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Voorwoord 
Van harte welkom op het jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging 
voor Criminologie (NVC). Dit jaar met als centraal thema ‘Criminologische 
interventies’. Dit begrip hebben we in het bestuur bij de voorbereiding van 
het congres min of meer verzonnen, ook al is dit begrip Googelend wel te 
vinden. Enerzijds doelen we hiermee op een veld van specialisatie waarin 
vele criminologen werkzaam zijn. Het gaat dan om het ontwerp van 
interventies en de evaluatie van de toepassing en de effecten van 
interventies. Die interventies kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op criminele 
carrières of op criminogene situaties en lopen uiteen van 
vrijheidsbenemende sancties, ambulante behandeling tot 
bestuursrechtelijke boetes. Een grote diversiteit aan interventies dus, maar 
allen gericht om crimineel gedrag te voorkomen of te beperken. Idealiter 
gebaseerd op criminologische kennis over de onderliggende oorzaken van 
het gedrag of de situaties waarop geïntervenieerd moet worden. Vandaar 
de term ‘criminologische interventies’. Misschien een blijvertje in de 
criminologie? Anderzijds zijn veel criminologen niet dagelijks bezig met 
interventies, omdat ze zich op de problemen zelf of onderliggende oorzaken 
richten. Zij kunnen uitgedaagd worden na te denken over de betekenis van 
hun werk voor het vinden van effectieve interventies en over het tegengaan 
van ongewenste effecten of een te enge interpretatie van die effectiviteit. 
Kortom, criminologische interventies is een thema dat elke criminoloog zal 
aanspreken.  

Traditiegetrouw herkent u het centrale thema in het plenaire gedeelte van 
het programma en in diverse themasessies. We zijn trots dat we weer 
toonaangevende wetenschappers en professionals weten te strikken, 
waaronder Shadd Maruna van Queen’s University Belfast, Joke Harte en 
Hans Boutellier die het werk van de Erkenningscommissie Justitiële 
Interventies kritisch belichten en Mechtild Hoïng en Audrey Alards die met 
een bewezen effectieve interventie voor zedendaders werken en deze 
zullen toelichten. 

Naast de aan het thema gewijde onderdelen staat het programma vol met 
alle andere onderwerpen waar de Nederlandstalige criminologie zich op 
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richt. In de traditionele panelsessies worden de laatste resultaten van 
onderzoek of praktijkontwikkelingen gepresenteerd en in de ‘roundtables’ 
wordt over actuele kwesties gediscussieerd. Minstens zo belangrijk zijn de 
koffiepauzes, lunches en natuurlijk tijdens de borrel en het buffet in de 
Leidse Faculty Club op donderdag waarbij we kunnen bijpraten. Ik hoop dat 
u na dit congres vol met nieuwe criminologische kennis en inspiratie 
huiswaarts keert.  

Namens het NVC-bestuur, 

Wim Huisman 

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. 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 netwerk-mogelijkheden van de sterk groeiende 
criminologische gemeenschap. Tot slot biedt Boom criminologie NVC-leden 
tegen gereduceerd tarief een abonnement op Tijdschrift voor Criminologie 
en het Tijdschrift voor 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 euro 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 Pauline Aarten (email: 
info@criminologie.nl). 
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Het bestuur van de NVC bestaat uit de volgende personen:  

Wim Huisman (voorzitter)  
Pauline Aarten (secretaris)  
Vere van Koppen (penningmeester)  
 
Tamar Fisher (studiemiddagen en nieuwsbrief) 
Marieke Kluin (NVC-congres – facilitair) 
Rosa Koenraadt (NVC-scriptieprijs en Willem Nagelprijs) 
Lisa van Reemst (NVC-congres – inhoudelijk programma) 
Steve van der Weijer (website en nieuwsbrief) 
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Overzicht programma NVC-congres 2019 
 

Donderdag 20 juni 2019 
09.00 – 09.30u Inschrijving / koffie 
09.30 – 11.00u Parallelsessies 1 
11.00 – 11.20u Koffiepauze 
11.20 – 12.50u Parallelsessies 2 
12.50 – 13.50u Lunchpauze  
13.50 – 14.05u Welkomstwoord door voorzitter NVC Wim Huisman 
14.05 – 14.55u Keynote (1): Audrey Alards & Mechtild Höing 
14.55 – 15.20u Sapjespauze 
15.20 – 16.50u Parallelsessies 3  
Vanaf 16.50u Netwerkborrel en buffet (Faculty Club) 
 
Vrijdag 21 juni 2019 
08.45 – 09.30u Algemene ledenvergadering NVC 
09.15 – 09.45u Nagekomen inschrijving / koffie 
09.45 – 11.15u Parallelsessies 4 
11.15 – 11.35u  Koffiepauze 
11.35 – 12.25u Keynote (2): Joke Harte & Hans Boutellier 
12.25 – 12.40u  Uitreiking NVC-scriptieprijs  
12.40 – 13.40u  Lunchpauze 

Posterpresentaties van de NVC-scriptieprijs 
genomineerden 

13.40 – 15.10u Parallelsessies 5 
15.10 – 15.30u Koffiepauze 
15.30 – 16.20u Keynote (3): Shadd Maruna 
Vanaf 16.20u Afsluitende borrel   
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Zaal- en sessieoverzicht donderdag 
Tijdstip & programmaonderdeel Zaal Blz. 
09.00-09.30 Inschrijving / Koffie Ingang / 

Restaurant 
09.30-11.00 Parallelsessie (1) 
Sessie Green cultural criminology: beasty business* A014 33 
Sessie Virtual reality toepassingen binnen de criminologie: Van 
onderzoeksmethode tot interventietool 

B017 36 

Sessie Divisie Organisatiecriminaliteit: Methodologische 
vernieuwing in het onderzoek naar organisatiecriminaliteit 

A008 39 

Sessie Detentie B014 43 
Sessie Slachtofferschap A002 47 
Sessie Effecten van justitiële interventies B013 50 
11.00-11.20 Koffiepauze Restaurant 
11.20-12.50 Parallelsessie (2)   
Sessie Een decennium aan de VU: De criminologie van 
internationale misdrijven 

B014 54 

Sessie Divisie Culturele Criminologie: Roken, Vechten, 
Bluffen** 

B013 58 

Sessie Biosociale Criminologie  A002 61 
Sessie Jeugd en Criminaliteit** A014 64 
Sessie Samenhangen met criminaliteit B017 67 
Sessie Reflecties op beleid A008 70 
12.50-13.50 Lunchpauze Restaurant 
13.50-14.05 Welkomstwoord voorzitter NVC C131 
14.05-14.55 Keynote (1): COSA voor zedendelinquenten C131 15 
14.55-15.20 Sapjespauze Restaurant 

*English 
**Includes English presentation 
 
 
 
Vervolg overzicht op volgende pagina  
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Vervolg zaal- en sessieoverzicht donderdag 

Tijdstip & programma onderdeel Zaal Blz. 
15.20-16.50 Parallelsessie (3) 
Sessie #Metoo en de criminologie A002 73 
Sessie Sociale netwerk benaderingen in de criminologie A014 76 
Sessie Divisie Cybercrime: Slachtofferschap van online 
criminaliteit 

B013 79 

Sessie Migration* B014 82 
Sessie Opsporing en vervolging B017 85 
Roundtable Sancties en interventies voor cyberdaders: een 
unieke aanpak vereist? 

A008 88 

Vanaf 16.50 Netwerkborrel en buffet Faculty club 
 * English 
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Zaal- en sessieoverzicht vrijdag 
Tijdstip & programmaonderdeel Zaal Blz. 
08.45-09.30 Algemene ledenvergadering NVC A008 
09.15-09.45 Nagekomen inschrijving / koffie Ingang / 

Restaurant 
09.45-11.15 Parallelsessie (4) 
Sessie Werken mét een strafblad en zonder VOG: de rol van 
re-integratieve en preventieve interventies 

B013 90 

Sessie Nieuwe technieken en oude bronnen: Textmining in 
politiedata 

B014 93 

Sessie Daders van Cybercrime B017 96 
Sessie Historische criminologie  A002 100 
Sessie Opinies en ervaringen van burgers A014 104 
Roundtable Exploitation in the Global Repro-Scape?* A008 108 
11.15-11.35 Koffiepauze Restaurant 
11.35-12.25 Keynote (2): Erkenningscommissie Justitiële 
Interventies 

A144 17 

12.25-12.40 Uitreiking NVC-scriptieprijs A144 21 
12.40-13.40 Lunchpauze / Posterpresentaties  Restaurant 
13.40-15.10 Parallelsessie (5) 
Sessie High Impact Crime: preventie en interventie B013 109 
Sessie Praktijkgericht onderzoek vanuit de HU A002 112 
Sessie Daders in verschillende contexten A014 115 
Sessie Organisatiecriminaliteit** B017 118 
Roundtable Niet alles wat kan, hoeft (en mag). Normatief-
ethische discussie over de risico’s van justitiële 
gedragsinterventies 

A008 122 

15.10-15.30 Koffiepauze Restaurant 
15.30-16.20 Keynote (3): Criminological Interventions without 
Correctionalism?: Strengths, Deficits and Applied 
Criminology*  

A144 19 

Vanaf 16.20 Afsluitende borrel Juridisch Café 
* English 
**Includes English presentation 
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Plattegrond KOG – begane grond 
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Plattegrond KOG – eerste verdieping 
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Stadsplattegrond Leiden 
 
  

Faculty club 
Rapenburg 73 

(netwerkborrel & buffet) 

KOG – Rechtenfaculteit 
Steenschuur 25 
(NVC congres) 
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Keynote ‘COSA voor zedendelinquenten: Wat werkt?’ - 
Audrey Alards & Mechtild Höing 
Donderdag 20 juni om 14.05 – 14.55u 

COSA (Circles of Support and Accountability) biedt zedendelinquenten met 
een gemiddeld tot hoog recidiverisico bij hun terugkeer in de samenleving 
een vervangend sociaal netwerk, bestaande uit een cirkel van drie tot vijf 
getrainde vrijwilligers. In Nederland biedt de reclassering sinds 2009 COSA 
aan voor zedendelinquenten die onder toezicht staan, en vanaf 2019 
bieden Avans en Exodus in een proeftuinproject COSA ook aan voor 
zedendelinquenten die bij hun terugkeer geen toezichtkader (meer) 
hebben. 

Internationaal onderzoek laat zien dat COSA bijdraagt aan vermindering van 
recidive en een succesvolle re-integratie. Het COSA model blijkt te werken, 
maar wat zijn nu precies de opbrengsten en wat zijn de factoren die de 
aanpak effectief maken? Mechtild Höing belicht deze vragen vanuit de 
wetenschap, en Audrey Alards vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden 
hoe COSA werkt en wat de methode oplevert. En wat zijn de werkzame 
factoren volgens de vrijwilligers en kernleden (de zedendelinquenten die 
deelnemen aan COSA)? We laten betrokkenen zelf aan het woord.  

 

Biografieën  

Audrey Alards (LLM), criminoloog, is als senior cirkelcoördinator en 
onderzoeker verbonden aan het lectoraat Transmuraal Herstelgericht 
Werken van Avans Hogeschool. Audrey is gespecialiseerd in het werken met 
zedendaders en herstelgericht werken, zoals de COSA methodiek. Bij 
Reclassering Nederland was zij binnen COSA verantwoordelijk voor de 
vrijwillige inzet van burgers, het coördineren van onderzoek en het opleiden 
van cirkelcoördinatoren. Sinds 2019 is zij gestart met het implementeren 
van COSA cirkels in vrijwillig kader. 
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Mechtild Höing (PhD), socioloog, werkt als senior-onderzoeker en 
projectleider voor het lectoraat Transmuraal herstelgericht werken van 
Avans Hogeschool. Daarnaast is zij docent aan de Academie voor Sociale 
Studies Breda van Avans Hogeschool. Haar expertise ligt op het gebied van 
preventie van seksueel geweld. Zij is in 2015 gepromoveerd op onderzoek 
naar COSA.   
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Keynote ‘Erkenningscommissie Justitiële Interventies: 
Discussie over ambities, resultaten en mogelijkheden’ - 
Joke Harte & Hans Boutellier 
Vrijdag 21 juni om 11.35 – 12.25u 
 

Binnen de justitiële context worden vele maatregelen, programma’s en 
behandelingen ontwikkeld, geïmplementeerd, aangeboden of zelfs 
verplicht opgelegd om de kans op recidive terug te dringen. De vraag is of 
deze interventies het effect hebben dat beoogd wordt. In de ideale situatie 
worden alleen interventies ingezet waarvan uit onderzoek is gebleken dat 
deze evidence based zijn. In verschillende landen, waaronder Nederland, 
heeft dit, in 2005, geresulteerd in de instelling van een 
erkenningscommissie voor justitiële interventies. Voor de erkenning als 
effectief moet onomstotelijk uit empirisch onderzoek zijn gebleken dat het 
programma daadwerkelijk bijdraagt aan vermindering van de kans op 
toekomstig delinquent gedrag. 

Nu, ruim tien jaar later, is een situatie waarin alleen interventies worden 
uitgevoerd en opgelegd waarvan empirisch is vastgesteld dat ze effectief 
zijn, nog steeds ver weg. In deze plenaire sessie gaan Hans Boutellier, 
voorzitter van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies, en Joke 
Harte, hoogleraar effectieve justitiële gedragsinterventies, in discussie over 
de effectiviteit van de Erkenningscommissie zelf. Zij bespreken hoe 
wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan meer effectieve 
interventies en bediscussiëren of de Erkenningscommissie inderdaad een 
stimulans is of ook een obstakel kan zijn voor het verkrijgen van meer 
justitiële interventies waarvan de werkzaamheid empirisch onderbouwd is. 

 

Biografieën  

Prof. dr. Joke Harte is hoogleraar Evaluatie Juridische Gedragsinterventies 
bij de sectie Criminologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit. Zij werkte als onderzoeker in verschillende forensische 
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psychiatrische klinieken. Zij doet onder meer onderzoek naar de relatie 
tussen psychiatrische stoornissen en delinquentie en de strafrechtelijke 
reactie op delicten die mede het gevolg zijn van psychiatrische 
problematiek. 

 

Prof. dr. Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-
Jonker Instituut alsmede deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht bij 
FSW VU. Boutellier is tevens lid van de Raad van Advies van de 
Politieacademie. Recent publiceerde hij A Criminology of Moral Order 
(2019) bij Bristol University Press en een herziene versie van Het seculiere 
experiment; over westerse waarden in radicale tijden (Boom Den Haag, 
2019).  
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Keynote ‘Criminological Interventions without 
Correctionalism?: Strengths, Deficits and Applied 
Criminology’ - Shadd Maruna 
Vrijdag 21 juni om 15.30 – 16.20u 

 

Biography 

Shadd Maruna is Professor of Criminology at Queen’s University Belfast in 
Northern Ireland. Previously, he was the Dean of the Rutgers School of 
Criminal Justice (USA), and he has been a lecturer at the University of 
Cambridge and the University of Manchester. His research focuses on 
desistance from crime and implications for prisoner reintegration. He is the 
author or editor of seven books, including, Rehabilitation: Beyond the Risk 
Paradigm (with Tony Ward), Fifty Key Thinkers in Criminology (with Keith 
Hayward and Jayne Mooney), most recently, The Oxford Handbook of 
Criminology (with Alison Liebling and Lesley McAra). His book Making Good: 
How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives was named the 
Outstanding Contribution to Criminology in 2001. He also received the 
inaugural Research Medal from the Howard League for Penal Reform for his 
research’s impact on real world practice in the criminal justice system. He 
has been involved in several Learning Together partnerships between 
prisons and universities, and is an advisor to organisations like User Voice 
and UNLOCK that advocate on behalf of former prisoners’ rights. 
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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 aan een tafel 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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Genomineerden NVC-scriptieprijs 2018-2019 
In alfabetische volgorde zijn de genomineerden voor de NVC-scriptieprijs 
2018/2019: 

Richard Alexander, Universiteit Utrecht 
The eagles of Mancunia: An ethnographic study of Albanian cocaine 
retailers in Manchester  
Begeleider: D. Zaitch 

Jérôme Bergem, Maastricht University 
Volkswagen dieselgate: A case study in state-corporate crime.  
A criminological analysis of the diesel scandal  
Begeleider: G. Giardi 

Marleen Gorissen, VU Amsterdam 
Motivaties voor online disclosure door slachtoffers van seksueel misbruik 
en seksueel grensoverschrijdend gedrag  
Begeleider: C. van den Berg 

Bram de Heide, Rechtenfaculteit Universiteit Leiden 
Adolescent risk assessment, the varying predictive validity of the SAPROF-
YV within a sample of juvenile offenders  
Begeleider: J. Reef 

Helmer van Mal, Faculteit Governance and Global Affairs van 
Universiteit Leiden 
The stairway to prison. Discretionary decision-making of criminal justice 
actors and the steps of the Dutch criminal justice system 
Begeleider: M. Liem 

Naomi van der Valk, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Where gold speaks every tongue is silent. The legal - illegal and informal 
interface in the Peruvian gold supply chain in the period of 2016-2018 
Begeleider: R. van Swaaningen 
 
Op vrijdag presenteren de genomineerden tijdens de lunch in het restaurant 
een poster over hun scriptieonderzoek. Loop vooral even langs!  
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GREEN CULTURAL CRIMINOLOGY: BEASTY BUSINESS 
Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Daan van Uhm 

 

Bad boys gone good: Late-modern tale of Facebook, animal abuse, 
digilantes and career criminals  
Elena Krsmanovic  
Context and objectives Cyberspace and digital communication have proved to be 
an attractive field for contemporary criminologists, who have mainly focused on 
identifying emerging forms of cyber-criminality and effective ways of fighting it. 
Yet, qualitative investigations on digital vigilantism and cultural dynamics of online 
communities remain among the neglected areas of inquiry. In addition to that, this 
area of criminological attention has largely imposed a crude division between the 
realms of online and offline crimes. This paper breaks from that tradition in an 
attempt to explore the use of social media in vigilante activities of Levijatan 
Movement focused on combating animal abuse. 

Methods Relying on the method of content analysis, this study explores an array of 
data sources including footage from Levijatan field missions, video testimonies of 
movement leaders, comment sections on their Facebook and Instagram posts, and 
a documentary film on the group. The analysis departs from the tradition of cultural 
criminology and pays particular attention to will-to-representation, feelings and 
style in conjunction with the late modern context of the digital era. 

Results and conclusion The findings are indicative of the indispensable role of close 
online community and strong social media presence in Levijatan’s success, efficacy 
of public shaming as a measure of social control, and overreaching fluidity reflected 
in the merging of online and offline realms of crime fighting, hero/perpetrator 
identities, and, more recently, intersections between vigilante and official law 
enforcement efforts in fighting animal abuse. 
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A criminological reflection on the changing position of animals in 
society and law  
Eva Bernet Kempers  
Context and objectives The debate on how we can improve the protection of 
animals is gaining prominence as the societal concern over animal well-being is 
growing. It has been argued that we are transitioning from a society in which 
animals were merely seen as resources, towards one in which animals are 
considered valuable beings in themselves, that should be treated with respect. This 
transition is reflected in law, as in some jurisdictions, animals are now excluded 
from the legal category of ‘goods’, or even have been granted legal personality, 
encompassing specific rights. The current research aims to shed light on this trend 
and discusses the relevance of the changing position of animals in society and law 
for criminology. 

Method The research employs a legal-comparative method to analyse and 
compare the changes in the legal status of animals in different national 
jurisdictions. Examples will be given from the case studies of, among others, 
Switzerland, Germany and Norway, in which the animal is now recognized as a 
being with inherent value and distinguished from other ‘legal things’ that can be 
held as property. It will be analysed what the implications of these developments 
are for green criminology. 

Conclusion The research concludes that the changing position of the animal in law 
signifies a trend away from legal anthropocentrism and demands greater 
criminological attention. It is time for green criminology to expand its scope beyond 
environmental issues and include the study of the animal as such. This research will 
make a first step in that direction. 

 

Dog fighting in the Netherlands  
Daan van Uhm | Dina Siegel 
Background and goal In recent years there is increasing public attention for dog 
fighting in Europe. 

This presentation focuses on how the phenomenon of dog fighting can be 
explained. It examines the motivations, the criminal networks involved in this 
activity and the related policy implications in the Netherlands. 
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Method The empirical data of qualitative research based on police files, semi-
structured interviews and observations in 2018 will be presented. 

Results and conclusion The following questions will be discussed: Is this criminal 
activity associated with organized crime? Is this a part of criminal life style in which 
the fighting dogs function as status symbols? How transnational is this activity? 
Furthermore, the social world of the organization behind the dog fights and the link 
with upper world activities will be analysed. 
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VIRTUAL REALITY TOEPASSINGEN BINNEN DE CRIMINOLOGIE: VAN 
ONDERZOEKSMETHODE TOT INTERVENTIETOOL 

Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Jean Louis van Gelder 

 

Virtual Reality en Augmented Reality in justitiële context. Een 
verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van virtual 
reality en augmented reality in de justitiële context 
Liza Cornet | Anouk den Besten | Jean-Louis van Gelder 
Achtergrond en doel Virtual reality en augmented reality zijn de afgelopen jaren 
enorm in populariteit gegroeid. De technologieën worden niet langer uitsluitend 
ingezet voor entertainment, ze bieden ook steeds meer mogelijkheden voor 
training, voorlichting en gedragsverandering. 

Methode In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzochten we 
aan de hand van literatuuronderzoek, interviews met ontwikkelaars en gesprekken 
met praktijkdeskundigen de toepassingsmogelijkheden van virtual en augmented 
reality voor de justitiële context. 

Resultaten en conclusie We concluderen dat met name virtual reality - het creëren 
van een virtuele wereld of schijnwerkelijkheid – op dit moment de meeste 
mogelijkheden biedt voor de justitiële context. Denk aan het trainen van dagelijkse 
vaardigheden vanuit de gevangenis of agressieregulatie-training voor daders, maar 
ook het behandelen van angstklachten bij slachtoffers of de mogelijkheden om 
professionals te trainen in het omgaan met stressvolle situaties. Virtual reality kan 
tot baanbrekende vernieuwingen leiden, maar tegelijkertijd is voorzichtigheid 
geboden. De technologie is nog flink in ontwikkeling en brengt op dit moment nog 
diverse beperkingen met zich mee. Onze hoop is dat er de komende jaren niet 
zozeer méér virtual reality toepassingen ontwikkeld worden, maar de technologie 
vooral weloverwogen ingezet gaat worden. 
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Virtual reality om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen 
Anouk van Dijk | Sophie Alsem | Esmée Verhulp | Bram Orobio de Castro 
Achtergrond en doel Virtual reality biedt unieke mogelijkheden voor de vroege 
preventie van ernstige gedragsproblemen. Huidige evidence-based behandelingen 
gericht op kinderen met gedragsproblemen zijn gebaseerd op de cognitieve 
gedragstherapie (Nederlands Jeugdinstituut, 2015). Deze behandelingen bestaan 
uit rollenspellen, werkboeken en psycho-educatie over emotieregulatie. Hoewel 
deze behandelingen gedragsproblemen verminderen, zijn de effecten gering en is 
de generalisatie van geleerde vaardigheden naar buiten de behandelkamer beperkt 
(McCart, Priester, Davies, & Azen, 2006). Virtual reality biedt de mogelijkheid om 
kinderen te laten oefenen binnen een realistische, emotie-opwekkende context. 
Dit zou de generalisatie van geleerde vaardigheden kunnen bevorderen. 

