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Voorwoord 
Beste lezer, 

Het lijkt er dan toch echt op dat de vorig jaar uitgesproken vurige wens van 
een ‘fysiek’ NvC jaarcongres, dit jaar in vervulling zal gaan. We verwachten 
elkaar weer te zien en te spreken, traditioneel op een donderdag en vrijdag 
medio juni, in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden. En hoewel we er 
niet van uit mogen gaan dat COVID-19 op zijn retour is en we mogelijk in de 
herfst weer zullen moeten zoomen en webexen, zullen we het er nu van 
nemen! We gaan proberen er een memorabele en feestelijke twee dagen 
van te maken. Over dat feestelijke hangt overigens de schaduw van de 
oorlog in Oekraïne, het soms bijna niet te bevatten leed, de slachtoffers en 
de vernietigingen waar we dagelijks over horen - internationale misdrijven 
die ook aan bod komen in de panelsessies.  

Maar naast het dagelijkse nieuws over Oekraïne, is er de al jaren steeds 
verder aanzwellende stroom van slecht-slechter-slechtst nieuws over onze 
planeet. Vervuiling, klimaatverandering, de achteruitgang van 
biodiversiteit, vissen die in een oceaan vol plastic zwemmen. Het is daarom 
dat we dit voorjaar besloten het jaarcongres van 2022 het volgende thema 
te geven:    

Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht. 

Tijdens het congres stellen we ons de vraag hoe de criminologie een rol kan 
spelen in de ‘planeet’-opgaven waarvoor we ons de komende decennia 
gesteld zien. In twee plenaire sessies hebben we allereerst sprekers van 
buiten de criminologie uitgenodigd, zoals Heleen de Coninck, 
klimaatbeleidsonderzoeker en IPCC-auteur, die ons iets zal vertellen over 
de verandering van ons klimaat en mogelijkheden tot mitigatie daarvan. 
Publicist en tevens filosoof/politicoloog Erno Eskens zal met Sander Kole, 
jurist op het gebied van het omgevingsrecht aan de OU, ingaan op meer 
filosofische en juridische vragen bij de bescherming van flora, fauna en onze 
fysieke leefomgeving. In beide plenaire sessies zal een criminoloog 
reageren op de spreker(s). In een laatste plenaire sessie gaan we de rol van 
de criminologie wat meer in de schijnwerpers zetten, en zullen Meredith 
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Gore van de University of Maryland en Andrew Lemieux van het NSCR 
voorbeelden uit hun eigen onderzoek belichten en een 
toekomstperspectief schetsen.  

Natuurlijk is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor 
panelsessies waarin wij allen onze onderzoeksbevindingen over en 
praktijkervaringen met diverse criminologische thema’s kunnen 
presenteren en bediscussiëren. We hebben in totaal 26 sessies (waaronder 
8 Engelstalige en 2 round tables) met in totaal 101 presentaties. Gedurende 
de sessies zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, variërend 
van zoals gezegd internationale misdrijven, slachtofferschap, corporate 
crime tot cybercrime en onderzoek in en naar de gevangenis. Midden op de 
donderdag reiken we de scriptieprijs uit, en ’s avonds hebben we borrel en 
buffet (met muziek!) in de mooie Faculty Club. We sluiten het congres op 
vrijdag af met de uitreiking van de prestigieuze Willem Nagelprijs, de 
tweejaarlijkse prijs voor het beste criminologische proefschrift, gevolgd 
door een borrel. Het belooft een relevant, gevarieerd en rijk congres te 
worden. We hopen op een hoge opkomst.  

 

Catrien Bijleveld  

Voorzitter NvC 
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Kennismaking met de NVC 
Op 17 juni 1974 werd de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) 
opgericht. De NVC heeft allereerst tot doel de belangen te behartigen van 
de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse 
criminologen. Zij richt zich hierbij niet alleen op ieder die een academische 
opleiding criminologie heeft gevolgd, maar ook op ieder die op 
wetenschappelijk werk- en denkniveau werkzaam is op het terrein van (de 
bestudering van) criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. De vereniging 
heeft daarnaast tot doel de Nederlands(talig)e criminologiebeoefening te 
stimuleren, onder andere door het bevorderen van het delen van 
criminologische kennis. 

Voor haar leden organiseert de NVC ieder jaar een congres dat een beeld 
geeft van recent Nederlands onderzoek op het terrein van de criminologie. 
NVC-leden krijgen een forse reductie op de inschrijfkosten voor het 
congres.  

Twee keer per jaar (1 maart en 1 september) kan een aanvraag voor de NVC 
subsidie worden ingediend. Om jonge criminologen te ondersteunen bij het 
opzetten en uitvoeren van onderzoek stelt de NVC een subsidie van 
maximaal €1500 per persoon beschikbaar. De aanvraag moet betrekking 
hebben op dataverzameling voor criminologisch relevant onderzoek 
waarvoor geen andere financiële middelen voorhanden zijn, en moet leiden 
tot een tastbaar product, zoals een artikel of een presentatie. 

De Willem Nagelprijs is in 1991 ingevoerd door de Nederlandse Vereniging 
voor Kriminologie (NVK) voor het beste proefschrift op het gebied van 
criminologie. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een onlangs 
gepromoveerde criminoloog wiens proefschrift als beste werd beoordeeld 
door een door het bestuur ingestelde jury. Daarnaast looft de NVC een keer 
per jaar een scriptieprijs uit aan een masters student die een bijdrage heeft 
geleverd aan de criminologie met werk dat uitmunt door originaliteit, 
verbeeldingskracht, wetenschappelijk belang, toegankelijkheid en 
maatschappelijke relevantie. De prijs omvat een geldbedrag van 500 euro.  
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Daarnaast organiseert de NVC samen met haar divisies regelmatig gratis 
studiemiddagen waarin gevarieerde criminologische onderwerpen centraal 
staan. Ook informeert de NVC haar leden via de half jaarlijkse nieuwsbrief 
De Criminoloog en via haar website (www.criminologie.nl) over 
ontwikkelingen in de Nederlandse criminologie. Verder heeft de vereniging 
de ambitie om via de website en sociale media een digitaal platform te 
bieden voor netwerkmogelijkheden van de sterk groeiende criminologische 
gemeenschap. Tot slot biedt Boom NVC-leden tegen gereduceerd tarief een 
abonnement op Tijdschrift voor Criminologie en het Tijdschrift over Cultuur 
en Criminaliteit aan. 

De NVC kan deze activiteiten alleen ontplooien wanneer zij voldoende 
leden heeft. U kunt lid worden door zich in te schrijven via de website 
www.criminologie.nl (regulier €30 per jaar, AIO €20 per jaar en student €10 
per jaar). 

Meer informatie over de NVC en haar activiteiten is te vinden op de website 
(www.criminologie.nl), te volgen op twitter via @criminologieNL en te 
verkrijgen bij de secretaris van het NVC-bestuur Evelien Hoeben (email: 
info@criminologie.nl). 

Het bestuur van de NVC bestaat uit de volgende personen:  

Catrien Bijleveld (voorzitter)  
Evelien Hoeben (secretaris)  
Elanie Rodermond (penningmeester)  
 
Irma Cleven (studiemiddagen en nieuwsbrief) 
Jessica Hill (NVC-congres – inhoudelijk programma) 
Janine Janssen (website) 
Rosa Koenraadt (NVC-scriptieprijs en Willem Nagelprijs) 
Natascha de Leeuw (NVC-congres – facilitair) 
  

http://www.criminologie.nl/
http://www.criminologie.nl/
mailto:info@criminologie.nl
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Overzicht programma NVC congres 2022 
Donderdag 16 juni 2022 
08.30 – 09.15u Inschrijving / koffie 
09.15 – 10.45u Parallelsessies 1 
10.45 – 11.15u Pauze 
11.15 – 12.15u Keynote: Heleen de Coninck, reflectie Daan van Uhm 
12.15 – 12.30u Uitreiking NVC-scriptieprijs  
12.30 – 13.30u Lunchpauze  

Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs 
genomineerden 

13.30 – 15.00u Parallelsessies 2 
15.00 – 15.30u Pauze 
15.30 – 17.00u Parallelsessies 3  
Vanaf 17.30u Netwerkborrel en buffet (Faculty Club) 
 
Vrijdag 17 juni 2022 
08.30 – 09.00u Algemene ledenvergadering NVC 
08.30 – 09.15u Inschrijving / koffie 
09.15 – 10.45u Parallelsessies 4 
10.45 – 11.15u  Pauze 
11.15 – 12.15u Keynote: Sander Kole, Erno Eskens, reflectie Janine Janssen 
12.15 – 13.15u  Lunchpauze  
13.15 – 14.45u Parallelsessies 5 
14.45 – 15.00u Pauze 
15.00 – 16.00u Keynote: Andrew Lemieux & Meredith Gore 
16.00 – 16.45u Presentaties & uitreiking Willem Nagel Prijs  
Vanaf 16.45u Afsluitende borrel 
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Sessieoverzicht  
Donderdag 16 juni: Tijdstip & Programmaonderdeel Blz. 
9:15-10:45: Parellelsessie 1  
Divisie detentie: Gevangenisbeleid op de werkvloer 32 
Divisie cybercriminaliteit: Cybercriminelen (I) 36 
The interplay of parenting and peers in explaining adolescent 
delinquency* 

41 

Divisie organisatiecriminaliteit: Overtredende bedrijven – 
modus operandi, controlemechanismen en reacties 

45 

Opinie en rechtspraak 50 
11:15 - 12:15: Keynote: Heleen de Coninck met criminologische 
reflectie van Daan van Uhm 

10 

12:15 - 12:30: Uitreiking NVC-scriptieprijs  18 
13:30 - 15:00: Parallelsessie 2  
Divisie detentie: Effecten van begeleiding en bejegening tijdens 
en na detentie 

54 

Divisie groene criminologie: Groene criminologie in Nederland: 
Daders, slachtoffers en rechten  

59 

Cybercriminaliteit: Slachtofferschap en weerbaarheid 63 
Police-citizen interactions* 68 
Georganiseerde misdaad 72 
Politie & noodhulp 77 
15.30 - 17:00: Parallelsessie 3  
Divisie terrorisme 80 
Conflicts and bystanders* 84 
Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het 
bewijs in dubieuze zaken 

88 

Criminaliteit in het digitale tijdperk  92 
Divisie biosociale criminologie: Genetisch onderzoek naar 
slachtofferschap en antisociaal, agressief en crimineel gedrag 

95 
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Vrijdag 17 juni: Tijdstip & Programmaonderdeel Blz. 
9:15-10:45: Parellelsessie 4  
Divisie detentie: Het belang van contact met het sociale 
netwerk en met interne en externe professionals 

99 

Divisie cybercriminaliteit: Cyber offenders (II) 103 
Roundtable: Oxford Handbook on Atrocity Crimes 107 
Trend onderzoek 108 
Formele en informele gevolgen van justitiecontact 112 
11:15 - 12:15: Keynote: Erno Eskens & Sander Kole met 
criminologische reflectie van Janine Janssen 

11 

13:15 – 14:45: Parallelsessie 5  
Consequences of conflict and the fossil fuel industry 116 
Roundtable: Police data: populations or samples? Generalizing 
from almost exhaustive datasets  

121 

Behulpzame burgers 122 
Divisie victimologie: Contact en overlap tussen slachtoffers en 
daders 

126 

Jeugd & criminaliteit 130 
15.00 - 16:00: Keynote: Andrew Lemieux & Meredith Gore* 13 
16:00 – 16:45: Presentaties & uitreiking Willem Nagel Prijs 17 

 

*session in English  
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Keynote: Heleen de Coninck met criminologische 
reflectie van Daan van Uhm 

Donderdag 16 juni om 11:15 – 12:15u 

Heleen de Coninck is hoogleraar socio-technische innovatie en 
klimaatverandering aan de TU Eindhoven en universitair hoofddocent 
in innovatiestudies en duurzaamheid aan de Radboud Universiteit. 
Eerder werkte ze meer dan 10 tien jaar bij het Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN) aan internationaal energie- en klimaatbeleid. 
Haar onderzoek gaat over internationaal klimaatbeleid, 
energietechnologie en innovatie, met in Nederland een focus op 
klimaatbeleid voor de energie-intensieve industrie. Ze was één van de 
hoofdauteurs in het in 2018 verschenen IPCC rapport over hoe we de 
wereld onder 1.5 graad temperatuurstijging kunnen houden en in het 
klimaatmitigatiedeel van het IPCC Zesde Assessment Rapport, dat in 
april 2022 is uitgekomen. 

Dr. Daan van Uhm is criminoloog aan de Universiteit Utrecht, 
gespecialiseerd in groene criminologie. Hij verricht onderzoek naar 
verschillende vormen van groene criminaliteit en schade, waaronder de 
handel in beschermde diersoorten, ontbossing en illegale mijnbouw. Daan 
promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de internationale handel in 
wildlife en in 2018 ontving hij de prestigieuze Veni-beurs van NWO voor een 
onderzoek naar de betrokkenheid van georganiseerde misdaad in de 
illegale handel in natuurlijke rijkdommen. In zijn onderzoek richt hij zich 
voornamelijk op daders, slachtoffers en sociale constructies van groene 
criminaliteit.   
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Keynote: Erno Eskens & Sander Kole met criminologische 
reflectie van Janine Janssen 

Vrijdag 17 juni om 11:15 – 12:15u 

Het dier als rechtssubject  

De Nederlandse wet ziet dieren als verhandelbare ‘zaken’ die tegelijkertijd 
wel ‘de nodige zorg’ verdienen. Die nodige zorg wordt in de praktijk vaak 
niet gegeven. Daarom klinkt internationaal de roep om dieren rechten te 
geven. In Argentinië, Pakistan en Columbia zijn inmiddels de eerste dieren 
erkend als rechtssubject. Het betreft een chimpansee, een olifant en een 
beer. Deze dieren mogen nu niet langer zonder vorm van proces worden 
opgesloten. In de Verenigde Staten lopen proefprocessen om ook daar 
bepaalde dieren als ‘legal person’ erkend te krijgen. Filosoof Erno Eskens 
bespreekt de ontwikkelingen. Hij legt uit waarom, na de vrouw en de 
slaafgemaakte, het nu tijd is om ook het dier te erkennen als persoon en als 
rechtssubject.  

Erno Eskens (1964) is filosoof en politicoloog. Hij is vooral bekend door zijn 
filosofische pleidooi voor dierenrechten en als popularisator van de 
filosofie. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 
Een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Eerder publiceerde hij 
Democratie voor dieren. Als uitgever bij Noordboek heeft hij onder meer de 
dierenrechtenbibliotheek onder zijn hoede. 

Waarom habitats en planten ondanks strikte regels toch niet voldoende 
worden beschermd? 

Op grond van de Europese Habitatrichtlijn zijn de lidstaten van de EU 
verplicht om habitats en (individuele) planten strikt te beschermen. In de 
praktijk worden deze regels lang niet altijd nageleefd en schiet de juridische 
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bescherming te kort. Afgezet tegen het dwingende karakter van de regels 
in de Habitatrichtlijn en het belang van planten bij andere actuele kwesties 
zoals het tegengaan van klimaatverandering is dat niet voor de hand 
liggend. Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre het juridische kader 
voor de bescherming van habitats en planten naar aard en inhoud geschikt 
is om de doelstelling van de Habitatrichtlijn te realiseren. In deze 
presentatie zal worden ingegaan op de mogelijke verklaringen voor de 
tekortschietende bescherming van habitats en planten in Nederland.  

Mr. dr. S.D.P. Kole is universitair hoofddocent omgevingsrecht aan de Open 
Universiteit. Hij publiceert regelmatig in de tijdschriften De Gemeentestem 
en AB artikelen en annotaties over de uitleg en toepassing van het 
(inter)nationale natuurbeschermingsrecht (Wet natuurbescherming, Vogel- 
en habitatrichtlijn). Daarbij ligt de focus op problemen die optreden bij de 
bescherming van habitats en soorten die voorkomen in Natura 2000-
gebieden en de regulering van economische activiteiten in en in de 
nabijheid van deze natuurgebieden. 

Prof. dr. Janine Janssen is bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de 
Open Universiteit, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans 
Hogeschool en de Politieacademie. Daarnaast is zij ook hoofd Onderzoek 
van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de 
Nationale Politie. Janssen is tevens bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging voor Criminologie. Zij is niet alleen geïnteresseerd in 
grensoverschrijdend gedrag en geweld tussen mensen. Zij heeft een 
bijzondere belangstelling voor de gevolgen van menselijk gedrag voor 
andere soorten. In 2019 verscheen van haar hand hierover het boek 
Waarom de criminologie mij dierbaar is. Een persoonlijk pleidooi voor non-
speciesisme. 
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Keynote: Andrew Lemieux & Meredith Gore 

Donderdag 16 juni om 11:15 – 12:15u 

Protecting wildlife, and wild spaces, is no easy task. As Edward Game and 
colleagues put it, 'Conservation is not rocket science; it is far more complex.' 
Their point was simple, many societal issues, like conservation, seem to 
have no clear solution, or even set of rules governing them; they are 'wicked 
problems'. Addressing these requires careful analysis to determine drivers 
and facilitators, but also to discover links to other wicked problems such as 
poverty and climate change. In short, wildlife protection is about finding 
'the right tool for the job'; there is no silver bullet. Unfortunately, 
government agencies responsible for wildlife protection tend to lack two 
key elements: analytic capacity and 'tools' other than a law enforcement 
mandate. This slows their ability to develop lasting solutions that are fit for 
purpose; it may even prevent it completely. ‘When the only tool you have 
is a hammer, all of your problems start to look like nails.’ This lecture 
explores the kinds of innovative thinking and partnerships required to help 
agencies develop the skills and tools needed for wicked problem solving. 

Andrew Lemieux is a researcher at the Netherlands Institute for the Study 
of Crime and Law Enforcement (NSCR). Over the last decade, he has worked 
with numerous wildlife-protection agencies in Africa and Asia including 
governmental, non-governmental, and private entities. His work revolves 
around the collection and use of data for decision-making, with an emphasis 
on problem solving and situational crime prevention. He has spent 
considerable time in the field with rangers, analysts and managers looking 
for innovative ways to protect their ecosystem that are mutually beneficial 
to wildlife and communities. 
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A rally call for deepening integration of criminology and conservation 
sciences 

Nature crime is a globally distributed social issue that easily crosses 
ecosystem, social, cultural, political, religious, infrastructure and scientific 
boundaries. Nature crimes such as illegal logging, mining, fishing, and 
wildlife trafficking pose diverse direct harms to ecosystems and people--
often intersecting with other societal risks, harm, and injustices. Integrating 
criminology and conservation sciences offers great potential to increase 
understanding and inform action. Interdisciplinary, however, is not without 
challenges. Discussing the consequences of deepening integration of 
criminology with conservation sciences can help maximize benefits and 
overcome obstacles. Three empirical case studies of nature crime will be 
profiled to provoke dialog on this rally call: illegal sea cucumber fishing in 
Mexico, pangolin trafficking in Democratic of Congo, and rosewood 
trafficking in Madagascar. The power of bringing criminological insight 
about justice, gender, and crime prevention, for example, into conservation 
can dramatically change the data landscape, enhance understanding about 
harms and solutions to harms, and identify new partnerships.  

Meredith L. Gore is an Associate Professor of Human Dimensions of Global 
Environmental Change in the Department of Geographical Sciences at 
University of Maryland, College Park. Her research uses risk concepts to 
build new understanding of human-environment relationships and is 
designed to build scientific evidence for action. The majority of her activities 
can be described as convergence research on conservation issues such as 
wildlife trafficking, illegal logging, fishing and mining. Meredith has 
conducted research in collaboration with local communities in 15 countries 
on 5 continents with funding from the National Science Foundation, U.S. 
Fish & Wildlife Service, Michigan Department of Natural Resources, DEFRA, 
Global Wildlife Conservation and others. Her website hosts voluntary, 
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consensus-based and open-access GIS standards to combat wildlife 
trafficking. In 2016-2017, she served in-residence at the U.S. Department of 
State Office of the Geographer and Global Issues as a National Academies 
of Sciences Jefferson Science Fellow. Meredith has continued to provide 
senior science advising to the State Department on conservation crime as 
an Intelligence Research Expert; she has advised the United Nations Office 
on Drugs and Crime’s Office of Wildlife and Forest Crime, the African Union 
Commissions’ Department of Rural Economy and Agriculture, Wildlife 
Conservation Society’s Urban Bushmeat Team, and Michigan Department 
of Natural Resources’ Wildlife Division. Dr. Gore has published over 75 
referred journal articles and book chapters and currently serves as an 
Associate Editor for Global Ecology and Conservation. She is the Editor and 
author of Conservation Criminology (2017, WileyBlackwell), and her co-
edited volume Women and Wildlife Trafficking (WileyBlackwell) is expected 
in early 2022. Meredith earned her PhD at Cornell University, MA at The 
George Washington University, and BA at Brandeis University.  
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Toelichting roundtable 
In een roundtable sessie wordt doorgaans geen onderzoek gepresenteerd, 
maar gaan 5 tot 8 deelnemers met elkaar in debat over een bepaald 
onderwerp, bijvoorbeeld een specifiek criminaliteitsprobleem of een 
bepaalde strafrechtelijke interventie. De deelnemers van de roundtable 
vormen bij voorkeur een mix van wetenschappers, professionals uit de 
praktijk en beleidsmedewerkers. De organisator van de roundtable heeft 
van tevoren het onderwerp bepaalt, een korte toelichting/samenvatting 
geschreven met enkele discussiepunten omtrent het onderwerp, 
deelnemers uitgenodigd en een voorzitter gekozen. Tijdens de roundtable 
sessie wordt het onderwerp besproken door de voorzitter en deelnemers, 
maar uiteraard zijn andere congresbezoekers van harte welkom om hierbij 
aan te sluiten en deel te nemen aan het gesprek.   
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Shortlist Willem Nagel Prijs januari 2019 t/m juni 2021 
Jury-leden: Joke Harte, Damián Zaitch, Johan van Wilsem 
 
In alfabetische volgorde zijn de shortlisted dissertaties voor de Willem Nagel 
Prijs 2019-2021: 
 
Annika van Baar, Vrije Universiteit Amsterdam 
Corporate involvement in international crimes. In Nazi Germany, Apartheid 
South Africa and the Democratic Republic of the Congo  
 
Daniel Beizsley, Universiteit Utrecht 
State-corporate crime reconsidered. A criminological case study of 
European Investment Bank lending in the EU 
 
Nick van Doormaal, Universiteit Utrecht / NSCR 
Securing Protected Areas. The Decision-making of Poachers and Rangers 
 
Elvira Loibl, Universiteit Maastricht 
The Transnational Illegal Adoption Market - A Criminological Study of the 
German and Dutch Intercountry Adoption Systems  
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Genomineerden NVC-scriptieprijs 2022 
Jury-leden: Elina van ’t Zand, Abdessamad Bouabid, Steve van de Weijer 
 
In alfabetische volgorde zijn de genomineerden voor de NVC-scriptieprijs 
2021-2022: 
 
Pascalle van Duuren, Vrije Universiteit Amsterdam 
Probleemgedrag bij meisjes in open residentiële instelling 
Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van psychologische gevolgen 
van trauma’s bij ouders, kindermishandeling en hechting op externaliserend 
probleemgedrag bij meisjes in een open residentiële instelling 
Begeleider: André De Zutter 
 
Joran de Jong, Universiteit Utrecht 
Favourite rappers or favourite cappers? An online semiotic field study on 
Amsterdam drill production and consumption  
Begeleider: Elena Krsmanovic 
 
Tüliyet Kavsitli, Erasmus Universiteit Rotterdam 
‘Now I am becoming old, the help is going down.’ Een onderzoek naar de 
ondersteuning van langdurig ongedocumenteerde ouderen vanuit het 
sociale netwerk en de veranderingen van ondersteuning gedurende het 
ongedocumenteerde verblijf in Nederland  
Begeleider: Richard Staring 
 
Anne Klaassen, Universiteit Leiden 
“I Guess I’m Sorry?”: The influence of remorse and apology in (unreliable) 
confessions on perceptions of guilt  
Begeleider: Linda Geven 
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Romee Klis, Universiteit Utrecht 
The oldest tricks in the book. A case study of Tata Steel Ijmuiden, The 
Netherlands, where regulatory agencies take the bait in corporate 
strategies  
Begeleider: Damián Zaitch 
 
Megan van Straten, Vrije Universiteit Amsterdam 
Battle of perceptions. The impact of gender stereotypes on the treatment of 
female terrorists in the dutch criminal justice system 
Begeleider: Elanie Rodermond 
 
Nina Tobsch, Universiteit Leiden 
Regelovertreding en incidenten bij bedrijven die werken met gevaarlijke 
stoffen binnen processen: exploratief onderzoek naar het verband tussen 
bedrijfskenmerken en procesveiligheidsrisico’s  
Begeleider: Marieke Kluin 
 
Sammie Verbeek, Erasmus Universiteit Rotterdam 
The devil we know and the devils we don’t know: een criminologische 
analyse van het PFOA-schandaal van DuPont in Dordrecht als 
(state)corporate crime  
Begeleider: Liselot Bisschop 
  



- 20 - 
 

Abstracts 

Divisie detentie: Gevangenisbeleid op de werkvloer .......................... 32 
Vakmanschap van gevangenisbewaarders in België en Nederland. Een 
vergelijkend onderzoek ........................................................................ 32 
Lorenz Pardon, Kristel Beyens, An-Sofie Vanhouche, Miranda Boone & Jana 
Robberechts 
Veiligheid is ook een vorm van zorg - Een Q studie naar de opvattingen 
over zorg en veiligheid bij gevangenispersoneel .................................. 33 
Marie-José Geenen 
Eerste ervaringen met de wet Straffen en Beschermen in de 
gevangenis: inzicht in de manier waarop medewerkers betekenis 
geven aan en omgaan met het nieuwe penologische kader................ 34 
Maartje Schrauwen & Toon Molleman 
Beloningen verdienen in detentie: Een kwestie van doen, willen en/of 
kunnen? ................................................................................................ 35 
Jan Maarten Elbers, Esther van Ginneken, Miranda Boone, Paul Nieuwbeerta & 
Hanneke Palmen 

Divisie cybercriminaliteit: Cybercriminaliteit: cybercriminelen (I) ....... 36 
Strafrechtelijke uitspraken over jeugdige cybercriminelen ................. 36 
Kirti Zeijlmans & André van der Laan 
Het ontrafelen van de crime scripts van phishingnetwerken: Een 
analyse van 45 rechtbankcasussen in Nederland ................................. 37 
Joeri Loggen & Rutger Leukfeldt 
Uw bestanden zijn versleuteld: Een crime script analyse van 
ransomware aanvallen ......................................................................... 38 
Sifra Matthijsse, Susanne van ‘t Hoff-de Goede & Rutger Leukfeldt 
Cybercrimineel gedrag onder jongeren nader bekeken: Resultaten van 
een longitudinaal netwerkonderzoek .................................................. 39 
Marleen Weulen Kranenbarg & Frank Weerman 



- 21 - 
 

Online ronselen van money mules: Een quasi-experiment op Instagram
 .............................................................................................................. 40 
Luuk Bekkers, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt 

The interplay of parenting and peers in explaining adolescent 
delinquency ...................................................................................... 41 

The view on drugs: The influence of parental and peer attitudes and 
behaviors on adolescents’ substance use behavior ............................. 41 
Sander Birkhoff, Machteld Hoeve & Evelien Hoeben 
The interaction of peer influence and parental autonomy granting in 
relation to adolescent delinquent behavior ......................................... 42 
René Aernoudts, Christof Naegel & Evelien Hoeben 
The influence of paternal and maternal support and psychological 
control on association with deviant peers and delinquency in emerging 
adulthood ............................................................................................. 43 
Tessa van den Broek, Frank Weerman, Evelien Hoeben, Jessica Hill & Arjan 
Blokland 
Parenting and peer context in relation to adolescent delinquency: A 
systematic review on the interplay of two core social domains .......... 44 
Evelien Hoeben & Veroni Eichelsheim 

Divisie organisatiecriminaliteit: Overtredende bedrijven – modus 
operandi, controlemechanismen en reacties ..................................... 45 

Ontwikkelingstrajecten van regelovertreding in de Nederlandse 
binnenvaart .......................................................................................... 45 
Jelmar Meester, Marieke Kluin & Arjan Blokland 
Werkwijze zorgfraudeurs Twente ........................................................ 46 
Alan Kabki, Joyce te Bos & Frank Diepenmaat 
Labelling van organisatiecriminaliteit: Een (empirische) beschouwing in 
tijden van toenemende verontwaardiging voor overtredingen van 
organisatie ............................................................................................ 47 
Anna Merz 



- 22 - 
 

Effectieve regulering van mensenrechtenschendingen na milieuschade 
in theorie en praktijk ............................................................................ 48 
Annika van Baar & Wim Huisman 
Een panklare zaak? Het gebruik van zelfonderzoek binnen een 
strafrechtelijke context ........................................................................ 49 
Clarissa Meerts 

Opinie en rechtspraak ....................................................................... 50 
Pseudo-intimiteit en verkrachting is geen geloofwaardig huwelijk ..... 50 
André de Zutter 
Ver van mijn bed? Nederlandse publieke opinie over seksuele 
kinderuitbuiting in het buitenland ....................................................... 51 
Anneke Koning 
Pro Justitia-rapportage en straftoemeting: Een experimentele 
vignetstudie .......................................................................................... 52 
Roosmarijn van Es, Jan de Keijser, Janne van Doorn & Maarten Kunst 
Bij de schuldvraag wordt vergeten om de confrontatie te 
confronteren! ....................................................................................... 53 
Andre de Zutter & Laura Geelen 

