendschappen en de 

verdeling van vrienden over de populatie blijkt dat vriendschappen 

duidelijk ongelijk verdeeld zijn binnen verschillende bevolkings‑

groepen. Vooral leeftijd/levensfase, etniciteit en opleiding spelen 

hierbij een rol. Ouderen hebben minder vrienden dan jongeren, 

vooral oudere mannen zijn relatief sociaal geïsoleerd. Mensen 

die getrouwd zijn, hebben over het algemeen minder vrienden 

dan mensen zonder huwelijkspartner. Vooral gehuwde vrouwen 

met kleine kinderen (onder drie jaar) noemen bijzonder weinig 

vrienden, het aantal vrienden stijgt weer iets indien de kinderen 

groter worden. In Amerikaans onderzoek is verder gebleken dat 

de vriendschapsnetwerken van zwarten kleiner zijn dan die van 

blanken (Marsden, 1987). Ook is het zo dat mensen met een betere 

opleiding en meer financiële hulpbronnen ook meer vrienden heb‑

ben. Armoede heeft ook een netwerkdimensie.

De ‘like me’‑hypothese is goed bevestigd. Vriendschappen ontstaan 

zeer vaak tussen mensen die op elkaar lijken, en dan wel met betrek‑

king tot basale demografische kenmerken. Wat dat betreft lijken 
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vriendschappen zeer op huwelijken, met een interessante uitzon‑

dering: vriendschappen zijn ook gelijk met betrekking tot sekse. 

Vriendschappen tussen mannen en vrouwen (ook tussen jongens 

en meisjes binnen scholen) zijn vaak instabiel en komen niet vaak 

voor (zie Kalmijn, 2002). Dit wordt deels verklaard door de ontbre‑

kende sociale acceptatie van dergelijke vriendschappen en door 

de gedachte dat bestaande partnerschappen door cross seksuele 

vriendschappen onder druk komen te staan. Met betrekking tot de 

gelijkheid van leeftijd wijzen de bevindingen erop dat de meeste 

vrienden maar een tot twee jaar jonger of ouder zijn. Met toe‑

nemende leeftijd wordt dit verschil wel wat groter, maar de tendens 

dat vrienden om en nabij dezelfde leeftijd hebben, blijft bestaan. 

Tussen generaties zijn er zo goed als geen vriendschappen.

Wat vriendschappen tussen leden van verschillende sociale klassen 

betreft, laten resultaten van empirische studies zien dat vooral 

leden van hogere sociale klassen meer selectief zijn in de keuze 

van hun vrienden dan de leden van lagere sociale klassen (Chan 

en Goldthorpe, 2004). Binnen arbeiderskringen worden trouwens 

familieleden ook vaker als vrienden genoemd (Allan, 1977).

Met betrekking tot etniciteit en godsdienst is ook hier gevonden dat 

gelijkheid tussen deze kenmerken bij vrienden een grote rol speelt 

(Marsden, 1987). Esser (1990) heeft laten zien dat vriendschapsnet‑

werken tussen Turkse en Joegoslavische immigranten in Duitsland 

bijna volledig homogeen met betrekking tot etniciteit zijn en dat 

dit zelfs ook in de tweede generatie migranten het geval is. Andere 

studies lieten zien dat er interessante verschillen tussen groepen 

zijn: vooral zwarten en joden hebben (in de Verenigde Staten in de 

jaren zeventig) de duidelijkste tendens om zich volledig van andere 

sociale kringen af te sluiten of, anders gezegd: ze worden door deze 

andere kringen gemeden (zie bijvoorbeeld Verbrugge, 1977).

De verschillende dimensies van sociale gelijkheid tussen vrienden 

en de verschillen daarin reflecteren de sociale structuur, oftewel de 

mate waarin sociale cirkels elkaar kruisen: ‘die Kreuzung sozialer 

Kreise’ (Simmel, 1908). Indien meer leden van bepaalde sociale 

groepen uitsluitend met elkaar omgaan, overlappen verschillende 

sociale cirkels elkaar des te minder. Binnen de literatuur (over 

netwerken, maar ook binnen andere soorten literatuur) wordt ervan 

uitgegaan dat de kruising van sociale kringen – dus meer diversiteit 

in hele netwerken, maar ook in vriendschapsnetwerken – samen‑
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gaat met meer tolerantie en de demping van sociale conflicten.1 

Inderdaad gaat diversiteit in vriendschapsnetwerken vaak samen 

met meer open mindedness en tolerantie voor anderen. Bindingen 

met anderen die niet op elkaar lijken, zijn – net zoals zwakke bindin‑

gen – bruggen tot andere sociale cirkels. Ze worden dan ook bridging 

social capital genoemd, in tegenstelling tot bonding social capital, 

dat refereert aan bindingen met gelijken. Beide soorten sociaal 

kapitaal zijn nodig voor een functionerende gemeenschap. Indien 

er alleen maar bonding sociaal kapitaal bestaat, valt de samenleving 

uit elkaar in onderbonden netwerken, die echter ieder afzonderlijk 

zeer hecht zijn. Dit is in een sterk gesegregeerde samenleving het 

geval, waar verschillende groepen dan ook vijandig tegenover elkaar 

staan. Indien er echter voornamelijk bruggen tussen verschillende 

sociale kringen bestaan en geen bindingen onder gelijken, ontbreekt 

het aan sociale steun en bevestiging van de eigen identiteit in de 

gemeenschap. Het is daarom een taak voor beleid het ontstaan van 

dergelijke ‘bruggen’ te ondersteunen, bijvoorbeeld door ontmoe‑

tingsplaatsen te creëren die verschillende doelgroepen aantrekken.

Met betrekking tot het gelegenheidsprincipe zijn er enkele studies 

die laten zien dat settings, ontmoetingsplekken, een duidelijke 

invloed hebben op het type relatie dat eruit voortkomt. Tabel 1 laat 

zien uit welke sociale settings Nederlanders hun vrienden ‘rekru‑

teren’. De odds ratio geeft aan hoeveel malen groter de kans op 

vriendschap in een bepaalde setting is in vergelijking met de andere 

settings. Zo vindt men zijn vrienden vooral binnen de opleiding en 

binnen een geloofsgemeenschap. Er zijn maar weinig mensen lid 

van een geloofsgemeenschap, maar als men actief lid is, is de kans 

groot dat degenen die men ontmoet, vrienden worden. Werk leidt in 

veel mindere mate tot vriendschap, net zoals familie en uitgaans‑

gelegenheden. De laatste bevinding is vooral interessant in het licht 

met het verschil in huwelijken: huwelijkspartners in Nederland 

worden namelijk juist wel relatief vaak in een uitgaansgelegenheid 

ontmoet. De bevinding dat men ook via andere vrienden vaak een 

vriendschap kan sluiten, is een bevestiging van de balanstheorie – 

vrienden van vrienden worden vrienden.