Methode Of virtual reality inderdaad bijdraagt aan een hogere effectiviteit van 
cognitieve gedragstherapie, wordt per september 2019 getoetst in een randomized 
controlled trial bij 200 jongens van 8-12 jaar binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. In samenwerking met CleVR is hiertoe een virtual reality 
omgeving ontwikkeld. Deze bestaat uit een klaslokaal, schoolplein en woonkamer 
waarin kinderen rondlopen, objecten vastpakken en interacteren met virtuele 
anderen. De therapeut kan boosheid-opwekkende situaties levensecht nabootsen 
door via een stemvervormer een virtuele ouder of klasgenoot te spelen. 

Resultaten en conclusie In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van het 
aanstaande onderzoek en worden de eerste ervaringen gedeeld uit pilotonderzoek. 

 

Virtual reality als tool om inbrekers te interviewen 
Iris van Sintemaartensdijk | Jean-Louis van Gelder | Claire Nee 
Achtergrond en doel Inbrekers vragen hoe zij te werk gaan als zij inbreken is 
belangrijk om hen beter te begrijpen. Het verkrijgen van de antwoorden op deze 
taken blijft lastig. In een free recall taak waarin inbrekers via een virtual reality 
simulatie door een huis rondliepen en beschreven welke keuzes zij maken werd de 
bereidheid om te praten over hun vak vergroot. Hoe het komt dat virtual reality 
deze bereidheid vergroot en hoe we virtual reality kunnen gebruiken om (semi) 
gestructureerde interviews af te nemen is nog onbekend. Dit effect begrijpen en 
relateren aan cognitieve processen zoals het activeren van het geheugen door 
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visuele stimuli geeft een beter begrip van de inzet van virtual reality als 
onderzoeksmethode. 

Methode Om dit te testen werden 173 inbrekers via virtual reality blootgesteld aan 
3 wijken om hun keuzeproces voor huizen te simuleren waarna zij geïnterviewd 
werden. Tijdens dit interview zagen zij of clips van hun acties in de wijken of werd 
alleen het interview afgenomen. Zij werden gevraagd over werd hun keuzes als 
inbrekers, expertise, aantrekkende en afschrikwekkende factoren en hun mening 
over de virtuele wereld. 

Resultaten en conclusie Participanten lijken meer bereid om hun verhalen te delen 
door de virtuele wereld. Verschillende factoren zoals de opzet van het onderzoek 
en persoonlijke factoren lijken hier op van invloed te zijn. Dit onderzoek zet een 
verdere stap in begrijpen hoe virtual reality als onderzoeksmethode weloverwogen 
ingezet kan worden. 

 

FutureU project update: Verlagen van criminaliteit met virtual reality 
Jean-Louis van Gelder | Liza Cornet 
Achtergrond en doel In deze presentatie wordt een update gegeven van het 
FutureU project, een grootschalig onderzoeksproject van de Universiteit Twente. 
Het doel van FutureU is om gedragsverandering van criminogene factoren bij 
delinquenten te realiseren door een nieuw wetenschappelijk perspectief toe te 
passen middels serious gaming en virtual reality. FutureU richt zich op drie 
eigenschappen en vaardigheden die sterk gerelateerd zijn aan delinquentie: lange-
termijn denken, impulscontrole en empathisch vermogen. 

Methode FutureU maakt gebruik van immersive virtual reality (VR) technologie om 
de toekomstgerichtheid en zelf-controle van delinquenten te verhogen om zo 
criminaliteit en ander probleemgedrag tegen te gaan. In FutureU wordt dit gedaan 
met behulp van een serious gaming aanpak waarmee delinquente jongeren en 
jongvolwassenen, zoals Reclassanten, in contact worden gebracht met virtuele 
versies, “avatars”, van hun oudere zelf. 

Resultaten en conclusie In deze bijdrage wordt een overzicht van het project 
gegeven, worden de laatste resultaten gepresenteerd en wordt vooruit geblikt. 
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DIVISIE ORGANISATIECRIMINALITEIT: METHODOLOGISCHE 
VERNIEUWING IN HET ONDERZOEK NAAR ORGANISATIECRIMINALITEIT  

Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Karin van Wingerde 

 

Wie is hier nou de expert? Methodologische uitdagingen in onderzoek 
binnen organisaties 
Clarissa Meerts 
Achtergrond en doel Onderzoek naar criminaliteit door en binnen organisaties is 
inmiddels een gevestigde subdiscipline van de criminologie geworden. De 
criminologie genereert meer en meer wetenschappelijk kennis ten aanzien van 
organisatie- en witteboordencriminaliteit. Onderzoek naar wat er binnen 
organisaties gebeurt op het gebied van criminaliteit en ander wangedrag, stelt de 
onderzoeker echter voor specifieke methodologische uitdagingen. Het doel van 
deze presentatie is dan ook om, in combinatie met de overige presentaties in deze 
themasessie, inzicht te bieden in het doen van onderzoek naar organisatie- en 
witteboordencriminaliteit en de uitdagingen waar een onderzoeker voor wordt 
gesteld op dit gebied. 

Methode De presentatie is gericht op de methodologische uitdagingen die bestaan 
rondom criminologisch onderzoek binnen organisaties. In dit kader wordt 
gereflecteerd op de (veelal kwalitatieve) methoden die door de auteur zijn ingezet 
in het kader van afgesloten en lopend onderzoek. Het gaat hierbij om 
semigestructureerde interviews onder particuliere onderzoekers, klanten en politie 
en justitie; observaties onder particuliere onderzoekers; case studies van 
(particuliere) onderzoeksdossiers en een kwantitatieve survey onder medewerkers 
van bedrijven. 

Resultaten en conclusies Aan de hand van afgerond en lopend onderzoek wordt 
een aantal dilemma’s die spelen rondom het doen van onderzoek naar organisatie- 
en witteboordencriminaliteit, besproken. Zowel op het gebied van toegang, als op 
het gebied van het uitvoeren van het onderzoek en het rapporteren over de 
onderzoeksresultaten, worden er andere dingen van de onderzoeker gevraagd dan 
in overige context het geval is. Aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes 
wordt ingegaan op deze uitdagingen. 
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Levensloopcriminologie en organisatiecriminaliteit 
Marieke Kluin 
Achtergrond en doel Onderzoek naar de criminele carrières van natuurlijke 
personen heeft belangrijke inzichten opgeleverd in het ontstaan van delinquentie, 
het verloop en de ontwikkeling van crimineel gedrag over de levensloop. Het 
levensloopcriminologisch perspectief is tot nu toe met name toegepast op 
natuurlijke personen en nauwelijks op bedrijven. In deze verkennende studie 
worden daarom longitudinale patronen in de aard en omvang van regelovertreding 
en de daarmee samenhangende kenmerken van chemische bedrijven in Nederland 
onderzocht. 

Methode Het onderzoek baseert zich hierbij op inspectiegegevens van bijna 500 
chemische bedrijven aanwezig in de Gemeenschappelijke Inspectieruimte BRZO 
(Besluit Risico Zware Ongevallen) over een periode van 10 jaar. In deze studie 
gebruiken we group-based trajectory modelling (GBTM) om te bepalen in hoeverre 
er verschillende patronen in regelovertreding door ondernemingen kunnen 
worden onderscheiden in de periode 2006-2017. Door gebruik te maken van 
longitudinale gegevens over de jaarlijkse frequentie van regelovertreding door de 
chemische bedrijven in onze steekproef kan GBTM helpen onderscheid te maken 
tussen clusters van bedrijven die soortgelijke ontwikkelingen laten zien in de 
frequentie waarmee zij regels overtreden gedurende de looptijd van de studie. 

Resultaten en conclusie De overgrote meerderheid van de Nederlandse chemische 
bedrijven overtreedt de regels. Een klein deel van de bedrijven overtreedt zeer 
herhaaldelijk de regels en is verantwoordelijk voor een disproportioneel deel van 
het totaal aantal geregistreerde overtredingen. Daarbij kunnen diverse 
longitudinale patronen worden onderscheiden, die verschillen in zowel de 
frequentie van regelovertreding, als de ontwikkeling hiervan over de tijd. 
Beschikbare branche- en bedrijfskenmerken blijken slechts in beperkte mate 
samen te hangen met de gevonden patronen in regelovertreding. 
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De meerwaarde van experimenten bij onderzoek naar 
organisatiecriminaliteit 
Madelijne Gorsira 
Achtergrond en doel ‘Doet de persoonlijke achtergrond van fraudeurs ertoe?’, en 
‘Kan een bedrijfscultuur corruptie veroorzaken?’. Vragen die al heel lang in de 
studie van organisatiecriminaliteit bestaan, maar waarop het antwoord niet zo 
gemakkelijk te geven is. Experimentele designs kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het beantwoorden van vragen als deze. In de criminologie is dit type 
onderzoek echter een zeldzaamheid. 

Deze presentatie biedt inzicht in hoe experimenten naar organisatiecriminaliteit 
kunnen worden opgezet en welke inzichten ze kunnen bieden. 

Methode en resultaten Deze presentatie bespreekt de opzet en uitkomsten van 
twee (quasi)experimentele studies naar bovenstaande vragen, en licht toe waarom 
het antwoord op beide bovenstaande vragen “ja” is. 

Conclusie Experimenten hebben belangrijke voordelen boven andere 
onderzoeksmethoden. Ze zijn daarom een waardevolle toevoeging aan de 
gereedschapskist van de criminoloog. 

 

Onderzoek naar organisatiecriminaliteit in een tijdperk van governance 
Karin van Wingerde 
Achtergrond Sinds midden jaren ’80 van de vorige eeuw is een ontwikkeling in het 
toezicht op ondernemingen te zien waarin in toenemende andere 
maatschappelijke actoren (mede) verantwoordelijk worden gemaakt voor de 
controle op en de handhaving van wet- en regelgeving. Niet alleen zijn overheden 
verantwoordelijkheden voor toezicht in toenemende mate gaan delegeren, ook zijn 
marktpartijen en het maatschappelijk middenveld de verantwoordelijkheid voor 
toezicht naar zichzelf gaan toetrekken (Shamir, 2010; 2011). Door deze 
verschuiving van verantwoordelijkheden vindt toezicht niet langer alleen door 
overheidsinstellingen plaats, maar ook met en zonder overheidsinstellingen (Börzel 
& Risse, 2010). Voorbeelden hiervan zijn verzekeraars die verplicht zijn om 
onderzoek te doen naar zorgverzekeringsfraude en certificerende instellingen die 
in opdracht van het bedrijfsleven. Deze ontwikkeling heeft niet alleen 
consequenties voor de wijze waarop toezicht en handhaving plaatsvinden, maar 
heeft ook gevolgen voor de wijze waarop naleving kan worden gemeten. Gegevens 
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over die naleving worden namelijk niet alleen meer verzameld door 
overheidsorganisaties, maar ook door niet-statelijke actoren. 

Doel, resultaten en methoden In deze bijdrage wordt op basis van een drietal case 
studies onderzocht wat deze ontwikkelingen betekenen voor het in kaart brengen 
van naleving door onder toezicht gestelde bedrijven en instellingen door 
toezichthouders en onderzoekers. Ook wordt onderzocht welke kansen en 
dilemma’s dit meebrengt voor toekomstig onderzoek naar organisatiecriminaliteit. 
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DETENTIE 
Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Jochem Jansen 

 

Bezoek als interventie? De relatie tussen bezoek en wangedrag in 
detentie 
Maria Berghuis | Paul Nieuwbeerta | Hanneke Palmen 
Achtergrond en doel Criminologen veronderstellen dat bezoek tijdens detentie 
invloed kan hebben op wangedrag. Enerzijds kan het ontvangen van bezoek de 
zogenaamde pains of imprisonment (zoals verlies van contacten) verminderen 
waardoor gedetineerden minder wangedrag zouden vertonen. Anderzijds kunnen 
gedetineerden juist door bezoek geconfronteerd worden met hun gemis en 
geëmotioneerd raken van wat er tijdens of na bezoek gebeurt, waardoor de kans 
op wangedrag hoger wordt. Empirische studies naar de relatie tussen bezoek en 
wangedrag laten over het algemeen een wisselend beeld zien: sommige studies 
vinden geen relatie, andere vinden een positieve relatie en andere vinden zelfs een 
negatieve relatie. In de huidige studie wordt onderzocht in hoeverre er sprake is 
van een relatie tussen de frequentie van bezoek en wangedrag in Nederlandse 
gevangenissen. 

Methode Met gegevens van de Life in Custody (LIC) studie zal worden onderzocht 
in hoeverre de frequentie van bezoek geassocieerd kan worden met wangedrag 
(N=4.583). Hierbij wordt zowel officiële rapporten als zelfrapportage van 
wangedrag onderzocht. In deze analyses zullen relevante aspecten van bezoek 
(bijv. het type bezoeker) en wangedrag (bijv. type wangedrag) bekeken worden. 

Resultaten en conclusie De eerste voorlopige resultaten wijzen uit dat er een 
positieve relatie is tussen het ontvangen van bezoek en gerapporteerd wangedrag. 
In andere woorden, gedetineerden die bezoek ontvangen, rapporteren meer 
wangedrag dan gedetineerden die geen bezoek ontvangen. De frequentie 
van bezoek is niet significant gerelateerd aan wangedrag. Als echter het type 
bezoeker en het type wangedrag wordt onderzocht, blijkt de relatie tussen bezoek 
en wangedrag wat diffuser. De resultaten zullen besproken worden in het licht van 
deze belangrijke aspecten van bezoek en wangedrag. Relevante aanbevelingen 
voor praktijk, beleid en vervolgonderzoek worden besproken. 
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Waarom is er zoveel criminaliteit in gevangenissen? Lessen van een 
regimeverandering 
Ben Vollaard | Marike Knoef 
Achtergrond en doel De criminaliteit binnen gevangenissen ligt bijzonder veel 
hoger dan buiten gevangenissen. In hoeverre is dit het resultaat van een selectie-
effect (gedetineerden hebben wellicht sterkere criminele neigingen) dan wel het 
resultaat van de omgeving waarin gedetineerden zich bevinden? Op deze vraag 
gaan wij in dit onderzoek in. We richten ons hierbij op agressief gedrag, 
een belangrijk onderdeel van de criminaliteit in gevangenissen. 

Methode We wijzen 1,029 gedetineerden willekeurig toe aan of het standaard 
detentieregime of een alternatief regime met meer autonomie voor gedetineerden 
en meer mogelijkheden om contact te houden met mensen buiten de inrichting, 
twee factoren waarvan bekend is dat ze agressief gedrag kunnen verlagen. Dit doen 
we binnen één PI, met twee identieke vleugels: in één vleugel geldt het 
standaardregime, in de andere vleugel het alternatieve regime. We meten agressief 
gedrag van gedetineerden zowel op basis van door het personeel geregistreerde 
incidenten als met enquêtes onder personeel en gedetineerden. 

Resultaten en conclusie De regimeverandering resulteert in een reductie van meer 
dan 60 procent in het aantal incidenten van agressief gedrag van gedetineerden. 
Het effect kan ook groter of kleiner zijn, gegeven onze gegevens en 
veronderstellingen. Deze bevinding wordt bevestigd door soortgelijke sterke 
veranderingen in maatstaven van agressief gedrag op basis van enquêtes. Het 
onderzoek laat dus zien dat criminaliteit binnen gevangenissen voor een belangrijk 
deel het resultaat kan zijn van hoe het er in de inrichting aan toegaat. 

 

Re-integratie ex-gedetineerden en recidive 
Suzan Verweij 
Achtergrond en doel In Nederland wordt al tijdens detentie gewerkt aan de re-
integratie van gedetineerden. Onderdeel van het re-integratiebeleid is het werken 
aan vijf basisvoorwaarden: een geldig identiteitsbewijs, werk en inkomen, 
huisvesting, schulden en zorg. Door te werken aan problematiek op deze 
basisvoorwaarden wordt getracht te voorkomen dat ex-gedetineerden terug vallen 
in hun oude, criminele gedrag. In het huidige onderzoek werd nagegaan of er ook 
empirisch bewijs te vinden is voor de werking van het re-integratiebeleid. 
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Methode De onderzoeksgroep bestaat uit ex-gedetineerden die langer dan twee 
weken hebben vastgezeten en die in de tweede helft van 2013 of 2014 zijn 
uitgestroomd naar een Nederlandse gemeente (N= 23.495). Gegevens over de 
problematiek op de basisvoorwaarden zijn afkomstig uit verschillende 
registratiesystemen. Recidive wordt gedefinieerd als het opnieuw plegen van een 
strafbaar feit dat leidt tot een nieuwe veroordeling door de rechter of afdoening 
door het OM. 

Resultaten en conclusie De problematiek op bijna alle vijf de basisvoorwaarden 
voor detentie (met uitzondering van schulden) hangt samen met een grotere kans 
op recidive. De samenhang tussen werk of het volgen van een opleiding en recidive 
is het sterkst. In vervolgonderzoek kijken we verder naar het verband tussen werk 
en inkomen na detentie en criminaliteit. Daarbij zijn we met name geïnteresseerd 
in twee vragen: 1)  heeft het ontvangen van een uitkering net zoals werk een 
verlagend effect op criminaliteit? en 2) heeft werk ook een criminaliteit verlagend 
effect voor  ex-gedetineerden met een uitgebreid strafrechtelijk verleden? 

 

Een gebrek aan aandacht voor normscores van neurocognitieve testen 
binnen de strafrechtketen; een toepassing op de ‘d2’ aandacht- en 
concentratietest 
Jochem Jansen 
Achtergrond en doel Recent onderzoek laat zien dat informatie over 
neurocognitieve functies van justitiabelen relevant zijn binnen de strafrechtketen, 
maar eveneens dat het gebruik van deze informatie wordt beperkt door meerdere 
factoren, zoals onder andere het ontbreken van geschikte normscores voor 
neuropsychologische testen. Dit artikel laat voor een van deze 
neuropsychologische testen – gericht op aandacht en concentratie - zien dat 
beschikbare normscores niet geschikt zijn voor de gedetineerdenpopulatie, en doet 
daarbij een voorstel voor een aangepaste normering van deze test voor deze 
populatie.  

Methode Deze aangepaste normering is gebaseerd op data van 272 gedetineerden 
en bepaald aan de hand van een op regressie gebaseerde normeringsprocedure.  
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Resultaten en conclusie Tijdens de presentatie wordt uitgelegd hoe de normscores 
tot stand gekomen zijn, en wordt tevens geïllustreerd hoe de ruwe scores 
(automatisch) kunnen worden herberekend. De normscores worden – na publicatie 
van het bijbehorende artikel - vrij beschikbaar gesteld. 
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SLACHTOFFERSCHAP 
Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Maarten Kunst 

 

Een experimentele vignetstudie naar het effect van victim blaming op 
toekenning van schadevergoeding aan mishandelde LHBT-ers  
Shivane Frauenfelder | Tessa Huizing | Maarten Kunst 
Achtergrond en doel Lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT-ers) 
worden nog lang niet door iedereen geaccepteerd. Dit blijkt onder andere uit het 
feit dat LHBT-ers regelmatig mishandeld worden vanwege hun seksuele identiteit. 
De geringe acceptatie van LHBT-ers blijkt daarnaast uit de reacties van burgers die 
met dergelijke mishandelingen worden geconfronteerd. Eerder onderzoek heeft 
bijvoorbeeld uitgewezen dat mishandelde LHBT-ers een groter risico lopen op 
secundaire victim blaming dan mishandelde heteroseksuelen, waaronder het 
toekennen van schadevergoeding. Veel onderzoeken beweren dat victim blaming 
relevant is voor LHBT-ers en andere slachtoffers in hun toegang tot 
schadevergoeding, maar tot op heden is deze claim nooit empirisch getest. Het doel 
van deze studie is om deze leemte in de literatuur aan te pakken. 

Methode Aan een groep studenten (N = 252) is een vignet voorgelegd over een 
LHBT-er die wegens zijn of haar seksuele identiteit ernstig werd mishandeld en 
daarvoor schadevergoeding vroeg bij een speciaal voor LHBT-geweld ingesteld 
fonds. De respondenten werd gevraagd in hoeverre zij dachten dat de 
mishandeling daadwerkelijk had plaatsgevonden, in hoeverre zij van mening waren 
dat het slachtoffer zelf schuld had gehad aan de mishandeling en in hoeverre het 
slachtoffer volgens hen recht had op schadevergoeding. De verkregen data werden 
verwerkt en geanalyseerd middels SPSS. 

Resultaten en conclusie Victim blaming hing niet samen met de mate waarin het 
slachtoffer volgens de respondenten recht hadden op schadevergoeding. Dit 
suggereert dat, anders dan in de literatuur vaak beweerd wordt, victim blaming in 
juridische procedures niet per sé nadelig hoeft uit te pakken voor LHBT-ers die 
vanwege hun seksuele identiteit worden mishandeld. 
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Agressie tegen hulpverleners: de rol van psychologische kenmerken van 
de hulpverlener 
Lisa van Reemst 
Achtergrond en doel Ambulance-, brandweer- en politiemedewerkers, maken 
relatief veel agressie mee op het werk. Dat is deels te verklaren door kenmerken 
die voor alle hulpverleners gelijk zijn. Er zijn echter ook verschillen in de frequentie 
dat medewerkers agressie meemaken, ook binnen een en dezelfde beroepsgroep. 
Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Afgeleid van slachtoffertheorieën, zoals de 
victim precipitation theorie, is het doel van deze studie om na te gaan in hoeverre 
psychologische kenmerken, zoals hun dominantie en negatieve emoties, 
samenhangen met agressie-ervaringen. 

Methode Als deel van promotieonderzoek naar agressie-ervaringen op het werk, 
zijn gedurende drie meetmomenten vragenlijsten afgenomen onder hulpverleners 
(N meting1 = 1200; N meting3 = 434). De vragenlijsten bevatten vragen over 
agressie-ervaringen in de laatste zes maanden, psychologische kenmerken zoals 
dominantie en negatief affect, en het situationele risico om agressie te ervaren. 
Data zijn geanalyseerd door middel van longitudinale modellen (waaronder cross 
lagged) in Mplus. 

Resultaten en conclusie Aangezien er aanzienlijke verschillen bestaan in agressie-
ervaringen tussen beroepsgroepen, worden deze apart geanalyseerd. De 
afzonderlijke modellen geven ook verschillende resultaten, waarbij verschillen in 
agressie-ervaringen het beste worden verklaard onder politiemensen en het 
slechts onder brandweermedewerkers. In hoeverre en hoe psychologische 
kenmerken samenhangen met het meemaken van agressie verschilt dus tussen 
beroepsgroepen. Deze samenhangen worden tijdens de presentatie besproken. 

 

Een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven: Een studie 
naar het effect van informatie van psychologen en psychiaters op 
toekenning van uitkering 
Maarten Kunst | Sigrid van Wingerden | Mara Huibers 
Achtergrond en doel Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven die een 
tegemoetkoming in de door hen geleden schade wensen te ontvangen van het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven dienen het misdrijf waarvan zij het slachtoffer zijn 
geworden aannemelijk te maken. Volgens de beleidsbundel van het schadefonds 
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kan informatie die afkomstig is van een psycholoog of psychiater een aanvraag tot 
tegemoetkoming ondersteunen, maar is dergelijke informatie op zichzelf 
onvoldoende voor toekenning van een tegemoetkoming. Op een geaggregeerd 
niveau zou daarom geen samenhang mogen bestaan tussen de aanwezigheid van 
informatie van psychologen of psychiaters en toekenning van een 
tegemoetkoming. Op basis van Bounded Rationality Theory en eerder onderzoek, 
kan echter worden verondersteld dat dit wel het geval is. Deze studie had tot doel 
deze veronderstelling te toetsen. 