Divisie detentie: Effecten van begeleiding en bejegening tijdens en na 
detentie ........................................................................................... 54 

Procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit en recidive: Een vergelijking 
tussen gedetineerden op basis van criminele voorgeschiedenis ......... 54 
Matthias van Hall, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan & Paul Nieuwbeerta 
Het effect van reclasseringstoezicht na detentie op recidive tijdens en 
na de toezichtsperiode ......................................................................... 55 
Suzan Verweij, Karin Beijersbergen, Gijs Weijters, Hilde Wermink & Arjan 
Blokland 
Binnen beginnen om buiten te blijven. Reclassering en PI werken 
samen aan re-integratie gedetineerde ................................................. 56 
Marie-José Geenen & Donnalee Heij 



- 23 - 
 

Leefklimaat in Vlaamse gevangenissen: Ervaringen van veroordeelden 
en beklaagden ...................................................................................... 57 
Lorenz Pardon 

Divisie groene criminologie: Groene criminologie in Nederland: Daders, 
slachtoffers en rechten ..................................................................... 59 

Daders van milieucriminaliteit in beeld ................................................ 59 
Victor van der Geest, Joost van Onna & Jessica Hill 
Criminele netwerken in de illegale vogelhandel .................................. 60 
Daan van Uhm & Toine Spapens 
Verbanden tussen schade aan werknemers en dieren in de 
vleesindustrie ....................................................................................... 60 
Julia Houtmortels 
Rechten voor de Waddenzee ............................................................... 62 
Jans Benjamens 

Cybercriminaliteit: Slachtofferschap en weerbaarheid ....................... 63 
Systematische review over angst voor slachtofferschap van 
cybercriminaliteit .................................................................................. 63 
Jelle Brands & Janne van Doorn 
Risicoprofielen voor slachtofferschap van cybercriminaliteit .............. 64 
Susanne van ’t Hoff de Goede, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt 
’I am just weird, I am stupid and naïve, I am a pervert, I know I am'; 
Explorerend onderzoek naar de narratieve impact van financiële 
sextortion op volwassen mannen ........................................................ 65 
Raoul Notté 
Sterktes van organisaties ten aanzien van social engineering ............. 66 
Michelle Ancher, Erbilcan Aslan & Rick van der Kleij 
Cyberweerbaarheid in het mkb: Evaluatie van de interventie ‘MKB 
Cyber Buddy’s’ ...................................................................................... 67 
Susanne van ’t Hoff-de Goede, Eline Brasker, Rutger Leukfeldt & Remco 
Spithoven 



- 24 - 
 

Police-citizen interactions ................................................................. 68 
De-escalation in police-citizen conflicts: A systematic review ............. 68 
Lenneke van Lith, Evelien Hoeben, Wouter Steenbeek, Marie Rosenkrantz 
Lindegaard & Christophe Vandeviver 
What goes on before the conflict goes off? ......................................... 69 
Hans Myhre Sunde 
Feel it coming: Situational turning points in police-civilian encounters
 .............................................................................................................. 70 
Laura Keesman 
The role of bystanders in policing ........................................................ 71 
Marly van Bruchem 

Georganiseerde misdaad .................................................................. 72 
Opgeruimd staat netjes? De aanpak van synthetisch drugsafval in 
België .................................................................................................... 72 
Sophia de Seranno 
Reacties van de outlaws een casestudie naar hoe leden van de Hells 
Angels MC omgaan met de Nederlandse aanpak van outlaw 
motorcycle gangs (OMCGs) .................................................................. 73 
Teun van Ruitenburg, Robby Roks & Sjoukje van Deuren 
Witwassen als service: Een onderzoek naar bedrijfsmatig gedrag in 
witwasnetwerken in Nederland ........................................................... 74 
Jo-Anne Kramer, Edward Kleemans, Arjan Blokland & Melvin Soudijn 
Samen ondermijning aanpakken in de buurt. Gebruik van 
segmentatiemodel voor maatschappelijke betrokkenheid om burgers 
gericht te betrekken bij aanpak en preventie ...................................... 75 
Imke Smulders 
Criminele uitbuiting onder scholieren en studenten in Zeeland .......... 76 
Marjolein de Winter & Ayten Ustuner 



- 25 - 
 

Politie & noodhulp ............................................................................ 77 
Demand for emergency (police) services in the Netherlands using open 
data ....................................................................................................... 77 
Samuel Langton & Wouter Steenbeek 
Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning door de politie
 .............................................................................................................. 77 
Jasper van Berkel 
Hoe blauw is de recherche? Een onderzoek naar de recherche-
identiteit ............................................................................................... 78 
Anouk van Schaik 
Op zoek naar lokaal handelingsperspectief in de aanpak van 
gedigitaliseerde criminaliteit ................................................................ 79 
Jelle Kort & Remco Spithoven 

Divisie terrorisme ............................................................................. 80 
Relaties binnen radicale netwerken en individuele risico’s op 
terroristische actie ................................................................................ 80 
Casper van Nassau, Tomas Diviak, Christianne de Poot & Frank Weerman 
Gewelddadige en niet-gewelddadige terrorismeverdachten: Een 
levensloopperspectief .......................................................................... 81 
Fabienne Thijs 
Wie neemt er nou een terrorist aan? Het re-integratieproces van ex-
gedetineerden van de Terroristenafdeling........................................... 82 
Elanie Rodermond, Romi Zalmé & Esther Zuiderveld 
Risky or at risk? An empirical legal study of the prevention of 
intergenerational transmission of violent extremist ideologies through 
child protection measures .................................................................... 83 
Lisette Dirksen 

Conflicts and bystanders ................................................................... 84 
Bystander intervention during interpersonal conflicts in public space 
and its consequences ........................................................................... 84 
Joska Appelman, Lasse Suonperä Liebst & Marie Rosenkrantz Lindegaard 



- 26 - 
 

Bystander intervention in public conflicts between men and women 
versus conflicts between men .............................................................. 85 
Carlijn van Baak, Evelien Hoeben, Don Weenink, Marie Rosenkrantz Lindegaard 
Do bystanders help to stop the violence in armed shop robberies? 
CCTV footage shows that nonintervention is the norm ....................... 86 
Marie Rosenkrantz Lindegaard, Wim Bernasco, Peter Ejbye-Ernst & Lasse 
Suonperä Liebst 
Distress in contexts and time: An ethological analysis in the aftermath 
of street conflicts .................................................................................. 86 
Virginia Pallante & Marie Rosenkrantz Lindegaard 

Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in 
dubieuze zaken ................................................................................. 88 

Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in 
dubieuze zaken ..................................................................................... 88 
Annelies Vredeveldt 
Het dodelijke dienstwapen ................................................................... 89 
André De Zutter 
Een Rwandees kaartenhuis .................................................................. 89 
Gabi de Bruïne, Anita de Boer, Talitha Dehaene, Annelies Vredeveldt & Peter J. 
van Koppen 
De dansende dader .............................................................................. 90 
Margot L. van Dobben, Fien Verkuijlen, Lidija Jovanović, Maarten R. Stokhof, Lex 
L.M. Borst, Yara van Schaik, Marieke A.H. van Thiel, Milly Willemsen, Jasper J. 
van der Kemp & Peter J. van Koppen 
De onzichtbare steekpartij ................................................................... 90 
Meike de Boer, Enide Maegherman, Robert Horselenberg & Peter van J. Koppen 
De Mokumse mokermoord .................................................................. 91 
Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume 
Beijers, Jasper J. van der Kemp & Peter J. van Koppen 

Criminaliteit in het digitale tijdperk ................................................... 92 
Senioren: LAAT JE GEEN H@CK ZETTEN! .............................................. 92 
Remco Spitshoven, Sam Polman, Ynze van Houten & Rutger Leukfeldt 



- 27 - 
 

Voorkoming van slachtofferschap van misbruik van seksueel 
beeldmateriaal onder jongeren ............................................................ 93 
E. Foppen, Y.A. van Houten, E.F.J. Misana-ter Huurne & R. Leukfeldt 
Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit............. 94 
Claire van den Eeden 

Divisie biosociale criminologie: Genetisch onderzoek naar 
slachtofferschap en antisociaal, agressief en crimineel gedrag ........... 95 

Grootschalig genetisch onderzoek naar antisociaal gedrag ................. 95 
Jorim Tielbeek 
Directe en indirecte genetische effecten op agressie .......................... 96 
Camiel van der Laan 
Keerpunten in de criminele carrière of spurieuze verbanden? ........... 97 
Steve van de Weijer 
Slachtofferschap en mentale gezondheid: Een discordante 
tweelingstudie ...................................................................................... 98 
Bodine Gonggrijp, S. van de Weijer, C. Bijleveld, J. van Dongen & D. Boomsma 

Divisie detentie: Het belang van contact met het sociale netwerk en 
met interne en externe professionals ................................................ 99 

Het bezoekuur door de ogen van gedetineerden en bezoekers .......... 99 
Hanneke Palmen, Anke Ramakers, Ellen de Jong & Paul Nieuwbeerta 
De timing, frequentie, en consistentie van bezoek tijdens detentie en 
recidive ............................................................................................... 100 
Maria Berghuis, Paul Nieuwbeerta, Hanneke Palmen, Miranda Sentse, Babette 
van Hazebroek & Esther van Ginneken 
Draagt professionele support tijdens detentie bij aan een beter 
voorbereid gevoel op de terugkeer naar de samenleving?................ 101 
Amanda Pasma, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen & Paul Nieuwbeerta 
“Mijn vriendin neemt me gewoon mee naar de Action”. Een kwalitatief 
onderzoek naar het contact tussen gedetineerden en de buitenwereld 
gedurende de coronapandemie ......................................................... 102 
Elanie Rodermond 



- 28 - 
 

Divisie cybercriminaliteit: Cyber offenders (II) ................................. 103 
Becoming a hacktivist: Examining the motivations and the processes 
that prompt an individual to engage in hacktivism ............................ 103 
Marco Romagna & Rutger Leukfeldt 
Hacker mobility in cyberspace and the least effort principle............. 104 
Asier Moneva, Stijn Ruiter & Daniel Meinsma 
Telegram stolen data markets: Crime script and interventions ......... 105 
Taisiia Grakava, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt 
Does one ad a day keep cybercrime at bay? ...................................... 106 
Asier Moneva, Rutger Leukfeldt & Wouter Klijnsoon 

Roundtable: Oxford Handbook on Atrocity Crimes........................... 107 
Barbora Hola (NSCR/VU University) 
Maartje Weerdesteijn (VU University) 
Mark Drumbl (Washington and Lee University) 
Catrien Bijleveld (NSCR/VU University) 
Annika van Baar (VU University) 
Roland Moerland (Maastricht University) 
Lidewyde Berckmoes (Leiden University) 

Trend onderzoek ............................................................................ 108 
Effecten van de COVID pandemie op misdaad: Een middellange-
termijn perspectief ............................................................................. 108 
Wim Bernasco 
Fataal en niet-fataal vuurwapengeweld in Nederland: Introductie tot 
de Dutch Firearm Violence Monitor ................................................... 109 
Katharine Krüsselman, Pauline Aarten & Marieke Liem 
Recidive bij veroordeelden voor terrorisme in België: Een 
overlevingsduuranalyse gebaseerd op cijfers uit het centraal 
strafregister ........................................................................................ 110 
Sarief Shanty 



- 29 - 
 

Verschil in recidivetrends onder jeugdige daders; ongelijkheid neemt 
toe ....................................................................................................... 111 
Sanne Boschman 

Formele en informele gevolgen van justitiecontact .......................... 112 
De (in)formele gevolgen van strafrechtelijke vervolging voor 
wittenboordencriminaliteit ................................................................ 112 
Wim Huisman & Dennis Lesmeister 
Uitbreiding van antecedentenscreening met bestuurlijke boetes? De 
realiseerbaarheid en wenselijkheid onderzocht aan de hand van een 
casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector ...... 113 
Elina van ’t Zand 
De ‘black box’ van de Verklaring Omtrent het Gedrag geopend: De rol 
van risico- en beschermende factoren en signalen van desistance in de 
VOG-screening .................................................................................... 114 
Chantal van den Berg & Elina van ’t Zand 
De rol van nadelige arbeidsmarktgevolgen in de continuïteit van 
crimineel gedrag ................................................................................. 115 
Marco Stam 

Consequences of conflict and the fossil fuel industry ....................... 116 
Drone pilots suffering from psychological consequences ‘Angels in the 
sky’ or ‘Chairborne rangers’? An exploration of the stigmatization of 
the psychological difficulties experienced by drone pilots ................ 116 
Ayla Molenkamp 
Empirical Legal Activism ..................................................................... 117 
Jessica Hill, Nathalie Verkade & Clemens Kaupa 
Integrating Islamic law and liberal transitional justice: Towards a 
locally-inspired model of post-conflict justice for Islamic countries .. 117 
Mohammad Hossein Mojtahedi 
Oily business: The role of oil and gas wealth in the repression of 
nonviolent resistance movements ..................................................... 118 
Wllemijn Born 



- 30 - 
 

The persistence of organized crime in post-Caliphate Iraq: A case of 
crime-terror convergence? ................................................................. 119 
Sara Kulic & Maarten Bolhuis 

Roundtable: Police data: populations or samples? Generalizing from 
almost exhaustive datasets ............................................................. 121 

Henk Elffers (NSCR/VU University) 
Samuel Langton (NSCR) 
Mieke Struik (Politie Eenheid Den Haag) 
Tim Verlaan (NSCR) 

Behulpzame burgers ....................................................................... 122 
Wat doet WhatsApp-buurtpreventie met de veiligheidsbeleving van 
deelnemers? ....................................................................................... 122 
Jossain Zoutendijk 
Wijken waar gepraat wordt ................................................................ 123 
Marlijn Peeters 
Digitale eigenrichting of behulpzame burgers? De uitdagingen van 
online burgeropsporing voor de Nederlandse politie ........................ 124 
Isabella Regan & Jasper van der Kemp 
Spreken is Goud, Zwijgen is Fout! Een vignettenstudie naar de 
aangiftebereidheid bij verkrachting onder de Nederlandse en Vlaamse 
mannen en vrouwen .......................................................................... 125 
André de Zutter 

Divisie victimologie: Contact en overlap tussen slachtoffers en daders
 ...................................................................................................... 126 

Zin- en betekenisgeving in de nasleep van een slachtofferervaring: De 
rol van sociale steun en lotgenotencontact ....................................... 126 
Pien van de Ven 
Slachtoffer-dadercontact tijdens de resocialisatie van tbs-gestelden 127 
Lydia Dalhuisen & Alice Bosma 



- 31 - 
 

Slachtofferschap onder politiemedewerkers en hun omgang met 
burgers (obv slachtoffer-daderoverlap literatuur) ............................. 128 
Lisa van Reemst, Tamar Fischer & Frank Weerman 
Slachtoffer-daderoverlap bij partnerdoding ...................................... 129 
Pauline Aarten 

Jeugd & criminaliteit ....................................................................... 130 
Delinquentie vertekend in beeld ........................................................ 130 
Jan Dirk de Jong & Adriaan Denkers 
Succes niet-westerse student en de rol van familie, alliantie en 
veiligheid............................................................................................. 131 
Youssef Azghari 
Exposen: High Impact Crime in het digitale tijdperk .......................... 132 
Krista Schram 

 

 



- 32 - 
 

DIVISIE DETENTIE: GEVANGENISBELEID OP DE WERKVLOER 
Donderdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Jill van de Rijt 
 

Vakmanschap van gevangenisbewaarders in België en Nederland. Een 
vergelijkend onderzoek  
Lorenz Pardon, Kristel Beyens, An-Sofie Vanhouche, Miranda Boone & 
Jana Robberechts  
Achtergrond en doel   

Uit onderzoek in de PI Tilburg naar de ervaringen van Belgische gedetineerden en 
Nederlands personeel (Beyens & Boone, 2013) bleek dat de Belgische 
gedetineerden enthousiast waren over het Nederlandse personeel. De 
menswaardige en gelijkwaardige bejegening door de penitentiaire 
inrichtingswerkers (PIW) werd bijzonder gewaardeerd. Naar Nederlands voorbeeld 
introduceerde de Belgische penitentiaire wet van 23 maart 2019 een belangrijke 
verandering in de Belgische praktijk, door de functie van de huidige penitentiaire 
beambte te ontdubbelen in ‘detentiebegeleiders’ en ‘veiligheidsassistenten’. Dit 
systeem wordt vandaag gradueel ingevoerd. Dit onderzoeksproject maakt een 
vergelijkende studie tussen de rollen en praktjken van executief personeel in 
Belgische en Nederlandse gevangenissen.  

Praktijk: beschrijving van project   

De functiedifferentiatie tussen PIW’ers en complexbeveiligers is in 
Nederland  reeds geruime tijd ingevoerd. Tegelijk voert de recente Wet Straffen en 
Beschermen een grotere focus op de resocialisatie van de gedetineerde in, en 
wordt hier een actieve rol voor de PIW’er voorzien. De vraag is welke impact dit 
heeft op hun rolinvulling en dagelijkse praktijken. De doelstelling van dit onderzoek 
is het huidige beleid, bewaarderspraktijken – en culturen in Belgische en 
Nederlandse gevangenissen in kaart te brengen en deze met elkaar te 
vergelijken.  Vanuit een mixed-method opzet zullen er observaties en diepte-
interviews worden uitgevoerd in twee Belgische en twee Nederlandse 
gevangenissen. Deze data zullen worden aangevuld met een bredere survey in drie 
bijkomende gevangenissen in beide landen.  
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Conclusie  

Deze presentatie schetst de situatie in België en Nederland en zal ingaan op een 
aantal methodologische en theoretische kwesties.  

 

Veiligheid is ook een vorm van zorg - Een Q studie naar de opvattingen 
over zorg en veiligheid bij gevangenispersoneel  
Marie-José Geenen  
Achtergrond en doel 

Er is in Nederland nog betrekkelijk weinig bekend over beleving en inhoud van het 
werk door gevangenispersoneel. Het besef dat hun werk en hun relatie met de 
gedetineerden een wezenlijk bijdrage kan leveren aan het welslagen van detentie 
groeit. Dat vraagt om een meer hybride aanpak, dat wil zeggen een goede balans 
tussen sanctioneren, controleren en normeren enerzijds en motiveren, 
ondersteunen, stimuleren werken aan gedragsverandering anderzijds. In een 
gevangenis in Nederland hebben we een onderzoek uitgevoerd bij 32 penitentiair 
inrichtingswerkers (PIW’ers) en zorg behandel inrichtingswerkers (ZBIW’ers) van 
alle regimes om inzicht te verkrijgen in hun opvattingen over die balans tussen 
zorgen en beheersen. 

Methode 

Daarvoor is de Q-methodologie gebruikt, waarbij respondenten 43 statements 
hebben gesorteerd naar belangrijkheid en vervolgens een statistische en 
kwalitatieve analyse is toegepast. Deze geeft inzicht in de diversiteit van 
opvattingen van de medewerkers en biedt handvatten voor training en opleiding. 

Resultaten en conclusies 

Het onderzoek verkeert in de analyse-/interpretatiefase: eerste resultaten zullen 
worden gepresenteerd.  
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Eerste ervaringen met de wet Straffen en Beschermen in de gevangenis: 
inzicht in de manier waarop medewerkers betekenis geven aan en 
omgaan met het nieuwe penologische kader  
Maartje Schrauwen & Toon Molleman  
Het gevangenissysteem is er stapsgewijs steeds meer op gericht geraakt om 
gedetineerden zelf verantwoordelijk te maken voor het verloop van hun detentie 
en resocialisatieproces. Met de invoering van het basis- en plusprogramma en de 
aanscherping hiervan door de Wet Straffen en Beschermen is het belang van 
gewenst gedrag en motivatie onder gedetineerden in de wet verankerd. 
Vergelding, een veilige terugkeer in de samenleving en slachtofferbelangen zijn zich 
hierdoor anders tot elkaar gaan verhouden, met mogelijke gevolgen voor de 
verhouding tussen gedetineerden en personeel op de penitentiaire werkvloer. 
Hierdoor zal gevangenispersoneel een gedeeltelijke nieuwe invulling geven aan 
hun rol binnen de penitentiaire inrichting. Het huidige penologisch beleid brengt 
onder andere grotere verantwoordelijkheid met zich mee voor 
gevangenispersoneel gezien het belang van de oordeelsvorming over het gedrag 
van gedetineerden. Daarbij is de verhouding tussen gevangenispersoneel en 
gedetineerden gelaagder geworden en mogelijk ook gecompliceerder.  

Toon Molleman, Vestigingsdirecteur van PI Arnhem, en Maartje Schrauwen, 
Methodisch Begeleider binnen de PI Arnhem, gaan tijdens deze presentatie in op 
de manier waarop gevangenismedewerkers vanuit hun rol betekenis geven aan en 
omgaan met het penologisch beleid in Nederlandse gevangenissen. 

 Op basis van participerende observaties vanuit de functie van Methodisch 
Begeleider en een survey afgenomen onder Methodisch Begeleiders werkzaam in 
verschillende PI’s, wordt er zowel een kwalitatief als een kwantitatief beeld 
geschetst van de uitdagingen voor de uitvoering van de Wet Straffen en 
Beschermen, waarin de rol van gevangenismedewerkers centraal staat.  
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Beloningen verdienen in detentie: Een kwestie van doen, willen en/of 
kunnen?  
Jan Maarten Elbers, Esther van Ginneken, Miranda Boone, Paul 
Nieuwbeerta & Hanneke Palmen  
Achtergrond/doel 

In 2014 is het beloningssysteem Promoveren en Degraderen in alle Nederlandse 
gevangenissen ingevoerd. Dit systeem stelt specifieke gedragscriteria aan 
gedetineerden. Voldoen aan de gedragscriteria wordt beloond. Er is maar beperkt 
onderzoek verricht naar de werking van dit systeem. Een aantal studies suggereert 
dat niet willen (een gebrek aan motivatie) en niet kunnen voldoen (beperkte 
zelfredzaamheid) maakt dat sommige gedetineerden niet aan de gedragscriteria 
voldoen, en dus ook geen beloningen ontvangen. Het is vooralsnog onbekend 
hoeveel Nederlandse gedetineerden voldoen aan de gedragscriteria, en in 
hoeverre zij dat willen en kunnen. 

Methode 

Deze verkennende studie gebruikt data van de Nederlandse Life in Custody studie 
(wave 2022). De beschrijvende analyses zijn verricht op grond van vragenlijsten 
(Prison Climate Questionnaire), die zijn ingevuld door mannelijke gedetineerden in 
één Nederlandse gevangenis. 

Resultaten/conclusie 

De resultaten tonen hoeveel gedetineerden voldoen aan de gedragscriteria. Ook 
blijkt in hoeverre een gebrek aan 'willen' en 'kunnen' vertonen van gewenst gedrag, 
samenhangt met het niet voldoen aan de gedragscriteria. De uitkomsten zijn 
vertaald in concrete aanbevelingen voor professionals en beleidsmakers.  
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DIVISIE CYBERCRIMINALITEIT: CYBERCRIMINALITEIT: 
CYBERCRIMINELEN (I) 

Donderdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Marleen Weulen Kranenbarg 
 

Strafrechtelijke uitspraken over jeugdige cybercriminelen  
Kirti Zeijlmans & André van der Laan  
Achtergrond en doel 

Jaarlijks wordt slechts een klein gedeelte van de door jeugdige gepleegde 
cyberfeiten strafrechtelijk vervolgd. In deze presentatie wordt inzicht gegeven op 
de cybercriminaliteit van jeugdige daders die voor de rechter verschijnen. Hierbij 
worden de kenmerken van deze zaken vergeleken met bestaande taxonomieën 
gerelateerd aan hacking en andere cybermisdrijven. 

Methode en analyses 

Strafrechtelijke uitspraken met betrekking tot cybercriminaliteit van jeugdigen 
onder de 23 jaar uit drie jaartallen (2010, 2015 en 2019) zijn meegenomen. Deze 
zaken zijn geselecteerd op basis van wetsartikelen gerelateerd aan 
cybercriminaliteit. Kenmerken van deze zaken beschikbaar in RACmin zijn 
beschrijvend geanalyseerd. Vonnissen van zaken die voor de meervoudige kamer 
zijn gekomen zijn nader geanalyseerd door behulp van een kwalitatieve 
inhoudsanalyse. 

Resultaten en conclusie 

Cyberzaken behandeld in de rechtbank zijn regelmatig verweven met niet-
cyberfeiten, zowel traditioneel als digitaal. Deze niet-cyberfeiten kunnen worden 
gebruikt als voorwerk om het cyberfeit te kunnen plegen of worden mogelijk 
gemaakt door het plegen van het cyberfeit. Daarnaast laten de resultaten zien dat 
cyberzaken van jeugdige daders die voor de rechtbank verschijnen geen 
afspiegeling zijn van cybercriminaliteit zoals gepleegd door jeugdigen in algemene 
zin. Het lijken vooral de zwaardere delicten die voor de rechter verschijnen, 
voornamelijk met een financieel motief, waarbij de jeugdige cyberdader niet 
noodzakelijk in het bezit hoeft te zijn van de met cybercrimes geassocieerde IT-
vaardigheden.  
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Het ontrafelen van de crime scripts van phishingnetwerken: Een analyse 
van 45 rechtbankcasussen in Nederland  
Joeri Loggen & Rutger Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

In dit artikel is de modus operandi van phishing naar informatie met betrekking tot 
bankrekeningen in Nederland onderzocht. 

Methode en analyses 

Deze modus operandi is onderzocht door crime scripts op te stellen voor 93 
Nederlandse rechtbankverslagen. 

Resultaten en conclusie 

Uit de analyse komen twee overkoepelende crime scripts van phishing naar voren. 
In het eerste crime script hebben criminelen tot doel het stelen van pinpassen en 
pincodes van slachtoffers. In crime script twee hebben criminelen tot doel de 
inloggegevens en verificatiecodes – codes die nodig zijn om overboekingen te 
bevestigen - te stelen van slachtoffers, om zo geld over te kunnen maken van 
bankrekeningen van slachtoffers naar bankrekeningen van derden, of om 
slachtoffers over te halen dit zelf te doen. Interventies - gebaseerd op situationele 
criminaliteitspreventie - gericht op de twee meest cruciale stappen binnen het 
crime script worden besproken. Concluderend is de modus operandi van phishing 
de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, wat betekent dat interventies gericht op 
bottlenecks in het crime script nog steeds goed kunnen worden toegepast. 
Bovendien blijkt uit de resultaten dat de modus operandi minder technisch lijkt te 
worden, wat tegenstrijdig is aan het idee dat digitalisering leidt tot technisch 
geavanceerdere phishingmethoden.  
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Uw bestanden zijn versleuteld: Een crime script analyse van ransomware 
aanvallen  
Sifra Matthijsse, Susanne van ‘t Hoff-de Goede & Rutger Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

De hoeveelheid ransomware aanvallen is de afgelopen jaren toegenomen met de 
ontwikkeling van sterkere encryptie en de introductie van cryptocurrency als 
betaalmiddel (Lee & Choi, 2021; Meland et al., 2020). De impact op slachtoffers en 
de samenleving kan groot zijn (Conti et al., 2018). Om effectieve maatregelen tegen 
ransomware te ontwikkelen, is het belangrijk om inzicht te verkrijgen in hoe 
aanvallen worden gepleegd. Eerder onderzoek heeft echter vooral betrekking op 
technische aspecten zoals de kenmerken van de malware of op specifieke fasen in 
het proces. Er is minder onderzoek gedaan naar het gehele proces of de menselijke 
factor bij aanvallen. Daarnaast is crime script analyse al veelvoudig toegepast op 
andere vormen van cybercriminaliteit, maar ontbreekt een crime script voor 
ransomware aanvallen in de literatuur. Het huidige lopende onderzoek poogt deze 
leemte op te vullen door middel van een crime script analyse van ransomware 
aanvallen. 

Methode en analyses 

Rechtbankdocumenten (46) uit Nederlands- en Engelstalige landen zijn 
geanalyseerd aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Daarnaast zijn er 
semigestructureerde interviews gehouden met Nederlandse experts die kennis 
hebben van ransomware. 

Resultaten en conclusie 

De crime script analyse geeft inzicht in de acties die genomen worden in elke fase 
van een ransomware aanval en het gedrag van en de interactie tussen daders en 
slachtoffers. Daarnaast geeft het inzicht in faciliterende factoren, waaronder 
beveiligingsrisico’s die de verspreiding van de malware mogelijk maken en 
cryptovaluta mixers of uitwisselingsdiensten die witwassen vergemakkelijken. De 
bevindingen bieden aanknopingspunten voor het bepalen van potentiële 
maatregelen voor situationele criminaliteitspreventie.   
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Cybercrimineel gedrag onder jongeren nader bekeken: Resultaten van 
een longitudinaal netwerkonderzoek  
Marleen Weulen Kranenbarg & Frank Weerman  
Achtergrond en doel 

Dit onderzoek gebruikt een unieke methode en sample om verschillende 
tekortkomingen van eerder onderzoek naar cyber-delinquentie onder jongeren te 
ondervangen. 

