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8. Van appel tot boomgaard. Verklaringen voor organisatiecriminaliteit en implicaties 

voor de aanpak 

 

L.C.J. Bisschop en C.G. van Wingerde 

1. Inleiding 

Van de nieuwe Steve Jobs naar de nieuwe Bernie Madoff. Zo werd één van de grootste 

fraudezaken van de afgelopen jaren in de media geïntroduceerd.1 Het betreft de strafzaak tegen 

de Amerikaanse Elizabeth Holmes die terecht staat op verdenking van fraude en misleiding met 

haar bedrijf Theranos. Holmes startte het bedrijf in 2003 als 19-jarige. Deze startup beoogde een 

revolutie teweeg te brengen in de medische technologie: met één druppel bloed zouden ze 

meerdere medische tests kunnen uitvoeren. In 2013 zocht Holmes de publiciteit op om haar 

bedrijf te promoten. Een resem invloedrijke politici en zakenmensen was bereid bestuurslid te 

worden van Theranos. Ook investeerders gingen mee in het verhaal; het bedrijf was op zijn piek 

9 miljard US-dollar waard. In 2015 schreef journalist John Carreyrou een reeks artikelen in de 

New York Times waaruit bleek dat het verhaal te mooi was om waar te zijn.2 Hij deed dat met de 

hulp van een voormalig medewerker van Theranos. De rijzende ster van Silicon Valley bleek de 

bloedtests elders te laten uitvoeren en de eigen bloedanalysetoestellen, die onder andere in 

supermarketen stonden, bleken onbetrouwbaar.3 Na deze artikelenreeks begonnen 

toezichthouders en de openbaar aanklager een onderzoek. In 2018 bereikten Holmes en Theranos 

een schikking met de US Security & Exchange Commission (hierna: SEC). Met voormalig business 

partner Ramesh Balwani werd door de SEC geen schikking bereikt. De SEC woordvoerder vatte 

de zaak als volgt samen: ‘Innovators who seek to revolutionize and disrupt an industry must tell 

investors the truth about what their technology can do today, not just what they hope it might do 

someday’.4 Holmes kreeg niet langer stemrecht in het bedrijf, moest een half miljoen dollar boete 

betalen, mocht tien jaar lang niet voor een beursgenoteerd bedrijf werken als directeur of 

bestuurder en moest 18,9 miljoen dollar aan frauduleus verkregen investeringen terugbetalen.5 

In juni 2018 stapte Holmes op als CEO en in september datzelfde jaar hield Theranos op te 

bestaan. Bij het schrijven van dit hoofdstuk (september 2021) was het strafproces tegen Holmes 

net aangevangen en in 2022 volgt het proces tegen haar voormalig compagnon.  

 

 
1 Moerman 2021. 
2 Carreyrou 2015. 
3 Carreyrou 2018. 
4 Doubek 2018. 
5 Doubek 2018. 
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We gebruiken deze recente casus in dit hoofdstuk over organisatiecriminaliteit, omdat het mooi 

illustreert dat verklaringen schuilgaan in kenmerken van de betrokken persoon, het bedrijf en de 

bredere juridische en economische context. Wat organisatiecriminaliteit is en hoe we het kunnen 

verklaren zijn de twee vragen die in dit hoofdstuk centraal staan. Het is onmogelijk om alle 

inzichten uit de organisatiecriminologie en aanverwante wetenschappelijke disciplines in alle 

diepgang in dit hoofdstuk te behandelen, dus kiezen we ervoor om in vogelvlucht de belangrijkste 

inzichten weer te geven. We starten bij de definitie en verschijningsvormen van 

organisatiecriminaliteit. Daarna gaan we in op de verklaringen, beginnend met het individu als 

‘rotte appel’ om daaropvolgend de focus uit te breiden naar de organisatiecultuur en -structuur 

als ‘rotte boom’ en vervolgens de verklaringen in het economische en juridische systeem of de 

‘rotte boomgaard’. We gebruiken deze inzichten om de heterogeniteit aan verschijningsvormen 

en de diversiteit aan en interactie tussen verklaringen van organisatiecriminaliteit te duiden. Dit 

is immers onontbeerlijk om het gedrag adequaat aan te kunnen pakken, zoals we in de conclusie 

verder toelichten.  

2. Wat is organisatiecriminaliteit? 

De aandacht voor criminaliteit en ander schadelijk gedrag gepleegd door bedrijven en door 

personen met hoge sociale status is langzaam maar zeker toegenomen sinds de Amerikaanse 

socioloog Edwin Sutherland de term white-collar crime zo’n driekwart eeuw geleden lanceerde. 

Enkele decennia eerder had ook de Nederlandse socioloog Willem Bonger al aandacht gevraagd 

voor criminaliteit gepleegd ‘in the [business] suites’.6 Sutherland gaf white-collar crime echter 

internationale bekendheid door in zijn presidentiële rede voor de American Sociological Society 

een onderwerp aan te snijden dat tot op dat moment nog nauwelijks aandacht had gekregen in 

de strafrechtspleging en de wetenschap.7 Hij vroeg aandacht voor misstanden gepleegd door 

personen en organisaties, waarin een groot maatschappelijk vertrouwen bestaat en die zij plegen 

tijdens de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Sutherland doelde daarmee op daders die het in 

hen gestelde vertrouwen misbruiken ten behoeve van hun eigen gewin. Hij vestigde daarmee de 

aandacht op gedragingen van enkele grote bedrijven (bv. petrochemie, farmaceuten, 

tabaksfabrikanten, wapenfabrikanten, banken) die profiteerden van de beurscrash van 1929 en 

de Grote Depressie die erop volgde, en die hij als crimineel zag.  

Onder criminaliteit schaarde hij alle wetsovertredingen – al dan niet strafrechtelijk 

gesanctioneerd.8 Hij beschouwde criminaliteit als een sociaal construct, dat mede beïnvloed is 

door de machtsverhoudingen in de samenleving. Hij zag immers dat bedrijven en elites de macht 

 
6 Bonger 1916. 
7 Sutherland 1940. 
8 Sutherland 1945. Zie ook hoofdstuk 2 (Van Swaaningen). 
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hadden om de wet te beïnvloeden door te lobbyen tegen strengere regelgeving. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de tandarts die een nog goede kies trekt om zo extra verzekeringsgeld op te 

strijken, de bakkerij die oud brood als nieuw verkoopt aan supermarkten, de bankdirecteur die 

zijn medewerkers risicovolle hypotheken laat verstrekken of het afvalbedrijf dat ons dagelijkse 

afval niet netjes laat verwerken, maar ergens dumpt. Hoewel de maatschappelijke en financiële 

schade van deze gedragingen vele malen groter is dan die van reguliere criminaliteit, ontspringen 

de daders volgens Sutherland strafrechtelijk vaak de dans, omdat hun gedragingen niet als 

criminaliteit worden beschouwd. Door deze activiteiten ‘fouten’ te noemen, worden ze als minder 

ernstig beschouwd en krijgen de overtreders niet dezelfde negatieve aandacht als wanneer het 

om strafbare feiten zou gaan. Sutherland nam scherp afstand van deze opvatting: juist het gedrag 

van deze daders moest als echte criminaliteit aan de kaak worden gesteld en worden bestraft.9 

Als we dat namelijk niet zouden doen dan zouden we de boodschap doen uitgaan dat hun gedrag 

inderdaad als minder verwerpelijk kan worden beschouwd met het risico dat de betrokkenen 

juist tot dergelijk gedrag worden aangezet.10 Sutherland beargumenteerde dat criminologen 

daarom ook expliciet over criminaliteit moesten spreken bij het bestuderen van de onwettelijke 

activiteiten van de hogere klasse om duidelijk te maken aan de maatschappij en aan de 

wetsovertreders zelf dat hun gedrag moreel fout is. 