1 Deze bevinding is recentelijk weer actueel: nieuw onderzoek door Putnam (2007) 
en Lancee en Dronkers (2008) komt tot de conclusie dat diversiteit, vooral etnische 
diversiteit, in de omgeving tot minder vertrouwen en participatie leidt. Mensen trekken 
zich terug in hun schulp en vertrouwen zelfs anderen met gelijke kenmerken minder 
dan voorheen. 
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Tabel 1: Kansen op vriendschap in verschillende settings

Odds % vrienden binnen alle relaties in deze setting (N)

Opleiding 9.8 78.2 (308)

Club/vereniging 6.2 69.4 (369)

Werk 3.2 15.2 (1802)

Familie 1.8 8.7 (1168)

Andere vrienden 6.2 70.0 (287)

Buren 1.5 37.4 (680)

Uitgaansgelegenheid 2.2 46.9 (196)

Kerk 9.8 80.0 (68)

Resultaten zijn afkomstig van ‘Survey of the Social Networks of the Dutch’, SSND 
(N=1007; Völker en Flap, 2002; Molenhorst, Völker e.a. 2008a, 2008b).

Meten van vriendschapsnetwerken

In veel studies heeft men tot voor kort nog de respondenten recht‑

streeks naar het aantal vrienden gevraagd. Vergelijkende studies 

hebben echter laten zien dat er behoorlijke verschillen in het aantal 

vrienden tussen verschillende landen zijn, en dat het onduidelijk 

blijft of er daadwerkelijk minder contact is of de inhoud van vriend‑

schappen verschilt tussen landen (Fischer en Oliker, 1983). Vooral 

mensen uit de Verenigde Staten en Italië noemen relatief veel vrien‑

den, mensen uit Hongarije bijzonder weinig. Nederland neemt in dit 

soort onderzoek een middenpositie in (Utasi, 1990). Mede op basis 

van deze bevindingen wordt thans niet meer direct naar vriend‑

schappen gevraagd, maar naar bepaalde activiteiten die men met 

anderen onderneemt.

Een inmiddels klassieke vraag die naast andere netwerkleden ook 

veel vrienden in kaart brengt, is de vraag naar het zogenoemde 

‘core’ netwerk: ‘Met wie heb je de laatste zes maanden over belang‑

rijke persoonlijke dingen gepraat?’ Respondenten mogen dan tot vijf 

personen noemen. Vervolgens wordt naar de kenmerken van deze 

personen gevraagd en ook naar hun onderlinge contacten. Deze 

vraag leidt tot betrouwbaardere en beter te vergelijken resultaten 

dan de vraag naar het aantal vrienden (zie bijvoorbeeld Bruckner 

en Knaupp, 1993). Binnen de sociale netwerkanalyse is deze aanpak 

bekend als ‘egogecentreerd’ onderzoek – netwerken worden via een 

centrale persoon, ego, in kaart gebracht.
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Een andere aanpak is het onderzoeken van complete netwerken: in 

dergelijke studies worden alle leden van een bepaalde setting naar 

hun contacten met andere leden ondervraagd. De vragen die de 

respondenten beantwoorden, zijn vergelijkbaar, maar de analyse‑

methoden verschillen aanzienlijk. Bij egogecentreerde netwerken, 

waar alle informatie over het netwerk afkomstig is van één persoon 

(ego), wordt in de analyse vervolgens gekeken welke soorten activi‑

teiten men met welk netwerklid onderneemt, in hoeveel hoedanig‑

heden hij of zij met anderen omgaat (bijvoorbeeld hoeveel soorten 

steun men aan elkaar verleent, en of men ook voor de gezelligheid 

met elkaar omgaat), hoe intensief en lokaal verspreid de relaties 

zijn, en hoe groot het resulterende netwerk is. In onderzoek naar 

complete netwerken worden daarnaast ook structurele parameters 

geanalyseerd, zoals de dichtheid van het netwerk, dit is de mate 

waarin alle netwerkleden elkaar kennen, respectievelijk met elkaar 

bevriend zijn, met elkaar optrekken, handel met elkaar drijven 

enzovoort. Als ieder netwerklid alle andere netwerkleden kent, dan 

is het netwerk ‘dicht’. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin een 

persoon een spilfunctie heeft (dit wordt betweenness of autonomy 

genoemd), dat wil zeggen hoeveel informatie er via deze persoon 

loopt, en naar de mate waarin verschillende netwerkleden structu‑

reel equivalent zijn, dat wil zeggen dat zij soortgelijke relaties met 

dezelfde anderen hebben (Wasserman en Faust, 1994). Onderzoek 

naar complete netwerken wordt gebruikt om hele afdelingen of 

schoolklassen in kaart te brengen, onderzoek naar egogecentreerde 

netwerken is de laatste jaren vaak een onderdeel van surveyonder‑

zoek over uiteenlopende onderwerpen, wanneer men rekening wil 

houden met iemands sociale inbedding.

Vriendschappen in Nederland

Er is hiervoor al geschreven dat vriendschappen tussen mensen die 

in Nederland wonen, relatief vaak in opleidingen worden gesloten. 

Andere kenmerken van vriendschappen in Nederland zijn: mensen 

die in Nederland wonen, hebben gemiddeld vier vrienden die ze 

sinds rond zestien jaar kennen. Men ziet zijn vrienden ongeveer 

twee keer per maand. De relatie met vrienden is bijna even intensief 

als die met huwelijkspartners, soms heeft men in zijn vrienden zelfs 

meer vertrouwen dan in zijn partner. De inhoud van vriendschap‑
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pen is tamelijk divers, maar duidelijk gericht op het privéleven. Zo 

wordt er niet vaak met vrienden gepraat over werk en problemen die 

aan werk zijn gerelateerd. Trouwens, ook met buren wordt zo goed 

als niet over het werk gepraat. Dit duidt op een scheiding tussen 

werk en privé bij de Nederlandse bevolking. Verder is het belangrijk 

om te vermelden dat vriendschappen opmerkelijk lokaal gericht 

zijn: meer dan de helft van alle vrienden leeft binnen een straal van 

een kilometer bij de respondent vandaan. Vriendschappen zijn ver‑

der homogeen naar etniciteit, opleiding, sekse en leeftijd – bij meer 

dan 70 procent van alle vrienden is het verschil in leeftijd minder 

dan vijf jaar.

In de openbare opinie wordt er vaak van uitgegaan dat nieuwe 

media, zoals internet, een beduidend effect hebben voor vriend‑

schappen. In ons onderzoek, naar de netwerken van de Nederlan‑

ders, de ‘Survey of the Social Networks of the Dutch SSND’ (2000 

en 2007) is ook gevraagd of men de netwerkleden via internet heeft 

leren kennen en of men ook via internet met ze contact houdt. 