Methode Uit alle aanvragen die tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 bij het schadefonds 
zijn ingediend werd at random een steekproef van 350 aanvragen getrokken. Van 
al deze aanvragen werden de digitale dossiers aan de hand van een 
gestandaardiseerd formulier beoordeeld en gescoord. De scores werden 
vervolgens in een SPSS-bestand verwerkt. Ten slotte werd door middel van een 
logistisch regressiemodel getoetst of informatie van psychologen of psychiaters 
samenhing met toekenning van een tegemoetkoming. 

Resultaten en conclusie De resultaten bevestigen de veronderstelling dat 
informatie die afkomstig is van een psycholoog of psychiater samenhangt met 
toekenning van een tegemoetkoming door het schadefonds en suggereren dat het 
schadefonds bij de beoordeling van aanvragen meer gewicht toekent aan dergelijke 
informatie dan zij op grond van haar eigen beleid zou mogen doen. 
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EFFECTEN VAN JUSTITIËLE INTERVENTIES  
Donderdag 9:30-11:00 
Voorzitter: Hilde Wermink 

 

Meten van recidive: de eerste stap naar Evidence Based Medicine in de 
forensische zorg 
Lobke Keune 
Achtergrond en doel  

De positionering van de forensische zorg (FZ) tussen de algemene geestelijke 
gezondheidszorg en justitie heeft ertoe geleid dat FZ gekenmerkt wordt door 
tegenstrijdige belangen (individueel vs algemeen) en doelen (symptoomreductie vs 
recidive-reductie), wat de ontwikkeling van evidence based medicine (EBM) in FZ 
heeft gestagneerd. Om een meer evidence based manier van werken in de FZ te 
introduceren, wordt de Hoeven Outcome Monitor (HOM) ontwikkeld in de Van der 
Hoeven Kliniek (VdHK), een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). De HOM is een 
recidivemonitor die conform EBM-richtlijnen is ingedeeld in een 
evaluatiefase, etiologiefase en implementatiefase. 

Methode Met de afronding van de evaluatiefase, is de algemene, ernstige, zeer 
ernstige, en tbs-waardige recidive tijdens, na en totaal van ex-tbs-gestelden die in 
de periode van 1999-2008 uit de VdHK zijn uitgestroomd (N=164), in kaart 
gebracht. Recidive data zijn opgevraagd bij de Justitiële Informatiedienst, en 
berekend op basis van de survival analyse, prevalentie en incidentie. Resultaten en  

Conclusie De gemiddelde follow-up tijd was 116.2 maanden. De resultaten geven 
(1) een algemeen vergelijkend beeld van de recidivecijfers van de VdHK met de 
landelijke recidivecijfers van alle FPC’s en ex-gedetineerden in Nederland, (2) een 
volledig overzicht van recidive tijdens en na behandeling in de VdHK, en (3) een 
individueel overzicht van de tbs-waardige recidives tijdens en na behandeling in de 
VdHK. Met de afronding van de evaluatiefase, wordt een vernieuwende en 
verbeterde recidivemeting tijdens en na de behandeling gepresenteerd, dat als 
basis kan dienen voor de ontwikkeling van EBM in FZ. 
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Effectieve inzet op risicojongeren ter voorkoming van delinquent gedrag 
door middel van sport 
Bart Hartog 
Achtergrond en doel Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is een preventieve 
gedragsinterventie, ontwikkeld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met 
als doel om jongeren uit een achterstandsituatie te behoeden om af te glijden in 
de criminaliteit. Deze interventie is onderdeel van de aanpak van High Impact 
Crimes, delicten met hoge impact op slachtoffers zoals een overval of 
woninginbraak. Deze aanpak kenmerkt zich door een gevarieerde inzet van 
preventieve én repressieve maatregelen. 

Praktijk Het geloof in sport als middel om jongeren uit hun sociaal en economisch 
isolement te halen opende deuren, waardoor inmiddels duizenden jongeren 
hebben kunnen deelnemen aan AJB. Geselecteerde jongeren uit het 
praktijkonderwijs nemen minimaal een jaar deel aan een teamsport bij een 
vereniging onder begeleiding van professionele trainers die fungeren als rolmodel. 
Werkzame elementen waarop de interventie is gestoeld zijn de inzet van trainers 
als positieve rolmodellen, vrijetijdsbesteding in groepsverband, duidelijke 
afspraken over gedrag en individuele begeleiding. AJB is in 19 gemeenten actief. 

Conclusie AJB is door de erkenningscommissie justitiële interventies van het NJI 
beoordeeld als effectief volgens eerste aanwijzingen. Uit studies van de Universiteit 
van Amsterdam blijkt dat AJB een positieve gedragsverandering realiseert bij 
deelnemers in vergelijking met een controlegroep. Tevens blijkt dat deelnemers 
aan AJB tot 16 maanden na de start van de interventie tot twee keer minder in 
contact komen met de politie dan jongeren uit een controlegroep en tot drie keer 
minder worden veroordeeld voor een misdrijf. 
 

Strafrechtelijke recidive na forensische zorg 
Klaus Drieschner 
Achtergrond en doel De Nederlandse forensische zorg (FZ), dat wil zeggen 
geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en gehandicaptenzorg onder een 
strafrechtelijke titel, heeft in de afgelopen decennia een extreme groei 
doorgemaakt. Eind jaren 80 van de vorige eeuw betrof de uitstroom uit de FZ nog 
minder dan honderd tbs-gestelden per jaar, nu gaat het om meerdere duizend 
personen die FZ in open en gesloten zorgsettingen of tijdens een vrijheidsstraf 
hebben ontvangen. Ondanks het primaire doel van de FZ het voorkomen van 
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recidivedelicten is, werd tot voor kort alleen recidive na de maatregelen tbs en ISD 
onderzocht. Dit onderzoek levert voor het eerst recidivecijfers voor de gehele FZ. 

Methode De onderzoeksgroep (N=9.168) is samengesteld op basis van 
zorgindicatie- en facturatiedata voor de FZ en bevat ongeveer 80% van de 
uitstroom uit de FZ in 2013 en 2014. Informatie over recidive werd ontleend aan 
het Justitieel Documentatie Systeem. Met survivalanalyse en Cox regressie zijn, per 
strafrechtelijke titel waaronder de FZ werd verleend, het percentage recidivisten, 
het aantal recidivestrafzaken en kenmerken die samenhangen met recidive 
berekend. 

Resultaten en conclusie Twee derde van de uitstroom uit de FZ komt voor rekening 
van FZ op basis van een bijzondere voorwaarde of aanwijzing. Een tweede grote 
uitstroomgroep betreft FZ tijdens een vrijheidsstraf. Slechts enkele procenten van 
de FZ-uitstroom betreffen de maatregelen tbs en ISD, die wel de laagste 
respectievelijk de hoogste percentages recidivisten van alle FZ-titels kennen. 
Evenals bij andere dadercategorieën hangt recidive samen met demografische 
kenmerken en het strafrechtelijk verleden. 

 

Werkstraf of gevangenisstraf: wat werkt het beste? Een quasi-
experimenteel onderzoek naar recidive 
Hilde Wermink | Arjan Blokland | Nikolaj Tollenaar | Pauline Schuyt | Ben 
van Velthoven | Jim Been 
Achtergrond en doel Sinds de 20e eeuw zijn werkstraffen geïntroduceerd in de 
meeste Westerse landen om de druk op het gevangeniswezen te verlichten en 
recidive terug te dringen. Het doel van deze studie is te onderzoeken wat het effect 
is van werkstraffen ten opzichte van korte gevangenisstraffen op recidive. 

Methode We maken gebruik van longitudinale, justitiële gegevens van alle daders 
die zijn veroordeeld in 2012 om recidive na straffen te vergelijken (N = 72.413). Om 
rekening te houden met selectie-effecten die gevangenisgestraften op voorhand 
meer criminogeen maken dan werkgestraften maken we gebruik van instrumentele 
variabele analyse. Deze methode maakt gebruik van de variatie tussen rechters in 
de door hen opgelegde straffen om een betrouwbare schatting van het effect van 
de straf te geven en is niet eerder toegepast in Nederlands strafonderzoek. 
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Resultaten en conclusie Een eerste analyse lijkt aan te tonen dat recidive na 
werkstraffen en korte gevangenisstraffen verschilt na rekening te hebben 
gehouden met geobserveerde en ongeobserveerde factoren. We reflecteren op 
deze verschillen en bespreken de implicaties van de gevonden resultaten door te 
reflecteren op strafdoelen en beleidsmaatregelen. 
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EEN DECENNIUM AAN DE VU: DE CRIMINOLOGIE VAN 
INTERNATIONALE MISDRIJVEN 

Donderdag 11:20-12:50 
Voorzitter: Maartje Weerdesteijn 

 

Burgerparticipatie op wereldniveau? Een exploratief onderzoek naar de 
rol van informele actoren in de (digitale) opsporing van internationale 
misdrijven 
Isabella Regan 
Achtergrond en doel De wereldwijde toename in het gebruik van internet, sociale 
media en smartphones zorgt voor een overvloed aan digitale documentatie van 
internationale misdrijven. Daarmee lijkt een nieuwe vorm van burgerparticipatie in 
de opsporing van dit type misdrijven op te komen. Groepen burgers houden zich 
namelijk steeds meer bezig met het analyseren van digitale open-source 
intelligence (OSINT), zoals sociale media platforms en satellietbeelden, om 
internationale misdrijven onder de aandacht te brengen. 

Dit exploratief onderzoek heeft als doel in kaart te brengen wat bekend is over deze 
informele actoren die zich bezighouden met (digitale) opsporing van internationale 
misdrijven. 

Methode De gebruikte methode is een literatuuronderzoek. Ten eerste is 
geanalyseerd wat bekend is in (internationale) strafrechtelijke literatuur over de rol 
van deze actoren in de opsporing van internationale misdrijven. Ten tweede is 
onderzocht wat in de literatuur bekend is over burgerparticipatie in de opsporing 
en in hoeverre dit toepasbaar is op de opsporing van internationale misdrijven door 
deze actoren. 

Resultaten en conclusie Uit de analyse blijkt dat er een gat in de criminologische 
literatuur bestaat over de rol van informele actoren in de (digitale) opsporing van 
internationale misdrijven. Waar juristen hebben onderzocht in hoeverre (digitaal) 
bewijs verzameld door deze actoren bruikbaar is in internationale strafzaken, is 
vanuit een criminologisch-perspectief weinig bekend over de actoren zelf. 
Daarnaast richt onderzoek naar burgerparticipatie in de opsporing zich 
voornamelijk op ‘normale’ typen criminaliteit en niet op internationale misdrijven. 
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Het is daarom belangrijk dat vervolgonderzoek dieper in gaat op deze informele 
actoren in de (digitale) opsporing van internationale misdrijven. 

 

Panacee of schrikbeeld? Social media- en gegevensdrageronderzoek in 
asielprocedures 
Maarten Bolhuis 
Achtergrond en doel Social media en mobiele gegevensdragers (zoals 
smartphones) zijn inmiddels onmisbare hulpmiddelen voor asielmigranten. Sinds 
de verhoogde asielinstroom in Europa vanaf 2015 analyseren 
immigratieautoriteiten, in het kader van het screenen van asielmigranten, in 
toenemende mate de content op deze media; voor het vaststellen van de identiteit 
of vluchtroute, maar ook voor het zoeken naar indicaties van betrokkenheid bij 
internationale misdrijven of terrorisme. 

Deze nieuwe onderzoeksmethoden werden hoopvol ontvangen als wondermiddel 
in de besluitvorming in asielzaken waar identiteitsdocumenten vaak ontbreken en 
asielzoekers weinig verklaren over hun achtergrond. Maar hoe worden deze 
methoden eigenlijk ingezet, en wat levert het op? Het toenemende gebruik leidt 
ook tot allerlei morele en juridische vragen. Bijvoorbeeld, in hoeverre maken deze 
onderzoeksmethoden inbreuk op de privacy en wat gebeurt er met al die 
verzamelde data? 

Methode Het onderliggende onderzoek is uitgevoerd in 2018 in opdracht van de 
Noorse immigratiedienst en bestond uit een combinatie van analyse van literatuur 
en beleidsdocumenten en interviews met 43 respondenten (bij 
immigratiediensten, vreemdelingenpolitie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten) in 
vijf landen die met een verhoogde asielinstroom te maken hadden: België, 
Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. 

Resultaten en conclusie In welke mate en voor welke doelen deze nieuwe 
methoden worden ingezet verschilt sterk tussen de vijf landen. Dat geldt ook voor 
de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt en de mate waarin het als nuttig wordt 
gezien. Ook wordt zeer verschillend aangekeken tegen de veiligheid en inbreuk op 
de privacy van deze methoden. Vooralsnog ontbreekt het aan een feitelijke 
grondslag voor discussies over nut en noodzaak; evaluaties van de effectiviteit van 
deze methoden zijn tot nu non-existent. 
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Levensloopcriminologie en internationale misdrijven: Een analyse van 
Pol Pot  
Myra de Vries | Maartje Weerdesteijn 
Achtergrond en doel Hoewel binnen de internationale criminologie het belang van 
leiders in de totstandkoming van internationale misdrijven wordt benadrukt, is er 
toch voornamelijk aandacht besteed aan de daders die eigenhandig moorden en 
martelen. Verschillende criminologische theorieën zijn bruikbaar gebleken bij het 
analyseren van deze daders maar er is nog weinig bekend over de mate van 
toepasbaarheid van deze theorieën op de hoogste leiders.  

Methode Dit artikel analyseert de mate waarin de levenslooptheorie van Sampson 
en Laub gebruikt kan worden voor een analyse van Pol Pot, de leider van de Khmer 
Rouge in Cambodia. De keerpunten in zijn leven zijn geanalyseerd aan de hand van 
historische literatuur over Pol Pot’s leven en zijn regime. Hoewel het een bijzonder 
gesloten regime betrof, is het leven van Pol Pot en zijn regime zorgvuldig in kaart 
gebracht door historici. Op basis van biografische informatie zijn Pol Pot's jeugd, 
studietijd, huwelijk, loopbaan, en zijn militaire service geanalyseerd als potentiële 
keerpunten.  

Resultaten en conclusie Een ongewone jeugd, de invloed van leeftijdsgenoten 
tijdens zijn studie in Parijs en zijn huwelijk met een vrouw die zijn revolutionaire 
ideale ondersteunden, vormden negatieve keerpunten in zijn leven die zijn eigen 
radicale ideeën beïnvloedde en versterkten. 

 

75 jaar empirisch onderzoek naar WOII daders 
Jantien Stuifbergen | Catherina Klop | Leonie van Breeschoten 
Achtergrond en doel Onderzoek naar daders van de Tweede Wereldoorlog is talrijk 
direct na afloop van de oorlog werd hiermee aangevangen, wat heeft geleid tot een 
enorme hoeveelheid publicaties, waarbij steeds een verklaring werd gezocht voor 
het handelen daders. Met een breed scala aan onderzoeksmethoden werd ieders 
rol geanalyseerd en is gezocht naar verklaringen voor de gepleegde gruwelijkheden 
tijdens de oorlog. In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen binnen het empirische onderzoek naar de motivaties en 
kenmerken van daders van WOII. Het doel van deze literatuurstudie is om te 
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analyseren wat de stand van zaken is op het gebied van empirisch onderzoek naar 
de daders van de Tweede Wereldoorlog en om te laten zien hoe een verschuiving 
over het denken over daders heeft plaatsgevonden. 

Methode Voor deze studie is een integrale beoordeling van artikelen/studies naar 
WOII daders uitgevoerd, geleid door de methodologie van Whittemore en Knafl 
(2005). Daarnaast is een meer systematische zoekactie uitgevoerd op Web of 
Knowledge, Google Scholar en ScienceDirect, waarbij de gemeenschappelijke 
noemer voor het opnemen van studies in dit literatuuroverzicht is in de ruimste zin 
van het woord ‘deviantie’ of ‘afwijkende levensstijl’ van de daders was. 

Resultaten en conclusie Er is een duidelijke verschuiving over het denken over 
daders te zien op basis van empirisch onderzoek na de oorlog. Waar het discours 
vlak na de oorlog met name beheerst werd door medici en psychiaters, zien we in 
latere studies veel meer verklaringen vanuit psychologisch/sociologisch 
perspectief. 
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DIVISIE CULTURELE CRIMINOLOGIE: ROKEN, VECHTEN, BLUFFEN 
Donderdag 11:20-12:50 
Voorzitter: Brenda Oude Breuil 

 

De illegale handel in tabak in Europa: A Cultural Affair? 
Brenda Oude Breuil | Dina Siegel | Daan van Uhm 
Achtergrond en doel Deze bijdrage is geënt op een internationaal, empirisch 
onderzoek naar de illegale handel in tabak in zes landen: Nederland, België, 
Duitsland, Italië, Polen en Letland. Het doel was inzicht te krijgen in de 
verschijningsvormen, criminele groepen, modus operandi, internationale 
samenwerking, sociale en culturele inbedding van deze handel in de betreffende 
landen. 

Methode Er werd een combinatie van verschillende vormen van etnografisch 
onderzoek toegepast, zoals multi-sited, patchwork, virtual, instant en ghost-
ethnography. De onderzoeksgroep bestond uit respondenten van verschillende 
(overheids)autoriteiten (zoals politie, belastingdienst, bijzondere 
opsporingsdiensten en douane), actoren in de strafrechtspleging (advocaten, 
OvJ's), tabaksproducenten, NGO's en overige direct betrokkenen (zoals 
straatverkopers en verdachte van illegale tabakshandel). 

Resultaten en conclusie Hoewel de illegale handel in tabak een evident 
transnationaal fenomeen is, en de commodity chain (van productie tot distributie) 
zich niet nationaal laat duiden, is er wel degelijk ook sprake van sociale en culturele 
inbedding. Dit is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de illegale straatverkoop, die, 
hoewel zij internationaal vergelijkbare kanten heeft, ook een duidelijke culturele 
component heeft. Hoewel illegale tabakshandel zich dus niet laat remmen door 
nationale en culturele grenzen, is het wel degelijk zinvol 'cultuur' mee te nemen als 
frame waarbinnen of van waaruit dit internationale fenomeen lokaal betekenis 
krijgt.  
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"Rebetes: The archetypal bad boys?" 
Vassilis Gerasopoulos 
Background With a long and socio-politically loaded history (since the late 19th 
century), rebetiko or rembetiko - music has been a cultural landmark for modern 
Greece.  Studied primarily from ethnomusicologists, anthropologists or historians, 
the relevant literature is still lacking an analysis on rebetika as a site for the 
negotiation of gender roles, norms and identities from a cultural criminological 
point of view. Until the 1920s, the rebetes were the stereotypical bad boys (the so-
called manges). They embodied the archetype of jobless, ultra-masculine, heavy-
drinking, drug-taking societal pariah.  In 1922, the arrival of ‘Anatolian’ Greek 
refugees from Minor Asia to Greece signified a new era for rebetika culture. The 
new crowd of rebetes were not identifying with the manges of Athens and Piraeus. 
At the same time, women started entering the ranks of rebetiko, not only as the 
subjects of songs (where they fell under simplistic categorizations and 
characterizations – portrayed either as innocent girls, grieving mothers or 
conniving females) but as singers themselves. 

Method This contribution aims to explore the nuances of gender constructions and 
relationships within the rebetiko culture from multiple viewpoints. 

Results Firstly, as a sign of resistance against the westernizing/modernizing political 
climate in Greece during the 1920s and 1930s. Secondly, as a site where the 
concepts of manhood, womanhood, sexuality and the body are contested. And, 
thirdly, as a subculture that indicates a, perhaps, unexpected malleability of gender 
identity and acceptable gender and sexuality behaviors. 

 

Kickboksen, een Marokkaanse route naar succes? 
Frank van Gemert 
Achtergrond en doel Loïc Wacquant beschrijft in zijn geruchtmakende boek ‘Body 
& Soul’ uit 2004 de route die zwarte boksers in het getto van Chicago eind jaren ’80 
kiezen om hogerop te komen. Wacquant heeft sympathie en waardering voor de 
zwarte boksers, maar als stijgingskanaal acht hij de sport voor deze groep van 
weinig nut. Boksen kan deze vechters niet een betere positie bezorgen, eerder ziet 
hij boksen als een bezigheid binnen de cocon van de gym die een bevestiging is van 
hun lage positie. 
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Recent kwalitatief onderzoek naar kickboksen in Amsterdam vertoont parallellen 
met dat van Wacquant, want ook hier laat een wetenschapper zich als novice 
onderdompelen in de wereld van een vechtsport, in dit geval kickboksen. Doel van 
deze bijdrage is om te achterhalen of deze vechtsport sociale stijging voor jongens 
met een Marokkaanse achtergrond mogelijk maakt. 

Methode Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op participerende observatie, 
hoofdzakelijk in gyms maar ook op gala's; interviews met vechters en trainers; 
diverse documentatie, uiteenlopend van 13 biografieën van Nederlandse 
kickboksers tot berichten in de media en video's op internet. 

Resultaten In twee gyms in Amsterdam-West die centraal staan in het onderzoek, 
zijn veel vechters te vinden met een Marokkaanse achtergrond. De route van de 
zwarte boksers wordt vergeleken met de route van deze Marokkaanse kickboksers. 
Net als boksen, biedt kickboksen niet een stijgingskanaal van betekenis voor 
Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West, want slechts weinigen kunnen er een 
boterham mee verdienen. De sport kan echter wel waardevol gereedschap zijn om 
jongeren in achterstandswijken bij te sturen en op koers te houden in hun 
maatschappelijke loopbaan. 

 

Bluf en bedrog in de ‘risk and win’-zakenwereld 
Bas van Stokkom 
In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de criminogene aspecten van een ‘risk 
and win’-ethos (Wexler 2010) dat kenmerkend is voor een nieuwerwets 
‘casinokapitalisme’ (Strange 1986). Prototypisch zijn de zakenbanken, maar ook 
‘reguliere’ bedrijven die ‘niet-financiële’ producten en diensten leveren zoals Ahold 
kunnen in een ‘vlucht naar voren’ een ‘risk and win’-cultuur omarmen. Vaak 
worden overmatige ambities onder de noemer geschaard van ‘overconfidence’ en 
‘hubris’ (Sadler-Smith 2016; Wray 2016) en ook wel ‘irrational exuberance’ (Shiller 
2000). Sommige CEO’s en bestuurders gaan akkoord met groeitargets die 
nauwelijks te realiseren zijn. Zolang de beurs bestaat laten beleggers zich 
regelmatig het hoofd op hol brengen. Deze groei- en verwervingsillusies van 
topmanagers, bestuurders en bankiers passeren in deze bijdrage de revue. Betoogd 
wordt dat Durkheims concept ‘anomie’ daarbij nog altijd goede diensten bewijst. 
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BIOSOCIALE CRIMINOLOGIE 
Donderdag 11:20-12:50 
Voorzitter: Steve van de Weijer 

 

De invloed van genetische en omgevingsfactoren op zelfcontrole 
Yayouk Willems | Catrin Finkenauer | Meike Bartels 
Achtergrond en doel Het is van belang om verschillen in de mate van zelfcontrole 
tussen individuen beter te begrijpen omdat deze mogelijk inzicht geven in het 
ontstaan van agressieproblemen. Tweelingstudies tonen aan dat verschillen in de 
mate van zelfcontrole tussen individuen gedeeltelijk door genetische verschillen 
kunnen worden verklaard, maar erfelijkheidsschattingen lopen uiteen van 1% tot 
90%. Het doel van deze studie is om de erfelijkheid van zelfcontrole beter in kaart 
te brengen. 