Wat die crime in white-collar crime dan precies omvat, blijft tot vandaag voer voor 

discussie onder criminologen, maar de meesten zijn het er wel over eens dat 

witteboordencriminaliteit best als een paraplubegrip kan worden gezien dat diverse gedragingen 

(bv. fraud, corporate crime, financial crime, occupational crime, crimes of the powerful, state(-

corporate) crime) door allerhande mogelijke actoren en met gevolgen voor allerhande mogelijke 

slachtoffers en schade omvat.11 In deze bijdrage focussen we op een subtype van white-collar 

crime, namelijk corporate crime of organisatiecriminaliteit. De term organisatiecriminaliteit gaat 

terug op de oratie van Henk van de Bunt aan Vrije Universiteit Amsterdam waarin hij het 

omschreef als ‘misdrijven gepleegd door leden van bonafide en respectabele organisaties bij de 

uitvoering van hun organisatorische taken’.12 De nadruk ligt dus op het bedrijf als context, waarin 

de illegale activiteit plaatsvindt en waarbij het bedrijf (financieel of ander) voordeel ondervindt.  

We vullen deze definitie aan met die van Friedrichs die spreekt over ‘the illegal and 

harmful actions of elites and respectable members of society carried out for economic gain in the 

context of legitimate organizational and occupational activity’.13 Met deze definitie beperken we 

ons dus niet tot de (straf)wet en nemen we ook kwesties van onrecht en machtsongelijkheid mee, 

 
9 Sutherland 1940, p. 5. 
10 Van de Bunt 2014. 
11 Friedrichs 2019, p. 18. 
12 Van de Bunt 1992. 
13 Friedrichs 2019, p. 25. 
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die doorgaans minder maatschappelijke aandacht krijgen dan strafrechtelijke of 

administratiefrechtelijke overtredingen door bedrijven, maar evenzeer schadelijk zijn.14 Met 

andere woorden, het gaat dus eveneens om bedrijfsactiviteiten die lawful but awful zijn.15 

Bovendien gaat het soms ook om gedrag dat wettelijk is toegestaan – denk aan emissies van 

bedrijven die binnen de wettelijke normen blijven – maar niettemin schadelijk is en als 

organisatiecriminaliteit kan worden bestudeerd. Het gaat daarbij vaak om gedrag dat erg 

complex is, waardoor de illegaliteit niet altijd helder af te lijnen is en het ook moreel dubbelzinnig 

kan zijn.16 Deze discussie over strikt strafrechtelijke dan wel bredere legalistische benaderingen 

is tot op vandaag nog niet beslecht in de organisatiecriminologie.  

 

Naast dat de definitie van organisatiecriminaliteit een blijvend onderwerp van discussie is, gaat 

een tweede type ambiguïteit terug op wie slachtoffer is, wie schade is berokkend. Slachtoffers zijn 

immers vaak onzichtbaar, weten misschien niet dat ze geschaad werden en/of hebben niet de 

macht in te gaan tegen deze bedrijven, waardoor er weinig ruchtbaarheid aan hun geleden schade 

kan worden gegeven. Vaak gaat het om slachtoffers die hun vertrouwen hebben gesteld in 

bedrijven voor tewerkstelling of de aankoop van producten en die vervolgens door diezelfde 

bedrijven worden geschaad. Bij Theranos gaat het bijvoorbeeld om de artsen en patiënten die hun 

vertrouwen stelden in de bloedtesten (naast de investeerders die om de tuin werden geleid). 

Media berichtten over mogelijke getuigenissen van patiënten tijdens het strafproces over vals 

positieve resultaten voor prostaatkanker, HIV en een miskraam.17 Friedrichs beschouwt die 

vertrouwensbreuk als kenmerkend voor organisatiecriminaliteit.18 Er is immers meestal geen 

direct, doelbewust geweld. Dat wil overigens niet zeggen dat organisatiecriminaliteit altijd 

geweldloos is. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om milieuschade als gevolg van bedrijfsactiviteiten 

is dit op een enorme – soms globale – schaal en veroorzaakt het wel fysieke schade. Ook voor heel 

veel gekende cases van organisatiecriminaliteit waarbij veiligheidsvoorschriften voor 

werknemers met de voeten worden getreden is de fysieke schade onmiskenbaar. Het 

slachtofferschap van organisatiecriminaliteit is dus diffuus en kan misschien beter worden 

ondervangen door het begrip schade. Die schade kan dan zowel verwijzen naar fysieke schade, 

verwijzend naar de gezondheid van de mens, maar ook schade aan de omgeving, als naar 

economische schade of psychologische schade.19 Om bij het bestuderen van 

organisatiecriminaliteit een goed beeld te krijgen van de werkelijke geleden schade, eventueel 

 
14 Barak,2015. 
15 Passas & Goodwin 2014. 
16 Van Wingerde & Lord 2019. 
17 Paul 2021a. 
18 Friedrichs 2009. 
19 Croall 2007. 
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zelfs schade die pas op langere termijn duidelijk wordt, is het belangrijk een open vizier te houden 

en diverse types schade aan diverse organismen (mens, fauna, flora), maar ook systemen 

(ecologisch, financieel, recht) mee te nemen. 

 

Een derde ambiguïteit gaat terug op de veelheid aan actoren die bij organisatiecriminaliteit, zowel 

direct als indirect, betrokken zijn. Elke casus bevat immers allerhande mogelijke natuurlijke en 

rechtspersonen die betrokken zijn (geweest), soms direct, vaak indirect. Veel types van 

bedrijfscriminaliteit komen bovendien voort uit het niet stellen van handelingen (omissies), 

waardoor een dader makkelijker in staat is het eigen gedrag te rationaliseren. Daardoor is het 

soms moeilijk vast te stellen wie juridische en/of morele verantwoordelijkheid draagt. In 

navolgende paragrafen belichten we deze diverse mogelijke actoren die betrokken zijn bij 

organisatiecriminaliteit, doordat we verklaringen op niveau van het individu, het bedrijf en de 

maatschappij meenemen. Net zoals de blijvende discussie over de definitie van 

organisatiecriminaliteit, blijkt ook de vraag naar hoe we het best kunnen verklaren, vandaag voer 

voor discussie onder criminologen.20 De diversiteit aan verklaringen lichten we in de drie 

navolgende secties toe.  

3. De rotte appel: De foute leidinggevende? 

De conventionele verklaring voor organisatiecriminaliteit is dat de betrokken personen 

(directeurs, bestuurders, etc.) hebzuchtig zijn, uit zijn op macht, status of prestige of niet in staat 

zijn goede beslissingen te nemen. Dit gaat terug op verklaringen voor criminaliteit die we onder 

rationale keuze theorieën kunnen ondervangen. Dit is ook het beeld dat vaak in films of tv-series 

wordt geschetst. Denk aan Wolf of Wallstreet, waarin Gordon Gekko (gespeeld door Michael 

Douglas) zegt “[G]reed […] is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and 

captures the essence of the evolutionary spirit.” Vanuit dit perspectief worden daders gezien als 

amorele, berekende, soms arrogante individuen die de kosten en baten van hun acties afwegen 

en beslissen tot regelovertreding. Het amorele betekent dat normen en waarden geen of slechts 

een heel beperkte rol spelen in hun besluitvormingsproces. De baten zijn de winst, maar ook het 

concurrentieel voordeel, omdat personeels- of productiekosten lager zijn, doordat regels niet 

worden nageleefd. Dit is breder dan alleen de korte termijn financiële voordelen, maar kan 

bijvoorbeeld ook gaan over een groter marktaandeel of concurrentieel voordeel op de 

(middel)lange termijn. De kosten verwijzen naar de formele (bv. boetes of gevangenisstraf) en 

informele (bv. reputatieschade of kritiek van andere bedrijven in de sector) sancties die volgen 

op de overtreding, waarbij die laatste vaak beter werken dan de eerste.21 Diverse studies 

 
20 Gibbs & Simpson 2009; Simpson 2019. 
21 Paternoster & Simpson 1996. 
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onderschrijven dat daders van organisatiecriminaliteit kiezen om het delict te plegen, maar het 

gaat om meer dan een afweging van kosten en baten alleen.22 Zo speelt ook de interactie van de 

dader met de sociale omgeving een rol en kunnen ook persoonlijkheidskenmerken en emotie een 

rol spelen in het gedrag van een individu. 