Slechts 0,3 procent van alle respondenten heeft elkaar via internet 

leren kennen en slechts 0,4 procent noemt ‘chatten’ als belangrijke 

ontmoetingsplaats. Op basis daarvan kunnen we concluderen dat 

het belang van nieuwe media voor de bevolking als geheel op dit 

moment nog niet zo groot is. Dit neemt uiteraard niet weg dat bin‑

nen sommige groepen, bijvoorbeeld scholieren, de betekenis van 

deze media veel groter kan zijn. Onze survey is echter een survey 

onder de bevolking vanaf achttien jaar en ouder. Met een verdere 

ontwikkeling van deze technologie, bijvoorbeeld het verbeteren van 

webcamtechnologie, kan men verwachten dat internet de komende 

jaren nog aan belang toeneemt.

Tot slot: een aantal open vragen

Het onderzoek dat er is, bestudeert vriendschappen meestal als een 

dyade, of als aggregaat van een variërend aantal vrienden, maar niet 

als afzonderlijke relaties binnen een netwerk. De mogelijkheden die 

netwerkonderzoek biedt – het vergelijken van meerdere relaties bin‑

nen een netwerk die genest zijn in individuen – worden dus bij het 

onderzoek naar vriendschappen niet benut. Heeft bijvoorbeeld een 

eerdere, vroegere vriendschap consequenties voor een latere? Het 

zou verder wenselijk zijn als toekomstig onderzoek zich meer zou 
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richten op de ‘kruising van sociale cirkels’, om scheidslijnen in de 

Nederlandse samenleving beter in kaart te brengen en te monitoren. 

Veel van de studies die er zijn, richten zich op de Verenigde Staten en 

zijn verouderd.

Er is verder niet zoveel bekend over hoe vriendschappen zich over de 

levensloop heen ontwikkelen, en van welke condities deze ontwik‑

keling afhangt. Welke sociale en institutionele structuren bevorde‑

ren het sluiten van vriendschappen, welke juist niet? Ook is er tot 

dusver geen studie die het relatieve effect van settings (aanbod) en 

van voorkeuren (vraag) op vriendschappen laat zien. Een andere 

belangrijke vraag is die naar de condities waaronder vriendschap‑

pen beëindigd worden. Ook weten we niet wat het betekent weinig of 

geen vrienden te hebben. Er wordt over het algemeen verondersteld 

dat het hebben van meer vrienden beter is voor individueel welzijn, 

echter, het is maar de vraag of deze veronderstelling klopt.
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Summaries

Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published eight 

times a year by the Research and Documentation Centre of the 

Dutch Ministry of Justice in cooperation with Boom Juridische 

uitgevers. Each issue focuses on a central theme related to 

judicial policy. The section Summaries contains abstracts of the 

internationally most relevant articles of each issue. The central 

theme of this issue (nr. 5, 2008) is Social network analysis.

Theory and characteristics of social network analysis; implications 
for the combat of crime and terrorism
R.C. van der Hulst

More safety is needed in our society. This need is reflected in the 

recent policy plans of the Dutch government launching a boost in 

the combat of fraud, human trafficking, financial‑economic and 

other capital crimes (including ideologically motivated crimes and 

terrorism). Increased knowledge and insights about the functioning 

of criminal networks (strengths and weaknesses) are the corner 

stones to improve preventive and intervention measures. This calls 

for innovative methods, research and instruments that reveal the 

opportunity structures and mechanisms behind criminal behavior. 

Social network analysis (SNA) can be considered a promising 

perspective to provide key information about the functioning 

of criminal networks and key players. Given that the concept of 

network analysis is more and more of topical interest to Dutch 

policymakers and law enforcement, the questions that are central 

in this paper are: what is social network analysis, what is the 

underlying theory, and what kind of information is generated that 

allows to get to more grips on criminal phenomena?

Network analysis as a perspective on organised crime
P. Van Calster

This contribution deals with the assumptions underlying network 

research into organized crime. It argues these underlying 

assumptions are steeped in system theory and cognitivism. 

Therefore, network studies of organised crime often seem to 

focus almost exclusively on its functionality and rationality. This 

view holds that success in crime depends on the roles and tasks 
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people assume. Researchers are seldom interested in everyday, 

informal elements and events such as coincidental encounters 

that may occur in everyday life, or personal relationships which 

have no direct connection with criminal activities. By discussing 

this system‑based perspective on organised crime, this paper 

illustrates the usefulness of an interaction‑based perspective.

Traces in the network; network profiling as part of cold case 
research
M. Spreen and Th. Vermeulen

Social network analysis methods can be useful for cold case 

research of the police. The purpose of these methods is to 

disentangle the web of relations among the victim. This is done 

by detecting those persons who occupy network positions that 

are likely to yield new information; and by detecting relational, 

forensic and situational issues among network members, which 

can be understood in terms of risk behaviors. The network profiling 

method as applied in cold cases of the Cold Case Team Amsterdam/

Amstelland, Gooi & Vechtstreek and Flevoland is discussed and 

illustrated by some examples. The method can be viewed as a 

synergy of police and forensic psychiatric expertise.

Social network analysis in Dutch forensic psychiatry
L. Pomp and S. Bogaerts

The FSNA is an instrument to estimate the relationship between 

personal networks of forensic psychiatric patients and the risk (and 

severity) of recidivism. The FSNA method considers the specific 

social, cultural and relational circumstances of each individual 

patient, and defines both negative and positive influences on future 

behavior. In our view, it is important to pay attention to contextual 

and environmental factors and underlying mechanism, when future 

violence behavior has to predict. Furthermore, the FSNA method 

can be important in managing risk (monitoring, supervision, victim 

safety planning, treatment and management).

Who is bullying who? A network perspective of bullying
D.R. Veenstra, G. Huitsing, J.K. Dijkstra and S. Lindenberg

Bullying in school classes was investigated using social network 

data. This paper contains three sections. In the first section the 

dyadic relation between bullies and victims was investigated. 
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The findings revealed that bullies are rejected by those for whom 

they are a potential threat, and that bullies generally choose their 

victims so as to minimize loss of affection. In the second section the 

impact of the class context on the effect of bullying on acceptance 

was examined. The findings demonstrated that the negative impact 

of individual bullying on peer acceptance was weakened if bullying 

occurs by popular adolescents. In the third part a social network 

analysis of a school class was presented. The findings suggested 

that in‑group and out‑group effects are important in explaining the 

group process of bullying, especially when bullies are popular and 

support each other. The social network perspective might provide 

valuable information for teachers on bullying, because it can inform 

teachers about dyadic and group processes in their classroom.

The impact of five different social networks on youth crime
J. Broekhuizen, F.M.H.M. Driessen and B. Völker

In this article the influence of five different social networks of 

children on their criminal behavior is examined: the network of 

kids at school, of friends in the neigborhood, of siblings (of similar 

young age), of friends at the sports club, and of the peers in a group 

or gang. How strong is the influence of each network of friends 

on the criminality of the children, and which characteristics of 

these networks affect their criminality? As could be expected, 

results show that children with deviant friends undertake criminal 

activities far more often. The sheer presence of one or several 

deviant examples seems to be a more critical factor than the degree 

of involvement in these deviant groups. The effects of deviancy in 

the networks of friends do not disappear if the effects of resources, 

attachment to the parents, (cultural) beliefs and capacities are 

taken into account. This supports the view that we are dealing with 

independent effects of these five social networks.