Methode Wij hebben een systematische zoekopdracht uitgevoerd en de gegevens 
van 31 tweelingstudies (N >30.000 tweelingen) geanalyseerd door middel van een 
multi-level meta-analyse. Onze R-scripts zijn ook toepasbaar op niet-genetische 
data en zijn online vrij toegankelijk. 

Resultaten en conclusie De gemiddelde identieke-tweeling correlatie was 0.58 en 
de gemiddelde twee-eiige tweeling correlatie was 0.28. Ongeveer 60% van de 
variantie in zelfcontrole kan dus worden toegeschreven aan erfelijke factoren. De 
erfelijkheid van zelfcontrole varieerde niet per geslacht of leeftijd, maar wel per 
informant. Deze bevindingen onderstrepen dat we zowel naar omgevingsfactoren 
als genetische factoren moeten kijken als we de ontwikkeling van zelfcontrole 
willen begrijpen. 

 

Familie afhankelijke trends in agressie 
Camiel van der Laan | Michel Nivard | Dorret Boomsma | Steve van de 
Weijer 
Achtergrond en doel In deze studie hebben wij onderzocht hoe agressief gedrag 
zich heeft ontwikkeld in de Nederlandse samenleving van 1991 tot 2015. Hierbij 
hebben wij gekeken naar de rol van periode effecten, leeftijdseffecten en cohort 
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bij het verklaren van trends in agressief gedrag. Door gebruik te maken van 
familiedata, hebben wij ook onderzocht of deze trends in agressief gedrag 
verschillen tussen families. 

Methode Onze steekproef bestond uit 69,470 metingen, van 40,405 personen, uit 
15,434 families ingeschreven in het Nederlands Tweelingen Register. Agressief 
gedrag is gemeten door zelf-rapportage. De data zijn geanalyseerd met mixed 
effects modellen. Deze modellen bieden de mogelijkheid om te onderzoeken tot in 
hoeverre agressief gedrag verschilt tussen families, en tot in hoeverre periode 
effecten verschillen tussen families. 

Resultaten en conclusie We vonden een afname in agressief gedrag tussen 1991 
en 2015. Deze afname was voornamelijk toe te schrijven aan periode effecten: 
effecten die het resultaat zijn van een verandering in de ‘zeitgeist’, die voor alle 
leeftijden en geboorte cohorten gelden. We vonden duidelijk bewijs voor 
verschillen in agressief gedrag tussen families. Bovendien vonden wij bewijs voor 
verschillen in periode effecten tussen families. Deze verschillen in periode effecten 
duiden op een rol voor gedeelde omgevingsfactoren en/of genetische factoren bij 
de ontwikkeling van agressief gedrag over tijd. De resultaten duiden erop dat deze 
familie factoren veelbelovend kunnen zijn als target voor effectieve interventies. 

 

De invloed van slaap op crimineel gedrag: een natuurlijk experiment 
Steve van de Weijer | Nikolaj Tollenaar | Gijs Weijters 
Achtergrond en doel Diverse studies hebben een verband gevonden tussen 
slaapgebrek en antisociaal gedrag. Eerdere resultaten zijn echter niet eenduidig en 
vinden zowel positieve (bijvoorbeeld door een verminderde zelfcontrole) als 
negatieve verbanden (bijvoorbeeld door verminderde energie). De 
methodologische beperkingen van eerdere studies maken het bovendien lastig om 
uitspraken te doen over de causaliteit van de relatie. Daarom werd er in een recent 
Amerikaans onderzoek gebruik gemaakt van de overgang van wintertijd naar 
zomertijd (en vice versa) als natuurlijk experiment om de invloed van kortstondige 
veranderingen in slaappatronen op crimineel gedrag te onderzoeken. Hierin werd 
gevonden dat de overgang naar zomertijd, met een uur minder slaap, leidt tot 2.9% 
minder gevallen van mishandeling. In deze studie maken wij gebruik van hetzelfde 
natuurlijk experiment om de invloed van slaapgebrek op diverse soorten 
criminaliteit in Nederland te onderzoeken. 
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Methode In dit onderzoek wordt het aantal gepleegde delicten in Nederland op de 
maandag na de overgang naar wintertijd/zomertijd vergeleken met het aantal 
gepleegde delicten op de maandag van de week erna, gedurende de periode 1997-
2012. Daarnaast worden diverse robuustheidstoetsen uitgevoerd. 

Resultaten en conclusie In tegenstelling tot het Amerikaanse onderzoek wordt in 
deze studie geen significant verband gevonden tussen een uur minder slaap en 
verschillende vormen van criminaliteit. Een uur meer slaap hangt wel samen met 
een lager aantal delicten, maar dit resultaat blijkt niet robuust. We concluderen 
dan ook dat er geen robuust verband is tussen kortstondige veranderingen in 
slaappatronen en crimineel gedrag. 
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JEUGD EN CRIMINALITEIT 
Donderdag 11:20-12:50 
Voorzitter: Evelien Hoeben 

 

Tough love. How professionals get through to members of problematic 
youth groups. 
Jan Dirk de Jong 
Context and objectives The Dutch Government invests in programs targeted at 
reducing juvenile delinquency, but efforts not always lead to anticipated results. 
Nonetheless, some of these programs do show encouraging results. When asked 
about the success of such programs, parties involved - youth, family members and 
professionals - point to the importance of the relationship between the 
professional and the youngsters. Such findings signify that, besides ‘what works’, 
the success of programs aimed at reducing delinquency and recidivism may heavily 
depend on ‘who works’. Research on ‘who works’, however, is scarce within this 
field. We found that youngsters from target groups described successful 
professionals to provide ‘anger with love’. 

Our paper will focus on perceptions of youngsters about the amount of ‘anger with 
love’ they receive from professionals. The central hypothesis is that ‘anger with 
love’ is related to a higher level of wellbeing, a lower level of dependence on the 
(problematic) youth group and reduced level of delinquent behavior. 

Methods The paper will include two studies. First, a qualitative study focusses on 
life histories of 13 young men with criminal records. In order to test if there is a 
relationship between perceptions about professional ‘anger with love’ and 
outcome measures, a second study was conducted among a convenience sample; 
184 students. 

Results/conclusion Preliminary analysis suggest that the professional ‘anger with 
love’ was indeed often mentioned as important by participants from the target 
group and that students who perceive their school counselor (as an important key 
figure) to provide both ‘anger’ and ‘love’ report, compared to other students, more 
satisfaction with life and less deviant behavior. 
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Zijn waar de jongeren zijn: de meerwaarde van Online Jongerenwerk 
Jeroen van den Broek 
Achtergrond en doel In een tijd waarin jongeren een steeds groter gedeelte van 
hun dag doorbrengen op social media, is het voor professionals binnen het 
jeugdveiligheidsdomein niet langer voldoende alleen offline actief te zijn. De 
veranderende leef- en belevingswereld van jongeren vraagt om moderne 
professionals die ook het online domein tot hun werkgebied rekenen. Bovendien is 
het voor jongeren logisch ook online in contact te staan met bijvoorbeeld hun 
jongerenwerker, omdat het strikte onderscheid tussen on- en offline wereld in hun 
beleving niet bestaat. 

Praktijk Vanuit dit idee is Stichting Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) vanaf medio 2017 
begonnen met het uitrollen van Online Jongerenwerk. Vanaf dat moment zijn 
ongeveer tien jongerenwerkers een deel van hun week vrijgemaakt om binnen hun 
werk nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inzet van social media, als integraal 
onderdeel van hun reguliere werkzaamheden. Zij leggen online contact met 
jongeren uit risicogebieden, signaleren problematisch gedrag en monitoren social 
media in het geval van (offline) incidenten. 

Conclusie Inmiddels draait het Online Jongerenwerk twee jaar en krijgen we zicht 
op de meerwaarde die deze manier van werken heeft als criminologische 
interventie. Graag licht ik als coördinator van dit project aan de hand van een aantal 
concrete casussen de meerwaarde van het Online Jongerenwerk voor de integrale 
aanpak van jeugdproblematiek toe. 

 

Tijd met leeftijdsgenoten en periodieke specialisatie in criminaliteit en 
middelengebruik 
Evelien Hoeben 
Achtergrond en doel Ondanks dat dader specialisatie veel aandacht heeft gekregen 
in de criminologie, is er nog weinig bekend over specialisatie-patronen voor 
dezelfde dader over tijd. Dus, bijvoorbeeld: Waarom zou iemand voor een 
bepaalde periode gespecialiseerd zijn in diefstal, en in andere periodes ook andere 
vormen van criminaliteit plegen? 

Methode Deze studie onderzoekt of rondhangen met specifieke vrienden 
dergelijke patronen kan verklaren. Data zijn van het PROSPER Peers Project, een 
longitudinale studie die vijf metingen bevat van 11.183 adolescenten (leeftijd 10 
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tot 17). De data bevatten zelf-gerapporteerde delinquentie en middelengebruik, 
informatie over tijdbesteding, en sociometrische maten over vriendschappen van 
de respondenten onderling. Hypothesen zijn getoetst met multilevel negatief 
binomiale binomiale logit modellen. 

Resultaten en conclusie Als adolescenten in bepaalde periodes veel rondhangen 
met leeftijdsgenoten die stelen, vandalisme plegen, geweld plegen, alcohol, 
sigaretten, of andere drugs gebruiken, dan verhoogd dat hun risico om in die 
periode soortgelijke criminaliteit te plegen of middelen te gebruiken. Dit geldt niet 
voor marihuanagebruik. Rondhangen met leeftijdsgenoten is ook van invloed op de 
mate waarin adolescenten zich periodiek specialiseren in bepaalde vormen van 
criminaliteit en middelengebruik. Deze resultaten impliceren dat de risico’s van 
rondhangen met leeftijdgenoten gedrags-specifiek zijn. 
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SAMENHANGEN MET CRIMINALITEIT 
Donderdag 11:20-12:50 
Voorzitter: Babette van Hazebroek 

 

Een stukje maand over aan het einde van je geld? De relatie tussen 
bijstandsuitbetalingsdatums en criminaliteit 
Marco Stam | Anke Ramakers | Marike Knoef 
Achtergrond Onderzoek heeft aangetoond dat bijstandsontvangers meer 
financiële beperkingen ervaren richting het einde van de maandelijkse 
uitbetalingscyclus. Aanvullend is uitgewezen dat financiële deprivatie het 
vermogen tot morele besluitvorming reduceert en criminaliteit verhoogt. 
Gebaseerd op deze bevindingen, verwachten wij dat criminaliteit onder 
bijstandsontvangers toeneemt over de uitbetalingscyclus. 

Doel Deze studie beoogt de causale effecten te onderscheiden van de tijd die is 
verstreken sinds de meest recente uitbetaling van een bijstandsuitkering op 
criminaliteit onder bijstandsontvangers. Zodoende zal deze studie bijdragen aan de 
kennis met betrekking tot de optimale betalingsstructuur van bijstandsregimes. 

Methode Door de variantie in uitbetalingsdatums tussen de 40 grootste 
Nederlandse gemeenten (G40) te exploiteren, controleren wij voor gedeelde 
tijdsvariante externe invloeden, alsook heterogeniteit tussen gemeenten. Hiervoor 
maken wij gebruik van administratieve data op persoonsniveau van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, betreffende de volledige bijstandspopulatie van deze 
gemeenten. 

Resultaten/Conclusie Resultaten zullen voorafgaand aan het NVC congres 
beschikbaar komen. 

 

De rol van outlaw motorcycle gangs bij criminaliteit van individuele 
leden 
Sjoukje van Deuren | Edward Kleemans | Arjan Blokland 
Achtergrond en doel Leden van outlaw motorcycle gangs (OMGs) worden al enkele 
jaren in verband gebracht met betrokkenheid bij (georganiseerde) criminaliteit. 
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Nederland heeft de afgelopen jaren dan ook verregaande maatregelen genomen 
om geweld en criminaliteit, gepleegd door OMGs tegen te gaan. Voorbeelden van 
maatregelen zijn het verbieden van outlawbiker-gerelateerde evenementen, het 
sluiten van clubhuizen en het bestrijden van de invloed van OMG-leden in 
horecagelegenheden en beveiligingsbedrijven. Bovendien geeft justitie prioriteit 
aan het verbieden van OMGs. Zo zijn recent Bandidos (20 december 2017 in eerste 
aanleg en 18 december 2018 in hoger beroep) en Satudarah (18 juni 2018 in eerste 
aanleg) verboden, omdat er sprake zou zijn van een cultuur waarbij het plegen van 
strafbare feiten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Methode Aan de hand van strafdossiers tegen leden van OMGs (sinds 2012), heeft 
het onderhavige onderzoek als doel te onderzoeken welke rol OMGs spelen bij 
criminaliteit van individuele leden. De strafdossiers bestaan uit transcripten van 
verhoren met verdachten, slachtoffers en getuigen en uit observatie- en 
aftapinformatie. Alle strafdossiers zijn geanalyseerd aan de hand van een topiclijst 
bestaande uit onderwerpen zoals samenwerkingsverbanden, criminele activiteiten 
en modus operandi. 

Resultaten en conclusie De resultaten van de strafdossieranalyses laten zien dat 
de rol dan wel betrokkenheid van OMGs bij criminaliteit van leden per delict 
verschilt. Er kan worden geconcludeerd dat de delicten die worden gestimuleerd 
vanuit de OMG als organisatie beperkt zijn. Tijdens de presentatie zal verder in 
worden gegaan op de rol van OMGs bij criminaliteit van individuele leden. 

 

De relatie tussen risicoprofielen en delinquente trajecten van vroege 
starters 
Babette van Hazebroek | Lieke van Domburgh | Hilde Wermink | Jan de 
Keijser | Arne Popma 
Achtergrond Volgens theorie en empirische literatuur zijn uiteenlopende 
delinquente trajecten te onderscheiden. Vanuit theoretisch en beleidsperspectief 
is het belangrijk om inzicht te krijgen in risicofactoren die samenhangen met 
verschillende delinquente trajecten. Eerder onderzoek vond weinig bewijs voor 
associaties tussen individuele risicofactoren en delinquente trajecten. De Dual 
Taxonomy van Moffitt en empirisch onderzoek suggereren dat combinaties van 
risicofactoren uit meerdere levensdomeinen differentiëren tussen daders met 
verschillende delinquente trajecten. Het doel van deze studie is te onderzoeken of 
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verschil in blootstelling aan combinaties van risicofactoren (oftewel risicoprofielen) 
differentieert tussen daders met uiteenlopende delinquente trajecten. 

Methode Met behulp van latente profiel analyse is geprobeerd risicoprofielen te 
onderscheiden in een sample van 348 vroege starters. Informatie over risico in 
verschillende levensdomeinen (i.e., individu, family, leeftijdsgenoten, school, en 
woonbuurt) was verzameld met behulp van vragenlijsten en interviews, 
afgenomen bij kind en hun primaire verzorgers. Vervolgens is met behulp van 
multinomiale logistische regressies achterhaald in hoeverre kinderen in 
uiteenlopende risicoprofielen specifieke delinquente trajecten doorlopen. 

Resultaten en conclusie Binnen een groep vroege starters kunnen verschillende 
risicoprofielen onderscheiden worden, variërend van laag tot hoog risico in 
meerdere levensdomeinen. Daarnaast laten de resultaten van een group-based 
trajectanalyse zien dat verschillende delinquente ontwikkelingspaden 
geïdentificeerd kunnen worden. Kinderen in specifieke risicoprofielen hadden een 
verhoogde kans om specifieke delinquente trajecten te volgen. De theoretische en 
praktische relevantie van de gevonden resultaten worden besproken. 
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REFLECTIES OP BELEID 
Donderdag 11:20-12:50  
Voorzitter: Fiore Geelhoed 

 

De reconstructie van regulatie: Een beleidsreconstructie van de 
experimenten met gereguleerde wietteelt en een gesloten 
coffeeshopsysteem, ter voorkoming van de problemen van het 
gedoogbeleid 
Jasper Huberts 
 

Achtergrond en doel Illegale wietteelt en -aanvoer voor coffeeshops zorgt voor 
ongewenste uitkomsten op het gebied van volksgezondheid, openbare 
orde/veiligheid, criminaliteit en jurisprudentie. In het huidige regeerakkoord is 
afgesproken een experiment uit te voeren met gereguleerde wietteelt en een 
gesloten coffeeshopsysteem om de invloed hiervan op de boven genoemde 
gebieden te onderzoeken. 

Bij het implementeren van nieuw beleid is het belangrijk na te gaan wat het beleid 
dient op telossen, hoe dit zou moeten, waarom dit precies werkt, en tot welke 
uitkomsten dit zou moeten leiden. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe 
ziet de beleidstheorie van het voorgenomen experiment eruit en hoe kan het 
experiment de ervaren problemen verminderen? 

Methode Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van Realistic Evaluation 
(Pawson & Tilley, 1997). Na een uitgebreide literatuur-/documentstudie zijn de 
causale mechanismen en contexten geanalyseerd die de ongewenste uitkomsten 
veroorzaken. Vervolgens is onderzocht hoe de experimentele maatregelen 
ingrijpen op deze probleemmechanismen om zo de ongewenste 
uitkomsten bij te sturen naar de gewenste uitkomsten. 

Resultaten en conclusie De maatregelen beperken de risico’s voor de 
volksgezondheid. Ook is het mogelijk de openbare orde en veiligheid te verbeteren, 
afhankelijk van het tegengaan van de overige illegale teelt en criminaliteit. Over de 
georganiseerde criminaliteit is dit lastiger vast te stellen, maar waarschijnlijk neemt 
dit af bij landelijke invoering. Ten slotte zorgt volledige regulering voor het oplossen 
van onduidelijkheden bij de jurisprudentie. Wanneer de voorgestelde 
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beleidsmaatregelen worden geïmplementeerd, zorgt dit voor een verbetering 
van de huidige situatie. Tijdens de presentatie zullen de bevindingen nader worden 
toegelicht. 

 

Ethische algoritmen voor opsporing en bestraffing 
Gwen van Eijk 
Achtergrond en doel Steeds vaker worden algoritmen ingezet om justitiële actoren 
te helpen bij het identificeren van risico’s op delictgedrag van individuen en 
groepen. Voorstanders stellen dat algoritmen beter in staat zijn om patronen van 
gedrag te herkennen en dat algoritmen daarom accurater en neutraler kunnen 
profileren en voorspellen dan mensen. Critici stellen echter dat algoritmen 
menselijke vooroordelen reproduceren omdat vooroordelen vaak in de 
onderliggende data aanwezig zijn. Een bijkomende zorg is dat algoritmen niet 
transparant zijn en soms zelfs door ontwikkelaars en overheden geheim worden 
gehouden, zoals het risicotaxatie-instrument COMPAS dat wordt gebruikt door 
rechters in de V.S. en risicoprofileringsinstrument SyRI dat wordt gebruikt door de 
Nederlandse overheid om uitkeringsfraude op te sporen. Algoritmen onttrekken 
zich dan aan juridische en maatschappelijke beoordeling. 

Methode Aan de hand van wetenschappelijke literatuur, mediaberichtgeving en 
beleidsdocumenten breng ik de discussie in kaart in Nederland en buitenland 
rondom de inzet van algoritmen in de opsporing en bestraffing. 

Resultaten en conclusie Vergeleken met de V.S., wordt in Nederland nog 
nauwelijks een brede maatschappelijke discussie gevoerd over ethische 
algoritmen. In de discussie over de inzet van algoritmen lopen argumenten op 
grond van (in)effectiviteit en ethische richtlijnen veelal door elkaar. Verder spitst 
de discussie zich toe op onwenselijke gevolgen van onbedoelde bias jegens 
kwetsbare groepen terwijl ook de bewuste inzet van algoritmen voor profilering 
van specifieke kwetsbare groepen vraagt om ethische richtlijnen. 
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‘What works’ of ‘anything goes’? Dilemma’s rondom interventies in het 
lokale anti-radicaliseringsbeleid 
Fiore Geelhoed | Lisa de Haan 
Achtergrond en doel Sinds 9/11 heeft het anti-radicaliseringsbeleid in veel landen, 
waaronder Nederland, een grote vlucht genomen. In Nederland zijn we inmiddels 
verschillende nationale actieplannen en –programma’s verder en hebben diverse 
gemeenten al weer bijna 15 jaar ervaring met de uitvoering van lokaal anti-
radicaliseringsbeleid waarop zij met vallen en opstaan voortbouwen. 

Tegelijkertijd wijzen wetenschappelijke studies op de complexiteit van het 
fenomeen radicalisering en terrorisme en op het feit dat er (vooralsnog) nauwelijks 
‘evidence-based’ interventies zijn om extremisme en terrorisme op succesvolle 
wijze tegen te gaan. Wat betekent dit voor de beleidspraktijk? 

Praktijk Fiore Geelhoed en Lisa de Haan lichten de dilemma’s in de beleidspraktijk 
van het lokale anti-radicaliseringsbeleid toe vanuit hun eigen ervaring bij de 
gemeente Amsterdam. Lisa de Haan is daar sinds 2014 werkzaam en werkt als 
beleidsadviseur. Fiore Geelhoed is van december 2018 tot april 2019 bij de 
gemeente Amsterdam als adviseur gedetacheerd geweest. Zij zijn in het kader van 
hun functies op diverse obstakels gestuit in het lokale beleid. 

Conclusie Er zijn uiteenlopende dilemma’s waarmee beleidsmakers en –
uitvoerders te maken hebben bij interventies tegen radicalisering, extremisme en 
terrorisme, bijvoorbeeld door de complexiteit van deze fenomenen, de soms 
troebele grens met de strafwet, de maatschappelijke gevoeligheid en 
gepolitiseerde aard van het onderwerp, mogelijke averechtse effecten van beleid 
en de relatieve afwezigheid van solide wetenschappelijke antwoorden op ‘what 
works’. Als antwoord op deze dilemma’s in de praktijk is een nauwere 
samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers en -uitvoerders wenselijk. 
Enerzijds kan zo kennis uit wetenschap en praktijk een betere plek krijgen in beleid 
en anderzijds kunnen evaluaties bijdragen aan effectiever beleid. 
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#METOO EN DE CRIMINOLOGIE 
Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Martina Althoff 
 

#MeToo en de publieke reactie op seksuele geweld 
Martina Althoff 
Achtergrond en doel Het afgelopen decennia is gekenmerkt door veel publieke 
aandacht voor het thema seksueel geweld, misbruik en seksuele intimidatie. De 
hashtag #MeToo en de reactie daarop is zeker het meest prominente voorbeeld en 
heeft zich ontwikkeld tot een hype die richt zich op mannen die hun sociale positie 
en macht misbruiken in de professionele context voor seksueel geweld tegen 
vrouwen. Het doel van de presentatie is te onderzoeken hoe de mediale 
verontwaardiging over seksueel geweld te interpreteren is en wat de betekenis 
hiervan is voor de problematisering van seksueel geweld tegen vrouwen. 