 

De omgevingscriminologie gaat ervan uit dat organisatiecriminaliteit kan worden verklaard  door 

de opportuniteiten in de omgeving of de situatie (cf. routineactiviteiten theorie of situationele 

criminaliteitspreventie). Het zijn de alledaagse bedrijfsprocessen en -contexten die (mede) het 

criminele gedrag of de amorele beslissingen van individuen in die organisatie bepalen. Het gaat 

niet om de redenen waarom de overtreding werd begaan, maar de vraag waarom de ene situatie, 

het ene bedrijf aantrekkelijker was voor een dader dan een ander. Denk bijvoorbeeld aan de 

studie van Benson, Madeson en Eck die zich de vraag stelden welke kenmerken van de situatie de 

criminaliteit mogelijk maakten met als bedoeling het beter te kunnen voorkomen.23 Daarin tonen 

ze ook aan dat omgevingcriminologie kan toegepast worden op organisatiecriminaliteit en 

duidelijk kan maken waar precies de opportuniteit voor specifieke types organisatiecriminaliteit 

schuilgaat en dus het gedrag van een individu kan vermeden worden door de omgeving te 

veranderen. Deze theorie illustreert ook mooi dat de verschillende niveaus van verklaringen met 

elkaar verband houden.  

 

In het denkproces dat meespeelt in organisatiecriminaliteit spelen ook neutralisatietechnieken 

een rol. Sykes en Matza stellen dat daders cognitieve mechanismen nodig hebben om de mogelijke 

gevolgen van hun acties te minimaliseren en zichzelf toe te laten de criminaliteit te plegen.24 Deze 

neutralisaties – die overigens niet voor organisatiecriminaliteit specifiek zijn ontwikkeld - zijn 

het ontkennen van verantwoordelijkheid, van het slachtoffer en van de schade en het veroordelen 

van de veroordelaars en een beroep doen op hogere loyaliteiten. Stadler en Benson richtten zich 

precies op de vraag of witteboordencriminelen verschillen van traditionele daders in hun gebruik 

van neutralisatietechnieken.25 Hoewel de verschillen tussen de dadergroepen niet statistiek 

significant bleken voor de gebruikte neutraliseringstechnieken, wees de studie uit dat 

witteboordencriminelen minder geneigd zijn anderen de schuld te geven, minder geneigd zijn 

zich schuldig te voelen en geneigd zijn hun gedrag als minder ernstig te beschouwen. De socio-

economische status blijkt dus van invloed te zijn om de mate waarin iemand zichzelf als crimineel 

ziet.  

 
22 Severson, Kodatt & Burass 2020, p.166 
23 Benson, Madeson en Eck 2009. 
24 Sykes & Matza 1957. 
25 Stadler & Benson 2012. 
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 Ook Cressey, een leerling van Sutherland, ging met neutralisatiechnieken aan de slag in 

zijn onderzoek naar managementfraude. Cressey paste daarin de differentiële associatietheorie 

van Sutherland toe die er kort gezegd vanuit gaat dat alle crimineel gedrag is aangeleerd in 

intieme sociale interacties. In deze interacties leren daders niet alleen hoe het delict te plegen, 

maar leren zij ook positieve associaties aan ten aanzien van het foute gedrag. Die associaties 

helpen de drempel om het delict te plegen te verlagen en het gedrag achteraf te vergoelijken: 

‘[t]hose who associate with others who hold attitudes hospitable to violating the law than 

otherwise would themselves be more likely to engage in illegal activities’.26 Hij was er daarom 

ook van overtuigd dat enkel een verandering van de cultuur, het normenkader, binnen bedrijven 

tot minder criminaliteit kon leiden en dat afschrikking altijd tekort zou schieten. Ook bij deze 

theorie gaat het dus over de beslissingen van een individu in interactie met de omgeving.  

 

Naast motieven, opportuniteiten en (aangeleerde) rationalisaties die individueel gedrag 

verklaren, gaan studies op microniveau ook in op persoonskenmerken. Persoonlijkheid is een 

moeilijk te vatten concept, waarrond diverse psychologische theorieën bestaan. Het OCEAN 

model (ook gekend als de Big Five) wordt echter als het meest betrouwbare model gezien.27 Elk 

van de vijf persoonskenmerken – openheid, nauwgezetheid, extraversie, vriendelijkheid, 

emotionele stabiliteit - wordt daarbij op een continuüm geplaatst. Ribiero, Guedes en Cruz 

onderzochten hoe witteboordencriminelen hierop scoorden.28 Daaruit bleek dat ze vaak 

avontuurlijk en assertief zijn (hoge extraversie), dat ze de neiging hebben om wat onstabiele en 

vooral negatieve emoties als angst en boosheid te tonen en dat ze laag scoren op vriendelijkheid 

omdat ze kritisch, soms achterdochtig en niet-coöperatief zijn. Voor nauwgezetheid waren de 

resultaten onduidelijk en over openheid zijn geen studies bekend. Het belang van persoonlijkheid 

kan ook toegelicht worden op basis van Elisabeth Holmes. Wetenschappelijke analyses over deze 

casus vonden we (nog) niet terug, maar journalistieke analyses verwijzen naar narcistische 

persoonlijkheidstrekken.29 

De persoonlijkheidskenmerken kwamen ook aan bod in de studie van Cools die 25 

frauderende bedrijven vergeleek met 25 niet-frauderende bedrijven en vaststelde dat de 

frauderende bedrijven minder ontwikkelde governance systemen hadden, hogere bonussen 

uitgaven aan managers en zich extreme winstdoelen stelden.30 Maar de belangrijkste factor was  

dat de CEOs van frauderende bedrijven ‘zonnekoning-gedrag’ stelden. Ze begonnen allemaal min 

of meer als technologiefanaten die erg succesvol werden en als goede ondernemers werden 

 
26 Cressey 1980, p.139. 
27 Goldberg 1990. 
28 Ribeiro, Guedes & Cruz 2019. 
29 Preston 2019. 
30 Cools 2006. 
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gezien. Ze omringden zich door mensen die hen alleen maar de lucht in prezen, niemand sprak 

hen tegen, waardoor ze ook niet kritisch reflecteren over eventuele beperkingen van hun eigen 

gedrag of beslissingen. Volgens journalistieke analyses lijkt het erop dat Holmes zich bewust 

omringde met personen met hoog aanzien om zo zelf beter uit de verf te komen.31  

Naast persoonlijkheidskenmerken kunnen dus ook individuele denkprocessen een rol 

spelen in organisatiecriminaliteit. Zo hebben de meeste mensen de neiging om gedachten, 

gedragingen, oplossingen te zoeken die consistent zijn met hun eerdere gedachten, gedragingen 

of veronderstellingen – of mensen te zoeken die gelijkaardig denken aan hen - ook al zijn er 

aanwijzingen dat dit verkeerd zou kunnen zijn. Dit wordt de bevestigingsbias genoemd en leidt 

ertoe dat andere mogelijkheden over het hoofd worden gezien. Ook cognitieve dissonantie speelt 

een rol. Dat is het proces waarbij we tegenstrijdige ideeën uit de weg gaan. Wanneer we een keuze 

hebben gemaakt, gaan we argumenten uit de weg die deze keuze ter discussie stellen.32  