Who is who’s friend? Sociological theories and empirical studies 
on the origin of friendships
B. Völker

Arguments and empirical research results are discussed on who 

becomes a friend of who, a research question which touches 

upon social openness and closure. Perspectives on the evolution 

of friendships are different between psychology and sociology. 

Psychology focuses on demand side theories, while sociology 
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employs supply side arguments. Both views acknowledge the 

importance of similarity in friendship ties, but for different reasons. 

While psychologists explain similarity by individual preferences for 

similar others, sociologists explain that phenomenon by structural 

constraints in the opportunity of meeting others. Empirical 

findings are reviewed and results from primary data from a national 

representative survey are presented. There are important social 

demographic differences in the distribution of friendship. Married 

and older people have least friends. Friendships occur remarkably 

often among similar persons. Higher educated people are even 

more selective in their friends than lower educated ones. The article 

concludes with directions for future research.
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Internetsites

De volgende internetsites hebben betrekking op het thema van 

dit nummer van Justitiële verkenningen. De informatie is ook te 

raadplegen op de website van het WODC, www.wodc.nl, via de 

buttons ‘publicaties’en ‘Justitiële verkenningen’.

http://gammasteunpunt.nl/netwerken/index.

php?chapter=Sociale_netwerken

Sociale netwerkanalyse voor beginners. Het gammasteunpunt 

maakt deel uit van de Rijksuniversiteit Groningen en is gericht op 

scholieren die willen gaan studeren. Er staat een duidelijke hand‑

leiding op voor sociale netwerkanalyse. 

www.analytictech.com/networks/Default.htm

Link naar een vrij toegankelijke Engelstalige webcursus sociale 

netwerkanalyse.

www.insna.org

INSNA is de beroepsorganisatie voor onderzoekers die geïnteres‑

seerd zijn in sociale netwerkanalyse. De website omvat onder meer 

een uitgebreide bibliografie van gepubliceerde network-related 

documenten, informatie over netwerkconferenties en over gespe‑

cialiseerde software, een index van relevante websites en universi‑

teiten waar methoden van netwerkonderzoek worden onderwezen.

www.vanmesdag.nl/index.php?id=1780

FPC Dr. S. van Mesdag is een groot forensisch psychiatrisch 

centrum te Groningen, dat plaats biedt aan ruim 200 tbs‑patiënten. 

Informatie over forensisch sociaal netwerkonderzoek dat binnen de 

kliniek plaatsvindt en daarbuiten, in de directe omgeving van (ex‑)

patiënten.

http://intl-euc.sagepub.com/cgi/content/refs/4/4/357

Link naar artikel van NSCR‑onderzoekers dr. Frank Weerman en 

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld:  Birds of different feathers; school 

networks of serious delinquent, minor delinquent and non-delinquent 

boys and girls, verschenen in: European Journal of Criminology 

2007, Vol. 4, Nr. 4, 357‑383.
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http://orgnet.com/

Website van particulier Amerikaans onderzoeksbureau, opgericht 

door onderzoeker en zakenman Valdis Krebs. Netwerkonderzoek op 

tal van terreinen, zoals organisaties en bedrijven, lokale gemeen‑

schappen, politieke besluitvorming. Daarnaast veel onderzoek naar 

terroristische netwerken. Er is onder meer een sociale netwerkana‑

lyse te vinden van de aanslagen van 11 september 2001.
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Congresagenda

17-18 juli

International Crime Science 

Conference

20-25 juli

Crime and Criminology: 

 research and action

26-28 augustus

The 9th National Conference 

on Child Sexual Abuse and 

Exploitation Prevention

2-5 september

European Society of 

Criminology annual conference

18 september

Symposium mensenhandel

18-19 september

Treatment of sexual offenders in 

the community

23-25 september

SCAN‑basiscursus: leugen‑

detectie in schriftelijke 

verklaringen

24-26 september

Policing in Central and Eastern 

Europe

25 september

Aansprakelijkheidsgrenzen 

strafrecht

26 september

Toezicht en compliance

26-27 september

Intelligence failures and cul‑

tural misperceptions: Asia, 1945 

till the present

16 oktober

De politieopleiding: op weg naar 

Bologna?

21-24 oktober

EFCAP Congres

30 oktober

Seminar sociale netwerkanalyse

5 november

Radicalism and terrorism in 

societies, how can we learn?

19 november

Beheren van de publieke ruimte

20 november

Visuele communicatie voor 

juristen

25 november

Basiscursus Algemeen 

Jeugd(beschermings)recht

26-28 november

Criminology: linking theory, 

policy and practice

27 november

Symposium mensenhandel

10-12 december

Rechtshistorisch congres 2008

Hierna volgen beschrijvingen 

van deze congressen.



128 Justitiële verkenningen, jrg. 34, nr. 5, 2008

International Crime Science Conference
Science, crime and security: creating sustainable partnerships. 

Jacqui Smith, the Home Secretary, will be opening the second 

International Crime Science Conference on 17 July in the start 

of a program which promises to bring together senior security 

and crime reduction practitioners, policy‑makers, technologists, 

and leading academics, all developing the latest techniques, 

technologies and strategies for increasing security and reducing 

crime at a local, national and international level. This year the 

conference will concentrate on the prevention, disruption and 

detection of terrorism, organised crime, crime and anti‑social 

behavior. Technologies and methodologies from the fields of 

biometrics, forensic science, surveillance, and crime science will 

be explored with planned plenary sessions on topics including data 

forensics and bio‑chemical threats.

Datum: 17 en 18 juli 2008

Locatie: Marriott Convention Center in New Orleans

Informatie en aanmelding: www.nationalcac.org

Crime and Criminology: research and action
The general theme of the congress will be developed within three 

significant areas of the current state of crime and its control in the 

main regions of the world. Subjects will be transnational crime, 

urban crime, victims and criminal justice. Keynote speakers will 

be David Garland, Marc Groenhuijsen, Yutaka Harada and many 

others. For more information please visit the website.

Datum: 20‑25 juli 2008

Locatie: Universiteit van Barcelona

Informatie en aanmelding: www.worldcongresscriminology.com

The 9th National Conference on Child Sexual Abuse and 
 Exploitation Prevention
The National Children’s Advocacy Center will host the 9th National 

Conference on Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention at 

the Marriott Convention Center in New Orleans, Louisiana. Keynote 

speakers will be John Stirling, MD Center for Child Protection, 

J. Robert Flores, JD Administrator, Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention, and Kevin O’Connor, JD Associate 

Attorney General, U.S. Department of Justice, Washington, DC. For 

workshop subjects please see the website.
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Datum: 26‑28 augustus 2008

Locatie: Marriott Convention Center in New Orleans

Informatie en aanmelding: www.nationalcac.org

European Society of Criminology annual conference
This event will build upon and extend the now established tradition 

of the European Society of Criminology in stimulating and focus‑

ing cooperation and exchange among scholars throughout – and 

beyond – Europe. The central theme this year is ‘Criminology in the 

public sphere’. More information on the website.