Methode en analyses 

We hebben onderzocht welke individuele- en omgevingsfactoren samenhangen 
met verschillende typen cybercrime. Hierbij focussen we specifiek op de rol van 
leeftijdsgenoten. Dit longitudinale onderzoek (3 meetmomenten) is uitgevoerd 
onder een grote steekproef (N=889) van Nederlandse jongeren in het voortgezet 
onderwijs en mbo (leeftijd 12-25 jaar), die allen ICT onderwijs volgen (in de vorm 
van één of meerdere vakken of een heel programma/opleiding). Van deze 
leerlingen werd verwacht dat zij een hoger risico hadden op het plegen van 
cybercrime. Wij gebruikten vragenlijsten om informatie te verzamelen over zelf 
gerapporteerd daderschap en karakteristieken van zowel offline als online 
vrienden. We maakten hierbij onderscheid tussen cybercriminaliteit en 
gedigitaliseerde criminaliteit en vroegen ook naar traditioneel daderschap. 
Daarnaast zijn respondenten bevraagd over allerlei individuele- en 
omgevingsfactoren en verzamelden we gedetailleerde informatie over het sociale 
netwerk van schoolvrienden van de respondenten. 

Resultaten en conclusie 

Resultaten geven nieuwe inzichten in veelvoorkomende thema’s in het onderzoek 
naar cyber-delinquentie onder jongeren.  
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Online ronselen van money mules: Een quasi-experiment op Instagram  
Luuk Bekkers, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

Money mules laten hun bankrekening gebruiken door cybercriminelen. Money 
mules worden zowel offline als online gerekruteerd. Hoewel onderzoek naar de 
online rekrutering van money mules ontbreekt, blijkt uit vooronderzoek dat 
ronselaars openlijk adverteren op sociale media en dat ze verschillende technieken 
gebruiken om nieuwe money mules te werven. In dit onderzoek willen we weten 
of Instagram een geschikt platform is om jongeren te bereiken en verkennen we 
bovendien welke van de gebruikte technieken het meest effectief lijken bij het 
online ronselen. Op basis van deze kennis kunnen gerichte situationele 
preventietechnieken worden ontwikkeld. 

Methode en analyses 

Door middel van een quasi-experimenteel 3 x 2 factorieel design met 
clusterrandomisatie, zijn drie ronseladvertenties uitgezet op Instagram onder 
gebruikers van 18 tot 25 jaar uit zes Nederlandse gemeenten. De advertenties gaan 
over het verdienen van geld met bankpassen en ze weerspiegelen de 
daadwerkelijke online omgeving waarin geldezels worden geronseld. We hebben 
vervolgens diverse factoren gemeten: het bereik van de advertenties, het aantal 
kliks, het geslacht van de deelnemers en de temporale distributie van bereik en 
klikken. 

Resultaten en conclusie 

Instagram blijkt een veelbelovend platform om potentiële money mules te 
bereiken. De advertenties zijn gezien door bijna 100.000 unieke accounts in twee 
verschillende campagnerondes. Tot 3 procent van de jongeren interacteert met 
een advertentie, waarbij vooral het promoten van een luxe levensstijl en het 
toepassen van neutralisatietechnieken werkt. Mannen interacteren vaker met de 
advertenties en klikpercentages zijn 's nachts hoger.  
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THE INTERPLAY OF PARENTING AND PEERS IN EXPLAINING 
ADOLESCENT DELINQUENCY 

Donderdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Evelien Hoeben 
 

The view on drugs: The influence of parental and peer attitudes and 
behaviors on adolescents’ substance use behavior  
Sander Birkhoff, Machteld Hoeve & Evelien Hoeben  
Background and goal 

Parents and peers are arguably the two most important social contexts in 
adolescents’ lives. Although prior work has examined how parental behavior and 
peer behavior interact in their effects on adolescent involvement in drug use, few 
studies have examined the role of parental and peer attitudes above and beyond 
this effect of behavior. Following social learning theory, such attitudes may 
potentially even be more important in shaping adolescents’ involvement with 
substance use. The aim of this study is to examine whether parents’ and peers’ 
attitudes and behavior predict future substance use in adolescents, both 
independently and in interaction. 

Method: data and analyses 

Multi-informant longitudinal social network data were collected in the PROSPER 
Peers project, among 16,284 adolescents (aged 10 to 17), and analyzed in structural 
equation models. Structural Equation Modelling will be used to perform a path 
analysis using a cross-lagged autoregressive panel model. 

Results and conclusion 

Expected findings are that peer attitudes and peer substance use will become 
stronger predictors of subsequent adolescent substance use over time, and that 
parental attitudes and parental substance use will moderate this effect. Also, we 
expect that adolescent substance use predicts future peer behavior and attitudes. 
We expect this effect to become stronger over time, as peers become a larger part 
of the adolescents’ social life.  
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The interaction of peer influence and parental autonomy granting in 
relation to adolescent delinquent behavior  
René Aernoudts, Christof Naegel & Evelien Hoeben  
Background and goal 

Susceptibility to peer influence peaks during adolescence. Particularly during mid-
adolescence (roughly between 14-18 years old), youths are oriented towards their 
peers as a source of self-esteem and identity. Not every adolescent is equally 
susceptible to peers. Over the last years, interest has risen in explanations for such 
individual differences in susceptibility to peer influence toward delinquency. One 
possible explanation is that autonomy granting parenting practices strengthen 
adolescents’ ability to stand their ground in interactions with peers. This could 
make adolescents better equipped with social skills and the ability to think and act 
independently. As a result, they might be more resilient to the negative influences 
of delinquent peers. 

Method: data and analyses 

In this study, we will examine to what extent autonomy granting parenting 
practices affect the relationship between peer delinquency and adolescent 
delinquency. A regression analysis will be conducted using multi-informant 
longitudinal data from three in-home waves of the PROSPER Peers project; a study 
of youth and families from 28 school districts in Iowa and Pennsylvania, USA. 

Results and conclusion 

Expected findings are that (1) there is a significant positive relationship between 
peer delinquency and adolescent delinquency and that (2) this positive relationship 
is negatively moderated by autonomy granting parenting practices.  
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The influence of paternal and maternal support and psychological 
control on association with deviant peers and delinquency in emerging 
adulthood  
Tessa van den Broek, Frank Weerman, Evelien Hoeben, Jessica Hill & Arjan 
Blokland  
Background and goal 

Most research has focused on the role of mothers in preventing youth delinquency, 
even though fathers increasingly play an important role in children’s upbringing. 
Also, nowadays, young people postpone adult responsibilities longer and are, 
therefore, possibly longer under the influence of their parents. The current study 
addresses these developments by examining the role of paternal and maternal 
parenting practices during emerging adulthood. Specifically, the goal of the study 
is to gain knowledge about parental influence on the relation between delinquent 
peers and delinquency. 

Method: data and analyses 

Data from 970 emerging adults (age 18 to 24), obtained in four waves of the 
TransAm Study, will be used to examine three different mediation and moderation 
models. Separate models will be examined for gender and living situation. 

Results and conclusion 

We expect to find that parental support will be negatively associated with 
delinquency, but that parental psychological control will be positively associated 
with delinquency. We expect that these relationships will be mediated by 
delinquent peers. Further, we expect that the relationship between delinquent 
peers and delinquency will be moderated by psychological control from fathers and 
by support from mothers. We do not expect to find gender differences, but we do 
expect that parenting will have a greater effect on young adults who still live at 
home rather than on their own.  
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Parenting and peer context in relation to adolescent delinquency: A 
systematic review on the interplay of two core social domains  
Evelien Hoeben & Veroni Eichelsheim  
Background and goal 

When adolescents engage in delinquency, they tend to do so together with peers. 
This can make parents feel powerless, because they are usually not present in such 
situations. But are parents really that powerless? There is a growing body of work 
on the intersection of parenting and peers in shaping adolescent’s delinquency. 
Particularly, parents appear to have an important role in who their children choose 
as friends (i.e., peer selection) and help shape adolescents’ susceptibility to 
influence from these friends (i.e., peer influence). The aim of this systematic review 
is to provide an overview of studies that have examined moderation and mediation 
among parenting, peer, and delinquency variables. 

Method: data and analyses 

Studies were collected through searches in 6 databases and screened with the aid 
of ASReview. 

Results and conclusion 

With the 237 included studies, we assess the robustness of the evidence across 
mediation and moderation models (e.g., parenting – peers – behavior; parenting – 
behavior – peers; parenting*peers – behavior), across included concepts (e.g., 
parental control versus support; peer behavior versus time spent with peers; 
property delinquency versus violence), and across study designs (e.g., longitudinal, 
multi-informant). Based on this evidence, we discuss the best ways to involve 
parents in intervention and prevention efforts that target adolescent delinquency.   
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DIVISIE ORGANISATIECRIMINALITEIT: OVERTREDENDE BEDRIJVEN – 
MODUS OPERANDI, CONTROLEMECHANISMEN EN REACTIES 

Donderdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Clarissa Meerts 
 

Ontwikkelingstrajecten van regelovertreding in de Nederlandse 
binnenvaart  
Jelmar Meester, Marieke Kluin & Arjan Blokland  
Achtergrond en doel 

Ruim 11% van het Nederlands oppervlakte bestaat uit water. Het is dan ook geen 
verrassing dat de Nederlandse binnenvaartsector zich heeft ontwikkeld tot de 
grootste van Europa. De Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, de 
Nationale Politie, het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam 
controleren op de naleving van wet- en regelgeving op het water. Zo’n 40.000 
Nederlandse en buitenlandse objecten vallen onder het binnenvaarttoezicht van 
de ILT. In dit onderzoek was het doel om een verklaring te bieden voor de 
ontwikkeling van regelovertreding in de binnenvaart. De uitkomsten kunnen 
gebruikt worden om strategie en beleid bij te stellen. Dit maakt datagedreven, 
risico gestuurd én evidence-based beleid mogelijk. 

Methode: data en analyses 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van data uit Inspectieview Binnenvaart. De 
data is geanalyseerd middels Group-Based Trajectory Modelling voor de 
identificatie van latente ontwikkelingstrajecten. De groepen zijn vergeleken aan de 
hand van ANOVA en MANOVA toetsen. 

Resultaten en conclusie 

Op scheeps- en bedrijfsniveau is een minderheid van de populatie verantwoordelijk 
voor een disproportioneel groot deel van de regelovertreding. Verschillende 
trajectgroepen kunnen worden onderscheiden op scheepsniveau (Dalers, Nalevers, 
Stijgers, Sterke dalers) en bedrijfsniveau (Dalers, Nalevers, Stijgers). De 
trajectgroepen verschillen op meerdere kenmerken. Wie overtredingen begaat is 
in continue beweging. Enerzijds betekent dit dat gedragsverandering mogelijk is. 
Anderzijds betekent het dat inspectiediensten herhaaldelijk de overtredende 
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groepen moeten identificeren. Aanbevolen wordt organisatiewetenschappelijke 
levensfasen te operationaliseren en meetbaar te maken. Interventies kunnen 
worden afgestemd op de behoeften van de specifieke trajectgroepen, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van responsieve handhavingsstrategieën.  

 

Werkwijze zorgfraudeurs Twente  
Alan Kabki, Joyce te Bos & Frank Diepenmaat  
Deze presentatie gaat over een analyse van 19 zaken waarbij de gemeenten en 
toezichthouders sterke aanwijzingen hebben dat er sprake is van fraude/misbruik 
door de zorgverleners. Als gevolg hiervan zijn de contracten met deze zorgverleners 
beëindigd. Voornaamste onderzoekmethode hierbij is dossieronderzoek en waar 
mogelijk aangevuld met interviews met de betrokken toezichthouders en/of 
medewerkers van de gemeenten die de contracten met deze aanbieders zijn 
aangegaan.  

Hoewel er in deze zaken geen sprake is van een rechterlijke toetsing/veroordeling, 
wordt de veronderstelling van de opdrachtgever overgenomen dat er in deze zaken 
sprak is geweest van uiteenlopende handelingen die op misbruik/fraude kunnen 
wijzen. Voorbeelden hiervan zijn, het ophogen van de aangeboden zorg, declareren 
van niet aangeboden zorg, ronselen van klanten en oneigenlijk creëren van 
zorgvraag, het laten verrichten van arbeid (i.p.v. dagbesteding) door cliënten, 
gebruik van vrijwilligers i.p.v. gekwalificeerd personeel enzovoort. In deze zaken 
staat min of meer vast dat deze zorgaanbieders hebben gefraudeerd en/of misbruik 
hebben gemaakt van de zorggelden die door de gemeenten zijn betaald.  

Het doel van het onderzoek is om a.d.h.v. een reconstructie van de totstandkoming, 
uitvoering en beëindiging van deze (fraude)constructies aanknopingspunten te 
vinden voor de gemeenten om dergelijke zaken in de toekomst preventief tegen te 
houden. In dit onderzoek wordt nadrukkelijk gekeken naar het misbruik van 
rechtspersonen, katvangers en cliënten op wiens namen de zorggelden zijn 
aangevraagd. Uit de voorlopige resultaten van het dossieronderzoek blijkt dat er in 
relatief veel zaken gebruik is gemaakt van turboliquidatie om de gebruikte 
rechtspersonen zonder al moeite uit het handelsregister uit te schrijven. Bij een 
turboliquidatie kunnen de bestuurders/eigenaren van een rechtspersoon een 
uitschrijvingsformulier bij de KvK in vullen als er geen activa meer in een 
rechtspersoon zit. Daarbij wordt deze bewering niet getoetst en wordt ook niet 
gekeken naar eventuele schulden die daartegenover staan. Dit betekent dat de 
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bestuurders van een rechtspersoon (ook fraudeurs) op hun blauwe ogen worden 
geloofd dat er niets meer te halen valt. Het voordeel van deze methode van 
uitschrijving voor de fraudeurs is dat ze verzekerd zijn van het uitblijven van een 
onderzoek door bijvoorbeeld een curator in het geval van een faillissement. 

Tijdens de presentatie willen we de voorlopige resultaten met de deelnemers 
delen.  

 

Labelling van organisatiecriminaliteit: Een (empirische) beschouwing in 
tijden van toenemende verontwaardiging voor overtredingen van 
organisatie  
Anna Merz  
Achtergrond en doel 

Er wordt vaak beweerd dat organisaties aansprakelijkheid voor hun schadelijk 
gedrag weten te ontlopen. Echter zien we op dit moment veel voorbeelden van 
zowel formele als informele ‘labelling’ van organisatiecriminaliteit. De 
verontwaardiging en afkeuring van overtredingen door organisaties groeit op 
maatschappelijk en politiek vlak (bijvoorbeeld op (sociale) media, op straat, in 
rechtszaken en in Kamerdebatten). Dit wordt gevoed door toenemende 
transparantie en het (online) delen van informatie over de hele wereld. Bijgevolg 
zetten deze ontwikkelingen organisaties onder druk om te reageren op het 
‘labelen’ van hun eigen gedrag of die van hun peers. Binnen deze context van 
toenemende publieke verontwaardiging hiervan onderzoek ik hoe peer-labelling 
van organisatiecriminaliteit plaatsvindt. 

Methode 

Het onderzoek is gebaseerd op een case study naar tekortkomingen in het 
voorkomen van witwassen in de Nederlandse bancaire sector. Er zijn 37 interviews 
afgenomen met medewerkers in anti-witwas gerelateerde functies bij zes banken 
in Nederland. Daarnaast is een inhouds- en discoursanalyse uitgevoerd van 
openbaar beschikbare bronnen zoals jaarverslagen en vacatures van banken en 
berichtgeving in de media. 

Resultaten en conclusie 

Er is beperkt sprake van klassieke labelling tussen banken. Als dit gebeurt dan vindt 
het vooral plaats in impliciete vorm zoals aanduidingen, passieve opmerkingen of 
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grapjes. Ook leidt labelling tussen banken zelden tot uitsluiting en othering. 
Integendeel, de toenemende dreiging door (strafrechtelijke) sancties heeft geleid 
tot meer samenwerking tussen banken onderling om toezichthouders, het publiek 
en de politiek te trotseren. In deze presentatie bespreek ik de theoretische 
implicaties van deze bevindingen voor het proces van labelling in de context van 
organisatiecriminaliteit.  

 

Effectieve regulering van mensenrechtenschendingen na milieuschade in 
theorie en praktijk  
Annika van Baar & Wim Huisman  
Milieuschade door grote private partijen kan leiden tot grootschalige schending van 
mensenrechten. De recente rechtszaken tegen Royal Dutch Shell, waaronder de 
Klimaatzaak, de Ogoni 9 zaak en de zaak aangespannen door 4 Nigeriaanse boeren 
illustreren een probleem dat draait om schadelijk gedrag door (westerse) 
multinationale ondernemingen met enorme schade voor, doorgaans niet-
westerse, leefomgevingen en gemeenschappen. Internationaal en nationaal zijn er 
de afgelopen initiatieven opgezet om regulering van dit type gedrag te verbeteren. 

Er is echter weinig bekend over ‘what works’ om corporate crime te reguleren. De 
enige systematic review op dit terrein laat zien dat het om een combinatie van 
interventies moet gaan. De vraag wat in concrete gevallen een impactvolle mix van 
interventies is, zowel ten aanzien van milieuschade als 
mensenrechtenschendingen, nog onbeantwoord. In dit artikel wordt onderzocht of 
en hoe criminologische theoretische verwachtingen over succesvolle regulering 
van bedrijven van toepassing zijn in gevallen van milieu-gerelateerde 
mensenrechtenschendingen waar bedrijven een rol in spelen. 

Deze studie gebruikt een model voor de regulering van betrokkenheid van 
bedrijven bij mensenrechtenschendingen volgens een situational crime prevention 
(SCP) perspectief uitgaand van normen gedefinieerd in de UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights. Dit model wordt toegepast op een steekproef van 
gevallen in onze Corporations and International Crimes Database waarvan 45 
gevallen een link met milieuschade hebben. Uit deze analyses volgt een preliminair 
model van aspecten en interacties die bijdragen aan de effectiviteit van regulering 
van bedrijven die betrokken zijn bij milieu gerelateerde 
mensenrechtenschendingen.  
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Een panklare zaak? Het gebruik van zelfonderzoek binnen een 
strafrechtelijke context  
Clarissa Meerts  
Achtergrond en doel 

Veel gevallen van criminaliteit binnen organisaties komen pas ter ore van de 
strafrechtelijke keten als de organisatie zich zelf meldt. Vaak is er dan al een intern 
(zelf)onderzoek uitgevoerd. Particuliere onderzoekers menen over het algemeen 
dat zij een ‘panklare zaak’ aanleveren bij politie en justitie, op basis waarvan men 
zonder veel inspanning een vervolging zou kunnen starten. In de praktijk blijkt dit 
echter ingewikkelder te zijn. Deze presentatie richt zich de vraag hoe er binnen een 
strafrechtelijk onderzoek wordt omgegaan met particulier gegenereerde 
informatie. 

Methode 

De data zijn verzameld met behulp van de volgende kwalitatieve 
onderzoeksmethoden: semigestructureerde interviews onder particuliere 
onderzoekers en politie en justitie (N=30); en case studies van strafrechtelijke en 
particuliere onderzoeksdossiers (N=7). 

Resultaten en conclusie 

Er lijken afdoende mogelijkheden te zijn om particulier gegenereerde informatie in 
te zetten binnen een strafrechtelijk onderzoek, maar in de praktijk is men nog vaak 
zoekende hoe om te gaan met deze informatie. Of er gebruik kan worden gemaakt 
van particulier gegenereerde informatie is niet slechts een puur juridische vraag. 
Ook in gevallen waar er juridisch gezien geen belemmeringen bestaan voor het 
gebruik van particulier gegenereerde informatie kunnen politie en justitie 
terughoudend zijn. De presentatie gaat in op de redenen hiervoor en bespreekt de 
verschillende manieren waarop er gebruik wordt gemaakt van particulier 
vergaarde informatie binnen een strafrechtelijk onderzoek.  
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OPINIE EN RECHTSPRAAK 
Donderdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: André de Zutter  
 

Pseudo-intimiteit en verkrachting is geen geloofwaardig huwelijk  
André de Zutter  
Achtergrond en doel 

Echte, waargebeurde, verkrachtingsverhalen bevatten vaak elementen van 
pseudo-intimiteit. Pseudo-intimiteit is gedrag dat verkrachters vertonen om 
consensuele seks na te bootsen. Pseudo-intimiteit bij een verkrachting voldoet niet 
aan de verwachting die mensen hebben bij een verkrachtingsverhaal waardoor 
slachtoffers onterecht niet geloofd worden wat leidt tot secundaire victimisatie. 
Daarom is in het huidige onderzoek het effect van pseudo-intimiteit op de 
geloofwaardigheid van een verkrachting onderzocht. 

Methode: Data en analyses 

De steekproef uit 326 Nederlandse respondenten tussen de 16 en 80 jaar. De 
respondenten kregen 9 stellingen en een controlestelling voorgelegd waarna ze 
met een slider konden aangeven in welke mate ze de stellingen geloofwaardig 
vonden bij een verkrachting. Er werden negen one sample t-tests uitgevoerd met 
Bonferroni correctie om te corrigeren voor de family wise error rate om te toetsen 
of de stelling effect had op de geloofwaardigheid van de verkrachting. 

Resultaten en conclusie 

Alle stellingen behalve het kussen van het slachtoffer hadden effect op de 
geloofwaardigheid (p < 0.0001). Over het algemeen had pseudo-intimiteit een 
negatieve invloed op de geloofwaardigheid. Enkel seksuele commentaar van de 
verkrachter had een positief effect op de geloofwaaardigheid. De algemene 
conclusie is zorgwekkend gezien het feit dat pseudo intimiteit veel voorkomt bij 
verkrachtingen en bijna alle verkrachters wel 1 of meerdere vormen van pseudo-
intimiteit tijdens de verkrachting vertonen. Dit kan leiden tot secundaire 
victimisatie en het niet doen van aangifte. Dat pseudo-intimiteit een 
verkrachtingsverhaal ongeloofwaardig maakt, kan mogelijk verklaard worden door 
de vele media-aandacht voor verkrachtingsmythes en het ontbreken van media-
aandacht voor elementen van pseudo-intimiteit bij verkrachtingen.  
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Ver van mijn bed? Nederlandse publieke opinie over seksuele 
kinderuitbuiting in het buitenland  
Anneke Koning  
Achtergrond en doel 

Zedenmisdrijven jegens kinderen roepen zowel in de media als bij het algemene 
publiek uitgesproken negatieve, veroordelende reacties op. Onduidelijk is of deze 
verontwaardiging zich uitstrekt tot misdrijven en slachtoffers in het buitenland. 
Voor de bestrijding van transnationaal seksueel kindermisbruik is inzicht in deze 
publieke percepties in het bijzonder relevant, gezien de verborgen aard van het 
fenomeen en verschillende initiatieven van herkomstlanden om het algemene 
publiek bij de aanpak te betrekken. Deze studie onderzocht in hoeverre Nederlands 
publieke percepties over seksuele kinderuitbuiting verschillen afhankelijk van (de 
sociale en geografische afstand tot) het land waar het misdrijf plaatsvindt. 

Methode 

Een online vignet-experiment werd uitgevoerd onder een representatieve 
steekproef van Nederlandse volwassenen. Het vignet presenteerde een casus met 
een Nederlandse dader en 12-jarig slachtoffer. De plaats delict werd 
gerandomiseerd tussen vier locaties met verschillende sociale en geografische 
afstanden tot Nederland. Respondenten beantwoordden vragen over de 
gebeurtenis, dader, en slachtoffer. 

Resultaten en conclusie 

In het algemeen waren de publieke percepties van het vignet, zoals verwacht, 
negatief. Toch werden zaken die gepleegd werden in Nederland of Amerika 
significant negatiever beoordeeld dan zaken in Roemenië of Thailand. Sociale 
afstand beïnvloedt met name publieke percepties over de ernst van het misdrijf; 
ook wordt slachtoffers in sociaal nabije locaties meer verantwoordelijkheid 
toegeschreven. In tegenstelling tot eerder onderzoek onder het Amerikaanse 
publiek, werd onder Nederlanders geen verschil gevonden tussen de 
buitenland/binnenland condities. Deze bevindingen laten zien dat publieke opinie 
afhankelijk is van de misdaadlocatie, zelfs bij seksuele kinderuitbuiting.  
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Pro Justitia-rapportage en straftoemeting: Een experimentele 
vignetstudie  
Roosmarijn van Es, Jan de Keijser, Janne van Doorn & Maarten Kunst  
 Achtergrond en doel 

Een Pro Justitia (PJ)-rapportage is bedoeld om de rechter te informeren over de 
aanwezigheid van psychische stoornissen bij verdachten. Tevens bevat een PJ-
rapportage veelal conclusies over toerekenbaarheid, recidiverisico en adviezen 
voor strafrechtelijke maatregelen. Echter, in een substantieel aantal zaken weigert 
de verdachte mee te werken aan het PJ-onderzoek om de kans op een tbs-
maatregel te verkleinen. Een volledige PJ-rapportage is dus niet altijd aanwezig. Het 
doel van deze studie was om na te gaan in hoeverre de aanwezigheid en de inhoud 
van een PJ-rapportage van invloed is op de straftoemetingsbeslissing. We 
verwachtten dat de tbs-maatregel minder vaak werd opgelegd bij een weigerende 
verdachte dan bij een meewerkende verdachte, maar dat dit gecompenseerd zou 
worden door het opleggen van een langere gevangenisstraf bij een weigeraar. 

Methode en analyse 

Met een digitale, experimentele vignetstudie onder 355 rechten- en 
criminologiestudenten werd onderzocht in hoeverre de aanwezigheid en inhoud 
van een PJ-rapportage effect heeft op de beslissingen over gevangenisstraf en tbs. 
Daarnaast is onderzocht of dit effect verschilde naar type stoornis (schizofrenie of 
een antisociale persoonlijkheidsstoornis) en recidiverisico. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten laten zien dat een weigeraar minder vaak een tbs-maatregel 
opgelegd kreeg dan een meewerkende verdachte. De opgelegde gevangenisstraf 
bij een weigeraar was gemiddeld genomen slechts 3 maanden langer. Daarnaast 
werd vaker een tbs-maatregel opgelegd in het geval van schizofrenie, ongeacht het 
recidiverisico. Type stoornis en recidiverisico hadden geen significant effect op de 
duur van de gevangenisstraf, ongeacht of tbs was opgelegd.  
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Bij de schuldvraag wordt vergeten om de confrontatie te confronteren!  
Andre de Zutter & Laura Geelen  
Achtergrond en doel 

Eénpersoonsconfrontaties worden in Nederland gebruikt voor het bewijs tegen de 
verdachte. Dit is problematisch omdat de validiteit van herkenningen bij 
éénpersoonsconfrontaties gecompromitteerd is. Daarom is in dit experimenteel 
onderzoek het effect van een waarschuwing over de gecompromitteerde validiteit 
op het oordeel van rechters onderzocht. Bovendien werd onderzocht of er een 
verschil in effect was als de herkenning het enige bewijsmiddel was of als er ook 
andere bewijsmiddelen waren. 

Methode: data en analyses 

De steekproef bestond uit 151 studenten en alumni van de opleiding 
Rechtsgeleerdheid omdat gesteld kan worden dat dit de rechters van de toekomst 
zijn. De respondenten werden aselect aan één van de zes condities toegewezen. 
De condities bevatten allemaal een herkenning als bewijsmiddel die in ongeveer in 
de helft van de gevallen ook vergezeld was van andere bewijsmiddelen, een 
getuigenverklaring en een wapen dat bij een huiszoeking werd aangetroffen. De 
condities bevatte ook geen waarschuwing, een waarschuwing of een 
wetenschappelijk onderbouwde waarschuwing over de validiteit van de 
herkenning. Alle respondenten werden gevraagd om een oordeel te geven over de 
schuld van de verdachte. Er werd een ANOVA gedaan om de schuldbepaling te 
vergelijken tussen de verschillende waarschuwingscondities en 
bewijsmidelencondities. De ANOVA was niet significant (F(5, 145)= 1.054, p = .389). 
De schuldbepaling verschilde dus niet tussen de condities (M = 50.95, SD =25.830). 

Resultaten en conclusie 

Een waarschuwing in welke vorm dan ook over de validiteit van 
éénpersoonsconfrontaties had dus geen effect heeft op de schuldbepaling, 
ongeacht de eventuele aanwezigheid van andere bewijsmiddelen. De Hoge Raad 
zou er daarom wellicht goed aan doen om uitspraken waarbij een 
éénpersoonsconfrontatie voor het bewijs tegen de verdachte is gebruikt te 
vernietigen.  
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DIVISIE DETENTIE: EFFECTEN VAN BEGELEIDING EN BEJEGENING 
TIJDENS EN NA DETENTIE 

Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Anja Dirkzwager 
 

Procedurele rechtvaardigheid, legitimiteit en recidive: Een vergelijking 
tussen gedetineerden op basis van criminele voorgeschiedenis  
Matthias van Hall, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan & Paul 
Nieuwbeerta  
Achtergrond en doel 

De procedurele rechtvaardigheidstheorie veronderstelt dat strafrechtactoren een 
bijdrage kunnen leveren aan legitimiteitsovertuigingen en de naleving van de wet 
door personen op een procedureel rechtvaardige wijze te bejegenen. Een 
belangrijke aanname in deze theorie is dat zulke gewenste effecten van 
procedurele rechtvaardigheid voor alle groepen in de samenleving gelden. Maar is 
dat wel het geval? Verrassend genoeg is dit nog weinig onderzocht onder 
gedetineerden populaties. Mede aan de hand van de levensloop criminologie 
literatuur, bestudeert dit onderzoek in hoeverre procedurele rechtvaardigheid 
gerelateerd is aan legitimiteit en recidive onder verschillende subgroepen van 
gedetineerden. 