Een ander persoonlijkheidskenmerk dat mee kan spelen is zelfbeheersing, wat betekent 

dat eigen gedrag in de hand kan worden gehouden om een beloning te krijgen en straf te 

vermijden. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek over zelfbeheersing (of impulsiviteit) 

en witteboordencriminaliteit zijn echter niet eenduidig.33 Andere studies wezen op het vermijden 

van verlies (loss aversion) als een mogelijk persoonlijkheidskenmerk van 

witteboordencriminelen.34 Ze zijn immers geneigd grote risico’s te nemen als ze denken daarmee 

een kleine tegenslag te kunnen compenseren. Het opzoeken van risico’s is een kenmerk dat wel 

in wetenschappelijk onderzoek over witteboordencriminaliteit werd bevestigd. Dit gaat ook hand 

in hand met een (te) groot zelfvertrouwen. Ook Elizabeth Holmes lijkt risico’s op te willen zoeken, 

aldus Carrayrou omdat ze wist dat de bloedtest niet werkte en omdat ze nu plant te getuigen op 

haar eigen proces hoewel strafrechtsadvocaten dat meestal afraden.35 Tegelijk zijn een hoge 

tolerantie voor risico ook vaak kenmerken waarop CEOs en andere managers van bedrijven 

worden geselecteerd wat opnieuw wijst op de samenhang tussen verschillende niveaus van 

verklaringen. Dat vormt meteen een mooi bruggetje naar verklaringen op organisatieniveau.  

4. De rotte boom: De toxische cultuur of gebrekkige structuur  

In voorgaande paragraaf hebben we verschillende verklaringen voor organisatiecriminaliteit 

gezocht in de kenmerken van betrokken individuen. Verschillende keren kwam daarbij ook al het 

belang van de sociale en werkomgeving van dat individu aan bod. Criminologische studies en 

theorieën over organisatiecriminaliteit gaan immers altijd terug op beslissingen die individuen 

 
31 Paul,2021b. 
32 Baron, Zhao & Mhiao 2015. 
33 Friedrichs & Schwartz 2008. 
34 Pontell 2005. 
35 Paul 2021b. 
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en/of groepen nemen in naam van de organisatie. Het is dan ook moeilijk om het bedrijf op zich 

als een losstaande entiteit met eigen beslissingen en gedrag te zien. Het verklaren van 

organisatiecriminaliteit kan echter wel gedeeltelijk door kenmerken van de structuur en cultuur 

van die organisatie. Zowel managementwetenschappen, sociologie als criminologie hebben zich 

hier reeds op gericht.  

 

We verschuiven onze focus dus van de rotte appel naar de boom waarin de appel groeit of de 

mand waarin die appel ligt. De vraag is dan of de boom of de mand rot is? Met andere woorden; 

kan iedereen crimineel worden in een criminogene werkomgeving?  Dat is ook de vraag die Apel 

en Paternoster zich stelden, omdat het leek alsof in sommige bedrijven en sectoren meer 

organisatiecriminaliteit voorkwam dan in andere.36 Daarvoor probeerden ze lessen te trekken uit 

inzichten in de jeugdcriminologie. Er leefde immers lang een veronderstelling dat jongeren die 

werkten vaker drugs gebruikten, diefstallen pleegden, agressief werden en er dus een verband 

leek te bestaan tussen werken en jeugdcriminaliteit. De vraag was echter of het werk jongeren 

weghield van andere betekenisvolle interacties of het werken op zich criminogeen was. Het 

verband is er, maar dat wil nog niet zeggen dat het causaal is. Apel en Paternoster stelden dat het 

mogelijk om zelfselectie gaat. Misschien kiezen jongeren die een predispositie hebben voor 

criminaliteit om veel te werken. De werkomgeving van de jongere is dan niet de oorzaak voor de 

jeugdcriminaliteit, maar de werkomgeving trekt wel onevenredig veel jeugddelinquenten aan. De 

les die deze wetenschappers aan organisatiecriminologen wilden meegeven was om open te 

staan voor andere mogelijke verklaringen. Misschien zijn er sommige werkomgevingen die 

criminogeen zijn, maar mogelijk trekken deze bedrijven ook bepaalde types werknemers en 

managers aan. Met andere woorden, ze vragen enige voorzichtigheid bij het stellen dat er 

oorzakelijke verbanden zijn. Daarom geven wij navolgend, met enige voorzichtigheid, enkele 

bevindingen mee van studies over oorzaken van organisatiecriminaliteit in de cultuur, en ook de 

structuur van organisaties. 

 

De interne governance structuur van bedrijven kan normovertreding in de hand werken. De 

bedrijfsstructuur met aandeelhouders is er immers op voorzien om de verantwoordelijkheid van 

die aandeelhouders voor de activiteiten van het bedrijf te minimaliseren. Ook de vaak hoge mate 

van complexiteit van de organisatiestructuur, met diverse onafhankelijk van elkaar opererende 

delen kan organisatiecriminaliteit in de hand werken.37 In een bureaucratische 

organisatiestructuur met functiescheiding, een hoge mate van specialisatie is er een minder 

 
36 Apel en Paternoster 2009. 
37 Van Erp 2018. 
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goede kijk op het groter geheel, minder controle over elkaars activiteiten.38 Signalen over 

mogelijke risico’s die door de werknemers worden gemeld, hebben dan een grotere kans om niet 

gehoord te worden door wie er echt over gaat beslissingen te nemen.    

Ook de winstdoelstellingen die bedrijven, maar eveneens afzonderlijke afdelingen binnen 

bedrijven, zich stellen kan ertoe bijdragen dat informatie die het bereiken van de doelstellingen 

kan hypothekeren wordt genegeerd of onder de mat geveegd. Wanneer deze doelstellingen voor 

winst, efficiency of productiviteit worden gesteld zonder dat aandacht wordt besteed aan de 

manier waarop deze legaal en duurzaam kunnen worden bereikt, kan normovertreding 

plaatsvinden.39 Klokkenluider Tyler Schultz sprak bijvoorbeeld over de doelstelling om alle 

mogelijke tests te doen met een enkel toestel als een onrealistisch doel. ‘Maybe they could have 

just done an HIV test that worked really well, in a Wallgreens, kept it small. Maybe they would 

have been able to succeed and grow a little bit more slowly.’40  

 De manier waarop toezicht binnen organisaties vorm wordt gegeven is eveneens een 

belangrijke factor. Een gebrek aan externe controle via regulering en handhaving, maar ook de 

manier waarop belanghebbenden zoals werknemers, vakbonden, omwonenden en 

aandeelhouders toezicht kunnen houden op de bedrijfsactiviteiten speelt een rol.41 In de casus 

van Theranos lijkt het erop dat wie toezicht kon houden – bijvoorbeeld de bestuurders – een 

weinig kritische houding hadden, maar dat ze ook werden afgeschermd van de werkelijke gang 

van zaken en dat naar hen toe de schijn werd hooggehouden. Theranos lijkt te zijn gemanaged om 

een groot geheim te beschermen, hoewel Holmes zelf ook pleitte voor betere controle van 

laboratoria. Gezondheidstechnologie onderzoeker Glance stelde dat deze geheimhouding de 

bedoeling had de investeerders te overtuigen, maar elke echte vooruitgang in 

gezondheidswetenschappen hypothekeerde.42  

 

Naast de structuur, speelt ook de cultuur van organisaties een belangrijke rol in normovertreding. 