Datum: 2‑5 september 2008

Locatie: University of Edinburgh, 11 Buccleuch Place, Edinburgh

Informatie en aanmelding: www.lifelong.ed.ac.uk/eurocrim2008/

index.htm

Symposium mensenhandel
Het symposium bestaat uit twee verschillende bijeenkomsten, die 

erop zijn gericht de kennis over mensenhandel te vergroten bij pro‑

fessionals die te maken kunnen krijgen met mogelijke slachtoffers 

en daders van mensenhandel. Er wordt ingegaan op de tactieken die 

mensenhandelaars gebruiken, zodat deelnemers weten op welke 

signalen ze alert moeten zijn. Er is voorts aandacht voor methoden 

van preventie en effectieve voorlichting. Ook de vraag hoe mensen‑

handelaren kunnen worden opgespoord en vervolgd, komt aan de 

orde. Deelnemers horen hoe en waarom slachtoffers in de macht van 

‘loverboys’ en mensenhandelaren geraken, hoe zij als professional 

met slachtoffers in gesprek treden, hoe ze omgaan met stigma’s en 

taboes rond prostitutie, en welke handelingsmogelijkheden ze heb‑

ben. Een tweede mogelijkheid om meer over dit onderwerp te horen, 

is op 27 november in de masterclass over ketensamenwerking bij 

de bestrijding van mensenhandel. Op beide bijeenkomsten worden 

deelnemers actief bij het programma betrokken en krijgen zij volop 

gelegenheid ervaringen uit te wisselen. Sprekers zijn Marcia Al‑

brecht van de Stichting Tegen Vrouwenhandel en Henk Werson, die 

verbonden is aan het expertisebureau Mensenhandel en Mensen‑

smokkel bij de nationale recherche en aan de Politieacademie.

Datum: 18 september 2008

Locatie: Aristo Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl
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Treatment of sexual offenders in the community
Centraal op dit tweedaagse congres staat de behandeling van sek‑

suele delinquenten in de samenleving. Het congres is georganiseerd 

ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in België van een gespe‑

cialiseerd netwerk voor de poliklinische patiëntbehandeling van 

seksuele delinquenten. Hierin werken drie centra samen: UFC in 

Vlaanderen, CABINE voor de regio Brussel en UPPL voor Wallonië. 

Sprekers zijn onder andere: Stefan Bogaerts, Peer Briken en André 

Ciavaldini. Zie voor verdere informatie de website van het congres.

Datum: 18‑19 september 2008

Locatie: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B‑1050 Brussel

Informatie en aanmelding: www.congress2008.be

SCAN‑basiscursus: leugendetectie in schriftelijke verklaringen
Het Centrum voor Politiestudies organiseert deze driedaagse ge‑

specialiseerde cursus voor de zesde keer in samenwerking met de 

Oost‑Vlaamse Politieacademie, OPAC. De cursus wordt gedoceerd 

door de ontwerper zelf, de Amerikaanse psycholoog, criminoloog 

en polygrafist, Avinoam Sapir. De methode, waarvan een uitvoerige 

beschrijving werd opgenomen in het Politiejournaal, nummer 5 van 

juni 2003, staat op het programma van de cursus verhoortechnie‑

ken van de FBI Academy in Quantico, de Royal Canadian Mounted 

 Police Academy in Ottawa en de Nationale Rechercheschool te Brus‑

sel. Avinoam SAPIR geeft colleges in talrijke politiescholen, onder 

andere New Scotland Yard.

Datum: 23‑25 september 2008

Locatie: Oost‑Vlaamse Politieacademie (OPAC), Sprendonkstraat 5 

(havennummer 4230A), Gent‑Desteldonk, België

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en nathalie.roegiers@

ugent.be

Policing in Central and Eastern Europe
This is the Seventh Biennial International Conference ‘Policing 

in Central and Eastern Europe’: Social Control in Contemporary 

Society – Practice and Research to be held in Ljubljana, Slovenia. 

Datum: 24‑26 september 2008

Locatie: University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and 

Security, Ljubljana, Slovenia

Informatie en aanmelding: www.fvv.uni‑mb.si/conf2008/index.html 

en Gorazd.Mesko@fvv.uni‑mb.si
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Aansprakelijkheidsgrenzen strafrecht
De laatste jaren zijn de grenzen van de aansprakelijkheid in het 

strafrecht sterk aan het schuiven. Ook de afgrenzing tussen de straf‑

bare poging en voorbereidingsdelicten staat onder druk. Ten slotte 

is de introductie van de Wet op de terroristische misdrijven van gro‑

te betekenis voor het opsporingsonderzoek, maar ook voor de vraag 

in welke fase al aansprakelijkheid kan ontstaan. Rechtspraak van 

de Hoge Raad is niet altijd duidelijk en wetgeving is onderling niet 

altijd helder af te bakenen. Deze masterclass verkent de grenzen van 

de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de nieuwste rechtspraak en 

wetgeving. Zij staat stil bij opvattingen over het karakter van opzet, 

het begrip aanmerkelijke kans, de grens tussen opzet en roekeloos‑

heid, voorzienbaarheid, verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid. De 

masterclass biedt vooral handvatten voor het voeren van verweren 

en een toereikende rechterlijke respons. De verdieping vindt plaats 

met afgesloten en geanonimiseerde dossiers, met als leidraad de 

vraag naar de ruimte in de huidige rechtsontwikkeling voor verwe‑

ren. De dag wordt afgesloten met veel praktische tips. De docenten 

zijn Rinus Otte, vice‑president van het Gerechtshof Amsterdam 

en Alwin van Dijk. Beiden hebben regelmatig over aansprakelijk‑

heid in het strafrecht gepubliceerd en verzorgen vanaf 2000 op dit 

onderwerp diepgaande bijscholing voor de zittende en de staande 

magistratuur.

Datum: 25 september 2008

Locatie: Hotel Den Haag Nootdorp

Informatie en aanmelding: www.sdu.nl/klanten/opleidingen/ 

bijeenkomsten/Q2261.jsp

Toezicht en compliance
Discussiemiddag over themanummer van TvC. Nadere informatie 

op de website.

Datum: 26 september 2008

Locatie: WODC, Den Haag

Informatie en aanmelding: www.criminologie.nl

Intelligence failures and cultural misperceptions: Asia, 1945 till the 
present
The wars in Iraq and Afghanistan have clearly shown the 

shortcomings of intelligence collection and analysis on the part of 

the United States and its allies. Quite a few of these shortcomings 
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are the result of cultural misperceptions. For western intelligence 

agencies, Asia is a continent they often find difficult to understand, 

with in many cases serious consequences. Presentations at this 

conference will discuss the following topics, among others: 

counterinsurgency and counterterrorism campaigns in Asia during 

the Cold War, western perceptions of particular countries in the 

region and their influence on intelligence operations, and the 

limitations of intelligence in the War on Terror in Afghanistan and 

Iraq.