Methode 

Er is gebruik gemaakt van data van het Prison Project, een grootschalige en 
longitudinale studie bij mannelijke gedetineerden in Nederland. Er zijn 
verschillende kenmerken geselecteerd die betrekking hebben op de criminele 
voorgeschiedenis (bijv. aantal eerdere veroordelingen, leeftijd 1e delict). Op basis 
van deze kenmerken zijn er met behulp van latente klasse analyse subgroepen van 
gedetineerden geïdentificeerd. Vervolgens worden de relaties tussen procedurele 
rechtvaardigheid, legitimiteit en recidive geschat voor zowel alle gedetineerden als 
de subgroepen. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten laten twee duidelijke groepen zien. De eerste groep bestaat uit een 
grote groep gedetineerden met een lagere betrokkenheid bij eerdere criminaliteit 
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(N = 1,497). Zo zijn deze gedetineerden gemiddeld genomen 6 keer eerder 
veroordeeld. De tweede groep bestaat uit een kleine groep gedetineerden met een 
hoge betrokkenheid bij criminaliteit (N = 198). Zij hebben gemiddeld genomen 28 
eerdere veroordelingen. Tot slot zullen de relaties tussen procedurele 
rechtvaardigheid, legitimiteit en recidive voor beide groepen worden 
gepresenteerd.  

 

Het effect van reclasseringstoezicht na detentie op recidive tijdens en na 
de toezichtsperiode  
Suzan Verweij, Karin Beijersbergen, Gijs Weijters, Hilde Wermink & Arjan 
Blokland  
Achtergrond en doel  

Na een verblijf in detentie staan personen regelmatig een periode onder toezicht 
van de reclassering. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of ex-
gedetineerden die onder toezicht staan minder recidiveren tijdens en na de periode 
van toezicht dan ex-gedetineerden die niet onder toezicht stonden. Daarnaast 
wordt gekeken of de duur van de gevangenisstraf invloed heeft op het effect van 
toezicht op recidive. 

Methode  

We maken gebruik van longitudinale, justitiële gegevens van personen die in 2012 
en 2013 detentie verlaten. Met een combinatie van matching by variable en 
Mahalonobis Distance Matching wordt aan ieder persoon die na detentie onder 
toezicht van de reclassering stond een persoon gematcht die niet onder toezicht 
stond na detentie. Met multi-state survivalmodellen en truncated negative 
binomial modellen wordt gekeken naar het risico op en de frequentie van nieuw 
gepleegde delicten (die tot een veroordeling hebben geleid) tijdens en na de 
periode van toezicht. In het geval een ex-gedetineerde niet onder toezicht stond, 
kijken we naar de virtuele periode van toezicht, dat wil zeggen de periode waarin 
de aan deze persoon gekoppelde individu in de toezichtgroep onder toezicht stond. 

Resultaten en conclusie  

Voorlopige resultaten laten zien dat, uitgezonderd van de periode kort na 
uitstroom uit detentie, het risico op recidive tijdens en na de (virtuele) periode van 
toezicht even hoog is voor ex-gedetineerden met en zonder toezicht. Ook de 
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frequentie van recidive tijdens en na de (virtuele) toezichtsperiode verschilt niet. 
Tijdens de presentatie gaan we verder in op de invloed die de duur van de 
gevangenisstraf heeft op de relatie tussen toezicht en recidive.  

 

Binnen beginnen om buiten te blijven. Reclassering en PI werken samen 
aan re-integratie gedetineerde  
Marie-José Geenen & Donnalee Heij  
Achtergrond en doel 

In 2019 startten DJI en 3RO in elf penitentiaire inrichtingen experimenten 
(Effectieve Prakijken genoemd) waarbij reclasseringswerkers gestationeerd 
werden op een afdeling van een PI om samen met casemanagers en soms ook 
nazorgcoördinatoren van gemeenten, vanuit één team te werken aan het 
realiseren van duurzame, continue en integrale re-integratietrajecten voor 
gedetineerden. Op elke locatie was een leerprocesbegeleider aangesteld om het 
experimentteam te begeleiden in het samen ontwikkelen van een nieuwe 
werkwijze. 

Methode 

Het onderzoek concentreerde zich op twee vragen: 1) hoe worden er vanuit 
gezamenlijkheid re-integratietrajecten ontwikkeld/welke toegevoegde waarde 
heeft reclassering daarin; 2) hoe krijgt het proces van samen werken en samen 
leren vorm/welke rol vervullen de leerprocesbegeleiders daarin? 

Dataverzameling gebeurde door het afnemen van interviews met casemanagers, 
reclasseringswerkers, leerprocesbegeleiders en andere betrokkenen en door het 
houden van focusgroepen in de experimentteams. 

Ervaringen 

De resultaten tonen aan dat de fysieke aanwezigheid van de reclasseringswerkers 
in de gevangenis, de mogelijkheid voor snel en regelmatig overleg met 
casemanagers en andere professionals in de gevangenis en de beschikbaarheid van 
meer en bredere informatie over de gedetineerde leidt tot een betere 
voorbereiding op het leven na de gevangenis. De betrokkenheid van 
leerprocesbegeleiders die het proces van samen werken en leren ondersteunden, 
droeg bij aan een nieuwe manier om het re-integratieproces in de gevangenis te 
organiseren. 
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Conclusie 

Twee jaar is kort en de coronapandemie maakte de tijd om te experimenteren nog 
korter. Het met elkaar ontwikkelen van een nieuwe werkwijze heeft meer tijd 
nodig. Inmiddels is er een vervolgsubsidie toegekend om de samenwerking verder 
vorm te geven.  

 

Leefklimaat in Vlaamse gevangenissen: Ervaringen van veroordeelden en 
beklaagden  
Lorenz Pardon  
Achtergrond en doel 

Tot op heden is er nog maar weinig geweten over de ervaring van leefklimaat in 
Vlaamse gevangenissen. Deze presentatie geeft resultaten van een 
surveyonderzoek naar de ervaringen van gedetineerden in Belgische 
gevangenissen, dat uitgevoerd werd onder leiding van het Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Criminologie. Op basis van onderzoek naar leefklimaat in tien 
Vlaamse gevangenissen worden resultaten gepresenteerd over de verschillende 
ervaringen van beklaagden en veroordeelden. 

Methode 

Er werd gebruik gemaakt van de naar Vlaamse context aangepaste versie van 
Nederlandse Prison Climate Questionnaire (PCQ). De mening van gedetineerden 
werd bevraagd over verschillende domeinen van leefklimaat, nl. autonomie, 
veiligheid, contacten in detentie, contacten met de buitenwereld, voorzieningen en 
zinvolle dagbesteding. In de periode oktober 2020 – maart 2021 werden in totaal 
3.014 gedetineerden benaderd waarvan 1.030 gedetineerden een ingevulde 
vragenlijst terugbezorgden. Dit komt neer op een respons van 34.2%. 

Resultaten en conclusies 

Op basis van de globale data stellen we vast dat zowel veroordeelden als 
beklaagden eerder negatieve ervaringen rapporteren over de verschillende 
domeinen van leefklimaat. Wanneer vervolgens naar de gevangenissen 
afzonderlijk werd gekeken, bleek dat niet in iedere gevangenis dezelfde verschillen 
aanwezig waren. 

De specifieke onzekerheden waar beklaagden en veroordeelden mee 
geconfronteerd worden, het verschil in detentieduur, de 
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overbevolkingsproblematiek, het regime en de initiële shock van de overgang van 
vrijheid naar detentie worden als voornaamste factoren gezien om de verschillen 
in ervaringen te verklaren.  
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DIVISIE GROENE CRIMINOLOGIE: GROENE CRIMINOLOGIE IN 
NEDERLAND: DADERS, SLACHTOFFERS EN RECHTEN 

Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Daan van Uhm 
 

Daders van milieucriminaliteit in beeld  
Victor van der Geest, Joost van Onna & Jessica Hill  
Achtergrond en doel 

Milieucriminaliteit is een vorm van criminaliteit met verstrekkende gevolgen voor 
mens, natuur en maatschappij. Mede door de klimaatcrisis is er steeds meer 
maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke aandacht voor deze vorm van 
criminaliteit. In wetenschap en beleid is die aandacht echter vooral gericht op de 
criminogene omstandigheden en is er nagenoeg niets bekend over de individuele 
daders van milieucriminaliteit, zoals plegers van mestfraude, 
importeurs/gebruikers van illegale gewasbescherming, of malafide handelaren in 
afval. Dit onderzoek richt zich daarom specifiek op de persoon achter 
milieucriminaliteit: de pleger. Wie zijn deze daders? Wat zijn hun 
achtergrondprofielen? En wat is het effect van strafrechtelijke veroordeling? 

Methode: data en analyses 

Dit onderzoek brengt de longitudinale patronen van criminele antecedenten en 
achtergrondprofielen van daders van milieucriminaliteit in kaart. De steekproef 
bestaat uit een cohort milieucriminelen die vervolgd zijn in ernstige milieuzaken 
tussen 2012-2020. Op basis van trajectenanalyse op antecedenten wordt 
onderscheid gemaakt tussen groepen van milieucriminelen die een vergelijkbare 
ontwikkeling laten zien. Vervolgens wordt onderzocht welke 
achtergrondkenmerken bij deze ontwikkelingen horen. 

Resultaten en conclusie 

In de resultaten komen de achtergronden van een specifieke groep daders in beeld 
die zich vaak op latere leeftijd (blijven) bezighouden met criminaliteit. Er wordt 
antwoord gegeven op de vraag in hoeverre daders die meerdere veroordelingen 
hebben, ook andere vormen van criminaliteit plegen, domeinoverstijgend regels 
overtreden (op het terrein van de milieuwet en daarbuiten) en verschillende 
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ontwikkelingspaden volgen. Een centrale vraag is of de criminele ontwikkeling van 
milieucriminelen een vergelijkbaar beeld laat zien als het beeld dat naar voren komt 
uit de witteboordenliteratuur, of niet.  

 

Criminele netwerken in de illegale vogelhandel  
Daan van Uhm & Toine Spapens  
Nederland wordt beschouwd als een belangrijk kruispunt voor de illegale handel in 
bedreigde vogels die worden beschermd op grond van het CITES-verdrag. In dit 
onderzoek hebben de auteurs  strafrechtelijke onderzoeken geanalyseerd. Ten 
eerste blijkt dat de logistiek varieert van relatief eenvoudig tot zeer complex, maar 
dat altijd diepgaande kennis van de dieren en regelgeving noodzakelijk is: om de 
vogels in leven te houden, te kunnen verkopen en om ze naar Nederland te kunnen 
smokkelen. Daarnaast wordt duidelijk dat degenen die betrokken zijn bij de illegale 
handel – de leveranciers, handelaren en klanten – deel uitmaken van een gesloten 
en stabiele groep van kenners. Ten slotte concluderen de auteurs vanuit groen 
criminologisch perspectief dat de schadelijkheid van de illegale handel maar 
beperkt tot uitdrukking komt in rechterlijke uitspraken.  

 

Verbanden tussen schade aan werknemers en dieren in de vleesindustrie  
Julia Houtmortels  
Achtergrond en doel 

Deze presentatie is gebaseerd op het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd tussen 
mei 2021 en april 2022 in het kader van een onderzoeksvoorstel. De bevindingen 
van deze literatuurstudie zullen worden gepresenteerd, waarbij er voornamelijk zal 
worden gefocust op het onderzoeksonderwerp en het theoretische en juridische 
kader daarvan. 

Methode: data en analyses 

Voor dit onderzoeksvoorstel is uitgebreid literatuur- en juridisch onderzoek 
verricht. Informatie is gezocht omtrent de vormen van schade berokkend aan 
werknemers en dieren in de Europese vleesindustrie, het productieproces, 
betrokken actoren en historische context van de vleessector. Ook is de effectiviteit 
van (de implementatie van) de wet- en regelgeving onderzocht en zijn relevante 
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criminologische theorieën bestudeerd, zoals ecofeminisme, de ecocide-genocide 
Nexus en ecologisch Marxisme. 

Resultaten en conclusie 

In verschillende Europese productiesectoren worden werknemers en dieren/het 
milieu aanzienlijk uitgebuit, als het gevolg van hetzelfde productieproces. Een 
voorbeeld hiervan is de vleessector, specifiek in Nederland en Duitsland. Een groot 
deel van de werknemers, vaak migrantarbeiders, ervaart structurele problemen 
zoals de uitkering van erg lage lonen en de voorziening van slechte huisvesting. 
Tegelijkertijd resulteert de hoge snelheid van het productieproces er vaak in dat 
schade aan de betrokken dieren niet kan worden voorkomen. Beide vormen van 
onrecht lijken te zijn verbonden doordat ze zijn geworteld in soortgelijke 
ideologieën en voortkomen uit overeenkomstige processen van uitsluiting, 
paternalisme, verzwijging en dwang. Ten einde bij te dragen aan een synthese van 
groene criminologie en staats-organisatiecriminaliteit, tracht ik te vinden wat het 
criminogene verband is tussen de vormen van schade aan (migrant)arbeiders en 
dieren in de Nederlandse en Duitse vleesindustrie.  
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Rechten voor de Waddenzee  
Jans Benjamens  
Achtergrond en doel 

In de Tweede Kamer is in maart 2022 door leden van de PvdD een motie ingediend 
om rechten toe te kennen aan de Waddenzee om deze beter te kunnen 
beschermen. Bij rechten kan gedacht worden aan rechtssubjectiviteit, basisrechten 
en aan strafbaarheid van ecocide. Het is echter niet direct duidelijk wat dit juridisch 
en maatschappelijk betekent en welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn. 

Een voordeel van het toekennen van rechten kan zijn dat een juridisch kader 
voorhanden is voor afweging van belangen van mensen en van de Waddenzee. Een 
nadeel zou kunnen zijn dat de Waddenzee als rechtssubject de rechtsbescherming 
van het huidige regime ontbeert. 

Het doel is duidelijk te maken welke mogelijkheden de huidige wettelijke 
bescherming biedt en in welke vorm het toekennen van rechten aan de Waddenzee 
een bijdrage levert aan de bescherming. 

Methode 

Dit juridisch onderzoek inventariseert het huidige nationale, multilaterale, 
Europese en internationale juridische beschermingsregime en knelpunten. Voor- 
en nadelen van rechtssubjectiviteit worden afgewogen tegen bestaande 
(on)mogelijkheden om langs privaat-, bestuurs- en strafrechtelijke wegen de 
Waddenzee te beschermen. Onderzocht wordt welke rechtsvormen en welke 
basisrechten bijdragen aan bescherming en of het erkennen van de Waddenzee als 
rechtssubject de strafbaarheid van vervuiling uitbreidt. 

Resultaten 

Het onderzoek verduidelijkt juridische implicaties en voor- en nadelen verbonden 
aan het toekennen van rechten aan de Waddenzee. Het besteedt aandacht aan het 
bijbehorende begrippenkader en aan maatschappelijke implicaties. Het onderzoek 
leidt tot aanbevelingen en bespreekt ten slotte de toepasselijkheid op andere 
getijdengebieden en zeeën.  
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CYBERCRIMINALITEIT: SLACHTOFFERSCHAP EN WEERBAARHEID 
Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Susanne van ’t Hoff de Goede 
 

Systematische review over angst voor slachtofferschap van 
cybercriminaliteit  
Jelle Brands & Janne van Doorn  
Achtergrond en doel 

Recentelijk hebben fear of crime onderzoekers aandacht voor burgers hun zorgen 
over en angst voor slachtofferschap van cybercriminaliteit. Studies tonen een 
diversiteit aan operationalisaties, metingen, correlaten en uitkomsten van het 
fenomeen. Er bestaat daarom een behoefte aan overzicht met betrekking tot 
wanneer en waarom individuen angst voor slachtofferschap van cybercriminaliteit 
ervaren. 

Methode 

De onderhavige systematische review voorziet in bovengenoemd overzicht van 
beschikbare onderzoeken naar de meting, intensiteit en correlaten van angst voor 
slachtofferschap van cybercriminaliteit. Op basis van een reeks zoektermen zijn, op 
systematische wijze, verschillende databases doorzocht met als doel al het 
beschikbare onderzoek op voorgenoemd thema op te halen. In totaal werden 28 
relevante studies gevonden en vergeleken. 

Resultaten en conclusie 

Deze 28 geïncludeerde studies tonen over het algemeen genomen een matige 
intensiteit van gerapporteerde angst voor slachtofferschap van cybercriminaliteit. 
Maar voorzichtigheid is geboden, want studies tonen eveneens verscheidenheid in 
typen cybercriminaliteit en de specifieke emotie waar naar gevraagd wordt (vrees, 
zorgen, angst). Desondanks vinden we aanzienlijke overeenstemming in 
voorspellers zoals geslacht, eerder slachtofferschap en risicoperceptie; 
voorspellers die ook voor ‘offline’ zorgen over en angst voor criminaliteit als 
standaard gelden. Verschillende studies rapporteren daarnaast een verband tussen 
angst voor slachtofferschap van cybercriminaliteit en online gedragingen, hetgeen 
in gevallen een inperking van de online bewegingsvrijheid inhoudt. Dit laatste 
onderstreept verder het belang van meer en nauwkeuring onderzoek naar angst 
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voor slachtofferschap voor cybercriminaliteit. We hopen dat de onderhavige 
systematische literatuur review daartoe als een goede basis kan dienen.  

 

Risicoprofielen voor slachtofferschap van cybercriminaliteit  
Susanne van ’t Hoff de Goede, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit stijgt jaarlijks. Interventies die tot 
doel hebben om slachtofferschap terug te dringen, dienen zich te richten op 
specifieke risicogroepen om effectief te zijn. Op basis van eerdere studies is het tot 
op heden echter zeer beperkt mogelijk geweest om risicoprofielen voor cybercrime 
slachtofferschap op te stellen. Hoewel het duidelijk is dat jongeren gemiddeld 
vaker slachtoffer worden dan ouderen, is het minder duidelijk of er verdere 
risicogroepen kunnen worden onderscheiden. 

Methode: data en analyse 

We gebruiken de Online Behaviour and Victimization Study (OBVS). De OBVS heeft 
gebruik gemaakt van van een zogenaamde ‘population based survey experiment’. 
Deze methode combineert de kracht van een vragenlijstonderzoek met de 
voordelen van labexperimenten. In een steekproef van 2.426 Nederlanders is 
daadwerkelijk online gedrag gemeten middels drie experimenten die in de survey 
zijn ingebouwd. Een jaar later is de respondenten (N= 1886, 77,7%) opnieuw 
gevraagd naar slachtofferschap van cybercriminaliteit. 

We maken gebruik van Conjunctive Analysis of Case Configurations (CACC), een 
techniek voor multivariate analyse van categorische data, om te onderzoeken hoe 
individuele profielen van respondenten gerelateerd zijn aan slachtofferschap van 
cybercriminaliteit en welke variabelen de meeste invloed hebben. 

Resultaten en conclusie 

CACC resultaten laten de profielen zien van respondenten als een functie van 
leeftijd, geslacht, zelf-controle en daadwerkelijk online gedrag. Observaties 
clusteren significant in 89 dominante profielen gerelateerd aan cybercrime 
slachtofferschap. Voor deze profielen bestrijkt het risico op slachtofferschap tussen 
0 en 0.6. We zullen verdere analyses bespreken die identificeren welke specifieke 
profielen en variabelen gerelateerd zijn aan een hogere en lagere kans op 
slachtofferschap, voor verschillende vormen van cybercriminaliteit.  
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’I am just weird, I am stupid and naïve, I am a pervert, I know I am'; 
Explorerend onderzoek naar de narratieve impact van financiële 
sextortion op volwassen mannen  
Raoul Notté 
Dit onderzoek verkent de impact van financiële sextortion op volwassen mannen 
in Nederland. Sextortion (en Image Based Sexual Abuse) is een relatief nieuw 
fenomeen, waarvan de impact onderbelicht is. Verder wordt online seksueel 
misbruik vaak gezien als een gender gerelateerde vorm van misdaad waarmee 
mannelijk slachtofferschap over het hoofd wordt gezien. 

Dit is een eerste onderzoek naar de impact van financiële sextortion op volwassen 
mannen waarin een literatuuronderzoek en zes diepte-interviews met slachtoffers 
zijn uitgevoerd. Door een narratieve benadering toe te passen wordt inzicht 
gegeven in de volledige diepte van de impact, een impact die de tijd en ruimte 
overstijgt waarin slachtofferschap plaatsvond. Slachtofferschap vormt een 
aanleiding voor hernieuwde zingeving en (re)constructie van verhalen over niet 
alleen het slachtofferschap zelf, maar ook over het leven en de identiteit van het 
slachtoffer. Doordat slachtofferschap niet enkel in het moment beleefde wordt 
maar ook andere domeinen van iemands leven beïnvloedt, ontstaat een 
cumulatieve impact van 'poly-slachtofferschap'. 

Deze cumulatieve impact wordt geïllustreerd in het verhaal van slachtofferschap 
zelf door stress, paniek en angst. Op basis van het verhaal van buitenstaanders over 
slachtoffers ontstaat een impact door beschuldigingen en de ervaring van 
schaamte door slachtoffers. In het verhaal over de nasleep van het incident ervaren 
slachtoffers verdriet, schuld, schaamte, zelfbeschuldiging. Om met deze impact om 
te gaan reconstrueren slachtoffers hun eigen identiteit door o.m. hun 
persoonlijkheden te marginaliseren en deze te plaatsen in een breder 'sob story' 
over hun leven.  
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Sterktes van organisaties ten aanzien van social engineering  
Michelle Ancher, Erbilcan Aslan & Rick van der Kleij  
Achtergrond en doel 

Social engineering, het overhalen van mensen om gevoelige informatie prijs te 
geven middels manipulatie, is een veel gebruikte aanvalsvector door 
cybercriminelen. In dit exploratieve onderzoek bestuderen we social 
engineeringsaanvallen die hebben gefaald, om organisaties te helpen meer cyber-
weerbaar te worden. De onderzoeksvraag is: ‘Welke menselijke- en 
omgevingsfactoren spelen een rol bij het afslaan van social engineering-
aanvallen?’. 

Methode: data en analyses 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn fysieke, telefonische en 
digitale aanvallen uitgevoerd op organisaties volgens de 'social engineering-cyclus'. 
Na afloop zijn de organisaties geïnterviewd. Als basis voor deze interviews is het 
COM-B model van gedragsverandering gebruikt, verfijnd met het Theoretical 
Domains Framework. Hiermee is onderzocht hoe de verschillende factoren een rol 
spelen in de weerbaarheid van organisaties ten aanzien van social 
engineeringsaanvallen. 

Resultaten en conclusie 

Vooral de sociale omgeving blijkt een belangrijke factor om organisaties veilig te 
houden. Werknemers die werken in kleine ondernemingen (<50 werknemers) zijn 
succesvoller in het weerstaan van digitale social engineeringsaanvallen dan 
werknemers die in grotere organisaties werken. Een verklaring hiervoor is een 
grotere mate van sociale controle; deze medewerkers werken in elkaars nabijheid, 
zodat ze onregelmatigheden kunnen checken of elkaar kunnen waarschuwen. Ook 
een gespreksprotocol over hoe om te gaan met personen van buiten de organisatie, 
is een maatregel getroffen door alle organisaties waar telefonische aanvallen 
mislukten. Daardoor is het voor een buitenstaander moeilijker om via social 
engineering toegang te krijgen tot de organisatie. Ook het ontwerp van de 
werkomgeving kan helpen om de weerbaarheid t.a.v. social engineeringsaanvallen 
te vergroten.  
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Cyberweerbaarheid in het mkb: Evaluatie van de interventie ‘MKB Cyber 
Buddy’s’  
Susanne van ’t Hoff-de Goede, Eline Brasker, Rutger Leukfeldt & Remco 
Spithoven  
Achtergrond en doel 

Het midden- en kleinbedrijf wordt relatief vaak slachtoffer van cybercriminaliteit. 
Vooral slachtofferschap van ransomware is veelvoorkomend, met grote 
economische en emotionele impact als gevolg. Het is van groot maatschappelijk 
belang dat de cyberweerbaarheid van ondernemingen wordt vergroot. In eerder 
onderzoek zijn een aantal factoren geïdentificeerd die hieraan kunnen bijdragen. 
Gelet op deze bevindingen is de interventie ‘MKB Cyber Buddy’s’ ontwikkeld. In het 
huidige onderzoek wordt het procesverloop en de effectiviteit van de eerste pilot 
geëvalueerd. 

Methode: data en analyse 

In deze interventie kreeg elke ondernemer (N=40) een buddy (ICT student). De 
buddy schrijft op basis van een cyberscan (tevens voormeting) een op-maat 
adviesrapport en is tevens beschikbaar om op locatie te helpen bij de 
implementatie tijdens twee meeloopdagen. De cyberscan meet in hoeverre de 
onderneming cyberweerbaar is op het gebied van beleid, technische maatregelen 
en medewerkers. Na afloop wordt de cyberscan opnieuw afgenomen (nameting). 
Zo wordt onderzocht in hoeverre de interventie bijdraagt aan een toename in 
cyberweerbaarheid. Gedurende de pilot is tevens een procesevaluatie uitgevoerd. 

Resultaten en conclusie 

De voormetingen laten zien dat de cyberweerbaarheid van mkb ondernemingen 
zeer uiteenloopt. De op-maat adviesrapporten lijken daarom een effectief middel 
te zijn. Ondernemers die gebruik maakten van de meeloopdagen wilden graag hulp 
met het opstellen van hun beleid en het trainen van medewerkers. Voorlopige 
resultaten wijzen erop dat de interventie een wezenlijke bijdrage aan de 
cyberweerbaarheid kan bijdragen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, 
zoals prioriteit geven aan cyberweerbaarheid door de ondernemer. Analyses zijn 
momenteel in volle gang, tijdens het congres presenteren we de volledige 
resultaten.   
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POLICE-CITIZEN INTERACTIONS 
Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Lenneke van Lith 
 

De-escalation in police-citizen conflicts: A systematic review  
Lenneke van Lith, Evelien Hoeben, Wouter Steenbeek, Marie Rosenkrantz 
Lindegaard & Christophe Vandeviver  
Background and goal 

Every day, police officers find themselves in risky interactions with citizens, which 
can escalate into verbal or physical conflicts or even violence. Although numerous 
research has been conducted on the explanatory factors of force escalation in such 
interactions, little is known about what officers can do to minimize the risk of using 
force. One promising recommendation is to include de-escalation training in use-
of-force policies. However, knowledge of its effectiveness is limited as quality and 
content of trainings varies dramatically. Moreover, the concept of de-escalation 
itself remains largely undefined and the measurement of effectiveness varies 
across articles. Thus, while de-escalation training is being recommended to 
minimize the use of force, the conceptualization and measurement are unclear. 
Consequently, prior to focusing on effectiveness of training, we first need to better 
understand the concept of de-escalation itself. 

Method 

Building on previous reviews on de-escalation techniques in the mental health 
context, a systematic review on effective de-escalation techniques from different 
professional contexts comparable to policing is conducted. The goal of this review 
is to integrate insights from the various professions on the conceptualization of de-
escalation and present an overview of the different techniques police officers can 
use to prevent and de-esclate conflicts in interactions with citizens. 

Results and conclusion 

The presentation will focus on the aim and methods of the project and discuss 
preliminary results.  
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What goes on before the conflict goes off?  
Hans Myhre Sunde  
Background 

In this presentation, I present my PhD research on what goes on in conflictual 
encounters between law enforcers (primarily police) and citizens. The goal of the 
project is to increase the knowledge on conflict behaviors, and to show how police 
(and citizens) can use specific behavioral patterns to de-escalate conflict or prevent 
violence in such encounters. 

Methods 

In the first part of the presentation, I will focus on what police and citizens actually 
do. I draw upon an analysis of CCTV footage from police-citizen encounters in 
Amsterdam. I show how different citizen behaviors affect police use of force 
behaviors, based on findings from quantitative analysis. 

Secondly, I will focus on what police officers say they do in these encounters. This 
is based on qualitative interviews. These data are used to contextualize the above 
findings with insights on how police themselves understand, interpret and act upon 
different type of citizen behaviors. 

Results 

On the basis of these parts of project, I will highlight how different types of citizen 
behaviors are associated with escalation, and how police can operate these 
encounters. Lastly, I reflect around practical and training implications for police 
officers.  
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Feel it coming: Situational turning points in police-civilian encounters  
Laura Keesman  
Studies of antagonistic interactions, specifically in policing, frequently view 
(de)escalation as a linear process without considering how officers perceive and 
anticipate interactional processes. In this presentation, I will argue instead that 
police encounters with civilians are characterized by a back-and-forth going of 
various trajectories, goals and directions.  

The presentation is based on an interactionist and ethnomethodological 
conceptualization of interactional trajectories, and analysis of (video) elicitation 
interviews with Dutch police officers. The analysis focuses on officers’ 
interpretations of ‘turning points’, e.g. sudden shifts in their own, their colleagues’ 
or civilians’ bodily behaviour that redirect their projected trajectories and which 
necessitate police action, sometimes violence. As such, it moves beyond a purely 
situational understanding of police-civilian encounters by incorporating officers’ 
accounts of their experiences and bodily actions, as elicited by watching video 
recordings of police-civilian encounters.  