Dit verwijst in de eerste plaats naar de socialisatieprocessen die binnen organisaties 

plaatsvinden. Zo kan er ook een zekere mate van normalisatie van normovertredend gedrag 

optreden; de perceptie bestaat dat het management het goedkeurt, dat het een normale gang van 

zaken is.43 ‘Corporate cultures often incorporate expectations from the boss to get it done, but 

don’t tell me how you do it’.44 Deel zijn van een institutionele omgeving, van een collectief, kan 

ook leiden tot het rationaliseren van mogelijke fouten of fraude door individuele werknemers; 

 
38 Vaughan,1999. 
39 Kennedy 2020. 
40 Holland 2020. 
41 Campbell 2007 
42 Glance 2016. 
43 Vaughan 1999. 
44 Braithwaite 1989, p.146. 
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wanneer je je niet alleen verantwoordelijk voelt, is het makkelijker om de norm te overtreden. De 

normen en waarden van een organisatie beïnvloeden immers het moreel kompas van de 

werknemers.45 Dit kan ertoe leiden dat medewerkers met de beste bedoelingen niettemin gedrag 

stellen dat ze in een andere context zouden afkeuren.46 Zo wijzen Van Rooij en Fine bij hun 

analyse van onder andere Volkswagen en de British Petroleum olieramp in de Golf van Mexico, op 

de invloed van een toxische cultuur bij elk van deze bedrijven.47 De betrokkenheid van deze en 

andere bedrijven bij organisatiecriminaliteit gaat volgens hen terug op ingebakken structuren en 

processen, maar ook normen en waarden die normovertreding mogelijk maken.  

Bij Theranos kunnen we verwijzen naar de bredere context en cultuur binnen heel wat 

tech-bedrijven in Silicon Valley. In de woorden van de klokkenluider ‘Everyone wants that 

moonshot idea, nobody wants the ceiling. […] Sure, there have been success stories, but I’m not 

sure that is the best mindset to address issues in health care.’48  

 

Naaste de vraag hoe de structuur en cultuur van bedrijven organisatiecriminaliteit in de hand kan 

werken, is het volgens Van de Bunt ook belangrijk de vraag te stellen hoe die criminaliteit zo lang 

door kan gaan zonder dat toezichthouders, slachtoffers of andere betrokkenen het door hebben.49 

Hij illustreert dit met de Ponzi-zaak van Bernard Madoff die zijn slachtoffers gedurende 20 jaar 

voor 50 miljard US-dollar oplichtte. Het is belangrijk om deze vraag voor ogen te houden. De 

reactie op een schandaal is immers vaak ‘we hebben meer toezicht nodig’, waarbij verondersteld 

wordt dat meer regulering de criminaliteit zal tegengaan. Dat gaat echter voorbij aan de vraag 

hoe het zo lang door kon gaan. Een onderbouwd antwoord op die vraag, kan immers tot een 

betere preventie van dergelijke schandalen in de toekomst leiden.   

 Van de Bunt’s analyse wijst op twee cruciale elementen: (1) het succesvol verbergen van 

de illegale activiteiten door de dader en (2) de gezamenlijke onwetendheid van de sociale 

omgeving en toezichthouders. Ze omringden zich door een beperkt aantal vertrouwelingen die 

afwisten van de fraude en onder andere met bonussen stil werden gehouden. Ze werkten binnen 

een van de rest van het bedrijf afgeschermde afdeling. Daarnaast wist Madoff ook de schijn hoog 

gehouden dat alles goed en legitiem was door bepaalde documenten over investeringen te 

vervalsen. Madoff heeft zelf later nog verklaard dat zijn grootste angst was dat iemand om 

bewijzen zou vragen van zijn succesvolle investeringen. De gezamenlijke onwetendheid verwijst 

naar de stilte van zowel investeerders, toezichthouders als slachtoffers. De dader en hun bedrijf 

 
45 Moore & Gino 2013. 
46 Kennedy 2019. 
47 Van Rooij & Fine 2019. 
48 Holland 2020. 
49 Van de Bunt 2010. 
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hadden een onberispelijke reputatie, het waren ‘trusted criminals’.50 Ook toezichthouders – zoals 

de Security & Exchange Commission voor Madoff – maakten zich geen zorgen en lieten zich 

inpalmen. Het was te mooi om waar te zijn, maar iedereen leek te hopen dat het waar was.  

Gelijkaardige dynamieken lijken een rol te hebben gespeeld bij de zaak van Elisabeth 

Holmes en Theranos. In mediaberichtgeving staat dat Holmes en Balwani hun bedrijf met de 

grootste geheimhouding bestuurden en dat medewerkers met rechtszaken werden bedreigd als 

ze twijfels zouden uiten.51 Medewerkers wisten echter wel dat de toestellen niet deden wat ze 

claimden, dus binnen het bedrijf was er geen geheime afdeling zoals in andere zaken werd gezien. 

Zo spreekt de klokkenluider Tyler Schultz over een verjaardagsfeest voor Holmes waar hij 

verondersteld werd met bestuurders te praten over het succes van Theranos.52 Daarnaast leek er 

echter wel sprake van een gezamenlijke onwetendheid bij de sociale omgeving en toezichthouder. 

Het bedrijf bleef de eerste tien jaar van het bestaan nagenoeg onopgemerkt. Zodra Theranos meer 

in spotlights kwam te staan, wist Holmes met een mooi verhaal te overtuigen en zo ontstond er 

een omgeving die onkritisch was en de luchtbel niet wist te doorprikken. Daarbij speelt mee dat 

de technologie die Theranos claimde te hebben ontwikkeld echt wel revolutionair zou zijn – met 

een druppel bloed in plaats van meerdere staalnames op allerlei ziektes testen. Daarbovenop 

sprak het persoonlijke verhaal van Holmes aan. Ze stopte haar opleiding aan Stanford University 

en wou in voetsporen treden van haar idool Steve Jobs en leek ook op weg om de eerste 

vrouwelijke selfmade miljardair te worden in Silicon Valley. Iedereen wou zo graag dat het 

sprookje waar was. Toen journalist Carreyrou de resultaten van de studies opvroeg werd pas 

duidelijk dat miljoenen werden geïnvesteerd zonder concreet resultaat, en ook dan pas ging de 

toezichthouder op onderzoek uit.  

 

Onderzoek naar verklaringen voor organisatiecriminaliteit in de kenmerken van de organisatie 

zelf wijst dus op diverse aspecten die een rol kunnen spelen. Tegelijk zijn deze kenmerken 

moeilijk los te zien van gedrag en beslissingen van individuen of groepen binnen deze 

organisaties, net zomin ze los te zien zijn van de bredere maatschappelijke context waarbinnen 

de organisaties zich begeven. Deze bredere context en meer specifiek het economische en 

juridische systeem is onderwerp van volgende paragraaf.  