Methode Voor de discussie worden twee verschillende voorbeelden van media 
verontwaardiging over seksueel geweld met elkaar vergeleken. Naast de #MeToo 
zal de casus van oud en nieuw in Keulen worden besproken. De resultaten van een 
casestudie over Keulen zullen worden vergeleken met de #MeToo campagne. De 
vraag is wat de verschillen zijn en wat maakt ze vergelijkbaar? Wat vertellen de 
twee voorbeelden over het alledaagse karakter van geweld tegen vrouwen? Welke 
betekenis hebben #MeToo en het discourse over Keulen als mediale 
gebeurtenissen voor de samenleving en de problematiek van geweld tegen 
vrouwen? 

Resultaten en conclusie Opvallend aan de #MeToo verhalen is de individualisering, 
maar ook de ontkenning en trivialisering door de betrokken mannen. In het debat 
over de oudejaarsavond richtte het discours zich op het seksuele gedrag van 
vluchtelingen en de problemen rond migratie. In het eerste geval zijn machtige 
(westerse) mannen de daders, in het tweede geval moslimmigranten. In beide 
gevallen is ontkenning van seksisme kenmerkend voor de sociale reactie op geweld 
tegen vrouwen. 
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Reacties op een non-stereotypische #MeToo-casus 
Eva Mulder | Alice Bosma 
Achtergrond en doel Veel slachtoffers spreken zich niet uit over ervaringen van 
seksueel geweld, mede vanwege de verwachte reacties van ongeloof van anderen. 
De #MeToo-beweging poogt dit taboe te doorbreken en roept slachtoffers op hun 
ervaringen met seksueel geweld te delen. Het doel van de huidige studie was te 
onderzoeken hoe mensen via de sociale media reageren op een #MeToo verhaal 
dat niet overeenstemt met verscheidene slachtoffer- en genderstereotypen. Deze 
onderzoeksvraag onderzochten we aan de hand van een casus die veel aandacht 
van de (sociale) media heeft gekregen in Nederland, namelijk het #MeToo-verhaal 
van Jelle Brandt Corstius (JBC). De verwachting was dat reacties negatiever zouden 
zijn op momenten dat meer slachtofferstereotypen werden geschonden. 

Methode De auteurs hebben op drie verschillende tijdsmomenten (T1, T2, T3) 
reacties op de Twitterberichten van JBC (totaal 589 Twitterreacties) op zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve wijze geanalyseerd. T1 betrof het moment dat JBC in 
de krant Trouw voor het eerst naar buiten treedt met zijn MeToo verhaal. Op T2 
maakt de vermeende dader zijn identiteit bekend en op T3 wordt aangekondigd 
dat JBC aangifte doet. 

Resultaten en conclusie Uit de data blijkt dat twitteraars meer negatieve reacties 
en minder positieve reacties plaatsten op T2, wanneer JBC het minst aan het 
stereotypische slachtofferbeeld voldoet. Op dit moment wordt een duidelijke 
dader-slachtoffer dichotomie verbroken en vallen toehoorders vaker terug op 
verkrachtingsmythes. Onze resultaten duiden erop dat stereotypen nog steeds een 
prominente rol spelen in de reacties op slachtofferverhalen. 

 

Hoe verder na #MeToo? 
Janine Janssen 
Achtergrond en doel Ruim een jaar geleden werd de hashtag #MeToo groot 
nieuws. In deze bijdrage wordt teruggeblikt wat een jaar na dato alle aandacht met 
name in de media concreet heeft opgeleverd. Een belangrijk punt van kritiek dat 
naar voren is gebracht, is dat er weliswaar veel aandacht is gevraagd voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, maar dat dit niet geleid heeft tot een concreet 
programma over de aanpak van en omgang met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 
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Methode, resultaten en conclusie Een uitstapje naar de criminologische literatuur 
over geweld en afhankelijkheid leert dat belangrijke vragen over etiologie en de 
werking van seksueel grensoverschrijdend gedrag onbeantwoord zijn gebleven. 
Om tot een programma te komen wordt hier een interdisciplinaire samenwerking 
bepleit tussen het justitiële domein, de gezondheidszorg, welzijn en het onderwijs, 
begeleid door wetenschappelijk onderzoek. 
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SOCIALE NETWERK BENADERINGEN IN DE CRIMINOLOGIE 
Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Arjan Blokland 

 

Criminele netwerken in vrouwenhandel 
Fenna van der Wijk | Tomas Diviak | Gerard Wolters 
Achtergrond en doel In Nederland zijn jaarlijks ruim 5000 vrouwen slachtoffer van 
mensenhandel, waarvan het overgrote deel in de prostitutie terecht komt. 
Vrouwenhandel is vaak het resultaat van een samenwerking tussen verschillende 
daders, waarbij een vijftal stadia worden doorlopen: werving, entree, verblijf, 
arbeid en financiën. 

In dit onderzoek wordt een relatie gelegd tussen enerzijds de verschillende stadia 
van vrouwenhandel en anderzijds het netwerk van criminele actoren die 
verantwoordelijk zijn voor vrouwenhandel. De vraag is in hoeverre er sprake is van 
een taakverdeling onder criminele actoren waarbij verschillende actoren betrokken 
zijn bij verschillende stadia van vrouwenhandel. 

Methode Data zijn afkomstig uit vijf politieonderzoeken naar vrouwenhandel in 
Nederland. Voor elke casus is het netwerk in kaart gebracht, kenmerken van het 
netwerk (dichtheid) en kenmerken van actoren, waaronder betrokkenheid van 
actoren bij de verschillende stadia (taakverdeling), rollen van actoren (pooiers 
versus facilitators), centraliteit in het netwerk, geslacht en nationaliteit. 

Resultaten en conclusie Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van actoren veelal 
niet beperkt blijft tot een specifiek stadium, maar dat actoren vaak betrokken zijn 
bij activiteiten in verschillende stadia. 

Hoewel vrouwenhandel als stapsgewijs proces beschouwt, blijkt uit de 
reconstructie van het netwerk dat de daadwerkelijke samenwerking tussen 
criminele actoren weerbarstiger is. Criminele actoren zijn werkzaam in 
verschillende stadia, waarbij een kern verantwoordelijk is voor de meeste 
activiteiten met aan de periferie actoren die hand-en-spandiensten verlenen. 
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De professionele witwasser: een onderzoek naar netwerken van 
financieel facilitators in Nederland 
Jo-Anne Kramer | Melvin Soudijn | Arjan Blokland 
Achtergrond en doel Recent onderzoek wijst erop dat, als er veel crimineel geld in 
het spel is, criminelen in veel gevallen een professionele witwasser inschakelen. 
Dergelijke financieel facilitators staan criminelen terzijde op het gebied van 
witwassen en vervullen daarbij een sleutelrol. Uit internationaal onderzoek blijkt 
dat sommige financieel facilitators in netwerken opereren en dat er zelfs 
‘professional money laundering’-organisaties bestaan, wat duidt op een hoge mate 
van professionaliteit. 

Dit onderzoek richt zich op de professionaliteit van financieel facilitators in 
Nederland. Er is onderzocht in welke mate het handelen van financieel facilitators 
als professioneel te karakteriseren is en in welke mate er sprake is van netwerken 
van financieel facilitators. Er is vervolgens bekeken of er een verband is tussen de 
eventuele onderkende professionaliteit en de positie in het sociale netwerk. 

Methode Op basis van twee politieregistratiesystemen, Basisvoorziening 
Handhaving (BVH) en Summ-IT, is een databestand geconstrueerd dat informatie 
bevat over financieel facilitators (N=237), zaken waarin zij verdachte zijn en relaties 
met andere betrokkenen in die zaken. Met dat databestand zijn verschillende, 
voornamelijk beschrijvende, analyses uitgevoerd. Daarnaast is er een sociale 
netwerkanalyse uitgevoerd om te onderzoeken in welke mate er in Nederland 
netwerken van financieel facilitators bestaan. 

Resultaten en conclusie Dit onderzoek laat zien dat er in Nederland financieel 
facilitators zijn die aan meerdere criminelen hun diensten verlenen en dat een 
meerderheid van de financieel facilitators weleens samenwerkt met een andere 
financieel facilitator. Voorlopige resultaten suggereren dat er in Nederland 
netwerken van financieel facilitators te onderkennen zijn. 

 

Key players in kinderporno fora op het Darkweb 
Madeleine van der Bruggen | Alain Fonhof | Frank Takes 
Achtergrond en doel De opkomst van het Darkweb – het gedeelte van het internet 
dat enkel toegankelijk is via de TOR-browser en de gebruiker een grote mate van 
anonimiteit biedt - heeft geleid tot een groeiend aantal gebruikers van online 
kinderpornografisch materiaal. Om hun beperkte capaciteiten zo efficiënt mogelijk 
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in te kunnen zetten, is het voor politie en justitie van groot belang om meer inzicht 
te verwerven in de communities op het Darkweb waar kinderpornografisch 
materiaal wordt uitgewisseld en in wie de belangrijkste spelers binnen deze 
communities zijn. 

Methode De huidige studie maakt gebruik van sociale netwerk analyse om de key 
players te ontdekken in (politie)data afkomstig van twee kinderporno fora op het 
Darkweb. Forum A waarvan data beschikbaar is over de periode 2010-2014 heeft 
in die periode 14659 unieke gebruikers. Forum B heeft in de periode 2015-2017 
21257 gebruikers. We maken gebruik van verschillende projectie methoden en 
centraliteitsmaten om key players binnen deze online netwerken te identificeren. 
De gevonden resultaten worden vergeleken met de classificatie van domein 
experts. 

Resultaten en conclusie Onze resultaten laten zien dat netwerk maten een 
belangrijke rol kunnen spelen in het identificeren van sleutelfiguren in online 
kinderporno netwerken. Afhankelijk van de gekozen projectie methode is er een 
rangorde correlatie tot maximaal .79 met de oordelen van domeinexperts. 
Implicaties voor de opsporings- en interventiepraktijk worden besproken. 
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DIVISIE CYBERCRIME: SLACHTOFFERSCHAP VAN ONLINE 
CRIMINALITEIT 

Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Johan van Wilsem 

 

Slachtoffers van online criminaliteit: ervaren impact en (bevrediging van) 
behoeften 
Raoul Notté | Rutger Leukfeldt | Marijke Malsch 
Achtergrond en doel Online criminaliteit is een nieuwe en diffuse vorm van 
criminaliteit. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te laten 
onderzoeken of het slachtofferbeleid hierop moet worden aangepast. Wat is de 
impact van online criminaliteit op slachtoffers? Wat zijn hun behoeftes ten aanzien 
van politie en justitie? Verschilt dit met traditionele offline delicten? 

Methode Via literatuurstudie zijn gevolgen van offline en online criminaliteit in 
beeld gebracht en vertaald naar een topiclijst, aan de hand waarvan 19 slachtoffers 
en 22 experts (politie, OM, slachtofferhulp en wetenschappers) zijn geïnterviewd 
om zo inzicht te krijgen in de ervaren gevolgen en behoeften van slachtoffers en de 
verantwoordelijkheden van politie en justitie in de bevrediging van deze behoeften. 

Resultaten en conclusie Uit interviews met slachtoffers en experts blijkt dat 
slachtoffers gevolgen van online delicten ervaren die overeenkomen met 
traditionele offline delicten zoals financiële, psychologische en emotionele schade. 
Een tweede belangrijke constatering is dat online delicten een grote impact kunnen 
hebben op slachtoffers. De gevolgen van online delicten wijken niet zozeer af, de 
impact kan wel verschillen. Zo zijn de gevolgen van online criminaliteit voor 
slachtoffers door de mogelijkheden van het internet grenzeloos in tijd, ruimte en 
publiek. Daarnaast bestaan er vaak onvoldoende middelen voor succesvolle 
vervolging van daders en worden slachtoffers in grote mate geconfronteerd met 
victim blaming. De meeste behoeften (zoals erkenning, opsporing en financiële 
compensatie) van slachtoffers blijven onbevredigd, wat de ervaren impact van 
slachtofferschap verzwaard. 
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Cybergedrag en slachtofferschap van online criminaliteit: een 
“Population Based Survey Experiment” 
Susanne van ’t Hoff-de Goede | Rick van der Kleij | Rutger Leukfeldt 
Achtergrond en doel Online criminaliteit is veelvoorkomend en de impact ervan 
kan groot zijn. Kennis over hoe mensen zich weren tegen dergelijke vormen van 
criminaliteit is echter schaars. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of een hoge mate 
cyberbewustzijn er ook toe leidt dat gebruikers zich daadwerkelijk niet laten 
verleiden tot onveilig cybergedrag. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een 
meetinstrument te ontwikkelen waarmee het cybergedrag van burgers in 
Nederland en mogelijke verklarende factoren kunnen worden gemeten; hoe 
(on)veilig gedragen Nederlanders zich online en waarom? De 
onderzoeksbevindingen moeten de eerste aanzet geven om interventies te 
ontwikkelen om onveilig cybergedrag terug te dringen. 

Methode Om inzicht te krijgen in cybergedrag en de daarmee samenhangende 
verklarende factoren, is een meetinstrument ontwikkelt volgens de methodiek van 
een “population based survey experiment”. Deze methode combineert de kracht 
van een vragenlijstonderzoek onder een representatieve groep burgers met de 
voordelen van lab experimenten. De survey is uitgezet onder een representatieve 
steekproef van ruim 2000 Nederlanders. 

Dit meetinstrument beoogt allereerst het daadwerkelijke cybergedrag van burgers 
te meten; trappen ze wel of niet in verschillende verleidingstechnieken die 
cybercriminelen gebruiken? Het meet vervolgens mogelijke verklarende factoren, 
zoals het cyberbewustzijn van respondenten; In hoeverre hebben burgers kennis 
over IT, online risico’s en preventieve maatregelen? Bovendien wordt gemeten in 
hoeverre respondenten gelegenheid hebben voor veilig cybergedrag en in 
hoeverre zij gemotiveerd zijn om zich online veilig te gedragen. 

Resultaten en conclusie Tijdens de NVC presentatie zal het onderzoeksinstrument 
worden gepresenteerd en zullen de voor- en nadelen van deze 
onderzoeksmethode worden besproken voor onderzoek naar cybergedrag en 
slachtofferschap van online criminaliteit.  
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Gevolgen van slachtofferschap van cyber- en gedigitaliseerde 
criminaliteit onder burgers 
Take Sipma | Esther van Leijsen | Johan van Wilsem 
Achtergrond en doel Cybercriminaliteit vormt een belangrijk maatschappelijk 
probleem, dat door digitalisering van de maatschappij in allerlei 
verschijningsvormen opduikt. Toch weten we nog relatief weinig over de gevolgen 
van online slachtofferschap, terwijl dit een forse impact kan hebben op iemands 
persoonlijke leven. Uit eerder onderzoek naar criminaliteit in het algemeen blijkt 
dat slachtoffers angstiger kunnen zijn en dat ze mentale problemen kunnen 
ervaren. In dit onderzoek kijken we of dit ook geldt voor slachtoffers van online 
criminaliteit. Gaat online slachtofferschap gepaard met een toename in angst voor 
online criminaliteit of een verandering in mentale gezondheid? Tevens 
onderzoeken we in hoeverre mensen maatregelen treffen om een mogelijk nieuwe 
slachtofferervaring te voorkomen.  

Methode Dit onderzoek betreft een longitudinale studie op basis van zes metingen 
van het LISS-panel tussen 2008 en 2018. Het LISS-panel is een representatieve 
online dataverzameling onder Nederlandse huishoudens. We selecteerden alle 
respondenten die tenminste twee momenten hadden deelgenomen aan het panel. 
Ons uiteindelijke sample bestaat uit 20.220 metingen bij 5.776 respondenten. In 
13,6 procent van de gevallen gaven respondenten aan in het afgelopen jaar 
slachtoffer te zijn geweest van online criminaliteit. Middels fixed effect panel 
analyses onderzochten we veranderingen in mentale gezondheid, angst en 
preventiemaatregelen naar aanleiding van slachtofferervaringen. 

Resultaten en conclusie Voorlopige resultaten laten zien dat angst voor online 
criminaliteit groeit na een online slachtofferervaring. Dit geldt met name voor 
slachtoffers van creditcardfraude en online aankoopfraude. Ondanks deze 
toename in angst, zien wij geen toename in de getroffen preventiemaatregelen en 
mentaal welbevinden van online slachtoffers. 
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MIGRATION 
Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Mieke Kox 

 

Ethnic minority immigrants’ willingness to cooperate with the police 
Nathalie Koster 
Context and objectives In recent decades, Europe has experienced an influx of 
immigrants. Despite a widespread belief that ethnic minority immigrants are less 
likely to cooperate with the police than non-immigrants, no European studies have 
examined whether this is the case.  Yet, ethnic minority immigrants views may have 
important implications for policing in culturally diverse societies by offering or 
withholding their cooperation to the police. This study examines whether ethnic 
minority immigrants in Europe differ in their willingness to cooperate compared to 
others and what roles group position, change in institutional frames and perceived 
legitimacy play in this relationship. 

Methods The study draws on data from the ESS (round 5) comprising interviews 
with citizens of 27 European countries. Group position was measured by five 
indicators (citizenship; ethnic discrimination; voting behaviour; unemployment; 
and coping on income). Change in institutional frames was measured by three 
indicators (change in law and corruption; in the murder rate; and in gross domestic 
product). Perceived legitimacy was measured by two indicators (moral alignment 
with and duty to obey the police). These indicators and control variables were 
analysed using a multi-level model. 

Results and conclusion First-generation minority immigrants who arrived as a child 
seem to be most likely to cooperate with the police whilst non-immigrant non-
minorities seem to be least likely to do so. Group position, change in institutional 
frames, and perceived legitimacy seem to have different associations with 
willingness to cooperate. A worse group position has a negative impact on non-
immigrant (non)-minorities', and ‘second generation’ minority immigrants' 
willingness to cooperate. For future studies, it is recommended to conduct in-depth 
interviews with ethnic minority immigrants to learn more about this complex 
picture. 
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Crimmigration in the Golden Age of the Dutch Republic? 
Manon van der Heijden 
Context and objectives In current debates Dutch early modern cities are portrayed 
as prime examples of harmonious societies in which migrants and native born lived 
peacefully together. Discrimination of migrants by criminal courts was non-
existent, nor were there any conflicts or violence between native city dwellers and 
immigrants. This image is even more remarkable when one considers that before 
1800 migrants made up ca. 30 to 60% of the urban residents. Their culture, 
language and customs were different from locals and many of them ended up in 
the poorest layers of society. So, this raises the question how credible the image of 
the tolerant Dutch cities really is and how this changed over time? 

Methods This paper discusses patterns of discrimination and the treatment of 
migrants coming before the criminal courts of Holland before 1900. It aims to apply 
criminological concepts, such as crimmigration, to the case of Holland during the 
Golden Age (ca. 1600-1800). Holland is an excellent case study. First, before 1900, 
Dutch cities were characterized by exceptionally high immigration. Second, there 
are ample legal sources available, which have hardly been examined. 

Results and conclusion The paper will focus on the question to what extent the 
image of tolerance of Dutch cities in Holland has to be adjusted. 

 

Deprived of security, mobility and citizenship. The pains of being 
unauthorized in the Netherlands 
Mieke Kox | Miranda Boone | Richard Staring 
Context and objectives Migration control has shifted upwards, downwards, 
outwards and inwards in recent years. This PhD research provides insight in how 
unauthorized migrants understand and experience migration control and how it 
matters in their everyday lives and for their future.  

Methods The study is based on ethnographic fieldwork amongst 105 unauthorized 
migrants in the Netherlands. It includes following 45 unauthorized migrants over 
time, interviews and informal conversations with 60 other migrants, and 
observations within the Dutch migration system.  
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Results and conclusion The fieldwork shows that unauthorized migrants suffer 
from the deprivation of healthy and secure living conditions, social and 
geographical mobility, and citizenship due to their (possible) subjection to 
migration controls. These migrants’ experiences resemble the ‘pains of 
imprisonment’ that Gresham Sykes (1958) introduced to illustrate that severe 
bodily suffering of prison sentences had been – either intendedly or unintendedly 
- replaced by psychological pains. While we have been doubting whether or not to 
use the pains-framework as it is mainly used in penological studies and penal 
vocabulary is assumed to be inappropriate and unsuitable to study unauthorized 
migration, we believe that using this concept has added value. This framework is 
not only a means to describe and explain the different experiences of migrants with 
migration control, it also offers a tool to reflect on the dominancy of the (possible) 
subjection to migration control, the (unintended) consequences it may have for 
those subjected to it and the rationale behind migration control policies. As such, 
this tool reveals that migration control is not only experienced as punishment by 
those subjected to it, but that it is also intended to punish.  
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OPSPORING EN VERVOLGING 
Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Jasper van der Kemp 

 

Opsporingsbericht gaat viraal: een reconstructie van drie zaken 
Gabry Vanderveen 
Achtergrond en doel Opsporingsberichtgeving, berichtgeving die door de overheid 
(politie, OM) ingezet wordt als opsporingsmiddel, is een manier van de overheid 
om burgers te vragen bijstand te leveren aan de opsporing (Moerman 2016). 
Omdat opsporingsberichtgeving de persoonlijke levenssfeer of andere belangen 
van betrokkenen raakt (verdachte, slachtoffer, getuigen), moet het OM een 
zorgvuldige belangenafweging maken (Aanwijzing Opsporingsberichtgeving). 

Het actief informeren van burgers en het vragen om bijstand kan niet zonder een 
medium. Om effectief te zijn moet het opsporingsbericht (zoveel mogelijk) burgers 
bereiken (zie Van Erp, Van Gastel en Webbink, 2012). Andere (massa)media die het 
opsporingsbericht overnemen en verspreiden zijn dus nodig. Het opsporingsbericht 
moet andere media en het publiek aanspreken: het bericht moet nieuwswaardig 
zijn en betrokkenheid genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van een 
herkenbaar, dramatisch narratief en een reconstructie (Van Erp 2011). Ook het 
gebruik van (bepaalde) beelden genereren aandacht en betrokkenheid. 

In de loop der tijd is het aantal media verveelvoudigd en revolutionair veranderd 
(Manovich 2001). Doel is aan de hand van drie zaken te laten zien hoe dit 
opsporingsberichtgeving heeft veranderd en hoe OM en rechter daarin 
meebewegen. 

Methode De drie zaken zijn gereconstrueerd middels desk reseach, waarbij 
bestaande en digitaal toegankelijke gegevens zijn geanalyseerd. Gebruik is gemaakt 
van verschillende databanken ( Google, LexisNexis en Google Scholar, Kluwer 
Navigator) en software voor sociale media management. 

Resultaten en conclusie De resultaten laten de dilemma’s zien van het OM en de 
veranderende oordelen over wat geoorloofd is omtrent het gebruik van 
(herkenbare) beelden. De rechter laat steeds meer toe, ook wanneer een 
opsporingsbericht viraal gaat, leidt dit niet automatisch tot strafvermindering. 
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Domicilies, auto’s en groene truien – hoe de politie gespreksregels 
oefent met kind-getuigen in de kindvriendelijke verhoorstudio 
Guusje Jol | Wyke Stommel | Wilbert Spooren 
Achtergrond en doel Getuigenverhoren in kindvriendelijke verhoorstudio’s 
moeten voldoen aan een reeks vereisten gericht op onder meer de 
betrouwbaarheid van de verklaring. Eén vereiste is dat verhoorders aan het begin 
van het verhoor ‘instructies’ geven. Kinderen moeten bijvoorbeeld “ik weet niet” 
antwoorden als ze het antwoord niet weten, “ik snap het niet” als ze de verhoorder 
niet begrijpen en de verhoorder zo nodig verbeteren. De verhoorders moeten deze 
instructies oefenen met kinderen om het kind te trainen en om te testen of het kind 
de instructie begrepen heeft. Het is daarom belangrijk te weten hoe de instructies 
geoefend worden en of die doelen daarmee bereikt worden. 