In the presentation, I will argue that the conceptualization of trajectories and 
turnings points shed light on the importance of bodily action in police-civilian 
encounters; maintaining public order crucially is to anticipate and redirect 
perceived turning points that potentially disturb routinized patterns of bodily 
actions.  
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The role of bystanders in policing  
Marly van Bruchem  
Background and goal 

Police officers perform a large part of their work in public spaces. Therefore they 
must not only be concerned with their primary task, but also with the bystanders 
who form their audience. In some instances these third parties can play a more 
active role by obstructing or helping police officers. Studies have stated that third 
parties have an important influence on the development of conflicts. On the one 
hand third parties have the potential to prevent or de-escalate conflict (Levine et 
al., 2011; Liebst et al., 2019). On the other hand involvement of third parties could 
lead to further escalation (Wells & Graham, 1999). The current project will focus on 
what bystander actions police officers encounter in what type of situations. 

Method: Data and analysis 

To answer these questions, police officers were interviewed about what different 
types of bystander behavior they experienced, and were asked to give a detailed 
description of a situation with a helping bystander and a situation with an 
obstructing bystander. Additionally the researcher will ride along with different 
shifts of officers to observe police-bystander interactions. 

Results and conclusion 

The preliminary results show that police officers encounter both helping and 
obstructing bystanders during nightlife surveillance and emergency response 
service. The presentation will provide a more detailed description of the different 
bystander behaviors in different situations.  
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GEORGANISEERDE MISDAAD 
Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Teun van Ruitenburg 
 

Opgeruimd staat netjes? De aanpak van synthetisch drugsafval in België  
Sophia de Seranno  
Achtergrond 

De Lage Landen, met Nederland als koploper, staan wereldwijd bekend voor de 
productie van synthetische drugs (syndrug) binnen Europa. De landsgrenzen 
worden hierbij misbruikt: het productieproces wordt gespreid over beide landen. 
Het produceren van syndrug resulteert in drugsafval waarvan de omvang afhangt 
van de grondstoffen, de productiemethode en de kwaliteit van het 
productieproces. Drugsafval wordt vervolgens illegaal –en vaak onzichtbaar- 
gedumpt of geloosd in de natuur. Dit veroorzaakt gezondheidsproblemen en 
milieuschade. 

Kennis over de omvang van deze problematiek en de schadelijke 
langetermijneffecten van drugsafval is eerder beperkt. In België ligt de focus bij de 
aanpak van syndrugafval bovendien voornamelijk op het opruimen en, zodus, op 
kortetermijnacties. Expertise en langetermijnacties voor de aanpak van 
syndrugafval in België zijn schaars. 

Doel  

We beogen zicht te krijgen op (1) de omvang van de syndrugafvalproblematiek in 
België, (2) de betrokken actoren, taakverdeling en samenwerking bij de aanpak van 
syndrugafval; (3) de uitdagingen voor de betrokken actoren. Op basis hiervan 
trachten we aanbevelingen te formuleren voor langetermijnacties bij de aanpak 
van syndrugafval. 

Methode 

Data werd verzameld aan de hand van een literatuurstudie, interviews met 
stakeholders in België en inzage in gerechtelijke dossiers. 
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Resultaten 

Zicht krijgen op de problematiek van syndrugafval blijkt steeds moeilijker vanwege 
de verschuiving van dumpingen naar (onzichtbare) lozingen. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de gevaren van syndrugafval blijft nodig zodat de aanpak gerichter 
en effectiever kan verlopen. Wat de aanpak in België betreft, is nood aan sturing 
en duidelijkheid: een nationaal protocol en een nationaal meldpunt worden 
aanbevolen om dit op lange termijn te bewerkstelligen.  

 

Reacties van de outlaws een casestudie naar hoe leden van de Hells 
Angels MC omgaan met de Nederlandse aanpak van outlaw motorcycle 
gangs (OMCGs)  
Teun van Ruitenburg, Robby Roks & Sjoukje van Deuren  
Sinds 2012 voert de Nederlandse overheid een stringent beleid tegen zogenoemde 
‘outlaw motorcycle gangs’ (OMCG’s). Deze aanpak laat zich kenmerken door een 
brede aanpak, waarbij verschillende overheidsinstanties de beweegruimte van 
OMCG leden inperken door clubhuizen te sluiten, het dragen van clubkleding aan 
banden proberen te leggen en door clubs te verbieden. Deze casestudie onderzoekt 
de manieren waarop leden van de Hells Angels MC omgaan en reageren op de 
verschillende speerpunten binnen de integrale van OMCG’s. Aan de hand van 
interviews met 24 leden van de Hells Angels MC, laat dit onderzoek zien hoe 
‘outlaw bikers’ zich tegen het label ‘outlaw motorcycle gang’ verzetten en de wet 
gebruiken om het verbod op clubhuizen en het dragen van colors aan te vechten. 
Waar de aanpak erop is gericht om OMCG’s uit de samenleving te weren, maakt 
deze studie ook duidelijk dat de leden van de Hells Angels zich juist nog sterker met 
de club verbonden voelen. Met de resultaten van dit onderzoek introduceren de 
auteurs een nieuw perspectief binnen zowel het academische als het beleidsmatige 
debat over (de bestrijding van) OMCG's.  
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Witwassen als service: Een onderzoek naar bedrijfsmatig gedrag in 
witwasnetwerken in Nederland  
Jo-Anne Kramer, Edward Kleemans, Arjan Blokland & Melvin Soudijn  
Achtergrond en doel 

In een internationaal rapport uit 2018 suggereert de Financial Action Task Force 
[FATF] dat financial facilitators kunnen opereren in professionele 
witwasnetwerken. Financial facilitators leveren witwasdiensten die voor criminelen 
essentieel zijn. Als er veel crimineel geld in het spel is, schakelen (drugs)criminelen 
vaak de hulp in van financial facilitators om hun inkomsten wit te wassen. Volgens 
de FATF opereren deze facilitators in toenemende mate op een bedrijfsmatige 
manier, terwijl ze hun diensten aanbieden in ruil voor een vergoeding. 

Dit onderzoek richt zich op de mate waarin financial facilitators in Nederland zich 
organiseren in professionele witwasnetwerken en in hoeverre hun gedrag als 
bedrijfsmatig gekarakteriseerd kan worden. Daarnaast bestuderen we het verband 
tussen bedrijfsmatigheid en de positie in het sociale netwerk. 

Methode: data en analyses 

Op basis van politieregistratiedata (BVH en Summ-IT) konden we de contacten 
analyseren van 198 financial facilitators die actief waren in Nederland in de periode 
2016-2020. Al deze facilitators werkten voor drugscriminelen. Om de 
samenwerkingsstructuur van de facilitators te onderzoeken, is een sociale 
netwerkanalyse uitgevoerd. Daarnaast zijn o.a. het aantal zaken waarin facilitators 
verdachte zijn en het aantal (terugkerende) criminele contacten in die zaken 
bestudeert om de bedrijfsmatigheid van het gedrag van facilitators te typeren. 
Regressiemodelen werden gebruikt om de mate van bedrijfsmatigheid te 
voorspellen aan de hand van individuele netwerkmaten. 

Resultaten en conclusie 

Dit onderzoek laat zien dat financial facilitators in Nederland witwasnetwerken 
vormen en dat een deel van hen zeer bedrijfsmatig te werk lijkt te gaan. Bovendien 
lijken diegenen met meer centrale posities in het netwerk degenen te zijn die 
bedrijfsmatiger te werk gaan.  
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Samen ondermijning aanpakken in de buurt. Gebruik van 
segmentatiemodel voor maatschappelijke betrokkenheid om burgers 
gericht te betrekken bij aanpak en preventie  
Imke Smulders  
Achtergrond en doel 

De burger is een belangrijke partner in de aanpak en preventie van ondermijnende 
criminaliteit, maar heeft daarin vaak nog een terughoudende rol.  Dit heeft 
verschillende redenen, van angst, onverschilligheid en onwetendheid tot 
eigenbelang en handelingsverlegenheid. Communicatie en vertrouwen – in de 
overheid en in zichzelf- kunnen hierin een sleutelrol vervullen. In dit 
onderzoeksproject ligt de nadruk daarom op differentiatie; verschillende mensen 
met uiteenlopende beweegredenen zijn zelden allen te activeren met één en 
hetzelfde instrument. 

Om te onderzoeken en toetsen welke communicatie-instrumenten effectief zijn om 
verschillende typen burgers te betrekken bij aanpak en preventie van 
ondermijnende criminaliteit, worden in verschillende wijken fieldlabs opgezet. 
Daarin worden burgers via verschillende methoden bevraagd om helder te krijgen 
wat zij nodig hebben om een rol op te pakken die hen past, waarbij ook relevante 
(veiligheids)professionals worden betrokken. Om te bepalen welke ‘typen’ burgers 
er in de wijk wonen en welke interventies passend zijn, dient het 
segmentatiemodel voor maatschappelijke betrokkenheid van Citisens als startpunt 
(citisens.nl). 

Methode: data en analyses 

In de kwantitatieve studie, onder het online panel van Citisens en in de gemeenten 
waarin de fieldlabs draaien, wordt onderzocht of de betrokkenheidsprofielen uit 
het segmentatiemodel overeind blijven wat participatiebereidheid betreft in de 
specifieke context van veiligheid; we weten immers dat participatiebereidheid 
sterk contextgebonden is. Op basis van de -mogelijk aangescherpte- 
betrokkenheidsprofielen, worden interventies ontwikkeld en kwalitatief getoetst in 
de fieldlabs. Het eerste fieldlab is ingericht in de gemeente Den Bosch en vanaf 
september 2022 wordt uitgebreid met fieldlabs in andere gemeenten.  

Resultaten en conclusie 

In de congresbijdrage zal worden ingezoomd op de opzet en methoden van het 
onderzoeksproject en de eerste resultaten van de kwantitatieve studie.  
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Criminele uitbuiting onder scholieren en studenten in Zeeland  
Marjolein de Winter & Ayten Ustuner  
Achtergrond en doel 

Begin 2020 presenteerde het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel in het 
rapport: Dader of Slachtoffer? Criminele uitbuiting; verkenning onder Nederlandse 
scholen, dat 55% van de middelbare scholen zich zorgen maakt over criminele 
uitbuiting, een ernstige vorm van mensenhandel. Het blijkt in de praktijk echter 
lastig om goed zicht te krijgen op deze problematiek, zo ook in de provincie 
Zeeland. In 2021 heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de aard 
en omvang van criminele uitbuiting binnen het regulier voortgezet onderwijs (VO) 
en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in Zeeland. 

Methode: Data en analyse 

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van criminele uitbuiting onder 
jongeren zijn er, naast literatuuronderzoek, online enquêtes afgenomen onder de 
scholieren & studenten (N=3718), schoolbestuur (N=34) en personeel (N=361) van 
alle VO en MBO scholen in Zeeland. Ter verdieping op de enquêtes zijn er 
semigestructureerde interviews afgenomen onder respondenten uit deze 
doelgroepen, waarbij dieper ingegaan is op de bekendheid en ervaring met 
criminele uitbuiting, signalering en de aanpak. 

Resultaten en conclusie 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er sprake is van criminele uitbuiting onder 
scholieren en studenten van alle opleidingsniveaus van het VO en MBO in Zeeland. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat scholen zich in het algemeen bewust zijn van 
het bestaan van criminele uitbuiting. Zij benoemen echter wel dat er behoefte is 
aan meer kennis en expertise met betrekking tot het thema criminele uitbuiting. In 
de presentatie zullen we nader ingaan op de resultaten, conclusies en 
aanbevelingen van dit onderzoek.   
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POLITIE & NOODHULP 
Donderdag 13:30 – 15:00 
Voorzitter: Jasper van Berkel 
 

Demand for emergency (police) services in the Netherlands using open 
data  
Samuel Langton & Wouter Steenbeek  
The challenges faced by contemporary police forces are complex and diverse. 
Often, the demand for police services does not originate from criminal behavior. 
Instead, police are expected to address other societal issues which consume 
considerable resource, such as quality of life and public health issues (Ratcliffe, 
2021). In turn, police frequently collaborate with other emergency disciplines 
including the ambulance and fire service. Yet, research in this area remains limited, 
in part due to a lack of appropriate data. This study explores incident-level data 
scraped from the P2000 network: a communication network designed for 
emergency personnel in the Netherlands. Using Leiden as a case study, we describe 
the spatial and temporal patterns of emergency incidents by day and by week. We 
provide breakdowns by priority grade and incident type, and explore the extent to 
which different emergency services collaborate to resolve incidents. Findings are 
discussed in terms of their contribution to understanding demand for emergency 
(police) services. The validity and reliability of the P2000 network as a data source 
is also discussed.  

 

Het gebruik van automatische nummerplaatherkenning door de politie  
Jasper van Berkel  
Achtergrond en doel 

Op 1 januari 2019 is de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de 
politie’ in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van 
Strafvordering (126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor 
aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren 
en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende 
deze periode worden ingezien ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of 
van voortvluchtige personen. Het onderhavige onderzoek betreft een evaluatie van 
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deze wet. Het onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop de wet in de praktijk vorm 
heeft gekregen en in de wijze waarop de kentekengegevens die op grond van deze 
wet worden opgeslagen in de praktijk door politie en OM worden opgevraagd en 
worden gebruikt. 

Methode 

Het onderzoek is gebaseerd op informatie verzameld gedurende twee 
monitorrondes in 2019 en 2020. In deze twee monitorrondes is informatie 
verzameld door middel van literatuurstudie, deskresearch en interviews. 

Resultaten en conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat 126jj in het grootste deel van de zaken wordt 
gecombineerd met andere BOB-middelen. De inzet van 126jj levert in deze zaken 
informatie op die in combinatie met andere opsporingsinformatie verder richting 
kan geven aan het opsporingsonderzoek. In sommige zaken is de bijdrage van 126jj 
doorslaggevend geweest. In deze zaken heeft 126jj er direct toe bijgedragen dat 
specifieke verdachten in beeld kwamen. Zonder de inzet van 126jj zou het in deze 
specifieke zaken erg lastig of tijdrovend geweest zijn om de verdachten op andere 
wijzen te achterhalen. In de bewijsvoering speelt 126jj (vooralsnog) een beperkte 
rol.  

 

Hoe blauw is de recherche? Een onderzoek naar de recherche-identiteit  
Anouk van Schaik  
Achtergrond en doel 

In de internationale politiewetenschap is de ‘blauwe’ basispolitiezorg bepalend 
geweest voor hoe we denken over de politiecultuur. Daarentegen is er nog weinig 
bekend over de vraag in hoeverre de cultuur van straatagenten ook van toepassing 
is op rechercheurs. Om de kennislacune op het gebied van de recherchecultuur 
deels op te vullen, is in deze studie onderzoek gedaan naar het zelfbeeld van 
Nederlandse rechercheurs en hun beroepsopvattingen (de recherche-identiteit). 

Methode: data en analyses 

Er zijn 33 diepte-interviews gehouden met rechercheurs en leidinggevenden om te 
achterhalen hoe rechercheurs zichzelf en hun werk zien en hoe ze daaraan 
betekenis geven. De interviews zijn getranscribeerd en vervolgens zowel deductief 
als inductief geanalyseerd. 
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Resultaten en conclusie 

Uit de diepte-interviews zijn enerzijds een aantal elementen naar voren gekomen 
van een gedeelde recherche-identiteit, zoals een verlangen om recht te doen aan 
de maatschappij, een sterke waardering voor teamwork en enkele 
kerneigenschappen waarover goede rechercheurs zouden moeten beschikken, 
zoals doorzettingsvermogen. Anderzijds zijn er uit de interviews ook verschillende, 
soms botsende, identiteiten naar voren gekomen. Op basis van die bevindingen is 
een typologie opgesteld van drie recherche-identiteiten: de ‘blauwe’ identiteit, de 
‘sociale en intuïtieve identiteit’ en de ‘analytische identiteit’. Opvallend is dat de 
‘analytische’ identiteit niet altijd overeen lijkt te komen met enkele van de 
internationaal bekende cultuurkenmerken van de ‘blauwe’ politie, zoals 
actiegerichtheid en conservatisme. Tot slot zal worden ingegaan op de praktische 
implicaties die de (botsende) identiteiten hebben op de werkvloer.  

 

Op zoek naar lokaal handelingsperspectief in de aanpak van 
gedigitaliseerde criminaliteit  
Jelle Kort & Remco Spithoven  
Hoewel digitalisering van de samenleving en ook van de criminaliteit een 
onvermijdelijk gegeven is voor elk niveau binnen de politieorganisatie, gaat de 
beweging van de wijk naar het web niet zonder slag of stoot. Er is nog veel werk te 
doen. Dit onderzoek richt zich op de versterking van de aanpak op lokaal niveau, in 
het politiedistrict IJsselland. Doelstelling daarbij was enkele recente leerervaringen 
te beschrijven: Wat zijn de opgedane ervaringen in een grootschalig onderzoek 
naar vriend-in-noodfraude, waarbij tussen het basisteam IJsselland-Zuid en het 
cybercrimeteam van de eenheid Oost-Nederland werd samengewerkt? En waar 
loopt het recent ingestelde digitaal flexteam tegenaan? Aan de hand van deze 
vragen wordt een eerste beeld geschetst van de stand van zaken, van de 
mogelijkheden en van de uitdagingen waar het gaat om de aanpak van 
gedigitaliseerde criminaliteit anno 2021 op het lokale niveau. Een belangrijke 
opgave hierbij is het bepalen van de rol die het gebiedsgebonden politiewerk hier 
kan vervullen. Op landelijk niveau is de opgave vooral districten en met name 
basisteams beter te faciliteren om de digitale politietaak naar behoren uit te 
kunnen voeren. In deze presentatie zal op dit alles kort worden ingegaan.   
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DIVISIE TERRORISME 
Donderdag 15:30– 17:00 
Voorzitter: Fabienne Thijs 
 

Relaties binnen radicale netwerken en individuele risico’s op 
terroristische actie  
Casper van Nassau, Tomas Diviak, Christianne de Poot & Frank Weerman  
Een belangrijke observatie in studies naar de betrokkenheid van individuen bij 
terrorisme is dat relatief weinig cognitief geradicaliseerde personen uiteindelijk tot 
illegale en gewelddadige handelingen overgaan. Ook binnen radicale netwerken 
blijven veel van de individuele actoren uiteindelijk inert. Voor opsporingsdiensten 
is het daarom op voorhand niet altijd duidelijk wie van de soms tientallen 
betrokkenen een verhoogd risico vormen. 

Mogelijk bieden de onderlinge interacties met anderen en iemands individuele 
positie binnen het netwerk aanvullende aanknopingspunten. Doel van deze 
exploratieve studie is te bezien of actoren die tot actie overgaan verschillen van 
inerte actoren in de relaties die ze binnen radicale netwerken aangaan. Aan de 
hand van politie informatie uit afgesloten onderzoeken naar jihadistisch terrorisme 
in Nederland inventariseren en analyseren we de relaties die binnen een netwerk 
van 80 actoren zijn gevormd. Met behulp van Sociale Netwerk Analyse (CUG, 
ALAAM) vergelijken we de 20 actoren die tot illegale en gewelddadige acties zijn 
overgaan met de overige actoren die inert bleven. We kijken hierbij onder meer 
naar structurele posities die individuele actoren innemen, mogelijke beïnvloeding 
door andere netwerkleden waarmee een relatie bestaat, de rol van leiders bij 
activiteiten van netwerkleden en het belang van de plekken waar actoren 
samenkomen.  
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Gewelddadige en niet-gewelddadige terrorismeverdachten: Een 
levensloopperspectief  
Fabienne Thijs  
Achtergrond en doel 

Door de aanhoudende dreiging van extreemrechts en jihadistisch geïnspireerd 
geweld wereldwijd is er meer aandacht voor het radicaliseringsproces van 
extremisten en terroristen. Onderzoek naar dit proces is voornamelijk gericht op 
wegen naar gewelddadige uitkomsten, terwijl de paden van extremisten en 
terroristen naar andere, niet-gewelddadige uitkomsten buiten beschouwing 
blijven. Bij gebrek aan vergelijkingsgroepen blijven de onderscheidende factoren 
voor gewelddadige en niet-gewelddadige uitkomsten grotendeels onbekend. 

Methode: data en analyses 

Met behulp van rijke informatie uit reclasseringsdossiers van verdachten en 
veroordeelden van een terroristisch misdrijf in Nederland geven we inzicht in de 
levensloop van zowel gewelddadige als niet-gewelddadige personen. De 
verzamelde data werpen licht op een aantal thema’s en levensloopdomeinen, 
waaronder criminele loopbaan, (geestelijke) gezondheidssituatie, online 
activiteiten, sociaaleconomische status, sociale netwerken, en mogelijke ‘triggers’ 
die leiden tot een terroristisch misdrijf. Middels zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve analyses achterhalen we welke factoren en processen een rol spelen 
bij het al dan niet gewelddadig worden. 

Resultaten en conclusie 

Eerste beschrijvende statistische analyses laten zien dat er meer overeenkomsten 
dan verschillen zijn tussen beide groepen. Wel zien we dat werkloos worden, een 
uitkering hebben, schoolproblemen en online activiteiten gerelateerd aan het 
terroristisch misdrijf significant vaker voorkomen bij de geweldsgroep. Via 
kwalitatieve analyses zullen we de verdere levensloop van de 
terrorismeverdachten onderzoeken en bespreken we onze bevindingen in het licht 
van theoretische kaders en bestaande kennis over de wegen van extremisten en 
terroristen naar gewelddadige en niet-gewelddadige uitkomsten.  
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Wie neemt er nou een terrorist aan? Het re-integratieproces van ex-
gedetineerden van de Terroristenafdeling  
Elanie Rodermond, Romi Zalmé & Esther Zuiderveld  
Achtergrond en doel 

De laatste jaren neemt de aandacht voor extremistische ex-gedetineerden toe, 
waarbij de focus doorgaans ligt op het risico op recidive. Veel minder aandacht is 
er voor het bredere re-integratieproces na detentie. Het huidige onderzoek brengt 
in beeld hoe de periode na een verblijf op een Terroristenafdeling (TA) eruit ziet, 
en welke obstakels een rol spelen gedurende het re-integratieproces. 

Methode: data en analyses 

Het huidige onderzoek is gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS), alsmede op semi-gestructureerde interviews met 11 ex-
gedetineerden van de TA en familieleden. Op basis van de CBS-data schetsen we 
hoe de situatie van de TA-ex-gedetineerden eruit ziet in termen van onder andere 
werk, gezinscontext en financiële situatie. Op basis van de interviews analyseren 
we vervolgens hoe de ex-gedetineerden de periode na detentie zelf hebben 
ervaren, en bekijken we factoren die zich niet (goed) kwantitatief laten meten, 
zoals welbevinden, het sociale netwerk en de rol van ideologie. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten van het onderzoek werpen licht op diverse obstakels na de vrijlating, 
zoals moeilijkheden met het vinden van een baan, een veranderd netwerk, 
plaatsing op een sanctielijst of de dreiging van uitzetting. Waar de focus met 
betrekking tot deze specifieke populatie nu nog vaak ligt op deradicalisering, lijkt 
meer aandacht voor het bredere proces van re-integratie noodzakelijk.  
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Risky or at risk? An empirical legal study of the prevention of 
intergenerational transmission of violent extremist ideologies through 
child protection measures  
Lisette Dirksen  
Achtergrond 

Recentelijk hebben regeringen in West-Europa verregaande maatregelen genomen 
binnen de sfeer van het privé- en gezinsleven, zoals uithuisplaatsingen, om de 
intergenerationele overdracht van gewelddadige extremistische ideologieën te 
voorkomen. Soms in afwezigheid van concrete acties of risico’s voor de fysieke 
en/of emotionele welzijn van het kind. Dit leidt tot vragen met betrekking tot de 
grenzen van het familierecht, het gebruik ervan in de preventie van 
kinderradicalisering en de mechanismen van intergenerationele overdracht. 

Onderzoeksvragen en methode  

In verband met het bovenstaande is het de vraag op welke rechtsgrondslag dit 
soort maatregelen kunnen worden genomen. Een tweede vraag is of de 
veronderstellingen die aan deze maatregelen ten grondslag liggen, steun vinden in 
de empirische realiteit wat betreft de intergenerationele overdracht van 
extremistische ideologieën. Het PhD project combineert een empirisch juridisch 
onderzoek naar de juridische basis van en de beweegredenen voor 
overheidsinterventies in de gezinssfeer met een criminologisch empirisch 
onderzoek naar het risico van intergenerationele overdracht van extremistische 
ideologieën. Eerst zal een gedetailleerde analyse van literatuur, 
beleidsdocumenten, wetgeving en jurisprudentie worden uitgevoerd.  Vervolgens 
zal ik aan de hand van een representatief huishoudenspanel en gegevens van 
Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming het voorkomen en 
de overdracht van extremistische ideologieën binnen gezinnen onderzoeken. 

Verwachte resultaten 

Samen zullen de bevindingen de basis leggen voor een juridisch en beleidskader 
voor de preventie van kinderradicalisering binnen het familiedomein. Ik hoop hier 
de eerste bevindingen van te kunnen delen. Daarnaast is het de bedoeling een 
instrument te ontwikkelen dat het risico op intergenerationele overdracht van 
radicalisering beoordeelt.  
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CONFLICTS AND BYSTANDERS 
Donderdag 15:30– 17:00 
Voorzitter: Carlijn van Baak 
 

Bystander intervention during interpersonal conflicts in public space and 
its consequences  
Joska Appelman, Lasse Suonperä Liebst & Marie Rosenkrantz Lindegaard  
Background and aim 

Prior research suggests that conflicts between men and women are perceived 
differently compared to conflicts between men, with women often being perceived 
as more vulnerable and men as more threatening. Previous studies indeed suggest 
that the gender composition of conflict parties may affect the behaviors bystanders 
engage in, with some studies indicating that bystanders are more likely to intervene 
in conflicts between men and women, but other studies indicating that bystanders 
are more likely to intervene in conflicts between men. While the empirical evidence 
suggests that bystanders may differ in likelihood of intervention in conflicts 
involving different gender compositions, we are yet to discover whether they also 
differ in the types of intervention they engage in. The current study aims to 
systematically analyze the likelihood and type of intervention across real-life 
conflicts involving men and women and conflicts between men only. 

Methods  

The empirical data consists of CCTV footage of real-life, interpersonal conflicts in 
public space that was captured by camera operators of the municipality of 
Amsterdam. Video analysis was used to analyze 66 videos of interpersonal conflicts. 
In total, 1954 bystanders were coded. We conduct quantitative analyses, including 
a multilevel model. 

Results 

Preliminary results indicate that bystander intervention was more prevalent in 
male conflicts compared to male/female conflicts. Yet, if we look at intervention 
conflicts, the number of intervening bystanders was relatively higher in 
male/female conflicts compared to male conflicts. Aggressive intervention was 
more common in male/female conflicts, while bystanders were also more likely to 
laugh at these conflicts. 
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Bystander intervention in public conflicts between men and women 
versus conflicts between men  
Carlijn van Baak, Evelien Hoeben, Don Weenink, Marie Rosenkrantz 
Lindegaard  
Background and aim 

Prior research suggests that conflicts between men and women are perceived 
differently compared to conflicts between men, with women often being perceived 
as more vulnerable and men as more threatening. Previous studies indeed suggest 
that the gender composition of conflict parties may affect the behaviors bystanders 
engage in, with some studies indicating that bystanders are more likely to intervene 
in conflicts between men and women, but other studies indicating that bystanders 
are more likely to intervene in conflicts between men. While the empirical evidence 
suggests that bystanders may differ in likelihood of intervention in conflicts 
involving different gender compositions, we are yet to discover whether they also 
differ in the types of intervention they engage in. The current study aims to 
systematically analyze the likelihood and type of intervention across real-life 
conflicts involving men and women and conflicts between men only. 

Methods 

The empirical data consists of CCTV footage of real-life, interpersonal conflicts in 
public space that was captured by camera operators of the municipality of 
Amsterdam. Video analysis was used to analyze 66 videos of interpersonal conflicts. 
In total, 1954 bystanders were coded. We conduct quantitative analyses, including 
a multilevel model. 

Results 

Preliminary results indicate that bystander intervention was more prevalent in 
male conflicts compared to male/female conflicts. Yet, if we look at intervention 
conflicts, the number of intervening bystanders was relatively higher in 
male/female conflicts compared to male conflicts. Aggressive intervention was 
more common in male/female conflicts, while bystanders were also more likely to 
laugh at these conflicts.  
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Do bystanders help to stop the violence in armed shop robberies? CCTV 
footage shows that nonintervention is the norm  
Marie Rosenkrantz Lindegaard, Wim Bernasco, Peter Ejbye-Ernst & Lasse 
Suonperä Liebst  
Studies documenting high frequencies of bystander intervention in real-life 
violence focused on violence in night-life related contexts. This paper addresses 
bystander actions in a yet unexplored context of violence, namely armed shop 
robberies. We expect high frequencies of bystander intervention, particularly of 
men and of people who know the victims. We observed bystander actions drawing 
on surveillance camera footage of 100 armed robberies in the Netherlands, and 
data were analyzed using a logistic regression model. Data show that bystanders 
intervene in less than ten percent of the robberies. Men more often than women 
take an active role in trying to stop the offender. Women more often than men, 
and people known to the victims more often than strangers seek affiliative contact 
with the victims. Our results highlight the importance of understanding bystander 
actions within the specific context of violent situation, and of considering variation 
in the type of intervention actions when evaluating helping behavior.  