5. De rotte boomgaard: Het criminogeen economisch en juridisch systeem? 

Na de aandacht voor de rotte appel en de rotte boom, verschuiven we de focus naar de 

verklaringen die teruggaan op de structurele kenmerken van de maatschappelijke context, naar 

 
50 Friedrichs 2009. 
51 Paul 2021b. 
52 Holland 2020. 
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het economische en het juridische systeem die bijdragen aan het plaatsvinden van de 

organisatiecriminaliteit, met andere woorden de invloed van de rotte boomgaard. Dit 

macroniveau van verklaringen voor organisatiecriminaliteit wordt vaak teruggebracht op de 

context van privatisering en deregulering en de opkomst van het neoliberalisme van de jaren 

tachtig en negentig van de vorige eeuw. Veel landen beslisten immers dat publieke diensten 

geprivatiseerd moesten worden om economische groei te stimuleren. Denk aan de banken, 

telecomsector en openbaar vervoer. In plaats van een strikte overheidscontrole op bedrijven 

werd gekozen voor een vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de markt. In theorie kan 

de competitie in een vrije markt een regulerend vermogen hebben. Wanneer bedrijven zich niet 

verantwoordelijk gedragen zouden hun consumenten of concurrenten immers reageren, met een 

verminderd marktaandeel als gevolg. In de praktijk zien we echter in veel gevallen van 

organisatiecriminaliteit dat de markt het niet overnam, en dat door de deregulering 

kwetsbaarheden ontstonden voor organisatiecriminaliteit.  

Zo wordt de tijdsgeest in enkele van deze sectoren waar zich schandalen voordeden 

gekenmerkt door een zekere normloosheid. De traditionele normen en waarden konden immers 

geen gelijke tred houden met de snelle maatschappelijke veranderingen, waardoor ze ook minder 

effectief gedrag konden reguleren. Dit gekoppeld aan grootschalige ambities was de perfecte 

storm. In enkele sectoren leidde dat bijvoorbeeld tot een investeringsbubbel. Zo is de waarde van 

de Nederlands vastgoedmarkt tussen 1994 en 2009 meer dan verdubbeld (29 naar 58 miljard). 

De cultuur in de vastgoedmarkt was er een van samenwerking – vaak binnen een old-boys-

network - eerder dan competitie. Bovendien is het een sector waarin de prijsstelling erg subjectief 

en ook weinig transparant is, twee factoren die criminaliteit in de hand werken. In plaats van 

concurrentie resulteerde de deregulering in deze sector dus in collusie.53  

Enkele studies hebben gepoogd te verklaren waarom bepaalde sectoren meer 

criminogeen zijn dan anderen.54  Ze zochten de verklaring daarvoor in de onderlinge relatie 

tussen de bedrijven binnen sector. Zo kan de concurrentie tussen bedrijven in een sector 

bijdragen aan normvervaging en het stellen van normovertredend gedrag. Maar er zijn ook 

andere voorbeelden, zoals de Amerikaanse markt voor zware elektrische apparatuur in de jaren 

zestig en zeventig en de Nederlandse vastgoedmarkt in de jaren negentig en tweeduizend, 

waarbij het geen concurrentie was maar precies de goede onderlinge relatie tussen de bedrijven 

die tot collusie leidde. We moeten dus goed voor ogen houden of er echt een marktwerking is in 

een sector die werd gedereguleerd en of er voldoende controle is op die gedereguleerde markt 

via onafhankelijke toezichthouders.  

 
53 Van de Bunt & Van Wingerde 2015. 
54 Kennedy 2019. 
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Bij Theranos zien we enkele van deze kenmerken ook terug. Ze werkten in een nichemarkt 

van de technologische industrie, namelijk gezondheidstechnologie, maar ook de bredere context 

van de technologische industrie heeft mogelijk een rol gespeeld. Zoals het Cambridge Analytica 

schandaal duidelijk maakte, hebben veel technologiebedrijven zoveel macht in handen dat ze niet 

langer controleerbaar zijn door marktwerking want de platform economieën zijn de markt. Ze 

zijn ook moeilijk door overheden te controleren omdat ze met hun dynamische producten en 

processen tussen de mazen van de toezichthouders lijken te glippen.55  

Tot slot kunnen we in de bredere context waarin de organisatiecriminaliteit plaatsvindt 

ook de rol van de media vernoemen. Ze zijn de kritische waakhond om onjuistheden aan de kaak 

te stellen en dus deel van controle erop, maar soms kan een onkritische houding van de media de 

organisatiecriminaliteit ook in de hand werken.56 Dat zien we gedeeltelijk ook bij Theranos. 

Journalisten hadden immers al vaak stukken geschreven over de technologie die het bedrijf 

ontwikkelde en ook over de persoon van Elisabeth Holmes en waren daarbij lang niet altijd 

kritisch. Carreyrou geeft zelf aan dat hij enkel door zijn achtergrond in de 

gezondheidswetenschappen de bubbel wist te doorprikken, doordat hij niet louter door een 

technologische bril naar de beloftes van Holmes keek.57 De technologie van Theranos werd 

trouwens ook niet in wetenschappelijke studies onderzocht wat in 2015 door 

gezondheidswetenschapper Ioannidis aan de kaak werd gesteld.58  

6. Conclusie 

Het debat over wat organisatiecriminaliteit is en hoe het verklaard en voorkomen kan worden, 

blijft actueel.59 Hiervoor hebben we voor zowel de definitie als de verklaringen een overzicht 

gegeven van de belangrijkste inzichten uit de sociale wetenschappen. Hierna stippen we voor 

beide aspecten enkele implicaties aan voor de aanpak ervan.  

 

Ten eerste gaan we in op de vraag wat het bijdraagt als we als wetenschappers onder 

organisatiecriminaliteit ook gedragingen omvatten die niet in de strafwet staan. Dit betekent dus 

dat we een brede definitie van organisatiecriminaliteit aanhouden waarbij we oog hebben voor 

een diversiteit aan slachtoffers en schade die niet noodzakelijk verband houden met 

strafrechtelijke overtredingen door bedrijven. Het laat toe om schadelijk – maar niet strafbaar 

gesteld - gedrag dat zich in een legitieme professionele context voordoet eveneens te bestuderen. 

Een bredere definitie geeft een ander beeld van organisatiecriminaliteit, een dynamischer beeld 

 
55 Atal 2020. 
56 Rosoff 2007. 
57 Paul 2021b. 
58 Ioannidis 2015. 
59 Simpson 2019. 
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dat toelaat de blik op de toekomst te houden en bijvoorbeeld ook ongelijkheid tussen groepen en 

landen mee te nemen. Ook laat het toe om met een blik op de toekomst na te denken over hoe 

schade kan vermeden worden. Denk bijvoorbeeld aan een toekomst waarin we mogelijk meer te 

weten komen over schadelijke bijwerkingen van (petrochemische, farmaceutische, etc.) 

producten, waarbij nieuwe technologieën ontstaan die de gezondheid vooruit kunnen helpen, 

zoals Theranos beoogde, maar die mogelijk ook met enige voorzichtigheid gevolgd moeten 

worden. Een bredere definitie laat wetenschappers toe de complexiteit van de fenomenen beter 

tegen het licht te houden. Het laat ook toezichthouders toe enige flexibiliteit aan de dag te leggen 

om met enkele van de grote maatschappelijke uitdagingen aan de slag te gaan. Een brede  definitie 

maakt het uiteraard moeilijk om juridische stappen te zetten, maar een juridische reactie op 

misstanden door organisaties is niet  de enige mogelijke reactie en – zo hebben wij laten zien - 

ook lang niet  altijd de meest effectieve om met toekomstige uitdagingen om te gaan. 