Methode De dataset bestaat uit 38 opnames van getuigenverhoren uit twee 
verhoorstudio’s (14 verhoorders), opgenomen door de politie in 2011 en 2012. De 
getuigen zijn 14 jongens en 24 meisjes, 6 tot en met 11 jaar oud. In elk verhoor zijn 
de oefensequenties geïdentificeerd en handmatig getranscribeerd, inclusief 
interactioneel relevante kenmerken zoals pauzes, overlap en herstel. De 
fragmenten zijn regel voor regel geanalyseerd met conversatieanalyse (Ten Have 
2007). 

Resultaten en conclusie De analyse laat zien dat de wijze waarop geoefend wordt 
interactionele moeilijkheden oplevert. Zo is het vaak ambigu wanneer het kind 
precies aan zet is. De verhoorder moet dan tegelijkertijd proberen de activiteit 
voort te zetten zonder teveel te sturen én een goede werkrelatie met het kind 
behouden. Daarnaast laat de analyse zien dat de oefenitems onrealistisch zijn en 
dat er nadrukkelijk sprake is van oefenen. De oefeningen zijn dus niet 
representatief voor het verhoor zelf. De conclusie is dat de manier van oefenen van 
de instructies heroverweging verdient. 

 

CSAI: Crime Scene Artificial Intelligence? 
Jasper van der Kemp 
Achtergrond en doel Politiewerk is in de kern het verwerken van informatie. De 
hoeveelheden informatie die vandaag de dag beschikbaar zijn bieden kansen als 
deze worden omgezet naar informatie waarop de politie kan acteren. Het gebruikt 
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van artificiële intelligente analysetechnieken lijkt daarbij mogelijkheden te bieden, 
maar ze leidt ook tot nieuwe vragen. 

In dit paper zal specifiek worden ingegaan op de mogelijkheden en uitdagingen die 
het gebruik van AI biedt voor het forensische onderzoek. Zo is forensisch onderzoek 
op de plaats delict het bepalen van welke informatie in de vorm van sporen er te 
vinden zijn. Maar de te nemen beslissingen worden weinig ondersteunt door 
decision support tools. Om beslissingen te ondersteunen zal inzicht moeten worden 
verkregen in de factoren die beslissingen van de forensisch rechercheur 
beïnvloeden. Ook is inzicht nodig welke sporen kansen bieden voor het 
opsporingsonderzoek. 

Methode Een theoretische analyse naar de mogelijkheden van AI is uitgevoerd 
a.d.h.v. literatuur en empirische studies naar beslisfactoren die van invloed zijn op 
de selectie van sporen tijdens plaatsdelictonderzoek. Door middel van interviews, 
dossierstudies en analyses van politieregistraties is in kaart gebracht welke 
factoren van belang zijn. 

Resultaten en conclusie De resultaten uit verschillende studies zullen hier 
geïntrigeerd worden gepresenteerd in het licht van de mogelijkheden en risico’s 
die AI hiervoor biedt. Zo is het snel inzicht geven in bijv. base rates van de 
kansrijkheid van sporen een kans die AI biedt. Maar is bijv. het risico op ecologische 
fouten een kanttekening bij AI als beslisondersteuningsmiddel. Dit paper beoogt 
inzicht te verschaffen in de vraagstukken die opkomen bij het toekomstig gebruik 
van Artificial Intelligence en aanzet te geven tot verdere discussie. 
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ROUNDTABLE: SANCTIES EN INTERVENTIES VOOR CYBERDADERS: EEN 
UNIEKE AANPAK VEREIST? 

Donderdag 15:20-16:50 
Voorzitter: Elina van ‘t Zand 

 
Deelnemers 

Wytske van der Wagen (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Tamar Fischer (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Hilly Wieland (Vrije Universiteit) 
Floor Jansen (Team High Tech Crime) 
Inge Wissink (Universiteit van Amsterdam) 
André van der Laan (WODC) 
Gonnie Albrecht (PI Research) 
Larissa Hoogsteder (De Waag) 
Elina van ’t Zand (Universiteit Leiden) 
 

De dreiging van cybercriminaliteit is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse 
samenleving. Met steeds grotere regelmaat worden banken of bedrijven 
‘geDDoSt’, scholen gehackt, gegevens van mensen afhandig hebben gemaakt, 
enzovoort. Als (cyber)criminologen staan we voor de prangende vraag of we hierbij 
te maken hebben met een nieuw type dader die om een andersoortige aanpak 
vraagt. In hoeverre wijken cyberdaders qua kenmerken af van ‘traditionele’ 
daders? En vraagt cybercrime om een nieuwe aanpak of kan worden volstaan met 
traditionele sancties en interventies? In deze roundtable sessie, die georganiseerd 
wordt in het kader van een nog lopend onderzoek naar sancties en interventies 
voor cyberdaders (uitgevoerd door Erasmus Universiteit i.s.m. Universiteit Leiden), 
treden experts uit wetenschap, beleid en praktijk met elkaar in discussie om 
antwoord te vinden op de volgende vragen: 
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1. In hoeverre sluiten bestaande sancties en interventies gericht op 
‘traditionele’ (typen) daders qua aard aan op de kenmerken van 
cyberdaders? 

2. In hoeverre sluiten bestaande sancties en interventies gericht op 
cybercrime qua aard voldoende aan bij cyberdaders? 

3. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de wijze 
waarop sancties en interventies voor cyberdaders in de toekomst 
vormgegeven moeten worden? 

Door vanuit verschillende perspectieven kritisch op deze vraagstukken te 
reflecteren, kunnen aanknopingspunten worden geboden voor een passende en 
effectieve aanpak. Hoe kan gedragsverandering daadwerkelijk bewerkstelligd 
worden? In hoeverre zijn beïnvloedingsmechanismen die bewezen effectief zijn bij 
traditionele daders ook effectief bij cyberdaders? En hoe kunnen we specifiek deze 
dadergroep ervan weerhouden (opnieuw) cyberdelicten te plegen? 
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WERKEN MÉT EEN STRAFBLAD EN ZONDER VOG: DE ROL VAN RE-
INTEGRATIEVE EN PREVENTIEVE INTERVENTIES 

Vrijdag 09:45-11:15 
Voorzitter: Anke Ramakers 

Be a Barista: Eigentijdse leer-werkprojecten die veelplegers weten te 
bereiken en te ondersteunen bij re-integratie 
Renee Sagel | Diana Roeg | Chijs van Nieuwenhuizen 
Achtergrond en doel Hulpverleners hebben geregeld te maken met mensen met 
een lange voorgeschiedenis van criminaliteit en persoonlijke problematiek. Het 
gaat om zogenoemde veelplegers waar men lastig of geen contact mee weet te 
krijgen en waarbij de huidige zorg- en strafrechtelijke interventies onvoldoende 
aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Nieuwe inzichten en innovaties zijn nodig 
om deze groep veelplegers te bereiken, te motiveren en te ondersteunen bij re-
integratie en persoonlijk herstel. In deze studie wordt ingezoomd op 8 
veelbelovende leer-werkprojecten in Nederland. De projecten lijken succesvol in 
het bereiken en motiveren van de doelgroep en in de ondersteuning bij re-
integratie.  

Het doel is van deze projecten te leren en de werkzame ingrediënten te 
omschrijven. Kenmerkend aan de projecten is het aansprekende karakter en 
werkaanbod, ze staan midden in de samenleving en worden getrokken door 
mensen met een rolmodel, zoals ervaringsdeskundigen en ondernemers.  

Methode Er worden semigestructureerde interviews met de initiatiefnemers, 
participerende observaties en een documentstudie uitgevoerd.  

Resultaten en conclusie Voorlopige resultaten laten zien dat de medewerkers van 
de projecten een hechte, persoonlijke band hebben met de deelnemers. De 
projecten zijn hip en hebben een eigentijdse uitstraling, ook voor het brede publiek. 
De deelnemers zijn betrokken en de afstand tussen de doelgroep en de 
maatschappij is klein in de projecten.  

Er is een aantal werkzame ingrediënten gedestilleerd uit deze veelbelovende 
projecten, dat kan bijdragen aan het bereiken van de doelgroep en het verbeteren 
van het huidige re-integratieaanbod voor veelplegers en daarmee de kans op 
recidive kan verkleinen. 
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De rol van re-integratieprofessionals: tussen risicopreventie en re-
integratiekansen 
Elina van ’t Zand 
Achtergrond en doel Re-integratie van ex-veroordeelden is geen opzichzelfstaand 
proces, maar is afhankelijk van daadwerkelijk geboden kansen en mogelijkheden 
door en in de samenleving, waaronder op de arbeidsmarkt. Weinig is echter bekend 
over hoe verschillende instituties en professionals omgaan met het ‘stigma’ van 
een strafblad en welke impact dit heeft op het re-integratieproces van 
jongvolwassenen, in het bijzonder op hun zoektocht naar werk. In deze presentatie 
wordt aandacht besteed aan hoe de ‘dubbele’ rol van re-integratieprofessionals, 
namelijk toezicht houden en risico’s voorkomen aan de ene kant en bijdragen aan 
een geslaagde re-integratie aan de andere kant, wordt ervaren. 

Methode 31 jongvolwassenen (gemiddeld 23,6 jaar oud) met een strafblad (zowel 
gering als ernstig) werden over een periode van +/- 6-18 maanden gevolgd in hun 
re-integratieproces. Tevens zijn 38 professionals cq. ouders geïnterviewd die bij dit 
proces betrokken waren. De percepties van zowel jongvolwassen ex-
veroordeelden (micro niveau) als betrokken professionals cq. ouders (meso niveau) 
zijn geanalyseerd om rollen, interacties en wederzijdse invloed daartussen in beeld 
te brengen. 

Resultaten en conclusie Uit de verhalen van de jongvolwassenen met een strafblad 
blijkt dat zij vaak in een onzekere arbeidsmarkpositie verkeren, waarin zij weinig 
hulp ervaren van re-integratieprofessionals. De rol van re-integratieprofessionals 
lijkt zich vooral te kenmerken door ambivalentie en interpassiviteit, wat inhoudt 
dat zij de mogelijkheden die binnen hun verantwoordelijkheden liggen niet zelf 
oppakken maar overlaten aan andere partners op het gebied van 
criminaliteitspreventie. Deze longitudinale studie toont het belang aan niet alleen 
te investeren in re-integratieprogramma’s, maar ook in het opheffen van 
knelpunten in het re-integratieproces, zodat jongvolwassenen – als puntje bij 
paaltje komt – daadwerkelijk kunnen re-integreren in de samenleving. 
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Een Verklaring Omtrent het Gedrag na een detentieverleden? Een 
empirische studie naar aanvragen en uitkomsten onder ex-
gedetineerden 
Anke Ramakers 
Achtergrond en doel Iedere werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). Mede hierdoor bestaan er zorgen over de mate waarin het VOG-
beleid justitiabelen na afloop van hun straf beperkt in hun re-integratie. De kans op 
een VOG, en bijgevolg een baan, wordt laag geschat voor degenen met een 
strafblad.  

Waar het merendeel van de literatuur van juridisch, theoretische aard is, levert de 
huidige studie een bijdrage door in te zoomen op de ervaringen van een groep 
mannen met een relatief zwaar strafblad. In hoeverre dienen ex-gedetineerden een 
aanvraag voor een VOG in? Wordt deze verstrekt? En, in hoeverre is men in staat 
een baan te vinden zonder een VOG-aanvraag te hoeven doen?  

Methode Om deze vragen te beantwoorden worden interviewdata van het 
longitudinale Prison Project (N~900 mannelijke ex-gedetineerden) gecombineerd 
met registratiedata over VOG-aanvragen afkomstig van screeningsautoriteit Justis 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Resultaten en conclusie De resultaten impliceren dat een deel van de ex-
gedetineerden een VOG-aanvraag heeft ingediend en deze niet altijd wordt 
afgewezen. De meeste ex-gedetineerden komen echter terecht in banen waarvoor 
geen VOG-aanvraag is ingediend. Deze bevindingen lijken de zorgen over de rol van 
het VOG-beleid onder deze groep enigszins te nuanceren. Tegelijkertijd roept het 
vervolgvragen op waaraan aandacht zal worden besteed in de discussie. 
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NIEUWE TECHNIEKEN EN OUDE BRONNEN: TEXTMINING IN 
POLITIEDATA  

Vrijdag 09:45-11:15 
Voorzitter: Masja van Rooij-Kooiman en André van der Laan 

 

Herkennen van entiteiten en relaties in online aangifte-data 
Marijn Schraagen | Floris Bex 
Achtergrond en doel Het handmatig beoordelen en verwerken van online aangiftes 
is een arbeidsintensief proces, waarbij regelmatig nog aanvullende communicatie 
met de aangever nodig is. Binnen het project Intelligente Aangiftes werken de 
Landelijke Eenheid van de politie en de Universiteit Utrecht samen aan het 
ontwikkelen van een AI systeem dat binnenkomende aangiften automatisch 
beoordeeld en direct online in gesprek kan gaan met de aangever, bijvoorbeeld in 
het geval er belangrijke opsporingsinformatie mist. Voor een dergelijk systeem is 
het nuttig om te beschikken over semantische informatie in de tekst, zoals de 
aanwezigheid van namen van personen, plaatsen en organisaties (named entities) 
en de semantische relaties tussen entiteiten. Dit onderzoek brengt in kaart in 
hoeverre het mogelijk is om deze semantische informatie correct te identificeren 
in teksten van online aangiften handelsfraude. 

Methode Met de vrije tekst van aangiften internetoplichting als input hebben wij 
enerzijds een uitgebreide evaluatie en foutanalyse van een bestaande tool (Frog) 
voor Named Entity Recognition gedaan, en anderzijds nieuwe machine learning-
algoritmen (zoals Support Vector Machines en Long Short Term Memory Networks) 
ontwikkeld voor het herkennen van relaties in de tekst, bijvoorbeeld de relatie 
tussen een persoon en zijn/haar woonplaats. 

Resultaten en conclusie Bestaande named entity recognition-methodes maken 
nog veel fouten op de aangifte-data, maar het is mogelijk om met eenvoudige 
aanpassingen de herkenning te verbeteren. Relatie-herkenning lijkt in principe 
goed te werken, maar de omstandigheden waarin de modellen getraind en 
toegepast worden hebben een grote invloed op het resultaat. 
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Van tekstquery naar het verdachtenbeeld cybercrime 
René Hesseling 
Achtergrond en doel Cybercrime kent vele verschijningsvormen. De 
gestructureerde indeling van meldingen en aangiften bij de politie in 
maatschappelijke klassen geeft geen valide beeld wat speelt. Door middel van een 
tekstquery en het veredelen van gegevens wordt een informatiepositie in stand 
gehouden met als doel gedetailleerd zicht te krijgen op de aard van de meldingen 
en aangiften met een cybercrime-component en van wat bekend is over de 
verschillende groepen verdachten. 

Methode Op basis van een tekstquery met relevante trefwoorden wordt 
doorlopend een databestand in stand gehouden met relevante hoofd en 
subcategorieën die zicht geven op verschillende vormen van cybercrime. Door het 
koppelen van de gegevens aan andere politiële databestanden is het tevens (daar 
waar) mogelijk verdachtenbeelden en –profielen te maken en vergelijkingen te 
maken tussen de verschillende vormen van cybercrime. 

Resultaten en conclusie Er is een beeld met betrekking tot de verschillende 
uitingsvormen van cybercrime opgebouwd en wie daar slachtoffer van is 
geworden. Bovendien zijn we instaat om een verdachtenbeeld te presenteren. Het 
werken met een tekstquery biedt de mogelijkheid tot gedetailleerde indelingen, 
maar vereist nog steeds menselijke beslissingen bij het labelen van de registraties. 

 

Detectie van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in politieregistraties 
met predictieve textmining   
André van der Laan | Nikolaj Tollenaar 
Achtergrond en doel Bestaande gestructureerde bronnen geven een incompleet 
beeld van de omvang, de aard en de verdachten van cyber- en gedigitaliseerde 
kwaliteit. De ongestructureerde tekstuele data van politieregistraties kan 
potentieel een completer beeld geven. In dit onderzoek wordt getracht te komen 
tot een incidentieschatting van 8 typen cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. 

Methode Met behulp van de vrije tekstvelden uit de landelijke registraties van het 
BVH is een machine learning model ontwikkeld om drie typen cybercriminaliteit en 
vijf typen gedigitaliseerde criminaliteit te detecteren. Er is hierbij gebruik gemaakt 
van woordtellingen, meta-tekstuele kenmerken en linguïstische tekstkenmerken 
Met behulp van dit model is op een willekeurige steekproef van 100.000 
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registraties een incidentieschatting gemaakt en zijn verdachtenkenmerken 
bekeken. 

Resultaten en conclusie Het is goed mogelijk om tot een omvangschatting te 
komen van de verschillende soorten online criminaliteit. Voor onvertekende 
verdachtenkenmerken moeten echter extra strenge eisen aan individuele 
predicties van het ML-model worden gesteld. Hierdoor konden niet voor alle typen 
online criminaliteit kenmerken van verdachten beschreven worden. 

 

Achterhalen van cybercrime-aspecten in aangiften 
Lisanne Jong | Ali Hürriyetoglu 
Achtergrond en doel Om zicht te krijgen op de geregistreerde cybercriminaliteit, 
heeft het CBS in samenwerking met de Nationale Politie een pilot-onderzoek 
gedaan naar cyberaspecten in de tekstvelden van politieregistraties. Doel hiervan 
is het inzichtelijk maken van het aandeel geregistreerde misdrijven waarbij 
cybercrime een rol heeft gespeeld. 

Methode Een deel van de aangiften is handmatig geclassificeerd, hiermee is een 
machine learning model getraind om geautomatiseerd misdrijven te classificeren 
als misdrijven met of zonder een cybercrime-aspect. Hierbij vallen zowel 
gedigitaliseerde criminaliteit als cybercrime in enge zin onder cybercrime. 

Resultaten en conclusie Binnen de 820 duizend processen-verbaal die met dit 
model geanalyseerd zijn, wordt bij ongeveer 9 procent van de misdrijven een cyber-
aspect voorspeld. Deze vinden we vooral terug in de categorieën bedrog en 
valsheidsmisdrijven. Deze ontwikkelde methode zou kunnen worden toegepast om 
cybercrime in politieregistraties over tijd in beeld te brengen, maar ook voor 
andere data en onderwerpen. In combinatie met andere bronnen zou ook een 
schatting van het dark number van cybercrime gemaakt kunnen worden. 
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DADERS VAN CYBERCRIME 
Vrijdag 09:45-11:15 
Voorzitter: Marleen Weulen Kranenbarg 
 

Hoe vergroten handelaren van gestolen inloggegevens hun sales op 
online platforms? 
Renushka Madarie | Wouter Steenbeek | Stijn Ruiter | Edward Kleemans 
Achtergrond en doel Eerder onderzoek heeft laten zien dat online flink wordt 
gehandeld in gestolen inloggegevens. Op sommige online platforms worden 
gestolen inloggegevens ook gratis verspreid. Criminelen die op zoek zijn naar 
dergelijke gegevens lijken ruim keus te hebben, maar moeten ook oppassen voor, 
bijvoorbeeld, rippers die nepadvertenties aanbieden. In dit onderzoek proberen wij 
te achterhalen hoe handelaren die gestolen inloggegevens aanbieden toch zo veel 
mogelijk kopers proberen aan te trekken. Om dit te onderzoeken, kijken wij naar 
welke elementen uit titels van posts van invloed zijn op hoe vaak deze posts worden 
bekeken. 

Methode Wij onderzoeken welke elementen uit titels van posts op online platforms 
voorspellen hoe vaak een post bekeken wordt. Hiervoor analyseren wij een aantal 
populaire online platforms waar regelmatig gestolen inloggegevens worden gelekt. 
Data van deze platforms wordt gedurende een aantal weken verzameld door 
middel van web scraping. Posts worden vervolgens gefilterd op het wel of niet 
aanbieden van gestolen inloggegevens. Met predictive modelling wordt getoetst 
welke predictoren voorspellen hoe vaak een post wordt bekeken. Daarnaast 
schetsen wij ook de ontwikkeling van het aantal views door de tijd heen. 

Resultaten en conclusie De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk welke 
kenmerken van titels van posts het best voorspellen waar criminelen die op zoek 
zijn naar gestolen inloggegevens online op aan slaan. Wij verwachten een verschil 
te zien tussen objectieve informatie in titels en tekstuele cues die vooral bedoeld 
zijn kopers te trekken. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens 
het congres. 
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Ontwikkelingstrajecten van hackers: een longitudinale studie naar 
defacements op Nederlandse websites  
Steve van de Weijer | Rutger Leukfeldt | Thomas Holt 
Achtergrond en doel Binnen de levensloopcriminologie is er veel aandacht voor de 
ontwikkeling van criminele carrières gedurende het leven van daders. Diverse 
studies hebben aangetoond dat criminelen verschillen wat betreft de startleeftijd, 
frequentie, en persistentie van hun crimineel gedrag. Deze eerdere studies richten 
zich echter voornamelijk op traditionele vormen van criminaliteit, terwijl er tot op 
heden geen longitudinaal onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van hacking 
over tijd. Dit is dan ook de eerste studie waarin de ontwikkelingstrajecten van een 
grote groep hackers worden geschat. 

Methode In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van data van Zone-H: een 
website waarop hackers zelf kunnen rapporteren wanneer ze een website hebben 
gedefaced. De dataset bestaat uit een totaal van 50.332 defacements van 
Nederlandse websites die tussen 2010 en 2017 zijn uitgevoerd door 3.642 
verschillende hackers. Semi-parametric group-based trajectory analyses zijn 
gebruikt om verschillende ontwikkelingstrajecten te onderscheiden. 

Resultaten en conclusie Er wordt in de analyse onderscheid gemaakt tussen vijf 
verschillende groepen van defacers: twee laagfrequente dadergroepen, twee 
middelfrequente dadergroepen en één hoogfrequente chronische dadergroep. De 
kleinste groep van 33 chronische defacers (0.9%) was verantwoordelijk voor bijna 
de helft van alle web defacements. Ook de motivaties, keuze voor websites en 
hacking-methodes van defacers verschilden tussen de verschillende groepen. 

 

Sociale netwerken van daders van cybercrime 
Yaloe van der Toolen 
Achtergrond en doel Recente cijfers suggereren dat het aantal cyberdelicten 
toeneemt. Om deze reden wordt steeds vaker onderzocht in hoeverre traditionele 
criminologische theorieën van toepassing zijn op cyberdelinquentie. Een vaak 
gerepliceerde bevinding in de traditionele criminologie betreft het verband tussen 
iemands eigen delinquente gedrag en het hebben van delinquente vrienden. Deze 
samenhang wordt enerzijds verklaard aan de hand van selectieprocessen: 
delinquente individuen kiezen eerder delinquente vrienden. Anderzijds wordt 
beïnvloeding aangedragen als verklaring: individuen met delinquente vrienden 
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zullen door middel van sociaal leren zelf ook eerder delinquent gedrag vertonen. 
Het is echter nog onduidelijk in hoeverre deze processen ook van toepassing zijn 
op cybercrimineel gedrag. Het doel van deze presentatie is om inzicht te geven in 
verbanden tussen iemands cybercriminele gedrag en het cybercriminele gedrag 
van zijn of haar vrienden. 