 

Distress in contexts and time: An ethological analysis in the aftermath of 
street conflicts  
Virginia Pallante & Marie Rosenkrantz Lindegaard  
Evidences from biological studies revealed that, after an interpersonal conflict, 
distress is expressed through specific behavioural indicators. Some behaviours are 
clearly associated with the expression of specific distress-related emotions, such as 
pain sufferance or anger, while others are more ambiguous to interpret. In order 
to evaluate what behavioural patterns are typical of the post-conflict context, 
ethological research developed a method to compare the frequency in the 
expression of a given behaviour after a conflict event (post-conflict, PC) with the 
frequency in the expression of the same behaviour in a baseline context (match-
control, MC). By applying the PC/MC method to video observe human behaviour, 
we analysed the tendency of 129 antagonists to display emotional behavioural cues 
that we assume to be distress-related in the aftermath of 76 street fights of 
different levels of severity (PC). We then evaluated the occurrence of the same 
behaviours during situations characterized by the absence of aggressive 
interactions (MC). Moreover, we measured the temporal variation in the 
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expression of the behavioural indicators of distress up to the 30 minutes following 
the end of a conflict event. Our results revealed that some behaviours, but not 
others, occur more frequently in the first minutes of PC compared to MC, showing 
that their expression is associated to a specific context of occurrence. We advocate 
that further studies are needed on emotional behavioural cues in different contexts 
of distress as a way to understand people’s emotional state in real-life settings, and 
its influence on bystanders’ response.  
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PROJECT GEREDE TWIJFEL: RECHTSPSYCHOLOGISCHE ANALYSE VAN 
HET BEWIJS IN DUBIEUZE ZAKEN 

Donderdag 15:30– 17:00 
Voorzitter: Annelies Vredeveldt 
 

Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs in 
dubieuze zaken  
Annelies Vredeveldt  
Als de rechter iemand veroordeelt, kan hij er nooit helemaal zeker van zijn dat de 
veroordeling terecht is. Alle bewijs kent onzekerheid en dat geldt voor elke 
strafzaak. Dat betekent dat de rechter met elke veroordeling een zeker risico neemt 
dat hij iemand ten onrechte veroordeelt. En dus komen in elk rechtssysteem, zo 
ook in het Nederlandse, rechterlijke dwalingen voor. Project Gerede Twijfel 
onderzoekt vermeende rechterlijke dwalingen. 

In grote lijnen gebeurt in het project het volgende. Op verzoek van een 
veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene wordt een zaak die een 
rechterlijke dwaling zou kunnen zijn in onderzoek genomen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door groepen studenten onder leiding en supervisie van universitaire 
medewerkers. Op basis van een grondige bestudering van het dossier worden 
verschillende scenario’s ten opzichte van elkaar getoetst. Er is veelal sprake van 
een schuldig scenario – waarin de veroordeelde ook de dader is – en een onschuldig 
scenario – waarin de veroordeelde ten onrechte is veroordeeld omdat hij 
onschuldig is. 

 

Project Gerede Twijfel heeft zo de volgende doelen: 

Onderzoek. Het verkrijgen van inzicht in de mechanismen in 
opsporingsonderzoeken en het strafproces die rechterlijke dwalingen zouden 
kunnen bevorderen. 

Onderwijs. Het project biedt aan studenten de mogelijkheid zich te bekwamen in 
de analyse van veelal gecompliceerde dossiers en feitencomplexen. 
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Redresseren van rechterlijke dwalingen. De onderzoeken in het project kunnen 
bijdragen aan vervolgbeslissingen in een zaak, zoals een herzieningsprocedure bij 
de Hoge Raad. 

In deze themasessie worden vijf zaken besproken die door Project Gerede Twijfel 
zijn onderzocht.  

 

Het dodelijke dienstwapen  
André De Zutter  
In Linkebeek bij Brussel overleed in augustus 2003 Chantal Beaudelet door een 
schot dat was afgevuurd met het dienstwapen van haar vriend Jack Darné. Chantal 
en Jack lagen op dat moment samen in bed. Drie jaar later werd Jack veroordeeld 
voor haar moord. Jack zegt dat Chantal zelfmoord pleegde en dat hij ten onrechte 
al 14 jaar vastzit voor de moord op Chantal. In het onderzoek door de politie 
kwamen er vreemde verhalen naar boven: over een depressie bij Chantal en over 
een buitenechtelijke relatie van Jack. Het bewijs tegen Jack was voor de jury 
voldoende voor een veroordeling. Maar blijft het bewijs overeind in een precieze 
analyse van de verschillende scenario's? Vermoordde Jack zijn Chantal? Of pleegde 
Chantal zelfmoord en had de jury Jack moeten vrijspreken? Op deze vragen wordt 
in de presentatie antwoord gegeven aan de hand van een rechtspsychologische 
analyse van de zaak.  

 

Een Rwandees kaartenhuis  
Gabi de Bruïne, Anita de Boer, Talitha Dehaene, Annelies Vredeveldt & 
Peter J. van Koppen  
In het voorjaar van 1994 was de wereld getuige van de genocide in Rwanda. Eind 
1998 vroeg de Rwandese Joseph M. asiel aan in Nederland. Hij was op de vlucht 
voor het aanhoudende geweld in de nasleep van de oorlog en de genocide in zijn 
thuisland. Volgens de Nederlandse immigratiedienst waren er 'aanwijzingen' dat 
Joseph bij de genocide betrokken was geweest. In 2011 kreeg Joseph van het 
gerechtshof Den Haag een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor 
oorlogsmisdrijven. De veroordeling was bijna volledig gebaseerd op 
getuigenverklaringen. Door de hoeveelheid verklaringen lijkt er op het eerste 
gezicht sterk bewijs te zijn tegen Joseph. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de 
genocide echter altijd ontkend. In het Project Gerede Twijfel werden de getuigen 
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zelf en hun verklaringen grondig geanalyseerd. De uitkomst blijkt anders dan men 
zou verwachten. Het blijkt een wankel kaartenhuis. Hoe zijn de getuigen bij de 
Nederlandse autoriteiten terechtgekomen? Bij welke instanties hebben zij nog 
meer verklaard? Bestonden er eigenlijk al aantijgingen tegen Joseph vóórdat het 
Nederlandse onderzoek startte? Dat zijn enkele voorbeelden van vragen die tijdens 
de analyse van het dossier centraal stonden. In deze presentatie zullen de 
problemen ten aanzien van het getuigenbewijs worden besproken.  

 

De dansende dader  
Margot L. van Dobben, Fien Verkuijlen, Lidija Jovanović, Maarten R. 
Stokhof, Lex L.M. Borst, Yara van Schaik, Marieke A.H. van Thiel, Milly 
Willemsen, Jasper J. van der Kemp & Peter J. van Koppen  
Het was al donker toen vader en zoon hun hond uitlieten in een woonwijk in 
Breukelen. Zij zagen een vreemde man lopen, achtervolgden hem en belden 112. 
Even later vonden zij in de bosjes een vrouw die ernstig was mishandeld. Zij was er 
zo slecht aan toe, dat ze twee dagen later overleed. De vreemde man was de 
verdachte, de enige verdachte die serieus werd onderzocht. Hij kreeg een 
gevangenisstraf van vijftien jaar opgelegd. Al het bewijs in zijn strafzaak kent echter 
problemen, blijkt uit het onderzoek van het Project Gerede Twijfel. Waar sporen 
zouden moeten zijn, ontbreken ze. Waar het NFI helder zou moeten rapporteren, 
komen er misleidende rapporten. Waar onderzoek zou moeten worden gedaan 
naar andere scenario’s, blijft dat achterwege. In deze presentatie wordt aan de 
hand van de uitgevoerde analyses en experimenten een nieuwe kijk op de zaak van 
De dansende dader gegeven.  

 

De onzichtbare steekpartij  
Meike de Boer, Enide Maegherman, Robert Horselenberg & Peter van J. 
Koppen  
In februari 2012 ontstond er tijdens carnaval een vechtpartij in IJsselstein, die 
uitmondde in een achtervolging. Tijdens die achtervolging werd Thijs neergestoken 
en hij overleed later die avond. Hoewel niemand de steekpartij had gezien, werd 
nog dezelfde avond Kevin opgepakt. Kevin wees Remco aan als de dader en het 
onderzoek richtte zich daarna bijna uitsluitend op Remco. Volgens Kevin had 
Remco de avond van de steekpartij gezegd dat hij Thijs had neergestoken. Dat werd 



- 91 - 
 

ook bevestigd door een vriend van Kevin. Van Remco was er ook een vriend bij het 
gesprek aanwezig, maar die bevestigde Kevins verhaal niet. Remco's vermeende 
bekentenis aan Kevin werd uiteindelijk een cruciaal bewijsstuk bij zijn veroordeling. 
Veel meer dan getuigenbewijs werd er tijdens het onderzoek niet gevonden. De 
bewijsconstructie, die de Hoge Raad al 'mager' vond, werd vanuit een 
rechtspsychologisch perspectief onderzocht. Wat voor waarde kan gehecht 
worden aan de belastende getuigenverklaringen? En waarom was Kevin ineens 
geen verdachte meer? In deze presentatie laten we zien hoe tunnelvisie een rol 
moet hebben gespeeld bij de interpretatie van het getuigenbewijs.  

 

De Mokumse mokermoord  
Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, 
Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp & Peter J. van Koppen  
Hans werd om het leven gebracht doordat iemand hem met een moker minstens 
zes keer op zijn hoofd had geslagen. In de zoektocht naar een verdachte kwam de 
politie uit bij de beelden van een camera aan de overkant van de straat. Tussen het 
tijdstip waarop Hans voor het laatst werd gezien en het tijdstip waarop hij werd 
gevonden was maar één man bij de voordeur van Hans te zien. Vanaf dat moment 
bewoog het opsporingsonderzoek in de richting van die man. Het bewijs stapelde 
zich op tegen de verdachte: getuigen vertelden de politie over de foute reputatie 
van de man en er werd DNA van hem op de moker gevonden. Hij werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden. Maar wat op het eerste 
gezicht een sterke zaak lijkt, staat na een grondige analyse van het bewijs op losse 
schroeven. Laten camerabeelden wel altijd zien wat er daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden? Dat is slechts een van de vragen die in het Project Gerede Twijfel 
werden onderzocht in de zaak van de Mokumse mokermoord. Aan de hand van 
deze presentatie wordt inzichtelijk gemaakt welke vragen er aan het bewijs zijn te 
stellen.  
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CRIMINALITEIT IN HET DIGITALE TIJDPERK 
Donderdag 15:30– 17:00 
Voorzitter: Claire van Eeden 
 

Senioren: LAAT JE GEEN H@CK ZETTEN!  
Remco Spitshoven, Sam Polman, Ynze van Houten & Rutger Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

Uit vragenlijstonderzoek onder 1191 ouderen blijkt dat zij het idee hebben dat 
vooral anderen het risico lopen om slachtoffer van social engineering te worden. 
Het doel van deze interventie is om senioren inzicht te geven in de psychologische 
beïnvloedingstechnieken die criminelen gebruiken zodat zij deze kunnen 
herkennen en zichzelf ertegen kunnen verweren, en ze bewust te maken van hun 
eigen denkfouten omtrent slachtofferschap. 

Methode 

De interventie bestaat uit een combinatie van een website en offline 
bijeenkomsten. De website, die is ondergebracht bij het internetdomein van de 
Fraudehelpdesk, bevat op maat gemaakte communicatie over algemene 
informatie, slachtofferervaringen en adviezen met betrekking tot bescherming 
tegen beïnvloedingstechnieken van criminelen. De website bevat ook informatie 
over de offlinebijeenkomsten die in de eigen regio plaatsvinden, o.a. in 
bibliotheken. Deze bijeenkomsten bestaan uit een presentatie, een gezamenlijke 
casus waarin het publiek invloed heeft op het verloop en een vraagbaak waar men 
kan napraten, training kan krijgen en experts kan benaderen met eventuele vragen. 
De effectiviteit van de interventie wordt vastgesteld door middel van een pre en 
post meting d.m.v. enquêtes die meten in hoeverre senioren op de hoogte zijn van, 
en zichzelf in staat achten zich te kunnen verweren tegen digitale oplichting. 

Resultaten en conclusie 

De evaluatie loopt tot in het voorjaar van 2022. Tot dusver zijn de reacties op de 
interventie positief. De senioren die de website en de offlinebijeenkomsten hebben 
bezocht hebben het als leerzaam ervaren en gaven aan een beter beeld te hebben 
gekregen van de reële gevaren van digitale oplichting en hoe zij zich hiertegen 
kunnen beschermen. Tijdens het congres zullen de uitkomsten van de evaluaties 
vers van de pers worden getoond.  
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Voorkoming van slachtofferschap van misbruik van seksueel 
beeldmateriaal onder jongeren  
E. Foppen, Y.A. van Houten, E.F.J. Misana-ter Huurne & R. Leukfeldt  
Achtergrond en doel 

Dagelijks worden er online seksuele beelden van jongeren gedeeld zonder dat zij 
hiervoor toestemming geven. Het misbruiken van seksueel beeldmateriaal kan 
grote gevolgen hebben. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe het is gesteld met het 
risicobewustzijn en het preventieve gedrag van jongeren ten aanzien van misbruik 
van seksueel beeldmateriaal. Daarnaast worden verklarende factoren hiervoor in 
beeld gebracht op basis waarvan een interventie is ontwikkeld om de 
cyberweerbaarheid van jongeren ten aanzien van misbruik van seksueel 
beeldmateriaal te vergroten. 

Methode 

Een vragenlijst is ingevuld door 1179 jongeren tussen de 16 en 25 jaar. In de 
vragenlijst zijn jongeren gevraagd naar hun risicoperceptie, risicobewustzijn, 
zelfbeschermend gedrag en de beïnvloedende factoren hierop, kennis en 
informatiebehoefte t.a.v. het omgaan met seksueel beeldmateriaal. 

Resultaten en conclusie 

Jongeren bleken redelijk bewust te zijn van de risico’s die zijn gekoppeld aan het 
zelf verspreiden van seksuele beelden. Hiertegen beschermen zij zich dan ook. 
Jongeren zijn niet bekend met de risico’s van het onrechtmatig delen van 
beeldmateriaal en weten niet hoe zij zichzelf hiertegen kunnen beschermen. Het 
zelfbeschermende gedrag is daarom laag.  Het risicobewustzijn, de zelf-effectiviteit 
en de sociale norm beïnvloeden de intentie om zichzelf te beschermen. 

Op basis van dit onderzoek en in samenwerking met experts uit het werkveld is een 
interventie ontwikkeld die zich met name richt op de sociale norm (“Delen doe je 
niet!”). De interventie bestaat uit een les voor eerste klassen van het voortgezet 
onderwijs. In een serious game krijgen jongeren dillema’s voorgelegd. De 
interventie wordt in het voorjaar op scholen in Nederland geëvalueerd.  
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Opsporen, vervolgen en tegenhouden van cybercriminaliteit  
Claire van den Eeden  
Achtergrond en doel 

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de aanpak van 
geavanceerde vormen van cybercriminaliteit door politie en OM. De focus van het 
onderzoek lag op het beschrijven van de opsporing en vervolging en het 
tegenhouden van cybercriminaliteit vanuit het perspectief van de politie en het 
Openbaar Ministerie. 

Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn opsporingsdossiers bestudeerd en 
interviews afgenomen met mensen werkzaam in de (opsporings)praktijk. 

Resultaten en conclusie 

Dit onderzoek laat zien dat het steeds belangrijker wordt om (cyber)criminele 
fenomenen te begrijpen om zo effectief en efficiënt mogelijk in te kunnen grijpen. 
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek werd echter duidelijk dat de wensen vanuit 
de opsporingspraktijk aan de ene kant en de beleidsmatige en juridische kaders aan 
de andere kant soms zorgen voor een spanningsveld in de aanpak van 
cybercriminaliteit. Ten eerste rondom de informatiepositie van de opsporing. De 
politie zou graag los van concrete onderzoeken samen met andere partijen 
activiteiten van (internationale) criminele groeperingen, facilitators en andere 
daders willen blijven volgen om daar een informatiepositie over op te bouwen. Dat 
is nu, om verschillende redenen, niet altijd goed mogelijk. Ten tweede zijn in dit 
onderzoek problemen rondom informatiedeling nadrukkelijk naar voren gekomen. 
Bij de aanpak van cybercriminaliteit wordt vaak samenwerking met andere partijen 
gezocht. Dat vraagt om duidelijke kaders waarin informatie kan worden gedeeld. 
Zodat als er urgentie is en partijen informatie willen delen, die belangrijke 
informatie ook kan worden gedeeld.  
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DIVISIE BIOSOCIALE CRIMINOLOGIE: GENETISCH ONDERZOEK NAAR 
SLACHTOFFERSCHAP EN ANTISOCIAAL, AGRESSIEF EN CRIMINEEL 
GEDRAG 

Donderdag 15:30– 17:00 
Voorzitter: Steve van de Weijer 
 

Grootschalig genetisch onderzoek naar antisociaal gedrag  
Jorim Tielbeek  
Achtergrond en doel 

Ondanks de substantiële erfelijke component van antisociaal gedrag (ASB), zijn 
specifieke genetische varianten die sterk geassocieerd zijn met dit gedrag nog niet 
geïdentificeerd. 

Methode: data en analyses 

De huidige studie door het Broad Antisocial Behavior Consortium (BroadABC) heeft 
een meta-analyse uitgevoerd van gegevens van 28 discovery cohorten (N = 85.359) 
en vijf onafhankelijke replicatie cohorten (N = 8.058) met genotypische gegevens 
en breed-gedefinieerde maten van ASB.  

Resultaten en conclusive 

Wij identificeerden de eerste significante genetische associaties met breed-
gedefinieerd ASB, gelegen in het forkhead box protein P2 (FOXP2) gen. Verder 
identificeerden we intronische varianten in Foxp2 en een van zijn targets (Cntnap2) 
in een muismodel van pathologische agressie. De op SNP gebaseerde 
erfelijkheidsgraad van ASB was 8,4% (s.e.= 1,2%).  Polygene-risico-score (PRS) 
analyses in onafhankelijke steekproeven toonden aan dat het genetische risico 
voor ASB geassocieerd was met verschillende antisociale uitkomsten gedurende de 
levensloop, waaronder de diagnose van gedragsstoornis, officiële strafrechtelijke 
veroordelingen, en trajecten van antisociale ontwikkeling. We vonden substantiële 
genetische correlaties van ASB met geestelijke gezondheid (depressie rg=-0,63, 
slapeloosheid rg = 0,47), lichamelijke gezondheid (overgewicht rg = 0,19, hip-waist 
ratio rg = 0,32), roken (rg= -0. 54), cognitieve vermogens (intelligentie rg= -0,40), 
opleidingsniveau (aantal jaren schoolopleiding rg = -0,46) en reproductieve 
kenmerken (leeftijd bij eerste geboorte rg=- 0,58, leeftijd vader bij overlijden rg= -
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0,54). Onze bevindingen bieden een aanknopingspunt voor het identificeren van 
cruciale biosociale risicomechanismen voor de ontwikkeling van ASB.  

 

Directe en indirecte genetische effecten op agressie  
Camiel van der Laan  
Achtergrond 

Familieleden lijken op elkaar in de mate en ernst van agressie. Een belangrijk deel 
van deze overeenkomsten kan worden verklaard door genetische invloeden. 
Wanneer er sprake is van genotype-omgeving correlatie, kunnen genetische 
invloeden echter deels omgevingsinvloeden reflecteren. Zulke ‘indirecte’ 
genetische effecten kunnen bijvoorbeeld voorkomen wanneer het genotype van 
familieleden via de omgeving invloed heeft op het gedrag van een persoon. 
Kinderen kunnen bijvoorbeeld beïnvloed worden door de omgeving die ouders 
deels creëren op basis van hun genotype. Ouders met een hoog genetisch risico op 
agressie voeden hun kinderen wellicht ook op in een omgeving die tot meer 
agressie leidt. In deze studie onderzoeken wij of zulke indirecte genetische effecten 
een rol spelen bij agressie. 

Methode 

We modelleren het effect van drie polygenetische scores (PGS), gebaseerd op 
genoom-wijde associatie studies van jeugd-agressie, opleiding, en ADHD. De 
associaties met agressie werden getest in een ‘within-‘ en ‘between-family’ design 
(N= 37,796 observaties van 7,740 personen, uit 3,107 families, 55% vrouw) en in 
een ‘transmitted/non-transmitted’ PGS design (42,649 observaties van 6,653 
personen, uit 3,024 families, 55% vrouw). 

Resultaten 

We vonden geen bewijs voor een rol van indirecte genetische invloeden op 
agressie, zowel in een ‘within-/ between-family’ design als in een ‘transmitted/non-
transmitted PGS’ design. Wel vonden we significante directe genetische invloeden 
op agressie, van PGSen voor jeugd-agressie, opleiding en ADHD. 

Conclusie 

De invloed van PGSen op agressie is vooral direct. Indirecte genetische effecten 
lijken bij agressie geen belangrijke rol te spelen.  
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Keerpunten in de criminele carrière of spurieuze verbanden?  
Steve van de Weijer  
 Achtergrond en doel 

Studies binnen de levensloopcriminologie tonen vaak aan dat 
levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van een baan, partner of kinderen, 
samenhangen met een verminderde kans op criminaliteit. Of dit een causaal 
verband is of een spurieuze relatie is echter nog grotendeels onbekend. Deze studie 
onderzoekt dit door gebruik te maken van een discordant sibling/tweeling model 
waarbij vergelijking worden gemaakt tussen familieleden. Zodoende wordt 
gecontroleerd voor alles wat gedeeld wordt door deze familieleden (i.e. gedeelde 
omgeving en genen). 

Methode: data en analyses 

Er is in deze studie gebruik gemaakt van de Microdata van het CBS. Alle personen 
geboren in Nederland tussen 1983 en 1989 zijn geselecteerd in de steekproef. 
Logistische regressie analyses zijn gebruikt om de verbanden tussen criminaliteit 
en het hebben van een baan, partner, en kinderen te onderzoeken in de gehele 
steekproef. Vervolgens zijn paren van (tweeling)broers en (tweeling)zussen 
geselecteerd, waarvan er één een delict heeft gepleegd en de andere niet. Een 
conditionele logistische regressie analyse is gebruikt om deze paren te vergelijken 
en hierdoor te controleren voor ongemeten familie factoren. 

Resultaten en conclusie 

De analyses onder de gehele populatie tonen aan dat het hebben van een partner 
en baan negatief samenhangt met het plegen van criminaliteit, terwijl er een 
positieve samenhang wordt gevonden met het hebben van kinderen. Al deze 
verbanden werden minder sterk wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen 
discordante siblings en discordante tweelingen. Dit suggereert dat eerdere studies 
de relatie tussen levensgebeurtenissen en criminaliteit overschatten wanneer zij 
geen rekening houden met ongemeten familie factoren.  
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Slachtofferschap en mentale gezondheid: Een discordante 
tweelingstudie  
Bodine Gonggrijp, S. van de Weijer, C. Bijleveld, J. van Dongen & D. 
Boomsma  
Achtergrond 

In de afgelopen decennia wordt steeds meer erkend dat slachtofferschap een 
levensveranderende ervaring kan zijn. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 
slachtoffers minder gunstige uitkomsten hebben op diverse vlakken, zoals 
geestelijke gezondheid, relatievorming en werk, dan niet-slachtoffers. Door 
confounding is het echter moeilijk om de causaliteit van de relatie tussen dergelijke 
uitkomsten en slachtofferervaringen te bepalen. 

Methode 

In deze studie passen we een discordant tweeling-design toe om te onderzoeken 
of associaties tussen slachtofferschap van diefstal, geweld, en seksueel geweld en 
mentale gezondheidsproblemen, met name het ervaren van eenzaamheid, angst 
of depressie, causaal is of dat er sprake is van confounding door omgevings- of 
genetische factoren. De data is verzameld bij volwassen tweelingen, hun ouders, 
broers en zussen, echtgenoten en nakomelingen die zich hebben ingeschreven bij 
de Nederlandse Tweelingen Register (NTR). 

Resultaten 

In de analyses met de gehele steekproef werd een duidelijk positief verband 
gevonden tussen slachtofferschap en mentale gezondheid, met uitzondering van 
de relatie tussen diefstal en angst. De sterkte van de associatie verschilt per type 
misdaad en is het sterkst voor gewelds- en seksuele misdrijven. In bijna alle 
discordante tweelinganalyses waren de associaties niet significant.  
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DIVISIE DETENTIE: HET BELANG VAN CONTACT MET HET SOCIALE 
NETWERK EN MET INTERNE EN EXTERNE PROFESSIONALS 

Vrijdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Hanneke Palmen 
 

Het bezoekuur door de ogen van gedetineerden en bezoekers  
Hanneke Palmen, Anke Ramakers, Ellen de Jong & Paul Nieuwbeerta  
Achtergrond en doel 

Onderzoek naar de effecten van bezoek in detentie laten zowel positieve als 
negatieve effecten zien. Onderzoekers roepen op om de heterogeniteit van het 
bezoekuur beter in kaart te brengen, omdat deze heterogeniteit wellicht kan 
verklaren in welke gevallen bezoek gerelateerd is aan positieve uitkomsten, en in 
welke gevallen aan negatieve. Deze studie is de eerste grootschalige studie die voor 
zowel gedetineerden en hun bezoekers in kaart brengt hoe het bezoekuur op 
zichzelf ervaren wordt. 

Methode: data en analyses 

Landelijke survey data van gedetineerden en hun bezoekers van de Dutch Prison 
Visitation Study (onderdeel van Life in Custody Study) werden gebruikt om een 
beschrijving te geven van de onderwerpen van gesprek tijdens het reguliere 
bezoekuur, en van de gevoelens die gedetineerden ( n= 787) en bezoekers (n = 662) 
ervaren tijdens bezoekuur. 

Resultaten en conclusive 

De resultaten laten zien dat er veel variatie is in ervaren gevoelens (bezoekuur 
roept zowel positieve als negatieve gevoelens op) en in onderwerpen van gesprek. 
Bovendien zien we een sterke relatie tussen onderwerpen van gesprek en ervaren 
gevoelens, en blijkt dat bezoekers negatievere bezoekervaringen rapporteren dan 
gedetineerden.  
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De timing, frequentie, en consistentie van bezoek tijdens detentie en 
recidive  
Maria Berghuis, Paul Nieuwbeerta, Hanneke Palmen, Miranda Sentse, 
Babette van Hazebroek & Esther van Ginneken  
Achtergrond en doel 

Een van de voornaamste manieren om zinvol contact met familie en vrienden te 
hebben tijdens de detentieperiode is door gevangenisbezoek. Diverse theorieën 
geven aan dat het ontvangen van bezoek tijdens detentie heel belangrijk is voor 
het leven na detentie. Echter niet alle gedetineerden ontvangen bezoek, en de 
frequentie en consistentie van bezoek kan veranderen in de loop van detentie. In 
de huidige studie wordt onderzocht welke bezoekpatronen gedetineerden tijdens 
hun detentie ervaren en hoe deze patronen samenhangen met recidive tot twee 
jaar na vrijlating. 

 Methode 

Met gegevens van de Dutch Prison Visitation Study is group-based trajectory 
modeling toegepast om bezoekpatronen te onderscheiden voor 541 mannen die in 
2017 vrijgelaten zijn. Vervolgens zijn logistische regressie analyses gebruikt om te 
onderzoeken in hoeverre deze patronen gerelateerd zijn aan recidive. 

Resultaten & Conclusie 

De volgende vijf groepen konden onderscheiden worden: geen bezoek, sporadisch 
bezoek, afnemend bezoek, toenemend bezoek en frequent bezoek. De resultaten 
laten zien dat de frequent bezoek en toenemend bezoek groepen minder kans op 
een veroordeling voor overtredingen binnen zes maanden na vrijlating hebben. De 
bezoekpatronen van de overige groepen waren niet gerelateerd aan recidive. 
Binnen twee jaar na vrijlating lijkt het effect af te zwakken, want dan zijn 
bezoekpatronen voor geen enkele groep gerelateerd aan recidive. Mogelijk werkt 
het ontvangen van bezoek vooral als een ‘landing spot’: door het ontvangen van 
bezoek worden belangrijke relaties onderhouden die gedetineerde personen direct 
na vrijlating kunnen helpen.  
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Draagt professionele support tijdens detentie bij aan een beter 
voorbereid gevoel op de terugkeer naar de samenleving?  
Amanda Pasma, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen & Paul 
Nieuwbeerta  
Achtergrond en doel  

Veel gedetineerden hebben problemen op het gebied van werk, huisvesting, 
schulden, zorg en een geldig ID-bewijs. Het is belangrijk om tijdens detentie aan 
deze problemen te werken, zodat gedetineerden goed voorbereid terugkeren naar 
de samenleving. Zowel interne professionals (bv. de casemanager of mentor) als 
externe professionals (bv. de reclassering en gemeenten) kunnen gedetineerden 
hierin ondersteunen. Naast instrumentele support, suggereert eerder onderzoek 
dat het belangrijk is dat gedetineerden de hulp als prettig en nuttig ervaren. Dit 
paper onderzoekt daarom in welke mate instrumentele support en ervaren 
kwaliteit van support in relatie staat tot een beter voorbereid gevoel op de 
terugkeer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gedetineerden die bij 
binnenkomst wel of geen problemen op de re-integratiedomeinen hadden. 