 

Ten tweede gaan we in op de vraag naar wat de integratie van verschillende verklaringen, op 

diverse niveaus, voor organisatiecriminaliteit bijdraagt. In ons overzicht van de verklaringen 

voor organisatiecriminaliteit hebben we de kenmerken op individueel, organisatie- en 

samenlevingsniveau min of meer artificieel uit elkaar getrokken. Op verschillende momenten 

verwezen factoren immers naar een invloed vanuit een ander verklaringsniveau. Onderstaande 

quote over de Enron case vat dit mooi samen: 

 

But what brough Enron down was something more complex – and more tragic – than 

simple thievery. The tale of Enron is a story of human weakness, of hubris and greed and 

rampant self-delusion; of ambition run amok; of a grand experiment in the deregulated 

world; of a business model that didn’t work; and of smart people who believed their next 

gamble would cover their last disaster—and who couldn’t admit they were wrong.60 

Dit citaat verwijst naar individuele overmoed en hebzucht, naar de context van deregulering, naar 

een haperende bedrijfsstrategie en naar een te groot geloof in eigen succes. Dit stipt meteen al 

enkele verklaringen aan die door organisatiecriminologen werden bestudeerd. De context van 

deregulering bespraken we bij de verklaringen op macroniveau, de bedrijfsstrategie bij het 

mesoniveau en de overmoed, hebzucht en groot geloof in eigen succes kwam bij de individuele 

verklaringen aan bod.  

Wanneer we bij de verklaringen voor organisatiecriminaliteit enkel oog hebben voor één 

van de verklaringsniveaus – of voor een beperkt aantal verklarende factoren binnen elk van die 

niveaus – dan gaan we voorbij aan de manier waarop andere verklaringsniveaus mogelijk een 

 
60 McLean & Elkind 2003, p. xxv. 
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impact hebben gehad op de verklaring die we vooropstellen. Een focus op de rotte appel alleen 

leidt ertoe dat de aandacht wordt afgeleid van meer structurele en institutionele oorzaken van 

organisatiecriminaliteit. Het zoeken naar zondebok naar wie de schuld kan worden toegeschoven 

is trouwens wel een beproefde (communicatie)strategie voor bedrijven die betrokken zijn bij 

(rechtzaken over) organisatiecriminaliteit. Het verwijzen naar het gebrekkige externe toezicht 

als oorzaak gaat mogelijk voorbij aan kenmerken van het bedrijf zelf of van de manager aan roer 

die eveneens een impact kunnen hebben gehad. Een mogelijke reactie zou dan zijn streng te 

straffen en gedragscodes in te voeren om duidelijk te maken wat moreel gedrag is, maar mogelijk 

missen we daarbij een deel van de oorzaken in de bredere context van het bedrijf, de sector of de 

maatschappij. Wanneer we een deel van de verklaring missen, heeft dit dus ook gevolgen voor 

het beleid dat wordt ontwikkeld om organisatiecriminaliteit te berechten, bestraffen en te 

voorkomen. De meest effectieve reactie is immers deze die het best is afgestemd op de aard van 

het bedrijf, de sector en de maatschappelijke omgeving waarin het functioneert.61 Er is dus geen 

alomvattende verklaring voor organisatiecriminaliteit. Het is een combinatie van factoren op 

individueel, organisatie en samenlevingsniveau die een rol spelen, zoals ook in de geïntegreerde 

theorie van state-corporate crime werd ontwikkeld.62 Bovendien beïnvloeden deze niveaus 

elkaar ook wederzijds. Een competitieve cultuur in een sector of zelfs in een land creëert druk bij 

bedrijven om (te) ambitieuze doelstellingen te stellen. Vervolgens geeft het bereiken van deze 

doelstellingen medewerkers van deze organisaties een reden om hun eigen normovertredend 

gedrag te rationaliseren. Omgekeerd kan het gedrag van een leidinggevende de cultuur binnen 

een bedrijf beïnvloeden en zo schadelijk gedrag in de hand werken. De uitdagingen voor de 

aanpak van organisatiecriminaliteit ligt er dus in om een goed beeld te krijgen van de mogelijke 

oorzaken en de interacties tussen deze verschillende factoren.  

In een analyse over de zaak Theranos wordt eveneens naar deze verwevenheid van 

oorzaken verwezen: ‘And with Silicon Valley’s culture being premised on a spirit of 

nonconformity and anti-regulation, calls for regulation and change will only perpetuate more of 

the aggressive self-belief and blind ambition that Holmes’ narrative represents’.63 Een mooie 

waarschuwing bij het ontwikkelen van beleid om gelijkaardige cases naar de toekomst toe te 

vermijden.  

 

  

 
61 van Wingerde 2012. 
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63 Watt 2019. 



17 
 

Literatuur 

R. Apel& R. Paternoster, . ‘Understanding ‘Criminogenic’ Corporate Culture: What White-Collar 

Crime Researchers Can Learn from Studies of the Adolescent Employment-Crime 

Relationship’, in: S. Simpson & D. Weisburd (eds.), The Criminology of White-Collar Crime, 

New York: Springer 2009, p. 15-34. 

M.H.Atal, (2021) ‘The Janus faces of Silicon Valley’, Review of International Political Economy 

2021, p. 336-350. 

G. Barak, The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful (ed.), London and 

New York: Routledge 2015 

R.A. Baron, H. Zhao& Q. Miao, ‘Personal motives, moral disengagement, and unethical decisions 

by entrepreneurs: Cognitive mechanisms on the “slippery slope”’, Journal of Business 

Ethics 2015, p. 107-118. 

M.L. Benson, T.D.Madensen& J.E. Eck, ‘White-Collar Crime from an Opportunity Perspective’, in: 

S. Simpson & D. Weisburd (eds.), The Criminology of White-Collar Crime, New York: 

Springer 2009, p. 175-193. 

W.A. Bonger, Criminality and economic conditions, Boston: Little, Brown 1916. 

J. Braithwaite, Crime, shame and reintegration, Cambridge University Press 1989 

H. van de Bunt, Organisatiecriminaliteit (oratie VU Amsterdam), Arnhem: Gouda Quint 1992, 

H. van de Bunt, ‘Ongeremde hebzucht’, DD 2014/40. 

H.G. van de Bunt& K. van Wingerde,  ‘We are all going to be rich’: a case study of the Dutch real 

estate fraud case’, in: J. van Erp, W. Huisman & G. Vande Walle (eds.), The Routledge 

Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe,London: Routledge 2015, p. 304-

317. 

H.G. van de Bunt, ‘Walls of secrecy and silence. The Madoff case and cartels in the construction 

industry’, Criminology & Public Policy 2010p. 435-453. 

J. Campbell, ‘Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional 

theory of corporate social responsibility’, Academy of Management Review 2007 p.946–

967. 

B. Cardenas, ‘Theranos founder Elizabeth Holmes succeeded because of toxic millennial 'fake it til 

you make it' culture. Independent’, 22 maart 2019. 

https://www.independent.co.uk/voices/theranos-elizabeth-holmes-scam-silicon-

valley-a8835886.html.  

J. Carreyrou, ‘Hot Startup Theranos Has Struggled With Its Blood-Test Technology’, New York 

Times, 16 October 2015. 

J. Carreyrou, ‘Bad blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup’, Random House LCC US 2018. 



18 
 

K. Cools, Controle is goed, vertrouwen nog beter. Over bestuurders en corporate governance, Assen: 

Koninklijke Van Gorcum B.V. 2006. 

D.R. Cressey, ‘Restraint of trade, recidivism, and delinquent neighborhoods’,  in J. F. Short, Jr. (ed.), 

Delinquency, crime, and society, Chicago: University of Chicago Press 1972, p. 209–238. 