Datum: 26‑27 september 2008

Locatie: Nederlandse Defensie Academie

Informatie en aanmelding: www.nisa‑intelligence.nl/conferences.htm

De politieopleiding: op weg naar Bologna?
Het CPS acht de tijd rijp om het debat over de politieopleiding wat 

nieuw leven in te blazen. Deze keer staat de vraag naar europeani‑

sering van het politieonderwijs centraal. Kan ‘de weg naar Bologna’ 

een uitdaging vormen voor het politieonderwijs? Meer specifiek: 

hoe kan het politieonderwijs deel uitmaken van het Europese hoger 

onderwijssysteem? Tijdens de voormiddagsessie wordt besproken 

hoe het politieonderwijs is georganiseerd in een aantal Centraal‑

Europese landen. Verder komt een aantal buitenlandse gastsprekers 

getuigen over de structuur, de werking, succes‑ en faalfactoren, 

randvoorwaarden, enzovoort van het politieonderwijssysteem in 

hun land. In de namiddag is er ruimte voor debat tussen het publiek 

en de centrale sprekers.

Datum: 16 oktober 2008

Locatie: Egmontpaleis, Zaal Arenberg, Kleine Zavel 8, Brussel, België

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en nathalie.roegiers@

ugent.be

EFCAP Congres
Amsterdam Congres 2008 ter gelegenheid van de tiende verjaardag 

van EFCAP, de European Association for Forensic Child and Ado‑

lescent Psychiatry, Psychology and other involved professions. Op 

het congres zullen alle actuele thema’s in het jeugdforensische veld 

aan de orde komen. Genoemd kunnen worden: de stand van zaken 

met betrekking tot standaardisering en protocollering van scree‑

ning en diagnostiek in Europa, jeugdcriminaliteit en het comorbide 

voorkomen van psychische stoornissen: epidemiologisch onder‑
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zoek, kinderen die al op jonge leeftijd politiecontacten hebben, de 

voorlopers op kinderleeftijd van het psychopathieconcept, de stand 

van wetenschap inzake neurobiologie van agressie en antisociaal 

gedrag, neuro‑imaging technieken bij jeugdforensisch onderzoek, 

interventies bij jeugdige delinquenten, jeugdige zedendelinquenten: 

diagnostiek en behandeling, migrantenkinderen met politie‑ en 

justitiecontacten, wet‑ en regelgeving inzake diagnostiek en behan‑

deling, en straf‑ en civielrechtelijke procedures. Keynote‑sprekers: 

Rolf Loeber, James Hudziak, Adrian Raine, Susan Bailey, Jörg Fegert, 

Thomas Grisso en Riittakertu Kaltiala‑Heino. Het congres zal wor‑

den besloten met de inaugurale rede van Robert Vermeiren, die de 

eerste leerstoel forensische kinder‑ en jeugdpsychiatrie in Neder‑

land daarmee zal inwijden.

Datum: 21‑24 oktober 2008

Locatie: VU University Medical Center Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.efcapcongress2008.com en 

paog@vumc.nl

Seminar sociale netwerkanalyse
Centraal op dit seminar staat de toepassing van sociale netwerk‑

analyse (SNA) bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. 

Hoewel SNA in andere wetenschappelijke disciplines al een beproef‑

de methode is, ontbreekt het in de aanpak van (georganiseerde) 

criminaliteit nog grotendeels aan de nodige kennis en expertise 

op dit vlak. Het seminar is bedoeld om die ongewenste kenniskloof 

te overbruggen, onder meer door de mogelijkheden van SNA op 

verschillende beleidsterreinen (waaronder de opsporing en inlich‑

tingen) aan de orde te stellen. De hoofdthema’s van de verschillende 

presentaties die worden gehouden, zijn ‘georganiseerde crimina‑

liteit’ en ‘radicalisering en terrorisme’, maar ook onderwerpen als 

jeugdcriminaliteit, risicotaxaties en ‑management (tbs), etniciteit 

en migratie, en samenwerken in beleid staan op het programma. 

De keynotes zullen worden verzorgd door Marc Sageman (ter‑

rorismedeskundige), Gerben Bruinsma (hoogleraar criminologie, 

Universiteit Leiden/NSCR) en Cyrille Fijnaut (hoogleraar strafrecht, 

Universiteit van Tilburg). In de middag volgen enkele thematische 

parallelsessies, waarna wordt afgesloten met een paneldiscussie en 

een borrel. Het seminar duurt de hele dag (lunch en borrel inbegre‑

pen) en is interessant voor onderzoekers en beleidsmedewerkers die 

werkzaam zijn op het brede terrein van criminaliteitsbeheersing en 
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rechtshandhaving (Justitie, Binnenlandse Zaken), en voor mensen 

uit de praktijk die werkzaam zijn in het veld van recherche, opspo‑

ring en inlichtingen. Voor verdere informatie over kosten en het 

programma, zie de website van het WODC (www.wodc.nl). Inschrij‑

ving is mogelijk tot 15 oktober; er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar.

Datum: 30 oktober

Locatie: Steigenberger Kurhaus Hotel, Scheveningen

Informatie en aanmelding: www.wodc.nl

Radicalism and terrorism in societies, how can we learn?
Nederland is niet het enige land waar we te maken hebben met ra‑

dicalisme, en dus kunnen we ook leren van ervaringen uit andere 

ons omringende landen. Om deze reden zijn op uitnodiging van 

Leo Regeer diverse vooraanstaande sprekers uitgenodigd die hun 

(onderzoeks)ervaringen in ons land willen delen met betrekking tot 

onder andere de IRA (Noord‑Ierland), Hezbollah (Libanon) en ETA 

(Spaans Baskenland). Ook onderzoek naar radicalisme en terroris‑

me in eigen land wordt op deze conferentie besproken (onder andere 

IMES). De voertaal op deze conferentie is Engels.

Datum: 5 november 2008

Locatie: NH Hotel Krasnapolsky Amsterdam

Informatie en aanmelding: www.regeerenregeer.nl

Beheren van de publieke ruimte
De ruimten van ons openbaar leven die traditioneel als gemeen‑

schappelijk worden beschouwd, zijn in de afgelopen jaren aan 

veranderingen onderworpen. Historisch gezien werd, althans 

in onze contreien, de verantwoordelijkheid over deze plaatsen 

aan de overheid toevertrouwd. De evolutie naar een integraal en 

geïntegreerd veiligheidsbeleid en het idee zelf van de veiligheids‑

keten stellen voor een stuk dit monopolie in vraag. Daar waar de 

politiediensten als enige de rol toebedeeld kregen van hoeders 

over de openbare rust, veiligheid en gezondheid, zijn er vandaag 

andere partners die zich actief op dit terrein manifesteren. Deze 

‘verkavelings’‑tendens tezamen met de politionele evolutie naar 

een gemeenschapsgericht referentiekader gericht op coördinatie en 

beheer, is het onderwerp van deze studiedag. Diverse vragen komen 

hierbij aan bod. Wie zijn de partners? Wie draagt verantwoorde‑

lijkheid voor welk (deel van het) gebeuren? Welke is de rol van de 
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politieambtenaar in deze problematiek? Welke zijn de operationele 

implicaties? Zijn er bijkomende wetgevende initiatieven nodig?