Methode 

Data van de Dutch Prison Visitation Study (DPVS), onderdeel van de tweede meting 
in 2019 van de Life in Custody study (LIC), worden gebruikt. De DPVS bevat 
bezoekerssurveys onder gedetineerden en reguliere- en professionele bezoekers, 
aangevuld met registratiedata van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Omdat een 
goed voorbereid gevoel op de terugkeer met name relevant is voor gedetineerden 
die bijna vrijkomen, hebben we voor de huidige studie 1527 gedetineerden 
geselecteerd die in 2019 vrijkwamen. Regressieanalyses worden toegepast. 

Resultaten en conclusie  

Gedetineerden die positiever zijn over support, en met name over instrumentele 
support van externe professionals, voelen zich beter voorbereid op de terugkeer 
wat betreft werk, huisvesting, schulden en zorg. Dit is enkel het geval voor 
gedetineerden met problemen bij binnenkomst. De implicaties en suggesties 
worden besproken.  
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“Mijn vriendin neemt me gewoon mee naar de Action”. Een kwalitatief 
onderzoek naar het contact tussen gedetineerden en de buitenwereld 
gedurende de coronapandemie  
Elanie Rodermond  
Achtergrond en doel 

De corona-pandemie heeft wereldwijd ingrijpende gevolgen voor het penitentiaire 
systeem en iedereen die daar direct onderdeel van uitmaakt. Al snel na de start van 
de pandemie werd een veelheid aan maatregelen doorgevoerd in de penitentiaire 
inrichtingen. Zo werden verloven per direct opgeschort, en ook bezoek was een 
tijdlang niet toegestaan. Ter compensatie werd beeldbellen op grote schaal 
mogelijk gemaakt. In de twee jaar die volgden werden de regels ten aanzien van 
contact met de buitenwereld, analoog aan die in de vrije samenleving, dan weer 
verder versoepeld, en dan weer strenger. De vraag is wat voor invloed de 
veranderingen in contactmogelijkheden hebben (gehad) op het contact tussen 
gedetineerden en de buitenwereld. Een gerelateerde vraag is wat de voor- en 
nadelen zijn van de inzet van digitale middelen vanuit het perspectief van 
gedetineerden. 

Methode: data en analyses 

Het huidige onderzoek is gebaseerd op semi-gestructureerde interviews met 48 
gedetineerden uit drie verschillende PI’s (30 mannen en 18 vrouwen). Op basis van 
de interviews is geanalyseerd hoe gedetineerden de door de pandemie veranderde 
situatie in detentie hebben ervaren, in hoeverre deze situatie hun welbevinden 
heeft beïnvloed, en of en zo ja hoe het contact met hun naasten ‘buiten de muren’ 
is veranderd. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten van het onderzoek werpen licht op diverse negatieve gevolgen van 
de pandemie op het leven in detentie, vooral met betrekking tot het contact tussen 
gedetineerden en de buitenwereld. Tegelijkertijd wijzen de resultaten ook op een 
aantal voordelen van met name nieuw ingezette communicatiemogelijkheden.  
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DIVISIE CYBERCRIMINALITEIT: CYBER OFFENDERS (II) 
Vrijdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Marco Romagna 
 

Becoming a hacktivist: Examining the motivations and the processes that 
prompt an individual to engage in hacktivism  
Marco Romagna & Rutger Leukfeldt  
Background and aim 

Hacktivism represents a meeting point for the hacker subculture and for the 
ideologically motivated agendas inspired both by traditional activism and by new 
elements of the digital culture. It is a growing and contemporary phenomenon as 
also seen during the Russo-Ukrainian War. Despite several studies trying to analyze 
the motivations behind hacktivism, the reasons to partake in the actions are still 
unclear. Moreover, the engagement process has received little attention. 

Methodology and data analysis 

Taking a socio-psychological approach, this study uses the social identity model of 
collective action (SIMCA) as a theoretical lens to analyze hacktivists’ motives and 
engagement process. The work is based on 28 online semi-structured interviews 
collected from 2017 to 2021 using different tools (emails, social network platforms, 
chat services, IRC channels) and it develops from the four main elements of the 
model, naming: morality, social identity, perceived injustice and perceived efficacy. 

Results and conclusion 

The main findings suggest that the violation of moral values seems to be the main 
trigger to participate in the action, while social identity plays an important role both 
as the second step in the engagement process and as a link with the other elements 
of the model. Moreover, the results seem to be in line with the findings of several 
studies based on traditional forms social protests, although some elements of the 
model provide new means of interpretation.  
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Hacker mobility in cyberspace and the least effort principle  
Asier Moneva, Stijn Ruiter & Daniel Meinsma  
Background and aim 

To better understand criminal behavior, criminologists have studied crime 
journeys. Crime journeys refer to the sequence of trips before, during, and after 
committing the crime. This paper examines the least effort principle in cybercrime 
journeys with a pre-selected target. We adapt this principle to cyberspace under 
the assumption that hackers act rationally trying to maximize rewards with 
minimum effort. As hackers journey to cybercrime, they would then try to follow 
the most efficient online routes: those that lead to trespass a target with the least 
effort. In this study, we assume that hackers who follow the sequence of steps 
described in the cyber kill chain use the most efficient method of hacking a target 
website, as long as the sequence is followed in a linear fashion, without recourse 
in its steps. 

Methodology and data analysis 

To test this premise, we recruited 70 IT security and software engineering students 
to participate in a capture-the-flag exercise that consisted of hacking a target 
website. The exercise was held in a computer lab at The Hague University of Applied 
Sciences that incorporated monitoring software to collect objective measures of 
the participants as they attempted the hack. 

Results and conclusion 

We hypothesize that the ability to commit cybercrime more efficiently is linked with 
expertise, as it grows with prior cybercrime experience and will also be higher for 
hackers with more IT skills.  
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Telegram stolen data markets: Crime script and interventions  
Taisiia Grakava, Asier Moneva & Rutger Leukfeldt  
Background and aim 

Alternative dark web data markets emerged on Telegram that can be accessed by 
anyone who has an app installed on their phone or laptop and has access to the 
internet. Since these markets are flooded with databases containing millions of 
personal data records, thousands of users who join these Telegram channels or 
groups get access to it and subsequently can decide to exploit them for their 
personal benefits. 

Methodology and data analysis 

Using a crime script analysis, we observed thirteen Telegram chats (i.e., channels 
and groups) and studied the main processes involved in running them. 

Results and conclusion 

Through step-by-step analysis, we obtained information about the difference 
between the Telegram channels and groups, inside rules, how the data is 
advertised, how it can be acquired and later received. Then, based on the crime 
script analysis, we suggested four situational crime prevention interventions that 
could be used to disrupt these data markets.  
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Does one ad a day keep cybercrime at bay?  
Asier Moneva, Rutger Leukfeldt & Wouter Klijnsoon  
Background and aim 

Distributed denial of service (DDoS) attacks are a type of cybercrime that renders 
systems and services unusable. In the thriving cybercrime market, these attacks are 
being offered as an affordable service. Some providers even advertise DDoS 
services on search engines such as Google, reaching millions of users who are not 
even aware that launching DDoS attacks carries a criminal penalty and that targeted 
organizations can face high financial losses and lasting reputational damage. For 
individuals with little experience or resources, DDoS providers can be an ideal 
means of, for example, saturating school servers at exam time or booting players 
in esports competitions. These attacks, usually small in scale, can become a 
pathway into cybercrime if they are not contained in time. In collaboration with the 
Dutch National Police, we developed a prevention project that aims to cut 
pathways into cybercrime of potential offenders interested in DDoS attacks by 
using online ads as warning banners. 

Methodology and data analysis 

After determining which communication strategy was the most appropriate to 
engage this audience through online ads, we now examine the effect of these 
communication campaigns on the volume of DDoS attacks using time-series 
analyses. 

Results and conclusion 

We hypothesize that online ads campaigns reduce recorded DDoS attacks in the 
short term. Here we present the initial findings of the research.  
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ROUNDTABLE: OXFORD HANDBOOK ON ATROCITY CRIMES 
Vrijdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Barbora Hola 

 
Deelnemers 

Barbora Hola (NSCR/VU University) 
Maartje Weerdesteijn (VU University) 

Mark Drumbl (Washington and Lee University) 
Catrien Bijleveld (NSCR/VU University) 
Annika van Baar (VU University) 
Roland Moerland (Maastricht University) 
Lidewyde Berckmoes (Leiden University) 
Social scientific research focusing on mass atrocities, such as genocide, crimes 
against humanity, and war crimes, was given a new impetus after the end of the 
Cold War. In the last few decades, criminologists have joined the debate on the 
causes, prevalence, and aftermath of mass atrocities. As an inherently 
interdisciplinary field, criminologists have sought to integrate knowledge on 
atrocity crimes, that was previously scattered among a wide range of disciplines, 
including but not limited to international (criminal) law, political science, 
psychology, sociology, history and anthropology. The purpose of the Oxford 
Handbook, that was just published, and the roundtable, is to further this 
development by bringing together scholars who each study atrocity crimes from 
their own perspective to debate the state of the art of the field and how it should 
move forward. Participants have been drawn from several major sections of the 
Handbook. 

The intricacies of researching atrocity crimes will be discussed by Catrien Bijleveld 
and Maartje Weerdesteijn will subsequently discuss what scholars have been able 
to ascertain about the etiology of atrocity crimes. Roland Moerland and Annika van 
Baar focus on diverse types of actors in atrocity crimes, with a focus on bystanders 
and corporations. Lidewyde Berckmoes will focus on the harm caused by atrocity 
crimes and the intergenerational transmission.  



- 108 - 
 

TREND ONDERZOEK 
Vrijdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Wim Bernasco 
 

Effecten van de COVID pandemie op misdaad: Een middellange-termijn 
perspectief  
Wim Bernasco  
Achtergrond 

Tijdens de COVID pandemie is veel onderzoek verricht naar de effecten van 
lockdowns en andere beperkingen op de aard en omvang van de geregistreerde 
misdaad. Veelal wordt het misdaadniveau tijdens de pandemie vergeleken met een 
relatief korte periode voorafgaand aan de pandemie. Maar ook zonder pandemie 
is sprake is van fluctuaties in misdaadniveaus. De vraag is of conclusies over de 
effecten van COVID maatregelen standhouden in de context van veranderingen op 
middellange termijn. 

Methoden 

Om deze vraag te beantwoorden gebruik ik openbare gegevens over misdaad en 
bevolking in de periode 2012-2021. Voor een tiental categorieën misdrijven gebruik 
ik ARIMA modellen om op basis van maandcijfers in de periode 2012-2019 het 
maandelijkse misdrijfniveau tijdens de pandemie (2020-2021) te voorspellen. 
Vervolgens ga ik na in hoeverre de geregistreerde criminaliteit tijdens de pandemie, 
in 2020-2021, statistisch significant van deze voorspelling afwijkt. 

Bevindingen 

Bij veel soorten misdrijven is sprake van een gestage daling van de omvang op 
middellange termijn, al dan niet in combinatie met seizoenfluctuaties. Voor het 
merendeel geldt dat de ontwikkeling tijdens de COVID pandemie niet significant 
afweek van het patroon dat op basis van de acht voorafgaande jaren voorspeld kon 
worden. 

Conclusies 

Het is onweerlegbaar dat de COVID pandemie en de maatregelen die genomen zijn 
ter bestrijding van deze pandemie, grote effecten hebben gehad op de 
samenleving. Aan geobserveerde korte-termijn veranderingen moet echter niet te 
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veel waarde worden toegedicht. Ook voor misdaadcijfers geldt dat de meeste 
korte-termijn fluctuaties geen trendbreuken lijken te vertegenwoordigen maar 
passen binnen ontwikkelingen op de middellange termijn.  

 

Fataal en niet-fataal vuurwapengeweld in Nederland: Introductie tot de 
Dutch Firearm Violence Monitor  
Katharine Krüsselman, Pauline Aarten & Marieke Liem  
Achtergrond en doel 

In 2019 heeft de Nationale Politie meer dan 600 schietincidenten geregistreerd, 
wat op bijna twee incidenten per dag neerkomt. In het kader van door de EU in 
opdracht gegeven Project TARGET hebben wij systematisch gedetailleerde data 
over schietincidenten verzameld en de Dutch Firearm Violence Monitor (DFVM) 
opgezet, om inzicht te krijgen in de karakteristieken van deze incidenten, evenals 
een beeld van de betrokken slachtoffers en daders en gebruikte vuurwapens. 

Methode: data en analyses 

De data in de DFVM, over schietincidenten tussen 2018 en 2020, zijn afkomstig uit 
vijf bronnen: (1) een systematische analyse van krantenartikelen over 
schietincidenten, (2) informatie over fatale schietincidenten uit de Dutch Homicide 
Monitor, (3) BHVegevens van de Nationale Politie, (4) rechtspraken gevonden op 
rechtspraak.nl, en (5) data over vuurwapens van het Nationaal Forensisch Instituut. 

Resultaten en conclusie 

Hoewel de registratie van vuurwapenincidenten een uitdaging blijft door 
gefragmenteerde databronnen en uiteenlopende definities, poogt de DFVM hier 
een verandering aan te brengen. Uit onze analyses blijkt dat elk jaar tussen de 30-
40% van moord- en doodslag zaken gepleegd worden met vuurwapens. Het aantal 
slachtoffers van fataal vuurwapengeweld neemt echter af sinds 1992. Niet-fatale 
schietincidenten zijn tussen 2018 en 2020 toegenomen, maar er is (nog) geen 
sprake van een aanhoudende stijgende trend. Een ruimtelijke analyse laat een 
relatief hoge concentratie van vuurwapengeweld zien, vaak in verband met andere 
criminele activiteiten, zoals drugs-gerelateerd geweld of overvallen.  
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Recidive bij veroordeelden voor terrorisme in België: Een 
overlevingsduuranalyse gebaseerd op cijfers uit het centraal strafregister  
Sarief Shanty  
Achtergrond en doel 

Onderzoek naar recidive en meer specifiek naar recidive bij zij die veroordeeld zijn 
voor feiten met betrekking tot terrorisme in België blijft tot op heden gering. Het 
huidig onderzoek tracht wetenschappelijke kennis hieromtrent te verruimen. 

Methode: data en analyses 

De onderzochte steekproef bestaat uit zo’n 500 personen die minstens één 
veroordelingsbulletin hebben dat een feit betreffende terrorisme bevat en dat 
geregistreerd is in het centraal strafregister tussen 2004 en 2020. Binnen deze 
studie wordt aan de hand van Kaplan-Meier analyses de tijd tot een nieuw 
veroordelingsbulletin nagegaan. Enerzijds wordt gekeken naar 
veroordelingsbulletins in het algemeen en anderzijds specifiek naar 
veroordelingsbulletins betreffende terrorisme. Eveneens wordt aan de hand van 
Cox regressies nagegaan welke factoren (e.g. geslacht, leeftijd, aantal 
antecedenten) een invloed hebben op het opnieuw veroordeeld worden. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten tonen aan dat circa 20% opnieuw veroordeeld wordt en ongeveer 5% 
specifiek voor een feit betreffende terrorisme. Het algemene recidivecijfer neemt 
toe de eerste 7,5 jaar en lijkt vervolgens te stabiliseren, terwijl het specifieke 
recidivecijfer in de eerste 7,5 jaar licht toeneemt en vervolgens iets sterker. 
Bovendien zal tijdens de presentatie de invloed van de belangrijkste voorspellers 
op recidive worden besproken.  
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Verschil in recidivetrends onder jeugdige daders; ongelijkheid neemt toe  
Sanne Boschman  
Achtergrond en doel 

Een derde van de jeugdige daders pleegt binnen twee jaar opnieuw een delict waar 
hij of zij voor veroordeeld wordt. Er zijn grote verschillen in recidive tussen groepen 
naar sociaaleconomische, sociaal-demografische en strafrechtelijke kenmerken. 
Bestaat er naast een ‘unequal crime drop’, waarbij de criminaliteit vooral daalt 
onder bevoorrechte groepen, ook ongelijkheid in de trends in recidive? 

Methode 

We gebruiken de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) 
om alle personen veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht tussen 2010 en 2017 te 
selecteren en te bepalen of en wanneer deze mensen recidiveren. We gebruiken 
data uit het Stelsel van Statistische Bestanden om achtergrondkenmerken zoals 
sociaaleconomische kenmerken gezinskenmerken en buurtkenmerken van deze 
mensen te bepalen. We schatten Cox-regressiemodellen om te bepalen welke 
achtergrondkenmerken risicofactoren voor recidive zijn en welke 
achtergrondkenmerken door de jaren heen sterkere risicofactoren voor recidive 
zijn geworden. 

Resultaten en conclusie 

Man zijn en eerdere delicten hebben zijn de sterkste risicofactoren voor recidive. 
Ook gezinskenmerken zoals een tienermoeder, een laag huishoudensinkomen, veel 
broers of zussen of een eenoudergezin hangen samen met een hoger recidiverisico. 
Jeugdigen die werken en of naar school gaan hebben juist een lager recidiverisico. 
Onder jeugdigen met eerdere delicten en jeugdigen in buurten met veel 
criminaliteit was het recidiverisico al hoog en de verschillen met jeugdigen zonder 
eerdere delicten en in andere buurten zijn door de jaren heen verder toegenomen. 
Inzicht in de risicofactoren voor recidive kan helpen om interventies om recidive 
terug te dringen effectiever en gerichter in te zetten.  
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 FORMELE EN INFORMELE GEVOLGEN VAN JUSTITIECONTACT  
Vrijdag 9:15 – 10:45 
Voorzitter: Elina van ‘t Zand 
 

De (in)formele gevolgen van strafrechtelijke vervolging voor 
wittenboordencriminaliteit  
Wim Huisman & Dennis Lesmeister  
Achtergrond en doel 

Met onder andere strengere wetgeving en een daartoe gespecialiseerd parket van 
het OM wordt witteboordencriminaliteit strafrechtelijk steeds actiever en harder 
aangepakt. Zelfs de voorzitters van raden van bestuur van grootbanken en 'Big4'-
accountancybureaus zijn niet langer immuun voor strafvolging. Steeds meer 
‘witteboordencriminelen’ krijgen dus te maken met de gevolgen van het strafrecht. 
Over de formele en informele gevolgen van strafvervolging voor deze groep is 
wetenschappelijk nog weinig bekend. In het schaarse Engelstalige onderzoek zijn 
deze gevolgen samengevat als een 'fall from grace'. Maar welke gevolgen ervaren 
Nederlandse (top)ondernemers, bestuurders, notabelen en politici nadat ze 
onderwerp van strafvervolging zijn geweest? Tegen welke problemen en barrières 
lopen ze aan? Resocialiseren ze? 

Methode 

Dit paper is gebaseerd op de resultaten van lopend onderzoek naar de gevolgen en 
de beleving van strafrechtspleging door personen die zijn verdacht van en vervolgd 
voor witteboordencriminaliteit. In dit onderzoek zijn circa vijftig personen 
geïnterviewd over de beleving en gevolgen van hun strafzaak, tijdens en na het 
strafproces. 

Resultaten en conclusie 

Respondenten vertellen over de ingrijpende gevolgen van strafvervolging op hun 
leven. Na de zaak ondervinden ze een informeel stigma waardoor ze moeilijke de 
professionele en sociale status kunnen bereiken die ze door de zaak zijn verloren. 
Daarnaast lopen ze tegen allerlei formele en geïnstitutionaliseerde barrières aan, 
zoals screeningen en problemen bij het krijgen van een VOG, vergunningen en 
bankrekeningen. Deze gevolgen hangen soms samen met hun veroordeling, maar 
vaker met het feit dat ze onderwerp van strafrechtelijk onderzoek zijn geweest. 
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Verschillen in gevolgen tussen veroordeelden en vrijgesproken zijn daarom 
beperkt. 

Uitbreiding van antecedentenscreening met bestuurlijke boetes? De 
realiseerbaarheid en wenselijkheid onderzocht aan de hand van een 
casestudy naar handhaving en integriteit in de financiële sector  
Elina van ’t Zand  
Achtergrond en doel 

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt neemt antecedentenscreening, specifiek via 
de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een steeds belangrijker plaats in. Een 
groeiend aantal instanties houdt zich bezig met het beoordelen van integriteit, 
zowel op basis van strafrechtelijke sancties als bestuursrechtelijke of 
tuchtrechtelijke reacties. Wij onderzochten of het vooraanstaande 
screeningsinstrument, de VOG, zou moeten worden uitgebreid door niet alleen 
strafrechtelijke sancties, maar ook bestuurlijke boetes te betrekken. 

Data en analyse 

Daartoe verrichtten wij een casestudy in de financiële sector, waar tal van 
toezichts-, handhavings-, toetsings- en screeninginstrumenten bestaan om 
normconform en integer gedrag te bewaken en te bevorderen. We hielden diepte-
interviews met 28 experts van de belangrijkste toezichthouders, 
beroepsorganisaties en screeningsinstanties, die belangrijke criteria, 
gezichtspunten en randvoorwaarden opwierpen betreffende de realiseerbaarheid 
en wenselijkheid van uitbreiding van de VOG-screening. 

Resultaten en conclusie 

Zowel het VOG-instrument als de bestuurlijke boete heeft zich de afgelopen 
decennia stormachtig ontwikkeld en zij houden elkaar een spiegel voor. Hoewel 
praktische obstakels, zoals het ontbreken van een centraal beheerd register, 
overwonnen kunnen worden, lijkt uitbreiding onwenselijk zolang er 
onduidelijkheden bestaan vanuit het perspectief van doeltreffendheid en 
rechtsbescherming. Onzekerheden ten aanzien van de voorzienbaarheid voor en 
de rechtspositie van betrokkenen en onduidelijkheden ten aanzien van de status 
van en het verhaal achter antecedenten, dreigen tot inconsistente ‘bijkomende 
gevolgen’ te leiden.  
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De ‘black box’ van de Verklaring Omtrent het Gedrag geopend: De rol 
van risico- en beschermende factoren en signalen van desistance in de 
VOG-screening  
Chantal van den Berg & Elina van ’t Zand  
Achtergrond en doel 

Met ruim 1,2 miljoen aanvragen per jaar heeft het screeningsinstrument Verklaring 
Omtrent het Gedrag een immense groei doorgemaakt. Niet alleen voor ex-
justitiabelen, maar ook voor professionals in de strafrechtketen is het van 
toenemend belang te weten welke gevolgen er aan een straf kunnen kleven en 
hierop te kunnen anticiperen. Toch is er weinig bekend over hoe VOG-beslissingen 
tot stand komen, hoe strafrechtelijke antecedenten daarin meewegen en welke rol 
positieve ontwikkelingen van de ex-justitiabele spelen. 

Methode 

Voor het huidige onderzoek hebben wij alle gepubliceerde rechtspraak vanaf 2004 
geanalyseerd (n=404) plus een aanvullend dossieronderzoek verricht op 
advocatenkantoren (n=24). 

Resultaten en conclusie 

Uit het dossieronderzoek blijkt dat beslissingen vooral op statische risicofactoren 
zijn gebaseerd, waarbij er in veel zaken een groot gebrek aan duidelijkheid bestaat 
over hoe bepaalde factoren meewegen. Ter onderbouwing van de beslissing om al 
dan niet VOG af te geven wordt door zowel ex-justitiabelen als beslissers verreweg 
het meest ingegaan op de aard, zwaarte en omstandigheden van het gepleegde 
delict. Beschermende factoren spelen slechts een marginale rol. Dit bevestigt de 
kritiek dat de VOG-screening te weinig een actuele en reële risico-inschatting 
inhoudt, maar zich vooral richt op het gedrag uit het verleden. De huidige invulling 
van het VOG-instrument heeft niet alleen implicaties voor het rehabilitatiebeginsel, 
maar ook voor het proces van vervolging en bestraffing, nu de VOG-weigering 
daarop immers in grote mate is gebaseerd.  
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De rol van nadelige arbeidsmarktgevolgen in de continuïteit van 
crimineel gedrag  
Marco Stam  
Achtergrond en doel 

Eerder onderzoek suggereert dat crimineel gedrag aanvullend wordt bestraft door 
de arbeidsmarkt, waarbij baankansen afnemen via meerdere scarring 
mechanismen, waaronder het verkrijgen van een strafblad en een verminderde 
opbouw van menselijk kapitaal. Gelet op het bewijs omtrent de preventieve 
effecten van arbeidsparticipatie op crimineel gedrag, kan hierbij een vicieuze cirkel 
ontstaan waarbij eerdere delinquentie toekomstig crimineel gedrag stimuleert. 
Direct bewijs voor de rol van arbeid in de padafhankelijkheid van crimineel gedrag 
is echter schaars, mede vanwege de empirische uitdagingen die voortkomen uit de 
wederkerige relatie tussen arbeid en criminaliteit. 

 Methode: data en analyses 

Om deze uitdagingen te overkomen, wordt een joint dynamic model toegepast op 
microdata over een willekeurig geselecteerde 5% subset van de jongvolwassen 
populatie van Nederland, waarin expliciet terugkoppelingseffecten van eerder 
crimineel gedrag op de huidige arbeidsmarktstatus worden gemodelleerd. 
Zodoende worden de volgende drie testbare hypotheses gelijktijdig geanalyseerd: 
1) eerder crimineel gedrag reduceert huidige baankansen, 2) arbeidsparticipatie 
reduceert huidig crimineel gedrag, en 3) eerder crimineel gedrag vergroot de kans 
op huidig crimineel gedrag via alternatieve mechanismen, na correctie voor 
populatieheterogeniteit. 

Resultaten en conclusie 

De resultaten suggereren dat padafhankelijkheid van crimineel gedrag niet 
materialiseert via nadelige arbeidsmarktgevolgen. Wij vinden namelijk geen 
substantieve invloed van eerder crimineel gedrag op de huidige 
arbeidsmarktstatus. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de focus van 
eerder onderzoek op de VS, waar een strikter strafklimaat heerst dan de meeste 
Europese landen, waaronder met betrekking tot de lengte van gevangenisstraffen 
en de toegankelijkheid van strafbladen.  
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CONSEQUENCES OF CONFLICT AND THE FOSSIL FUEL INDUSTRY 
Vrijdag 13:15 – 14:45 
Voorzitter: Jessica Hill 
 

Drone pilots suffering from psychological consequences ‘Angels in the 
sky’ or ‘Chairborne rangers’? An exploration of the stigmatization of the 
psychological difficulties experienced by drone pilots  
Ayla Molenkamp  
Background 

Since the start of the twenty-first century drones have increasingly been used for 
military purposes, changing the nature and shape of the battlefield. Consequently, 
questions have arisen regarding the negative psychological effects on those 
operating the drones. The number of military drone pilots, suffering from mental 
health problems, might be higher than reported due to the stigmatization of 
psychological difficulties. The social stigma surrounding mental health in the 
military is not new, and has been discussed widely in academic research. However, 
the stigma surrounding mental health problems in military drone pilots has been 
researched very little, and no academic research has been done describing the 
possible differences in stigmatization between drone pilots and other branches of 
the military. 

Methodology 

This research investigates this stigmatization, by drawing from both academic and 
grey literature, as well as interviews with those working in the military, scholars, 
and a therapist. First, the use of military drones and the effects on those operating 
the drones were examined, before investigating the role of military culture on the 
stigmatization of psychological difficulties. Lastly, attention was paid to the unique 
position of the military drone pilot and the effects on the stigmatization of said 
pilots. 

Conclusion 

Those suffering these psychological difficulties are stigmatized due to not 
upholding military culture, not encompassing values such as ‘being strong’ and 
‘self-less’. Drone pilots, in addition, can be stigmatized for their psychological 
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difficulties due to not being regarded a ‘real pilot’ and due to their distance from 
the physical war zone.  

 

Empirical Legal Activism  
Jessica Hill, Nathalie Verkade & Clemens Kaupa  
The empirical legal studies (ELS) discipline has grown in a rapid tempo in recent 
years. Research that falls under the umbrella term of ELS is varied in nature, from 
testing the efficacy of human rights treaties (Hathaway, 2002) to examining the 
crowding-out effect of laws, policies and incentives on behavior (Reinders Folmer, 
2021). In this presentation, I will present two projects that might arguably fall under 
the ELS umbrella. The term greenwashing was famously coined by environmental 
activist Jay Westerveld in 1986 (Becker-Olsen, 2013). Originally used to refer to the 
hotel industry’s promotion of reusing towels as a sustainability tactic, rather than 
the cost-saving measure that it was, it has come to refer to any organization making 
unsubstantiated environmental claims for marketing purposes. One way to tackle 
greenwashing is to lodge a complaint with the advertising standards board (in the 
Netherlands: Reclame Code Commissie), setting out the evidence for misleading 
claims. Complaints can rest upon the argument that the claims made are vague and 
or that the public interpret the claim differently to how it is technically intended. 
Empirical data on public perceptions of sustainability claims can, therefore, be used 
to strength complaints. This presentation will talk about two ongoing projects in 
which we are attempting to use empirical data to strength legal arguments to the 
advertising standards board in The Netherlands.  