D.R. Cressey, ‘Management fraud, accounting controls, and criminological theory’, . in: R. K. Elliot& 

J. J. Willingham (eds.), Management fraud: Detection and deterrence, New York: Petrocelli 

Books 1980, p. 117–147. 

H. Croall, ‘Victims of white collar and corporate crime’, in: P. Davies, P.Francis& C. Greer, (eds.), 

Victims, crime and society, Sage Publications: London 2007, p. 78-108. 

J. Doubek, ‘SEC Charges Theranos Founder Elizabeth Holmes With 'Elaborate, Years-Long Fraud’, 

NPR, 15 maart 2018. https://www.npr.org/sections/thetwo-

way/2018/03/15/593809254/sec-charges-theranos-founder-elizabeth-holmes-with-

elaborate-years-long-fraud.  

J. van Erp, ‘The Organization of Corporate Crime: Introduction to Special Issue of Administrative 

Sciences’, Administrative Sciences 2018, p. 36-48. 

D. Friedrichs, Trusted criminals: White collar crime in contemporary society, Cengage Learning 

2009. 

D. Friedrichs, ‘White collar crime: Definitional debates and the case for a typological approach’, 

in: M.L. Rorie(ed.), The Handbook of White-Collar Crime,  

Hoboken: Wiley-Blackwell  2019, p.16–31. 

D.O. Friedrichs& M.D. Schwartz,  ‘Low self-control and high organizational control: The paradoxes 

of white-collar crime’, in: E. Goode(ed.), Out of control: Assessing the general theory of 

crime, Stanford University Press 2008, p. 145-159. 

C. Gibbs& S.S. Simpson, ‘Measuring corporate environmental crime rates: progress and problems’, 

Crime, Law & Social Change 2009, p. 87-107. 

D. Glance, ‘Is Theranos a tech revolution in healthcare or marketing hype cloaked in secrecy?’, The 

Conversation, 26 januari 2016.  

https://theconversation.com/is-theranos-a-tech-revolution-in-healthcare-or-

marketing-hype-cloaked-in-secrecy-53709  

L.R. Goldberg, ‚An alternative ‚description of personality‛; The big five structure’,  Journal of 

Personality and Social Psychology 1990,p. 1216–1229.  

P. Holland, ‘Theranos whistleblower Tyler Shultz's new Audible tell-all podcast is cathartic and 

eye-opening’, CNet Podcast “I’m so obsessed”, 8 augustus 2020 

https://www.cnet.com/news/theranos-whistleblower-tyler-shultz-new-audible-tell-all-

podcast-is-cathartic-and-eye-opening/  



19 
 

J.P.A. Ioannidis,‘Stealth Research: Is Biomedical Innovation Happening Outside the Peer-

Reviewed Literature?’, JAMA 2015p. 663–664.  

J.P. Kennedy, ‘Organizational and Macro-Level Corporate Crime Theories’, in: M.L. Rorie, M. (ed.),  

The Handbook of White-Collar Crime, Hoboken: Wiley-Blackwell 2019, p.175-190. 

R.C. Kramer,R.J. Michalowski& D. Kauzlarich, ‚The origins and development of the concept and 

theory of state-corporate crime’, Crime & Delinquency 2002, p. 263-282. 

T. Moerman, ‘Elizabeth Holmes voor de rechter: van 'de nieuwe Steve Jobs' tot 

megafraudeur’,Nu.nl 31 Augustus 2021. 

C. Moore& F. Gino, ‘Ethically adrift: How others pull our moral compass from true North, and how 

we can fix it’, Research in organizational behavior 2013, p.53-77. 

N. Passas& N. Goodwin, ‘Introduction: A Crime by Any Other Name’, in: N. Passas & N. Goodwin 

(eds.), It’s Legal but It Ain’t Right. Harmful Social Consequences of Legal Industries,Ann 

Arbor: University of Michigan Press 2004, p. 1-27. 

R. Paternoster& S. Simpson, ‘Sanction threats and appeals to morality: Testing a rational choice 

model of corporate crime’, Law & Society Review 1996, p.549–584. 

K. Paul, ‘Elizabeth Holmes: from Silicon Valley’s female icon to disgraced CEO on trial;, The 

Guardian, 29 augustus 2021a. 

https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/29/elizabeth-holmes-from-

silicon-valleys-female-icon-to-disgraced-ceo-on-trial.  

K. Paul, ‘People wanted to believe’: reporter who exposed Theranos on Elizabeth Holmes’ trial’, 

The Guardian, 29 August 2021b. 

https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/28/elizabeth-holmes-theranos-

trial-john-carreyrou.  

H.N. Pontell, ‚White-collar crime or just risky business? The role of fraud in major financial 

debacles’, Crime, Law & Social Change 2005, p. , 309-324. 

C. Preston, ‘A Business Psychology View on the Fall of Elizabeth Holmes. Why we're still fascinated 

with Holmes's decline’,. Psychology Today, 1 juli 2019. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-health-in-the-

workplace/201907/business-psychology-view-the-fall-elizabeth-holmes.  

R. Ribeiro, I.S.Guedes& J.N.  Cruz, ‘White-collar offenders vs. common offenders: a comparative 

study on personality traits and self-control’, Crime, Law & Social Change 2009, p.607-622. 

B. van Rooij & A.D. Fine, ‘Preventing Corporate Crime from Within’, in: M.L. Rorie,(ed.), The 

Handbook of White-Collar Crime, Hoboken: Wiley-Blackwell 2019, p. 229-245. 

S.M. Rosoff, ‘The Role of Mass Media in the Enron Fraud: Cause or Cure?’, in: H. Pontell & G. Geis 

(eds.), International Handbook of White-Collar and Corporate Crime,New York: Springer 

2007, p. 513-522. 



20 
 

D. Rothe& D. Friedrichs, Crimes of globalization New York: Springer  2014. 

R.E. Severson, RZ.H.Kodatt& G.W. Burruss, ‘Explaining White-Collar Crime: Individual-Level 

Theories’, The Handbook of White-Collar Crime, Hoboken: Wiley-Blackwell 2019, p. 159-

174. 

S. Simpson,‘Reimagining Sutherland 80 years after white-collar crime’, Criminology 2019, p. 189–

207. 

W.A. Stadler& M.L. Benson,  ‘Revisiting the Guilty Mind. The Neutralization of White-Collar Crime’, 

Criminal Justice Review 2012, p.494-511. 

E.H. Sutherland, ‘White-collar Criminality’, American Sociological Review 1940, p. 1-12. 

E. Sutherland, ’Is “White Collar Crime” Crime?’, American Sociological Review 1945, p.  

132–139. 

G. Sykes& D. Matza, ‚Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency’, American 

Sociological Review 1957 p. 664-670. 

D. Vaughan, ‘The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct, and Disaster’, Annual Review 

of Sociology 1999, p.271–305.  

P. Watt, ‘Elizabeth Holmes: Theranos scandal has more to it than just toxic Silicon Valley culture’, 

The Conversation, 29 maart 2019. https://ray.yorksj.ac.uk/id/eprint/3790/1/elizabeth-

holmes-theranos-scandal-has-more-to-it-than-just-toxic-silicon-valley-culture-114102  

K. van Wingerde, De afschrikking voorbij. Een empirische studie naar afschrikking, generale 

preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche (diss. Rotterdam). Nijmegen: 

Wolf Legal Publishers 2012. 

K. van Wingerde& N. Lord,‘The Elusiveness of White-Collar and Corporate Crime in a Globalized 

Economy’, in: M.L. Rorie(ed.), The Handbook of White-Collar Crime, Hoboken: Wiley-

Blackwell 2019, p. 469-483. 