Datum: 19 november 2008

Locatie: Mechelen, België

Informatie en aanmelding: www.police.be/cps en nathalie.roegiers@

ugent.be

Visuele communicatie voor juristen
Tijdens de training worden verschillende methoden en technieken 

behandeld die het recht overzichtelijker, toegankelijker en ge‑

bruiksvriendelijker maken. Onderwerpen: meerwaarde van visuele 

informatie voor het juridisch werkgebied, beeldtaal voor juristen, 

innovatie in juridische dienstverlening, overtuigend adviseren en 

presenteren met beeldmateriaal, en grafieken ontwerpen bij eigen 

juridische projecten. Trainer: Susanne Hoogwater van Legal Visu‑

als, auteur van Beeldtaal voor juristen en coauteur van Schrijven in 

de juridische praktijk.

Datum: 20 november 2008

Locatie: Hotel Lapershoek Hilversum

Informatie en aanmelding: www.sdu.nl/opleidingen

Basiscursus ‘Algemeen Jeugd(beschermings)recht’
Het familie‑ en jeugdrecht is volop in beweging. Deze cursus geeft 

antwoord op vragen als: wat is de samenhang tussen de justitiële 

jeugdzorg en het Bureau Jeugdzorg, is er ruimte voor vrijwillige am‑

bulante jeugdzorg, en zo ja, hoe komt deze eruit te zien, hoe is het 

gesteld met dossiervorming en de privacy van de cliënt, en wie is de 

cliënt: de jeugdige, diens ouders/opvoeders of het gehele gezin, en 

welke consequenties heeft dat? Tijdens deze cursus komen bovenge‑

noemde aspecten aan de orde.

Datum: 25 november

Locatie: Hotel Lapershoek Hilversum

Informatie en aanmelding: www.sdu.nl/klanten/opleidingen/bij‑

eenkomsten/Q22442.jsp

Criminology: linking theory, policy and practice
21ste jaarlijkse conferentie van de Australian and New Zealand 

Society of Criminology. Het thema dit jaar is de verbondenheid 

van theorie, beleid en praktijk. Dit zal aan de hand van een aantal 

subthema’s, zoals inheemse kwesties, vrouwen en het strafrecht‑
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systeem (met inbegrip van kwesties van rechten van de mens en 

mensenhandel), financiële en technologisch toegelaten misdaad 

(zich in het bijzonder op globale ontwikkelingen in misdaadcontrole 

en regelgeving concentrerend), victimologie en het controleren en 

veiligheid, gebeuren.

Datum: 26‑28 november 2008

Locatie: National Convention Centre Canberra

Informatie en aanmelding: www.anzsoc.org/conferences/2008/

Symposium mensenhandel
Het Leids Congres Bureau organiseert twee bijeenkomsten om de 

kennis over mensenhandel te vergroten bij professionals die te ma‑

ken kunnen krijgen met mogelijke slachtoffers en daders, maar niet 

weten wat mensenhandel precies inhoudt. De eerste sessie is op 

18 september, waarbij de tactieken van mensenhandelaren worden 

besproken. In de tweede masterclass zal dieper worden ingegaan 

op het organiseren van ketensamenwerking bij mensenhandel. 

Deelnemers leren wie welke rol in de keten heeft, wie voor hen in de 

keten zit en wie na hen komt, en welke samenwerking nodig is. De 

sprekers gaan in op het (moeten) melden van vermoedens, de veilige 

uitwisseling van informatie en manieren om de privacy van betrok‑

kenen te waarborgen. Op beide bijeenkomsten worden deelnemers 

actief bij het programma betrokken en krijgen zij volop gelegenheid 

ervaringen uit te wisselen.

Datum: 18 september en 27 november 2008

Locatie: Stadhuis Rotterdam, Rotterdam

Informatie en aanmelding: www.leidscongresbureau.nl

Rechtshistorisch congres 2008
Het congres is traditiegetrouw niet aan een bepaald thema gewijd, 

maar biedt gelegenheid aan jonge onderzoekers op het terrein van 

de rechts‑ en justitiegeschiedenis om de resultaten van hun onder‑

zoek en projecten te presenteren.

Datum: 10‑12 december 2008

Locatie: Louvain‑la‑Neuve

Informatie en aanmelding: xavier.rousseaux@uclouvain.be en 

alain.wijffels@uclouvain.be
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WODC: website en rapporten

www.wodc.nl

Op de WODC‑site is de volgende informatie te vinden:

1. Zoeken op onderwerp via de homepage:

trefwoord ABC (zoeken op standaard trefwoorden); –

onderwerpsgebieden. –

2. Publicaties

jaaroverzichten van alle rapporten (inclusief uitbesteed) en  – Justi-

tiële verkenningen;

uitgebreide samenvattingen en volledige teksten (in pdf) beschik‑ –

baar bij vrijwel alle publicaties; 

aanpak criminaliteit (elektronische publicatie van het WODC en  –

het Openbaar Ministerie over interventie‑ en preventiestrategieën 

inzake diverse criminaliteitsproblemen);

Internetbronnengids. –

3. Onderzoek

overzichten van startend, lopend en afgerond onderzoek (inclusief  –

uitbesteed onderzoek);

onderzoeksprogramma; –

cijfers en prognoses (inclusief de elektronische publicatie van  –

Criminaliteit en rechtshandhaving met tabellen);

procedure uitbesteed onderzoek. –

4. Organisatie 

Hier zijn onder andere te vinden: organisatiestructuur, medewer‑ –

kerslijst, vacatures, jaarbericht, commissies en werkgroepen.

Informatiedesk (onder andere: bibliotheek, veel gestelde vragen  –

en opmerkelijk op tv).

De WODC-thesaurus die op de website staat, is een gestructureerde 

standaard trefwoordenlijst inzake het criminaliteitsvraagstuk. Deze  

bestrijkt de volgende terreinen: criminologie, criminaliteitspreven‑

tie, delicten/criminaliteitsvormen, justitiële organisatie, politie, 

slachtoffers, strafrechtspleging, strafstelsel, gevangeniswezen, 

reclassering en vreemdelingen. Als extra hulpmiddel is ook een 
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nieuwe uitgave van de geografische thesaurus beschikbaar. De 

beide thesauri zijn te vinden op de WODC‑website (www.wodc.nl) 

via de knop ‘Publicaties’ en de subknop ‘Cahiers’, kies vervolgens 

het jaar 2003.

Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u 

terecht bij de WODC‑informatiedesk (zie: rubriek ‘Vragen/Ik heb 

een vraag’ op de homepage). 

Hans van Netburg (redacteur WODC‑site)

tel.: 070‑3 70 69 19

fax: 070‑3 70 79 48

e‑mail: c.j.van.netburg@minjus.nl

De WODC‑rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de on‑

derzoeksresultaten van het WODC zijn alle WODC‑rapporten vanaf 

1999 in digitale vorm kosteloos beschikbaar op de website van het 

WODC (www.wodc.nl). Een complete lijst van WODC‑rapporten‑

 series en uitgebreide samenvattingen van alle sinds 1997 verschenen 

rapporten zijn daar ook te vinden.

In gedrukte vorm wordt een beperkte oplage van de rapporten in 

de reeksen Onderzoek en beleid, Cahiers, Memorandum en Fact 

sheets gratis verspreid. Er is een vaste verzendlijst van onder meer 

universitaire en gerechtsbibliotheken, alsmede politieke partijen en 

media. Functionarissen en instellingen binnen het ministerie van 

Justitie kunnen op aanvraag afzonderlijke rapporten zonder kosten 

toegestuurd krijgen. Overige belangstellenden kunnen de rapporten 

in de reeks Onderzoek en beleid (O&B) tegen betaling bestellen bij 

Boom distributiecentrum te Meppel, tel. 0522‑237555, fax 0522‑

253864, e‑mail bdc@bdc.boom.nl. Hierna volgen de titelbeschrij‑

vingen van de O&B‑rapporten en de rapporten in de series Cahiers, 

Memorandum en Fact sheets sinds 2006.
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Onderzoek en beleid (O&B)

Teeuw, W.B., A.H. Vedder (red.)
Security applications for 

converging technologies. Impact 

on the constitutional state and 

the legal order

2008, O&B 269

Laan, A.M. van der, 
L. Vervoorn, C.A. van der 
Schans, S. Bogaerts
Ik zit vast; een exploratieve studie 

naar emotionele verwerking van 

justitiële vrijheidsbeneming door 

jongeren

2008, O&B 268

Klein Haarhuis, C.M., 
E. Niemeijer
Wet en werkelijkheid; bevindin-

gen uit evaluaties van wetten

2008, O&B 267

Guiaux, M., A.H. Uiters, 
H. Wubs, E.M.Th. Beenakkers
Uitgenodigde vluchtelingen. 

Beleid en de maatschappelijke 

positie in nationaal en interna-

tionaal perspectief

2008, O&B 266

Laclé, Z.D., M.J. ter Voert
Trendrapportage notariaat 2006; 

toegankelijkheid, continuïteit en 

kwaliteit van de dienstverlening

2008, O&B 265

Hulst, R.C. van der, R.J.M. Neve
High-tech crime, soorten 

criminaliteit en hun daders

2008, O&B 264

Kogel, C.H. de, M.H. Nagtegaal
Toezichtprogramma’s voor delin-

quenten en forensisch psychia-

trische patiënten; effectiviteit 

en veronderstelde werkzame 

mechanismen

2008, O&B 263

Boom, A. ten, K.F. Kuijpers, 
m.m.v. M. Moene
Behoeften van slachtoffers van 

delicten; een systematische litera-

tuurstudie naar behoeften zoals 

door slachtoffers zelf geuit

2008, O&B 262

Voert, M.J. ter, S.L. Peters
Trendrapportage advocatuur 

2006; toegankelijkheid, continuï-

teit en kwaliteit van de dienst-

verlening

2008, O&B 261

Kunst, M.J.J., S. Schweizer, 
S. Bogaerts, L.M. van der Knaap
Onderlinge agressie en geweld, 

posttraumatische stress en 

arbeidsverzuim in penitentiaire 

inrichtingen

2008, O&B 260

Koeter, M.W.J., M. Bakker
Effectevaluatie van de Strafrech-

telijke Opvang Verslaafden (SOV)

2008, O&B 259

Spapens, A.C.M., H.G. van 
de Bunt, L. Rastovac, m.m.v. 
C. Miralles Sueiro
De wereld achter de wietteelt

2008, O&B 258

Dijk, J. van, J. van Kesteren, 
P. Smit
Criminal victimisation in inter-

national perspective; key findings 

from the 2004-2005 ICVS and 

EU ICS

2007, O&B 257
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Tollenaar, N., R.F. Meijer, 
G.L.A.M. Huijbrechts, M. Blom, 
S. el Harbachi
Monitor veelplegers; jeugdige en 

zeer actieve veelplegers in kaart 

gebracht

2007, O&B 256

Heide, W. van der, A.Th.J. Eggen 
(eindred.)
Criminaliteit en rechtshand-

having 2006; ontwikkelingen en 

samenhangen

2007, O&B 255

Eshuis, R.J.J.
Het recht in betere tijden; over 

de werking van interventies ter 

versnelling van civiele procedures

2007, O&B 254

Struiksma, N., J. de Ridder, 
H.B. Winter
De effectiviteit van bestuurlijke 

en strafrechtelijke handhaving 

van milieuwetgeving

2007, O&B 253

Bunt, H.G. van de, E.R. Klee‑
mans
Georganiseerde criminaliteit in 

Nederland; derde rapportage op 

basis van de Monitor Georgani-

seerde Criminaliteit

2007, O&B 252

Mheen, D. van de, P. Gruter 
(red.)
Helingpraktijken onder de loep; 

impressies van helingcircuits in 

Nederland

2007, O&B 251

Jennissen, R.P.W., J. Oudhof 
(red.)
Ontwikkelingen in de maat-

schappelijke participatie van 

allochtonen; een theoretische 

verdieping en een thematische 

verbreding van de Integratie-

kaart 2006

2007, O&B 250

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na 

opheffing van het bordeelverbod

2007, O&B 249

Stokkom, B.A.M. van, 
H.J.B. Sackers, J-P. Wils
Godslastering, discriminerende 

uitingen wegens godsdienst en 

haatuitingen; een inventarise-

rende studie

2007, O&B 248

Poot, C.J. de, E.W. Kruisbergen
Kringen rond de dader; groot-

schalig DNA-onderzoek als 

instrument in de opsporing

2006, O&B 246

Laan, A.M. van der, 
M. Blom, m.m.v. C. Verwers, 
A.A.M. Essers
Jeugddelinquentie: risico’s en 

bescherming; bevindingen uit de 

WODC Monitor Zelfgerappor-

teerde Jeugdcriminaliteit 2005

2006, O&B 245

Ferwerda, H.B., I.M.G.G. van 
Leiden, N.A.M. Arts,  
A.R. Hauber
Halt: Het Alternatief? De effecten 

van Halt beschreven

2006, O&B 244
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Sikkel, D., P.G.M. van der 
Heijden, G. van Gils
Methoden voor het schatten van 
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