 

Integrating Islamic law and liberal transitional justice: Towards a locally-
inspired model of post-conflict justice for Islamic countries  
Mohammad Hossein Mojtahedi  
Building trust within the community, gaining public support and increasing the 
participation of different stakeholders in the aftermath of conflict are all contingent 
on localization, indigenization and perceived legitimacy of the designed and 
implemented transitional justice (TJ) model. Islam, as one of the most influential 
cultural and sociopolitical shapers of collective identity and lifestyle in Islamic 
countries, could potentially localize, indigenize and legitimize TJ processes in 
countries with a strong Muslim presence. Formulating an Islamic model of TJ is 
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particularly pertinent as some of the world’s bloodiest conflicts are currently, or 
have recently been, fought in countries with strong traditions in applying Islamic 
law, such as Iraq, Syria, Libya, Yemen and Afghanistan. Based on a literature review 
of both Sunni and Shia Islamic (traditional and modern) resources, this paper 
explores how, and to what extent, Islam and Islamic law can be (best) integrated 
into existing TJ-models and mechanisms. This article concludes that not only are 
major elements of TJ present in Islamic law and traditions, but certain (non)judicial 
policies and legal-political instruments have also already been (re-)developed by 
Islamic rulers and jurists to strike a better balance between doing justice for victims 
and promoting long-term peace and security in a post-conflict landscape. 
Acknowledging the possible human rights infringements and the critical role of 
religious leaders in this regard, this contribution argues that Islamic law has the 
potential to promote a locally-embedded TJ process in a post-conflict context in 
Muslim countries.  

 

Oily business: The role of oil and gas wealth in the repression of 
nonviolent resistance movements  
Wllemijn Born  
Background and purpose 

The role of the Russian oligarchs in Russian politics and the war in Ukraine has 
become an increasingly popular subject of discussion. Assessing the role of merit-
based oil and gas actors in conflict is not new –the power of these actors has 
fascinated the international community for decades. However, the impact of these 
type of actors on the repression of nonviolent resistance movements has only 
recently become a subject of study. 

Methods 

In this explorative study, I delve into the relation between oil and gas resources and 
resistance movements by applying previous research to the case study of 
Turkmenistan and the broader Central Asian region. The choice for this post-soviet 
region is a result of the extraordinary variance in resistance within the region, while 
the levels of repression, the government structure and resource-based economies 
are similar. This research is part of a broader research project on the factors that 
impact nonviolent resistance movements. Conclusions are predominantly based on 
a review of literature, interviews into the negative case study of Turkmenistan and 
preliminary conclusions on the case of Belarus and Kirgizstan. 
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Results and conclusion 

Based on recent research (Girod, Stewart and Walters, 2018; Kirisci and Demirhan, 
2019; Pinckney, 2020) and case studies, there seems to be tipping point in the level 
of oil and gas wealth, where medium levels increase economic welfare and 
democratization, whereas high levels facilitate repression and democratic 
backsliding.  

 

The persistence of organized crime in post-Caliphate Iraq: A case of 
crime-terror convergence?  
Sara Kulic & Maarten Bolhuis  
Background and purpose 

In the advancing understanding of the crime-terror nexus, organized crime and 
terrorist entities are increasingly seen as capable of pursuing multiple agendas 
simultaneously, with the potential to ultimately reach convergence. Applying 
Makarenko’s theoretical work on crime-terror convergence, this paper sets out to 
explain the persistence of organized crime in Iraq after the fall of the Islamic State 
in Iraq and Syria (ISIS) Caliphate. 

Methods: data and analyses 

This paper is the result of a qualitative, mixed-methods case study, combining an 
extensive literature review of academic articles, books, policy briefs, NGO and 
think-tank reports, with three expert interviews. 

Results and conclusion 

The vacuum caused by the Caliphate’s fall led to fierce competition between 
remnants of ISIS and Iran-backed Shia factions of the Popular Mobilization Forces 
(PMF), and a rearrangement of control over ISIS’ criminal enterprise. The Iraqi-
Syrian border is used as a hub for smuggling weapons, drugs, oil, and people by 
both actors, while the border areas and roads leading to Baghdad are focal points 
for imposing illicit taxation. We argue that in post-Caliphate Iraq, both actors can 
be seen as hybrid criminal-political entities. In their competition for power, they 
exploit local idiosyncrasies to garner popular support. By strengthening both their 
criminal and ideological-political components, these hybrid criminal-political 
entities continue to destabilize the fragile Iraqi state. Moreover, because Iran-
backed Shia PMF factions obtained legitimacy as liberators from ISIS and became 
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embedded in the Iraqi state apparatus, the state itself became a crucial contributor 
to the crime-terror nexus.  
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ROUNDTABLE: POLICE DATA: POPULATIONS OR SAMPLES? 
GENERALIZING FROM ALMOST EXHAUSTIVE DATASETS 

Vrijdag 13:15 – 14:45 
Voorzitter: Henk Elffers 

 
Deelnemers 

Henk Elffers (NSCR/VU University)  

Samuel Langton (NSCR) 
Mieke Struik (Politie Eenheid Den Haag) 
Tim Verlaan (NSCR) 
 

In social science, it is customary to treat data as if they form a sample from a 
population, computing confidence intervals in order to indicate how much the 
population characteristics might differ from sample estimates. However, 
nowadays, many studies using police data get at their disposal complete or almost 
complete data on all incidents reported to or interventions executed by the police. 
In such cases, the concept of generalizing from sample to population is void, or 
even misleading. In this roundtable discussion we will address this issue, from a 
mathematical statistical and computational point of view as well as from the angle 
of applied police studies . Our examples come from call-for-service studies as well 
as from cybercrime studies.  
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BEHULPZAME BURGERS 
Vrijdag 13:15 – 14:45 
Voorzitter: Marlijn Peeters 
 

Wat doet WhatsApp-buurtpreventie met de veiligheidsbeleving van 
deelnemers?  
Jossain Zoutendijk  
Achtergrond  

Wat wordt aangeprezen als veelbelovend hulpmiddel voor veiligheid in de buurt, 
krijgt in steeds meer onderzoeken een minder rooskleurig imago toegedicht, maar 
wordt nog steeds breed ondersteund en gepromoot. De meeste studies naar 
WhatsApp-buurtpreventie (WABP) zijn kwalitatief van aard en richten zich op de 
werking en effecten van WABP. Gesprekken met beheerders en deelnemers wijzen 
erop dat het effect op de veiligheidsbeleving duaal is: het kan zowel positief als 
negatief zijn. Maar is dat wel zo? 

Methode  

Deze bijdrage presenteert de resultaten van de eerste kwantitatieve studie waarin 
ook de veiligheid zoals die ervaren wordt door deelnemers van WABP-groepen is 
meegenomen. In vier groepen in Rotterdam zijn enquêtes gehouden onder 
deelnemers en onder niet-deelnemers uit dezelfde buurt, in totaal 771 
respondenten. 

Resultaten en conclusie  

Vergeleken met niet-deelnemers voelden deelnemers zich vaker onveilig in de 
eigen buurt en gaven ze de veiligheid in hun eigen buurt een lager rapportcijfers. 
Hun veiligheidsbeleving was dus negatiever dan die van niet-deelnemers. In deze 
bijdrage wordt stilgestaan bij de vraag wat hieraan ten grondslag ligt en wat het 
betekent voor het voor het beheren en het faciliteren van deze groepen. De vraag 
kan ook breder getrokken: wat is de invloed van deze vorm van digitale surveillance 
op de samenleving?  
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Wijken waar gepraat wordt  
Marlijn Peeters  
Achtergrond en doel 

De politie is er voor iedereen, maar we zien in de praktijk dat het contact niet met 
iedereen even goed is. Het idee voor het onderzoek ontstond na signalen van 
Amsterdamse politiecollega’s (o.a. de wijkagent en jeugdagenten) over het 
moeizame contact in de wijken Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Het doel 
van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de achtergrond van dit moeizame 
contact met bewoners en om aanbevelingen te doen hoe in deze wijken het contact 
verbeterd kan worden. 

Methode 

Het onderzoek was een kwalitatief onderzoek, waarbij is gesproken met 
politiemedewerkers, medewerkers van partnerorganisaties en buurtbewoners. 

Resultaten en conclusie 

Het onderzoek laat zien dat de sociale cohesie in de onderzochte wijken laag is en 
er zijn in delen van de wijk kenmerken die wijzen op een gesloten gemeenschap. 
Veel partnerorganisaties herkennen het moeizame contact dat de politie ervaart. 
Het vertrouwen in instanties is laag en het kost veel tijd om het contact op te 
bouwen. De bewoners hebben het gevoel dat melding maken weinig zin heeft. Als 
er meldingen binnenkomen bij de politie, worden deze vaak achteraf gedaan of op 
informele wijze op straat. Op basis van de resultaten zijn concrete aanbevelingen 
gedaan aan het basisteam en aan de partners.  
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Digitale eigenrichting of behulpzame burgers? De uitdagingen van online 
burgeropsporing voor de Nederlandse politie  
Isabella Regan & Jasper van der Kemp  
Achtergrond en doel  

Al enige jaren is er toenemend aandacht voor publiek-private verhoudingen in het 
veiligheidsdomein, inclusief de opsporing. Echter, is  weinig empirisch onderzoek 
verricht dat zich specifiek richt op de online rol die burgers in de opsporing spelen 
en de verhouding tot  opsporingswerk van de politie. Als gevolg ontbreekt het aan 
een veelomvattend overzicht van ethische, praktische en juridische vraagstukken 
die de online burgeropspoorders kunnen hebben op de politie en eventuele 
strafrechtelijke procedures. Dit is opvallend gezien de snelheid waarmee 
technologie zich ontwikkelt waarmee de rol van de burger in de opsporing wordt 
vergroot en de juridische en organisatorische implicaties die dat voor de politie 
heeft. Dit onderzoek beoogt  het fenomeen online burgeropsporing in Nederland 
te beschrijven en de uitdagingen voor de politie die hiermee gepaard gaan uiteen 
te zetten.   

 Methode 

Op basis van media en rechtspraakanalyse en gegevens verzameld bij de 
Nederlandse politie, beschrijven we  praktische, ethische en juridische uitdagingen 
voor de politie als gevolg van online burgeropsporing. Daarbij leggen we  factoren 
bloot die een rol spelen wanneer de politie zich tot ontvangen informatie van 
online burgeropsporing moet gaan verhouden.    

Conclusie   

Hoewel blijkt dat burgers online opsporingstaken op zich nemen, is onbekend in 
hoeverre burgers hun verzamelde informatie aan de politie overhandigen. Ook 
blijken factoren zoals capaciteit, kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid en risico’s 
voor burgers van belang te zijn wanneer de politie zich tot online burgeropsporing 
moet verhouden. Op basis van de resultaten worden een aantal aanbevelingen 
voor de praktijk en verder empirisch onderzoek gegeven.  
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Spreken is Goud, Zwijgen is Fout! Een vignettenstudie naar de 
aangiftebereidheid bij verkrachting onder de Nederlandse en Vlaamse 
mannen en vrouwen  
André de Zutter  
Achtergrond en doel 

Na een misdrijf wordt er niet altijd aangifte gedaan. Dat geldt voor alle misdrijven 
en dus ook voor verkrachting. De aangiftebereidheid bij verkrachting is volgens 
slachtofferenquêtes ongeveer 16 % (Wolitzky et al., 2011). De aangiftebereidheid 
is in vergelijking met andere geweldsmisdrijven het laagst voor verkrachting (Hart 
&Rennison). Een lage aangiftebereidheid bij een misdrijf draagt bij tot de 
straffeloosheid van dat misdrijf. Bovendien krijgt het slachtoffer dat geen aangifte 
doet wellicht geen adequate hulp en ondersteuning. 

Data en analyse 

Nederlandse en Vlaamse respondenten kregen random één vignet te lezen waarin 
de dader hetzij mannelijk, hetzij vrouwelijk was met de vrouwelijke of mannelijke 
respondent als slachtoffer (N = 1741). Er waren meer vrouwelijke (n = 1344) dan 
mannelijke (n = 407) respondenten. Ongeveer 20 % van de vrouwelijke 
respondenten (n = 265) rapporteerde ooit zelf slachtoffer geweest te zijn waarvan 
57 respondenten aangifte deden. Ongeveer 3 % van de mannelijke respondenten 
(n = 13) rapporteerde ooit zelf slachtoffer geweest te zijn waarvan 1 respondent 
aangifte deed. 

Resultaten en conclusie 

De aangiftebereidheid was hoger voor de hypothetische situatie dan voor de 
zelfgerapporteerde werkelijke situatie. Er was bovendien een significant verschil in 
aangiftebereidheid tussen de verschillende groepen (F(3,1466) = 20,897, p = 0,000). 
De aangiftebereidheid was het hoogst wanneer een mannelijk slachtoffer verkracht 
werd door een mannelijke dader en het laagst wanneer een mannelijk slachtoffer 
verkracht werd door een vrouwelijke dader. Ook bij vrouwelijke slachtoffers was 
de aangiftebereidheid het hoogst bij mannelijke daders. Geslacht is dus een factor 
die invloed heeft op de aangiftebereidheid van slachtoffers van verkrachting.  



- 126 - 
 

DIVISIE VICTIMOLOGIE: CONTACT EN OVERLAP TUSSEN 
SLACHTOFFERS EN DADERS 

Vrijdag 13:15 – 14:45 
Voorzitter: Pauline Aarten 
 

Zin- en betekenisgeving in de nasleep van een slachtofferervaring: De rol 
van sociale steun en lotgenotencontact  
Pien van de Ven  
Het meemaken van een ingrijpende slachtofferervaring kan diep doorwerken in de 
leefwereld en sociale omgeving van het slachtoffer. De impact van zo’n ervaring en 
de beleving die verschillende slachtoffers hebben van een zelfde 
slachtofferervaring kan enorm verschillen. Tegelijkertijd is er een algemene 
behoefte aan betekenisgeving na een slachtofferervaring. 

Uit eerder onderzoek is bekend dat sociale steun belangrijk is in het om leren gaan 
met een slachtofferervaring en dat een ervaren gebrek aan steun dat juist 
bemoeilijkt. Ook weten we dat het (her)vertellen van ervaringen kan bijdragen aan 
het zingeven aan die ervaringen. En uit de praktijk kwamen signalen dat 
slachtoffers zich na verloop van tijd niet gehoord voelen door of geen aansluiting 
ervaren bij hun sociale relaties. Bij lotgenoten konden zij wel het nodige begrip en 
erkenning vinden. 

Toch is niet duidelijk hoe sociale steun en het (her)vertellen van 
slachtofferervaringen er precies uit zien en hoe dat bijdraagt aan het omgaan met 
een slachtofferervaring. 

Deze observatiestudie en narratieve analyse van 8 formeel georganiseerde 
lotgenotengroepen (en 57 deelnemers in 46 bijeenkomsten) voor verschillende 
slachtofferervaringen brengt dat in kaart. Dit onderzoek toont aan dat slachtoffers 
niet altijd en direct kunnen bevatten wat hen is overkomen, wat dat voor hen 
betekent en wat zij nodig hebben om voorbij de slachtofferervaring te groeien. Ook 
toont het onderzoek dat lotgenotencontact een middel is om gezamenlijk door 
interactie met gelijkgestemden te experimenteren met het om leren gaan met de 
slachtofferervaring. Dat bestaat uit het zingeven aan de slachtofferervaring en het 
opbouwen van een identiteit waar die ervaring een onderdeel van wordt.  

 



- 127 - 
 

Slachtoffer-dadercontact tijdens de resocialisatie van tbs-gestelden  
Lydia Dalhuisen & Alice Bosma  
Achtergrond en doel 

De positie van slachtoffers is verbeterd in alle fasen van het strafproces, waarbij de 
laatste jaren ook meer aandacht is voor slachtoffers tijdens de executiefase. Tijdens 
de tenuitvoerlegging van sancties, en dan met name de tbs-maatregel, lijken de 
behoeften en belangen van slachtoffers echter te contrasteren met resocialisatie 
doelen van daders. Resocialisatie beoogt immers terugkeer in de samenleving. Om 
dit doel te bereiken kan slachtoffer-dadercontact relevant zijn. Een complicerende 
factor daarbij is wel dat de populatie van tbs-gestelden, naast hun gevaarlijkheid, 
per definitie ook gekenmerkt wordt door psychische problematiek. Deze 
stoornissen kunnen een risico vormen voor succesvol slachtoffer-dadercontact. 

Methode 

We bekijken de meest voorkomende stoornissen van tbs-gestelden in detail met 
aandacht voor de mogelijke risico’s in contact. Daarnaast gaan we dieper in op 
ervaringen met slachtoffer-dadercontact vanuit de praktijk op basis van interviews 
(n=5) en bemiddelingsrapporten van Perspectief Herstelbemiddeling. 

Resultaten en conclusie 

Ook binnen een forensisch psychiatrische populatie is slachtoffer-dadercontact 
mogelijk. Dit vereist echter wel dat begeleiders van dit contact deelnemers 
zorgvuldig voorbereiden. Ze moeten hierbij rekening houden met specifieke 
kenmerken van tbs-gestelden, waarbij de drie meest voorkomende categorieën 
zijn: patiënten met psychotische stoornissen, patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen en patiënten met comorbiditeit inclusief 
verslavingsproblematiek. 

De aandacht voor slachtoffers tijdens de executiefase lijkt op gespannen voet te 
staan met de resocialisatie van daders, maar succesvol slachtoffer-dadercontact 
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek van de dader 
kan juist bijdragen aan de resocialisatie zonder de rechten van het slachtoffer 
daarbij uit het oog te verliezen. 
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Slachtofferschap onder politiemedewerkers en hun omgang met burgers 
(obv slachtoffer-daderoverlap literatuur)  
Lisa van Reemst, Tamar Fischer & Frank Weerman  
Achtergrond en doel 

De positie van slachtoffers is verbeterd in alle fasen van het strafproces, waarbij de 
laatste jaren ook meer aandacht is voor slachtoffers tijdens de executiefase. Tijdens 
de tenuitvoerlegging van sancties, en dan met name de tbs-maatregel, lijken de 
behoeften en belangen van slachtoffers echter te contrasteren met resocialisatie 
doelen van daders. Resocialisatie beoogt immers terugkeer in de samenleving. Om 
dit doel te bereiken kan slachtoffer-dadercontact relevant zijn. Een complicerende 
factor daarbij is wel dat de populatie van tbs-gestelden, naast hun gevaarlijkheid, 
per definitie ook gekenmerkt wordt door psychische problematiek. Deze 
stoornissen kunnen een risico vormen voor succesvol slachtoffer-dadercontact. 

Methode 

We bekijken de meest voorkomende stoornissen van tbs-gestelden in detail met 
aandacht voor de mogelijke risico’s in contact. Daarnaast gaan we dieper in op 
ervaringen met slachtoffer-dadercontact vanuit de praktijk op basis van interviews 
(n=5) en bemiddelingsrapporten van Perspectief Herstelbemiddeling. 

Resultaten en conclusie 

Ook binnen een forensisch psychiatrische populatie is slachtoffer-dadercontact 
mogelijk. Dit vereist echter wel dat begeleiders van dit contact deelnemers 
zorgvuldig voorbereiden. Ze moeten hierbij rekening houden met specifieke 
kenmerken van tbs-gestelden, waarbij de drie meest voorkomende categorieën 
zijn: patiënten met psychotische stoornissen, patiënten met 
persoonlijkheidsstoornissen en patiënten met comorbiditeit inclusief 
verslavingsproblematiek. 

De aandacht voor slachtoffers tijdens de executiefase lijkt op gespannen voet te 
staan met de resocialisatie van daders, maar succesvol slachtoffer-dadercontact 
waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke problematiek van de dader 
kan juist bijdragen aan de resocialisatie zonder de rechten van het slachtoffer 
daarbij uit het oog te verliezen.  
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Slachtoffer-daderoverlap bij partnerdoding  
Pauline Aarten  
Achtergrond 

Het doden van een partner is in Nederland geen onbekend fenomeen: één op de 
vier dodingen in Nederland betreft partnerdoding. Mede door dit hoge percentage 
is (wetenschappelijk) onderzoek naar partnerdoding in Nederland de afgelopen 
jaren flink toegenomen. We hebben echter nog onvoldoende wetenschappelijke 
kennis over de dynamiek tussen de kenmerken die leiden tot partnerdoding. In 
deze presentatie presenteren we de bevindingen van een recent afgerond 
onderzoek naar de levensloop van daders van partnerdoding. We hebben 
onderzocht welke levensgebeurtenissen of keerpunten in de levensfasen van de 
dader een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het delict. In deze 
presentatie richten we ons specifiek op de rol van slachtofferschap bij daders van 
partnerdoding. 

Methode 

We hebben 60 partnerdodingszaken uit onze Dutch Homicide Monitor 
geselecteerd waarbij de doding heeft plaatsgevonden in de periode 2010-2018. We 
hebben de strafdossiers van deze 60 daders opgevraagd bij diverse 
arrondissementsparketten. Aan de hand van de Pro Justitia rapportages en de 
processen-verbaal hebben we een kwalitatieve analyse gedaan van deze 
levensgebeurtenissen alsook de relatie tussen dader en slachtoffer en de 
omstandigheden die hebben geleid tot het delict. 

Resultaten en conclusie 

Deze kwalitatieve analyse heeft geleid tot een nieuwe typologie van partnerdoding, 
waarbij we de volgende typen hebben geïdentificeerd: de uitzichtloze dader, de 
ontoerekeningsvatbare dader, de gekrenkte dader, de zelfverdedigende dader en 
de blaffende en bijtende dader. In twee typen is er sprake van een slachtoffer-
daderoverlap, namelijk bij de gekrenkte dader en de zelfverdedigende dader. In 
deze presentatie richten we ons op deze twee typen.  
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JEUGD & CRIMINALITEIT 
Vrijdag 13:15 – 14:45 
Voorzitter: Jan Dirk de Jong 
 

Delinquentie vertekend in beeld  
Jan Dirk de Jong & Adriaan Denkers  
Achtergrond en doel 

In de praktijk van jeugdzorg en -reclassering is het belangrijk om zo goed mogelijk 
zicht te houden op de mate waarin jongeren delinquent dan wel pro-sociaal gedrag 
vertonen alsmede op de oorzaken van die gedragingen. Voor de professionals is 
het echter vaak lastig om al het relevante gedrag te constateren. Wetenschappelijk 
ontwikkelde vragenlijsten blijken doorgaans te ingewikkeld en tijdsintensief voor 
zelfstandige afname bij de doelgroep forensische jeugd, zeker als sprake is van 
verstandelijke beperkingen. Om die reden is een nieuw grafisch ondersteund 
meetinstrument ontwikkeld dat zelfs geschikt is voor zelfstandige afname bij 
jongeren met LVB. Dit instrument is inmiddels gevalideerd en genormeerd. 

Methode: data en analyses 

Om na te gaan in hoeverre dit nieuwe meetinstrument kan bijdragen aan de 
inzichten van professionals over het gedrag en de achtergronden van het gedrag bij 
jongeren, zijn vragenlijsten afgenomen bij koppels van een jongere en een 
professional. Dit is zowel gebeurd bij koppels in een beschermde leefomgeving 
vanuit jeugdzorg, als bij jongeren en professionals in de jeugdreclassering. 

Resultaten en conclusie 

De voorlopige resultaten onderstrepen ten eerste de validiteit van het gebruikte 
instrument; de scores van deze groepen jongeren, met name bij de 
jeugdreclassering, tonen een beduidend crimineler profiel dan de norm. Opvallend 
daarbij is dat de professionals een negatief vertekend beeld lijken te hebben van 
de jongeren. Zij achten de jongeren en hun vriendengroep beduidend minder pro-
sociaal dan de jongeren zelf doen. De professionals rapporteren ook de relatie met 
de vriendengroep en met henzelf als beduidend minder positief dan de jongeren 
zelf doen.  
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Succes niet-westerse student en de rol van familie, alliantie en veiligheid  
Youssef Azghari  
Achtergrond en doel: 

In het hoger onderwijs ligt het studentsucces voor studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond lager dan onder studenten zonder een 
migratieachtergrond. Studentsucces heeft een link met het succesvol studeren en 
participeren. Het behelst zowel studiesucces (hoe goed doet de student het op 
school qua doorlopen van de studie?) als participatie (hoe goed ontwikkelt de 
student in maatschappelijk opzicht zich persoonlijk en professioneel?). Welke 
factoren bepalend zijn voor dit studentsucces onder studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond en hoe dit studentsucces bevorderd kan worden 
waren de twee onderzoeksvragen. 

Methode: data en analyses 

Voor een antwoord zijn percepties van 248 respondenten tussen 17 en 29 jaar 
onderzocht. Deze respondenten waren studenten op het mbo-4 en hbo met of 
zonder een migratieachtergrond. Daarnaast zijn twee professionals geïnterviewd 
en vond feedback en check plaats op de uitkomsten door het klankbord die de 
betrokkenen vertegenwoordigen. 

Resultaten en conclusie  

Uit dit kwalitatieve actieonderzoek blijken drie factoren doorslaggevend te zijn 
voor de student met een niet-westerse migratieachtergrond. Het betrekken van de 
familie, het versterken van de alliantie en het bieden van sociale veiligheid binnen 
het hoger onderwijs vormen de basis van succes onder studenten met een niet-
westerse migratieachtergrond. De keuze voor het actieonderzoek heeft negen 
acties opgeleverd voor het bevorderen van studentsucces onder studenten met 
een niet-westerse migratieachtergrond. Deze acties op het gebied van ‘delen, 
ontmoeten en verbinden’ geven antwoord op de vraag hoe hun studentsucces in 
de praktijk gestimuleerd kan worden.  
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Exposen: High Impact Crime in het digitale tijdperk  
Krista Schram  
Sociale media hebben een belangrijke rol in het leven van jongeren, óók waar het 
gaat om relaties en seksualiteit. Een uiting daarvan is sexting, waarbij jongeren in 
vertrouwen seksueel getinte beelden van zichzelf met elkaar uitwisselen. Soms 
wordt dit vertrouwen geschaad, doordat beelden zonder toestemming worden 
verspreid met als doel de afgebeelde persoon reputatie schade toe te brengen. Dit 
fenomeen wordt in de literatuur aangeduid als exposen of shame-sexting. 

In de presentatie worden de resultaten samengebracht van twee onderzoeken die 
wij naar dit fenomeen hebben gedaan. Het eerste onderzoek is uitgevoerd onder 
Nederlandse hbo-studenten, het tweede onder meiden en jonge vrouwen tussen 
de 15-23 jaar in een wijk in Rotterdam-West. Voor beide onderzoeken is 
deskresearch en literatuuronderzoek gedaan. Diepte-interviews met experts, 
professionals en jongeren vormen de kern. 

De onderzoeken laten zien dat sexting in het digitale tijdperk als ‘normaal’ gedrag 
kan worden beschouwd. Dat betekent dat relatief veel jongeren risico lopen 
exposed te worden. Uit de onderzoeken komt verder naar voren dat de manier 
waarop jongeren het begrip exposen definiëren en de gevolgen die zij ervaren van 
-direct en indirect – slachtofferschap mede afhankelijk zijn van de cultuur waarin 
zij opgroeien. Overall zien we dat de schuld van slachtofferschap vooral bij 
slachtoffers wordt gelegd en ‘victim blaming’ het leed op verschillende manieren 
versterkt. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de suggestie gedaan exposen te 
classificeren als een High Impact Crime. Vervolgens wordt geadviseerd de focus in 
de aanpak en het maatschappelijk debat, op grond van het recent toegevoegde 
artikel 139h aan het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, te verleggen van 
slachtoffers naar daders. 
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ZAALOVERZICHT DONDERDAG 16 JUNI Zaal 
  
09.15-10.45  
Divisie detentie: Gevangenisbeleid op de werkvloer B016 
Divisie cybercriminaliteit: Cybercriminelen B017 
The interplay of parenting and peers in explaining adolescent 
delinquency* 

B020 

Divisie organisatiecriminaliteit: Overtredende bedrijven – modus 
operandi, controlemechanismen en reacties 

C014 

Opinie en rechtspraak C020 
  
11.15-12.15 Keynote: Heleen de Coninck met Daan van Uhm A144 
12.15-12.30 Uitreiking NVC-scriptieprijs A144 
  
13.30-15.00  
Divisie detentie: Effecten van begeleiding en bejegening tijdens en na 
detentie 

C020 

Divisie groene criminologie: Groene criminologie in Nederland: 
Daders, slachtoffers en rechten  

B041 

Cybercriminaliteit: Slachtofferschap en weerbaarheid B017 
Police-citizen interactions* B016 
Georganiseerde misdaad B031 
Politie & noodhulp C014 
  
15.30-17.00  
Divisie terrorisme B016 
Conflicts and bystanders* B017 
Project Gerede Twijfel: Rechtspsychologische analyse van het bewijs 
in dubieuze zaken 

B041 

Criminaliteit in het digitale tijdperk  C020 
Divisie biosociale criminologie: Genetisch onderzoek naar 
slachtofferschap en antisociaal, agressief en crimineel gedrag 

C014 

 
 
  



ZAALOVERZICHT VRIJDAG 17 JUNI  
  
08.30-09.00 Algemene leden vergadering NVC C020 
  
09.15-10.45  
Divisie detentie: Het belang van contact met het sociale netwerk en 
met interne en externe professionals 

B016 

Divisie cybercriminaliteit: Cyber offenders * B020 

Roundtable: Oxford Handbook on Atrocity Crimes* B031 

Trend onderzoek C014 

 Formele en informele gevolgen van justitiecontact B017 
  
11.15-12.15 Keynote Erno Eskens & Sander Kole met Janine Janssen A144 
  
13.15-14.45  
Consequences of conflict and the fossil fuel industry* B020 
Roundtable: Police data - populations or samples? Generalizing from 
almost exhaustive datasets * 

B031 

Behulpzame burgers B016 

Divisie victimologie: Contact en overlap tussen slachtoffers en daders B017 
Jeugd & criminaliteit C014 
  
15.00-16.00 Keynote Andrew Lemieux & Meredith Gore* A144 

 

 
 

 

 

 

 

 

* voertaal Engels 