Methode Middels een vergelijkende literatuurstudie wordt een overzicht gegeven 
van en kritisch gereflecteerd op onderzoeksbevindingen over samenhang in 1) 
traditionele delinquentie en 2) cyberdelinquentie binnen peer netwerken. 

Resultaten en conclusie Hoewel de eerste onderzoeken naar cyberdelinquentie in 
peer netwerken suggereren dat er een verband bestaat tussen iemands eigen 
cybercriminele gedrag en dat van zijn of haar vrienden, kent de huidige cybercrime 
literatuur te veel methodologische tekortkomingen om iets te kunnen zeggen over 
de vorm, sterkte en richting van dit verband. In de presentatie zullen de tot nu toe 
bekende bevindingen over cybercriminaliteit worden besproken in relatie tot hun 
methodologische beperkingen. Er zal worden afgesloten met de presentatie van 
een sterk, nieuw design voor het onderzoeken van sociale netwerken van 
cyberdelinquenten. 

 

Een cybercriminele persoonlijkheid? Een vergelijkend onderzoek naar 
persoonlijkheidskenmerken van cybercriminelen. 
Marleen Weulen Kranenbarg | Jean-Louis van Gelder | Reinout de Vries 
Achtergrond en doel Wanneer men zich een voorstelling probeert te maken van 
een cybercrimineel die technisch geavanceerde delicten pleegt, heeft men 
waarschijnlijk een heel ander beeld voor ogen dan wanneer men een voorstelling 
probeert te maken van een ander type crimineel. Een belangrijk onderdeel van dit 
beeld zijn de verwachtte persoonlijkheidskenmerken. Een vaak gehoorde 
veronderstelling is bijvoorbeeld dat cybercriminelen introvert zijn. De mate waarin 
cybercriminelen wat betreft hun persoonlijkheidskenmerken afwijken van andere 
criminelen is echter nog niet empirisch getoetst. Het doel van dit onderzoek is dan 
ook om de persoonlijkheidskenmerken van cybercriminelen te beschrijven en te 
vergelijken met de persoonlijkheidskenmerken van traditionele criminelen. 
Daarnaast zal ter controle ook worden onderzocht in hoeverre beide groepen 
overeenkomsten en verschillen vertonen met de algemene populatie. 
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Methode Deze overeenkomsten en verschillen in persoonlijkheidskenmerken zijn 
onderzocht aan de hand van survey data. Op basis van de HEXACO 
persoonlijkheidsvragenlijst zijn persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht van 
268 cybercriminelen en 270 andere criminelen die met justitie in aanraking zijn 
gekomen. De mate waarin deze kenmerken van elkaar verschillen is statistisch 
getoetst. Dezelfde vergelijking is ook gemaakt met een normgroep (N = 525), om 
zo te onderzoeken in hoeverre beide groepen afwijken van de algemene populatie. 

Resultaten en conclusie De resultaten laten zien dat er zowel verschillen als 
overeenkomsten zijn in de persoonlijkheidskenmerken, welke uitgebreid zullen 
worden besproken. Vervolgens komen in de conclusie en discussie verklaringen 
voor de gevonden verschillen aan bod. 
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HISTORISCHE CRIMINOLOGIE 
Vrijdag 09:45-11:15 
Voorzitter: Catrien Bijleveld 

 

Criminele vrouwelijke recidivisten in de tweede helft van de negentiende 
eeuw 
Annabella Meddens-van Borselen 
Achtergrond en doel In mijn onderzoek naar criminele vrouwen in de negentiende 
eeuw, ontdekte ik in het archief een bijzonder register over recidivisten. Uit dit 
register blijkt dat gevangenen werden bezocht en ondervraagd, die twee of meer 
keer veroordeeld waren. Gegevens werden genoteerd en er werd geprobeerd de 
oorzaak van het criminele gedrag te achterhalen en kort te beschrijven. 

Wie waren die criminele vrouwen in de negentiende eeuw? Hoe oud waren zij? 
Wat was hun beroep? Wat was hun burgerlijke staat? Wat was hun 
gezondheidstoestand? Wat was het onderwijsniveau? Welke delicten hadden zij 
gepleegd en wat was de oorzaak van hun criminaliteit volgens de eigentijdse 
interviewer? 

Methode Voor dit onderzoek zijn de 19de-eeuwse registers van de Amsterdamse 
gevangenis geraadpleegd en geanalyseerd. Op basis hiervan is een lijst van 
vrouwelijke criminelen en recidivisten opgesteld. In verband hiermee is 
literatuuronderzoek gedaan om de ontwikkeling van het gevangeniswezen en om 
ideeën over misdaad en straf in deze periode in kaart te brengen. 

Resultaten en conclusies Op grond van het onderzoek naar vrouwelijke recidivisten 
over de periode 1851-1882 kunnen conclusies getrokken worden.  Veel recidivisten 
waren veroordeeld wegens diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen en 
valsheid in geschrifte. Als oorzaken van hun crimineel gedrag werden vooral 
drankmisbruik, armoede, lust tot opschik en een slecht karakter beschreven. Vaak 
werden er bij de vrouwen meer dan één oorzaak aan hun crimineel gedrag 
toegeschreven. Om recidive van misdaden tegen te gaan werd gepleit voor het 
cellulaire stelsel, dat in 1851 gedeeltelijk werd ingevoerd. Nader onderzoek in 
Amsterdamse gevangenisregisters zal meer inzicht geven in de misdaad en straf 
van vrouwen in de negentiende eeuw. 
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Veranderingen in de sanctienormen in het Wetboek van Strafrecht, 1886 
– 2018 
Paul Nieuwbeerta | Jeroen ten Voorde 
Achtergrond en doel In het Wetboek van Strafrecht (WvSr) wordt aangegeven welk 
gedrag door de samenleving algemeen onacceptabel wordt gevonden en op welke 
wijze dat onacceptabel geacht gedrag burgers door de overheid kan worden 
gesanctioneerd. Veranderingen in de delictsomschrijvingen geven daarbij een 
beeld van welke delicten op verschillende momenten onacceptabel worden 
gevonden. Daarnaast wordt de mate waarin bepaald gedrag onacceptabel wordt 
gevonden weerspiegeld in de sanctienorm die in het WvSr aan 
delictsomschrijvingen zijn verbonden.  In dit artikel richten we ons specifiek op die 
sanctienormen - en onderzoeken in het bijzonder de veranderingen in maximaal op 
te leggen gevangenisstraffen en geldboetes die als strafdreigingen in het Wetboek 
van Strafrecht zijn vermeld gedurende de periode 1886 – 2017 zijn veranderd. 

Methode Daarvoor maken we gebruik gemaakt van het bestand ‘Historisch 
Wetboek van Strafrecht (H-WvSr)’ waarin alle teksten van wetsartikelen zijn 
opgenomen waaruit het WvSr vanaf 1886 heeft bestaan. 

Resultaten en conclusie Duidelijk wordt dat voor steeds meer delicten steeds 
hogere geldboetes opgelegd kunnen worden. Verder blijkt dat gemiddeld de op te 
leggen gevangenisstraffen zijn toegenomen in de afgelopen 130 jaar. 

 

Vrouwen en de Rijkswerkinrichting 1886 – 1934 
Marian Weevers 
Achtergrond en doel Ruim honderd jaar geleden liepen bedelaars, zwervers en zij 
die zich herhaaldelijk schuldig maakten aan openbare dronkenschap risico op 
langdurige opsluiting in een Rijkswerkinrichting (RWI). Het doel was bescherming 
van de samenleving tegen de overlast die men ervoer van deze categorie 
overtreders, straf en afschrikking.  Tot slot moest langdurige opsluiting in 
combinatie met gedwongen arbeid leiden tot inkeer en gedragsverbetering. 

Ruim duizend vrouwen kwamen tussen 1886 en 1934 in een RWI terecht. Het hoge 
aantal zieken en ouderen onder hen roept de vraag op waaróm deze vrouwen daar 
terecht kwamen. Hadden sommigen wellicht zelf een aandeel in hun opsluiting? 
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Was er sprake van ‘agency’ en gebruikten zij de RWI voor eigen doeleinden omdat 
zij nergens anders terecht konden? 

Methode De inschrijfregisters van de RWI vormen het uitgangspunt. De daarin 
gevonden informatie vul ik aan met kwalitatieve informatie ontleend aan andere 
bronnen, waaronder de aantekeningen van het Damescomité van het Nederlands 
Genootschap tot Zedelijke Verbetering van de Gevangenen, de dossiers van 
vrouwen die werden overgeplaatst naar een Rijkskrankzinnigengesticht en de 
dossiers van degenen die een gratieverzoek indienden. Definitie en 
operationalisering van het concept agency. 

Resultaten en conclusie Het kwantitatieve en kwalitatieve bronnenmateriaal bevat 
aanwijzingen dat inderdaad sprake was van ‘agency’. Een flink aantal vrouwen 
werd veroordeeld door rechtbanken die erom bekend stonden gemakkelijk tot 
‘opzending’ over te gaan, ver verwijderd van hun woonplaats. Anderen bedelden 
bij het huis van de rijksveldwachter of gaven zichzelf aan bij het politiebureau. Ook 
zien we vrouwen in de rechtbank nadrukkelijk verklaren tot werken in staat te zijn 
(een voorwaarde voor plaatsing in een RWI), terwijl zij hadden kunnen wijzen op 
ziekte of gevorderde zwangerschap. 

 

Ommerschans de bedelaarskolonie 
Catrien Bijleveld 
Achtergrond Ommerschans was een zogeheten bedelaarskolonie vlak bij Ommen, 
onderdeel van de welbekende Koloniën der Weldadigheid. Ommerschans huisde 
over de jaren vele bedelaars en landlopers, armen veelal uit de grote steden die in 
Ommerschans gedwongen werden tewerkgesteld. Ommerschans werd geen 
succes: van het doel om de ‘onwillige’ armen door tewerkstelling te heropvoeden 
kwam weinig terecht. Velen waren al te ziek of te oud. In Ommerschans werden 
over de jaren ook vele kinderen geboren, in gevangenschap in institutie. 

Methoden Op basis van de inschrijvingsregisters voor een ruime 300 kinderen 
onderzoeken we hun levenslopen in genealogische en administratieve bronnen in 
Nederland. We stellen ons de vraag hoe het hen in het leven verging, na zo’n 
ongunstige start?  

Resultaat en conclusie  

We vinden dat de sterfte onder de kinderen zeer hoog was; een aanmerkelijk deel 
werd wees omdat de ouders jong stierven in de slechte leefomgeving die de 
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Ommerschans was. Voor diegenen die wel de volwassenheid bereikten, bespreken 
we hoe het hen in hun latere leven verging. Een deel vinden we later weer terug in 
de koloniën, maar velen trouwden ook, en oefenden reguliere beroepen uit.    
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OPINIES EN ERVARINGEN VAN BURGERS 
Vrijdag 09:45-11:15 
Voorzitter: Remco Spithoven 
 

Politiegedrag en ervaren procedurele rechtvaardigheid 
Bo Terpstra 
Achtergrond en doel Onderzoek op het gebied van procedurele rechtvaardigheid 
leert dat er een positieve relatie bestaat tussen ervaren procedurele 
rechtvaardigheid en vertrouwen in handhavers zoals politie en rechters. Bovendien 
zijn er indicaties dat ervaren procedurele rechtvaardigheid bijdraagt aan 
normnaleving. De beleidsimplicatie lijkt te zijn dat investeren in “beter” gedrag 
helpt om vertrouwen en naleving te bevorderen. Die conclusie is echter voorbarig. 
De reden is dat onderzoek naar procedurele rechtvaardigheid doorgaans is 
gebaseerd op survey-onderzoek. Mensen die zeggen dat ze beter zijn behandeld 
zeggen doorgaans dat ze meer vertrouwen hebben in handhavers. Maar het is nog 
maar de vraag of mensen die feitelijk beter worden behandeld dat ook als zodanig 
ervaren. In dit onderzoek richten we ons daarom op de volgende vraag: Leidt een 
feitelijk betere behandeling door handhavers tot een als rechtvaardiger 
gepercipieerde behandeling? 

Methode Het materiaal voor het onderzoek hebben we verzameld bij 
bromfietscontroles in Leiden en Zoetermeer in 2017. Bij die controles hebben we 
de interactie tussen agent en bromfietsbestuurder geobserveerd en “gescoord” 
met behulp van een bestaand instrument om procedurele rechtvaardigheid te 
meten. Vervolgens hebben we de bromfietsbestuurder bevraagd over 
verschillende items die betrekking hebben op ervaren procedurele 
rechtvaardigheid. 

Resultaten en conclusie Op basis van bijna 300 waarnemingen zijn we nagegaan of 
een “betere” behandeling door de politie ook gepaard gaat met een grotere 
gepercipieerde procedurele rechtvaardigheid. Onze bevindingen wijzen er niet op 
dat dat het geval is. We bespreken mogelijke achtergronden en implicaties van 
deze bevinding. 
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De invloed van de framing van Facebook-berichten op de 
aanvaardbaarheid van strafvonnissen 
Noah Grootscholten | Henk Elffers | Jan de Keijser 
Achtergrond en doel In Nederland is veel onderzoek gedaan naar de 
'punitiviteitskloof’: het fenomeen dat burgers strengere straffen zouden willen zien 
dan vaak worden opgegeven door rechters. Factoren die deze publieke opinie 
beïnvloeden bestaan onder andere uit opleidingsniveau, hoeveelheid verkregen 
informatie, bezorgdheid over criminaliteit en mediagebruik. Echter, in onderzoek 
naar publieke opinie over de rechtspleging is de rol van sociale media sterk 
onderbelicht. Dit is frappant, gezien het feit dat zo’n 85% van de Nederlanders 
gebruik maakt van sociale media. Deze sociale platforms zijn tevens een belangrijke 
bron van nieuws over, onder andere, criminaliteit en rechtspleging. Welke rol 
sociale media heeft in opinievorming over deze gebieden, is echter nog niet 
duidelijk. 

Methode Het huidige onderzoek tracht hier invulling aan te geven. Dit onderzoek 
omvat een experimentele vignettenstudie in een online enquête, waarin 
participanten gemanipuleerd worden door een Facebook-bericht met een mening 
over de uitspraak in een strafzaak. De doelgroep bestaat uit Nederlandse Facebook-
gebruikers van alle leeftijden en opleidingsniveaus. Het onderzoek bestaat uit een 
2 x 3 between-subjects design: participanten krijgen ofwel een ‘typisch’ Facebook-
bericht te zien (sterke, ongenuanceerde taal), ofwel een ‘atypisch’ Facebook-
bericht (beschaafde, genuanceerde taal). De mening in het bericht is positief, 
neutraal, dan wel negatief over de uitspraak. Er wordt gekeken naar de invloed de 
verschillende Facebook-berichten op de aanvaardbaarheid van vonnissen in twee 
vignetten, door middel van een tweeweg-variantieanalyse (ANOVA). Bovendien 
wordt een aantal covariaten meegenomen in de analyse. 

Resultaten en conclusie Het resultaat met betrekking tot de invloed van de 
verschillende Facebook-berichten op de aanvaardbaarheid van vonnissen zal voor 
het eerst gepresenteerd  worden tijdens het NVC-congres. 
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Een verkenning van ervaren veiligheid in relatie tot andere kwaliteiten 
van openbare pleinen 
Jelle Brands | Janne van Doorn | Remco Spithoven 
Achtergrond en doel In de fear of crime literatuur wordt veel nadruk gelegd op de 
mate waarin mensen zich ergens onveilig voelen en hoe dat gevoel van onveiligheid 
weggenomen kan worden. Er is veel minder bekend over de kwaliteiten van 
bepaalde omgevingen die ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen. De huidige 
studie poogt hier middels een exploratieve studie meer inzicht in te verschaffen. 

Methode Er is gebruikt gemaakt van een vragenlijst verspreid onder 201 passanten 
op de Utrechtse pleinen: (I) Jaarbeursplein, (II) Jacobskerkhof, (III) Neude en (IV) 
Domplein (geselecteerd op basis van eerdere observaties). Participanten werd 
gevraagd hoe veilig, thuis en welkom ze zich voelden op het plein, alsmede hoe 
gezellig en zij het plein vonden. Er zijn tevens een aantal demografische en 
contextuele variabelen meegenomen. 

Resultaten en conclusie Uit variantieanalyses blijkt dat participanten de vier 
pleinen verschillend waarderen in de mate van gezellig, thuis voelen, hoe welkom 
zij het plein vinden en hoe veilig zij zich er voelen. Verdere analyses (Structural 
Equation Modelling) tonen aan dat deze aspecten ook onderling verband met 
elkaar houden. Zo is er een relatie tussen gezelligheid en welkom voelen, en is 
welkom voelen gerelateerd aan thuis voelen. Deze laatste blijkt met name een 
belangrijke voorspeller van veiligheidsgevoelens. De huidige resultaten geven 
daarmee stof tot nadenken over de manier waarop initiatieven omtrent veiligheid 
ingericht/toegepast dienen te worden: naast een meer negatieve focus op het 
wegnemen van angst en onveiligheid, zou men ook kunnen nadenken over 
manieren om positieve aspecten zoals een welkome en gezellige sfeer te 
bevorderen. 

 

Situationele angst voor criminaliteit in een VR setting 
Remco Spithoven | Jelle Brands | Elsa Foppen 
Achtergrond en doel Er zijn de afgelopen jaren diverse studies verschenen naar 
verklaringen van fear of crime. Veel bevindingen zijn echter uitkomsten van 
onderzoek met een erg brede opvatting van dit concept. Definities en 
operationaliseringen van concepten op basis van een theoretische verkenning zijn 
eerder uitzondering dan regel in de traditie: ad hoc metingen op basis van 



- 107 - 
 

standaarditems voeren de boventoon. In dit onderzoek gaan wij op zoek naar de 
bron van veel maatschappelijke aandacht voor onveiligheidsbeleving: doorleefde 
situaties van angst voor slachtofferschap. 

Methode In dit onderzoek brengen wij +/-40 (geïnformeerde) respondenten 
middels Virtual Reality in een omgeving en vragen wij hen om zich alleen, via een 
smal trappenhuis en door een parkeergarage, naar een metrostation verplaatsen 
om daar de metro te nemen. De helft van de respondenten komt allerlei vormen 
van overlast en verloedering tegen, de andere helft niet. Ondertussen meten wij 
hun fysiologische reacties  en na afloop vragen we hen een vragenlijst in te vullen. 
Daarnaast worden gedragsaanpassingen besproken, wat in de literatuur vaak als 
uiting van angst voor slachtofferschap wordt aangeduid. 

Resultaten en conclusie Binnen de te verkrijgen resultaten worden de fysiologische 
reacties en toegekende scores uit de ingevulde vragenlijsten tussen de twee 
hierboven beschreven groepen vergeleken. Dit stelt ons in staat om grip te krijgen 
op de voorspellende waarden van stimuli op doorleefde angst voor 
slachtofferschap; in dit geval stimuli in de vorm van verschillende typen overlast en 
verloedering. Tijdens deze presentatie delen wij de eerste bevindingen uit dit 
lopende onderzoek reflecteren wij op praktische handvatten in de aanpak en 
meting van fear of crime. 
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ROUNDTABLE: EXPLOITATION IN THE GLOBAL REPRO-SCAPE?  
Vrijdag 09:45-11:15 
Chair: Brenda Oude Breuil 

 
Participants 

Brenda Oude Breuil (Utrecht University) 
Nishat Hyder-Rahman (Utrecht University) 
Veerle Bonestroo (Erasmus University Rotterdam) 
Tineke Hendrikse (Hogeschool Inholland) 
Wilma Eusman (Advocatenkantoor de Binnenstad) 
 

In the past 40 years (bio)technological advances have spawned a global 
reproductive, underground/informal market that has developed alongside growing 
demand from the increasingly infertile and aging societies of the ‘global West’. 
Nowadays IVF together with the use of ‘donated’ eggs, sperm or embryos, and a 
surrogate, allow people to circumvent many forms of infertility. The more 
traditional forms of adoption, also affected by globalization processes, further 
enable individuals to create families transnationally. The global industry in fertility 
products and services is estimated to be worth billions each year, and predicted to 
rise in line with demand. These substantial amounts, as well as the stratified access 
to, and unequal negotiating positions between different actors within this market 
make its (often self-regulated) transactions vulnerable to exploitative tendencies – 
hence the reference to such markets by other scholars as ‘toxic’ (Satz 2010), and to 
similar trading conditions as ‘lawful but awful’ (Passas 2005). Vulnerabilities one 
could think of include situations of dependency due to socio-economic inequalities; 
legal-regulatory vulnerabilities (e.g. legal parenthood and nationality of 
respectively the intentional parents and the future child), and the quality of consent 
(free, full and informed?) of the individuals concerned in these transactions. In this 
roundtable discussion we will discuss such eventual vulnerabilities and risks and try 
to establish what issues should be on the future research agenda considering this 
topic. 
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HIGH IMPACT CRIME: PREVENTIE EN INTERVENTIE 
Vrijdag 13:40-15:10 
Voorzitter: Rik Beerthuizen 

Straatrovers: een jonge en crimineel actieve dadergroep 
Daphne Blokdijk | Karin Beijersbergen | Gijs Weijters 
Achtergrond en doel In de afgelopen jaren heeft de overheid sterk ingezet op de 
bestrijding van zogenoemde ‘high impact crimes’ (HIC): delicten die veel impact 
hebben op het slachtoffer, zijn of haar directe omgeving en het veiligheidsgevoel 
van burgers in Nederland. Onder de klassieke HIC-delicten vallen straatroven, 
overvallen en woninginbraken. Door middel van verschillende beleidsprogramma’s 
wordt geprobeerd het aantal HIC-delicten te verminderen en recidive na zo’n delict 
te voorkomen. In vergelijking met andere HIC-daders zijn straatrovers een 
opvallende groep. In deze presentatie wordt besproken waarin straatrovers van 
andere HIC-daders verschillen en wat dit betekent voor de aanpak van deze groep. 

Methode De onderzoeksgroep bestaat uit in 2013 veroordeelde straatrovers 
(N=1.146), waarbij een vergelijking wordt gemaakt met in 2013 veroordeelde 
overvallers en woninginbrekers. De groepen zijn geselecteerd uit een 
gepseudonimiseerde versie van het Justitieel Documentatie Systeem. Naast 
frequentieverdelingen van achtergrondkenmerken is met behulp van 
survivalanalyse de tweejarige recidiveprevalentie van de groepen berekend. Door 
middel van een multipele Cox regressieanalyse is de invloed van 
achtergrondkenmerken op de recidivekans geschat. 

Resultaten en conclusie Straatrovers vormen een actieve dadergroep en beginnen 
vaak al op een jonge leeftijd met criminaliteit. Ruim de helft van de veroordeelde 
straatrovers in 2013 heeft binnen twee jaar een nieuwe strafzaak. Verder blijkt dat 
de leeftijd ten tijde van de eerste strafzaak significant samenhangt met de kans op 
recidive: de recidive onder minderjarige starters is hoger dan onder meerderjarige 
starters. Deze bevindingen vragen om een aanpak waarbij vroegtijdig ingegrepen 
wordt bij minderjarige straatrovers. 
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High Impact Crimes: Risico- en beschermende factoren  
Esther van Leijsen | Rik Beerthuizen | André van der Laan 
Achtergrond en doel De bestrijding van ‘High Impact Crimes’ (HIC), zoals 
woninginbraak, straatroof, overvallen en geweldsdelicten, is in Nederland sinds 
enkele jaren een belangrijke beleidsprioriteit. De vraag is in hoeverre er ook 
preventief kan worden ingegrepen om een criminele carrière met HIC-delicten te 
voorkomen. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te bepalen welke 
risicofactoren, en met name ook welke beschermende factoren, de ontwikkeling 
van een criminele carrière met HIC-delicten voorspellen. 

Methode In dit prospectief onderzoek zijn in 2010 2.263 en in 2015 1.726 10- tot 
16-jarigen in de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) bevraagd 
naar hun antisociale en delinquente gedrag. Tevens zijn er diverse risico- en 
beschermende factoren gemeten op individueel, gezins-, school en 
vriendendomein. Van deze jongeren is tot 2018 opgevraagd of zij als verdachte van 
een (HIC-)delict zijn geregistreerd in het incidentregistratiesysteem 
Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. Middels cox regressieanalyses is 
bestudeerd welke factoren de ontwikkeling van een HIC-carrière voorspellen. 
Vervolgens is met logistische regressieanalyses onderzocht welke beschermende 
factoren aanwezig zijn bij jongeren die in de vroege adolescentie antisociaal gedrag 
rapporteren maar geen criminele carrière ontwikkelen in vergelijking tot jongeren 
die wel een criminele carrière ontwikkelen. 

Resultaten en conclusie Omdat het een lopend onderzoek betreft, wordt op basis 
van de literatuur een overzicht gegeven van risico- en beschermende factoren voor 
de ontwikkeling van een HIC-carrière. Aansluitend worden de verwachtingen van 
het empirisch onderzoek besproken waarin de voorspellende waarde van deze 
risico- en beschermende factoren zal worden getoetst, hetgeen 
aanknopingspunten kan bieden voor preventieve maatregelen. 
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Jongvolwassen veelplegers van high impact crime — Problemen met 
effectstudies binnen kleine daderpopulaties 
Rik Beerthuizen | Nikolaj Tollenaar | André van der Laan 
Achtergrond en doel Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een 
buitenproportioneel groot aandeel van de geregistreerde criminaliteit in 
Nederland. Daarom is er vanuit overheidsbeleid en justitie veel aandacht voor deze 
daderpopulatie en diverse subpopulaties. Eén van deze subpopulaties bestaat uit 
jongvolwassen veelplegers die zich bezighouden met high impact crime, zoals 
straatroof en woninginbraak. Gezien de ernst van de gepleegde delicten binnen 
deze populatie, is het belangrijk dat deze populatie zo goed mogelijk behandeld 
wordt. Echter, vanwege de beperkte omvang van deze bij justitie bekende 
dadergroep, is het moeilijk om adequaat interventieonderzoek te doen via 
traditionele statistiek. Deze presentatie zal ingaan op de resultaten van een 
haalbaarheidsstudie naar het gebruik van Bayesiaanse statistiek bij 
interventieonderzoek met kleine samples. 

Methode Aan de hand van een Bayesiaanse simulatiestudie gebaseerd op 
geobserveerde jongvolwassen veelplegers met een ISD-maatregel wordt duidelijk 
gemaakt onder welke onderzoekscondities zinnige uitspraken over de effectiviteit 
van een maatregel gedaan kunnen worden gedaan. De condities waarin gevarieerd 
wordt zijn: (1) steekproefgrootte, (2) verwachte effectgrootte, (3) prior variantie en 
(4) % misspecificatie van de prior (een 8x5x3x9 design). De gesimuleerde 
experimentele en controlegroep zijn geselecteerd uit Nederlandse 
veroordelingsgegevens. 

Resultaten en conclusie De simulatiestudie wijst uit dat Bayesiaanse statistiek een 
beter beeld kan geven van effecten binnen zeer kleine steekproeven dan meer 
traditionele statistiek. Echter, het aantal condities waarin adequate uitspraken over 
deze effecten gedaan kunnen worden zijn in de minderheid en deze condities zijn 
niet altijd realistisch te behalen in de justitiële werkelijkheid. 
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PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK VANUIT DE HU 
Vrijdag 13:40-15:10 
Voorzitter: Marie-José Geenen 

 

‘Hoe werken wij?’ - Resultaten van een onderzoek naar de werkalliantie 
in het (semi)-gedwongen kader. 
Renee Henskens | Lianne Kleijer-Kool | Tanja van Mazijk | Marie-José 
Geenen 
Achtergrond en doel In september 2015 startte een vierjarig RAAK PRO project 
over de werkalliantie met cliënten in het (semi)-gedwongen kader. Aanleiding was 
de ambivalentie die forensisch sociaal professionals kunnen voelen wanneer zij 
tegelijkertijd controlerende en begeleidende taken uitvoeren. Professionals 
hebben behoefte aan kennis over hoe zij een werkalliantie kunnen opbouwen in de 
een-op-een begeleiding met gemandateerde cliënten. 

Doel van het onderzoek is de kenmerken van de dynamiek in de samenwerking 
tussen professional en cliënt te definiëren. Hiermee wordt betekenis gegeven aan 
de werkalliantie in het (semi)-gedwongen kader. 

Methode, resultaten en conclusie Eerst zijn de vier kenmerken (richting/kader, 
vertrouwen, binding en stroefheid) in een Werkalliantiemonitor bij de reclassering 
gedefinieerd en uitgetest. Daarna is de Monitor in domein-specifieke versies 
uitgerold bij arbeidsreïntegratie, schuldhulpverlening, sociale bijstand en 
jeugdbescherming. Bekeken is hoe professionals en cliënten de werkalliantie in de 
verschillende domeinen vormgeven en hoe zij de Werkalliantiemonitor ervaren. 

De werkalliantie wordt over het algemeen positief gewaardeerd. In alle domeinen 
geven cliënten een hogere waardering (rapportcijfer) dan professionals. Het gros 
van de professionals en cliënten vinden het afnemen van de Werkalliantiemonitor 
zinvol: het geeft nieuwe inzichten in de samenwerking, het biedt mogelijkheden 
om feedback te geven/krijgen en men kan zaken bespreken die anders 
onuitgesproken blijven. Verschillen tussen de domeinen waren er nauwelijks. 

Als de werkalliantie goed wordt ingezet, draagt dit bij aan een betere kwaliteit van 
het werk. De komende maanden volgt implementatie van producten in onderwijs 
en werkveld. We focussen ons op concreet lesmateriaal (bijv. weblecture, filmpjes, 
een spel), dat naast theorie wordt ingezet. 
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Samenhang tussen werkalliantie en recidive in reclasseringstoezicht 
Annelies Sturm | Vivienne de Vogel | Anneke Menger | Marcus Huibers 
Achtergrond en doel Eerder onderzoek in vrijwillige hulpverlening heeft 
aangetoond dat er een sterk bewijs is voor een verband tussen werkalliantie en 
positieve behandelingsresultaten. Voor het gedwongen kader is hier nog weinig 
onderzoek naar gedaan. De Hogeschool Utrecht onderzoekt de rol van de 
werkalliantie in het reclasseringswerk. Het hier gepresenteerde onderzoek richt 
zich op twee vragen: 1) Hoe is het verloop van de kenmerken van de werkalliantie 
tijdens het toezicht?  2) Heeft het verloop van de alliantiekenmerken invloed op de 
recidive? 

Methode Deze prospectieve cohortstudie is gebaseerd op twee metingen met de 
WAMCI van 199 reclassering cliënten, aangevuld met recidivegegevens. Recidive is 
beoordeeld vanaf de tweede meting van de WAMCI tot het einde van de 
vervolgperiode van vier jaar. De relatie tussen het verloop van de kenmerken van 
de werkalliantie en de daaropvolgende recidive is geanalyseerd met een Cox-
regressieanalyse. 

Resultaten en conclusie Uit het onderzoek blijkt dat drie patronen van verandering 
zijn waar te nemen: toenemend, afnemend en stabiel patroon. Het tweede doel 
van dit onderzoek was het onderzoeken van de impact van het verloop van de 
werkalliantie op recidive. Er is steun gevonden voor een relatie tussen de stabiele 
patronen van vertrouwen en stroefheid tijdens het toezicht en recidive in de hierop 
volgende periode van vier jaar. 

Deze bevindingen tonen aan dat het concept van de werkalliantie de aandacht van 
maatschappelijk werkers verdient. Het opbouwen van vertrouwen en het 
vermijden van stroefheid kan een positief effect hebben op recidive. 

 

Strafrechtmediation in kwaliteit geborgd 
Tanja van Mazijk 
Achtergrond en doel Sinds 2017 is Mediation in Strafzaken landelijk uitgezet. Dit 
betekent dat alle rechtbanken, zaken die daarvoor geschikt zijn, doorverwijzen naar 
een mediator in strafzaken. Deze bemiddelt vervolgens tussen slachtoffer en 
verdachte. Als een Mediation in Strafzaken slaagt, maken verdachte en slachtoffer 
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gezamenlijk afspraken die door de mediator worden vastgelegd in een door beide 
partijen ondertekende slot- of vaststellingsovereenkomst, die wordt toegevoegd 
aan het strafdossier. Op grond van artikel 51h Sv lid 2, moet de Officier van Justitie 
of rechter rekening houden met de uitkomsten die zijn vastgelegd. Mediation in 
Strafzaken vereist andere vaardigheden van de mediator dan reguliere mediation. 
De bestaande kwaliteitsprotocollen van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland, de 
beroepsvereniging van mediators) voorzien hier echter niet in.  Als gevolg hiervan 
heeft de beroepspraktijk behoefte aan specifieke kwaliteitseisen voor de 
strafrechtmediator. 

Praktijkonderzoek De lectoraten ‘Toegang tot het Recht’ en ‘Werken in een 
Justitieel Kader’ van de  Hogeschool Utrecht, voeren in dit kader het onderzoek 
‘Strafrechtmediation in kwaliteit geborgd’ uit. In dit onderzoek staat de vraag 
centraal aan welke kwaliteitseisen een mediator in strafzaken moet voldoen om 
een bemiddelingsproces in een lopende strafzaak goed te begeleiden en hoe die 
kwaliteitseisen kunnen worden geborgd. Dit kwalitatieve onderzoek wordt 
uitgevoerd door middel van literatuurstudie, interviews met de belangrijkste 
stakeholders, focusgroepen, Delphi proces en dossieronderzoek. 

Conclusie Voorlopige bevindingen laten zien dat er meer van de mediator wordt 
gevraagd (onder andere m.b.t. juridische kennis en omgaan met slachtoffer-
verdachte dynamiek) dan in reguliere mediation. 

De onderzoekers zullen op het congres de eerste bevindingen en conclusies van dit 
onderzoek presenteren. 
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DADERS IN VERSCHILLENDE CONTEXTEN 
Vrijdag 13:40-15:10 
Voorzitter: Karlijn Kuijpers 

 

Daders in de georganiseerde misdaad: werk, inkomen en bedrijfstakken 
Victor van der Geest 
Achtergrond en doel Binnen de levensloopcriminologie wordt werk vaak gezien als 
een belangrijk preventiemiddel tegen recidive. In de literatuur over georganiseerde 
criminaliteit, daarentegen, wordt werk vaak genoemd als een belangrijke 
gelegenheidsstructuur die criminaliteit kan faciliteren. In dit onderzoek wordt in 
kaart gebracht wat de rol is van werk in de criminele carrières van daders in de 
georganiseerde misdaad. Hoe hangen typen werk, zoals het hebben van een eigen 
bedrijf, samen met verschillende vormen van criminaliteit? 

Methode De onderzoeksgroep bestaat uit daders binnen de Monitor 
Georganiseerde Criminaliteit van het WODC. Door de koppeling tussen 
strafbladgegevens uit het OBJD en werkgegevens uit CBS Microdata kunnen werk 
en criminaliteit in kaart worden gebracht tussen 2003-2015. De resultaten geven 
een overzicht van werk, inkomen en de bedrijfstakken waarin daders actief waren. 
De samenhang tussen het hebben van een eigen bedrijf en typen criminaliteit 
wordt nader onderzocht. 

Resultaten en conclusie In het algemeen wordt er geen samenhang gevonden 
tussen werk en criminaliteit onder daders in de georganiseerde misdaad. Anders 
dan in veel algemene daderpopulaties heeft de meerderheid op enig moment 
werk, en heeft een substantieel deel op enig moment een eigen bedrijf op naam 
staan. De samenhang tussen deze bedrijven en de verschillende vormen van 
criminaliteit binnen de onderzoeksgroep is beperkt. 
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Achter de schermen: Typologieën van handelaren op Dream Market: 
perspectieven voor interventies 
Laura Veerman | Rolf van Wegberg 
Achtergrond en doel In de afgelopen jaren is een stijging in populariteit te zien van 
zogeheten dark markets. Zij vormen een internationale uitdaging voor 
politiediensten, mede gelet op het anonieme karakter. Waar handelaren deze 
anonimiteit in hun voordeel gebruiken, probeert de politie die anonimiteit juist te 
ondermijnen door wantrouwen te creëren. Dark markets zijn relatief nieuw en 
constant in ontwikkeling wat maakt dat politiestrategieën om effectief op deze 
markten te reageren verder doorontwikkeld moeten worden. Gelet op het 
bovenstaande is de doelstelling van dit onderzoek om inzicht te geven in typen 
handelaren die actief zijn op een dark market om vervolgens deze kennis te 
koppelen aan interventiemogelijkheden voor de politie. 

Methode Dit onderzoek is uitgevoerd door het kwalitatief bestuderen van 
forumberichten van handelaren op Dream Market. De rationele keuze benadering 
en de strain theorie zijn gebruikt als analysekader. De typen handelaren zijn 
onderscheiden op de kenmerken: naleving regels, nieuw systeem, ervaring, mate 
van activiteit, doelgroep, frauderend gedrag, manier van adverteren, producten en 
motivatie. 

Resultaten en conclusie Op Dream Market zijn zeven typen handelaren te 
onderscheiden. Dit varieert van een type dat zich aan het oriënteren is om 
handelaar te worden tot een type dat een nieuw systeem buiten dark markets heeft 
ingesteld. Verder blijkt dat sommige kopers aangeven online gekochte partijen 
offline te verkopen, wat aanleiding geeft voor de politie om zich ook op kopers te 
richten. Kennis van deze typen handelaren geeft de politie inzicht in de diversiteit 
van handelaren en maakt inzichtelijk welke interventies de politie kan inzetten bij 
elk type. 

 

Partnergeweld gepleegd door vrouwen: Een interdisciplinaire 
systematische review 
Karlijn Kuijpers 
Achtergrond en doel Als gevolg van de substantiële toename in empirische studies 
met betrekking tot partnergeweld gepleegd door vrouwen hebben Swan en Snow 
in 2006 een theoretisch model geformuleerd. Dit model integreert verschillende 
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contextuele risico- en beschermende factoren voor partnergeweld gepleegd door 
vrouwen. Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een systematische review 
van studies die (aspecten van) Swan en Snow’s contextuele factoren – traumatische 
ervaringen in de kindertijd, eerdere ervaringen met slachtofferschap, coping 
mechanismen, en psychologische problemen van vrouwen – prospectief in verband 
brengen met het gebruik van partnergeweld door vrouwen. 

Methode Een grote variëteit aan databases vanuit verschillende academische 
disciplines werd geraadpleegd tijdens het zoeken naar relevante literatuur. De 
literatuurstudie is gebaseerd op een total van 24 studies die voldeden aan de 
inclusiecriteria betreffende een prospectieve onderzoeksopzet en een strenge 
beoordeling van de methodologische kwaliteit. 

Resultaten en conclusie Hoewel de huidige literatuurstudie Swan en Snow’s (2006) 
theoretisch model slechts gedeeltelijk ondersteunt zijn de bevindingen relevant 
voor verdere ontwikkeling van theorie, onderzoek, interventies en 
preventiemaatregelen. Wanneer we individuele contextuele factoren beschouwen 
die het gebruik van partnergeweld door vrouwen voorspellen, lijkt een focus op 
individuele verschillen in een aantal dynamische psychologische concepten – zoals 
psychologische problemen, coping, en veerkracht (resilience) van vrouwen – 
nuttiger dan een exclusieve focus op de eerdere slachtofferervaringen van 
vrouwen. Bovendien is toekomstig onderzoek nodig naar hoe en onder welke 
omstandigheden eerder slachtofferschap van vrouwen van invloed is op de 
ontwikkeling van deze psychologische factoren, welke op hun beurt een direct 
effect lijken te hebben op het gebruik van partnergeweld door vrouwen. 
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ORGANISATIECRIMINALITEIT 
Vrijdag 13:40-15:10 
Voorzitter: Clarissa Meerts 

 

Leven als vrienden en rekenen als vijanden 
Timothy Vodegel | Marieke Kluin | Arjan Blokland 
Achtergrond en doel Dit onderzoek tracht aan de hand van het 
afschrikkingsperspectief meer inzichten te verschaffen in de relatie tussen toezicht, 
handhaving en de mate van regelnaleving binnen de chemische industrie in 
Nederland. Verondersteld wordt dat door een voldoende zekere, snelle en zware 
straf de kosten van regelovertreding de baten daarvan zullen doen overschrijden. 
De wetenschappelijke ondersteuning voor dit perspectief bij 
organisatiecriminaliteit is echter beperkt, vaak niet eenduidig, of richt zich enkel op 
Amerikaanse bedrijven. 

Methode Het onderhavige onderzoek maakt gebruik van longitudinale data over 
regel-overtredend gedrag door meer dan 400 chemische bedrijven in Nederland, 
waarvan inspectierapporten zijn ingevoerd in de Gemeenschappelijke 
Inspectieruimte (GIR). Daarnaast zijn bedrijfsgegevens van Company.Info en van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt. Aan de hand van 4005 
inspectierapporten tussen 2006 en 2018 wordt de relatie onderzocht tussen 
nieuwe ernstigere overtredingen en de ervaring van het bedrijf met strafsnelheid, 
-zekerheid en -zwaarte na het begaan van een eerdere overtreding. 

Resultaten en conclusie De resultaten tonen aan dat de meerderheid van de 
bedrijven binnen deze sector de regels heeft overtreden. Daar komt bij dat 
bedrijven in een aantal sectoren het overgrote deel van de overtredingen voor 
rekening neemt. Voorts laat de multi-level analyse zien dat er geen significant 
effect voor de variabelen uit het afschrikkingsperspectief bestaat. Het aantal 
tijdens een inspectie geïnspecteerde onderwerpen blijkt wel een significante 
voorspeller voor ernstigere regelovertreding. 
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Publiek als scherprechter: is genereren van verontwaardiging een middel 
om bedrijven in het gareel te krijgen? 
Henk Elffers 
Achtergrond en doel Starbucks betaalt geen belasting! Zogenaamde 
rundvleesburgers bevatten goedkoop paardenvlees! Urine loopt bewoners van 
verpleeghuis om de enkels! Vervuilende auto's komen alleen door 
milieutests  dankzij sjoemelsoftware! Scholen potten miljoenen op, in plaats van 
extra onderwijzers aan te stellen! 

Zomaar een paar gevallen van regel-overtredende bedrijven die tot grote publieke 
verontwaardiging hebben geleid. In deze bijdrage bespreek ik of het bewust 
genereren van publieke verontwaardiging verstandig beleid is voor regel-
handhavende instanties. Zijn bedrijven daar niet veel banger voor, omdat het 
rechtstreeks hun klandizie bedreigt, dan voor berispingen, bestuurlijke boetes of 
strafvervolging? Mogen inspecties misstanden aan de grote klok hangen? En werkt 
het? Gaan klanten zulke bedrijven mijden? En slaat genereren van 
verontwaardiging niet terug op de inspecties, worden mensen niet ook of vooral 
kwaad op de inspecties die zulke misstanden hadden moeten voorkomen? 

Methode De vragen worden benaderd door middel van een combinatie van 
publieksonderzoek, ronde tafelgesprekken met handhavers van verschillende 
inspecties, en ronde tafelgesprekken met managers van bedrijven die onder 
toezicht staan. 

Resultaten en conclusie Opstoken van publieke verontwaardiging kan effectief zijn, 
maar het heeft ook nadelen: handhavingsinstanties dreigen de regie te verliezen, 
en komen soms zelf onder vuur te liggen. 

Ik bespreek dit onderwerp aan de hand van onderzoek rond enkele belastingregels 
en voedselveiligheidsregels, onlangs gepubliceerd als Elffers/Van 
Bemmelen/Hesseling/Ramaker (2019) Publiek als scherprechter. Boom uitgevers 
Den Haag. 
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More than numbers? Exploring peer labelling of ING after the € 775 
million settlement 
Anna Merz 
Context and objectives More than 50 years after Becker’s “deviant behavior is 
behavior that people so label”, one of the most undebated characteristics of the 
labelling approach still is its top-down focus. Yet, this makes it unsuitable for 
corporate crime. It is argued that (digital) globalisation has however created a 
platform for a diversified group of moral entrepreneurs and significantly changed 
the process of labelling. Within this change, the possibility of horizontal labelling, 
that is labelling by peer groups will be explored. This peer perspective will be 
illustrated with the case of the ING Bank. On 4 September 2018, the Netherlands 
Public Prosecution Service published a €775 million settlement with ING Bank for 
serious and structural violations of the anti-money laundering regulations. The 
settlement is the largest ever in the Netherlands. While continuously (and 
controversially) covered in media and political debates, reactions by peers, that is 
employees, business partners, analysts and/or competitors are seldom in the 
spotlight. 

Methods This case study forms part of a broader PhD research on peer reactions 
to corporate crime which will draw on a multi-method approach of combining case 
studies with semi-structured interviews and observations. For this presentation, 
the theoretical line of thought will be illustrated drawing on the (preliminary 
findings from the) analysis of open sources such as media reporting, 
business(intern) secondary data and analyst calls and observational data gathered 
at the ING Annual General Meeting. 

Preliminary results While the media, the public and political debate mostly centre 
around moral questions related to the settlement, peer reactions, so far, are rather 
framed in facts related to costs and risks, thus focusing on hard numbers. 

 

‘I’m not Sherlock Holmes’: Suspicions, secrecy and silence of transplant 
professionals in the human organ trade 
Frederike Ambagtsheer 
Achtergrond en doel Wereldwijd reizen patiënten de grens over om in het 
buitenland niertransplantaties te ondergaan. Veelal wordt van deze transplantaties 
vermoed dat ze illegaal verkregen zijn. Ook in Nederland hebben transplantatie 
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professionals (TPs) patiënten onder behandeling waarvan zij vermoeden dat ze in 
het buitenland een nier hebben gekocht. Het doel van deze bijdrage is om de 
ervaringen, houding en attitudes van TPs tegenover deze patiënten te beschrijven 
en te begrijpen. 

Methode Tussen 2011 en 2016 verrichten wij diepte-interviews met 29 nefrologen 
(nierspecialisten), 5 verpleegkundig specialisten, 5 maatschappelijk werkers, 1 
research verpleegkundige en 1 transplantatie-chirurg (N=41). De interviews vonden 
plaats in alle 7 academische ziekenhuizen (waar getransplanteerde patiënten 
behandeld worden) alsmede in enkele perifere ziekenhuizen en dialyse centra om 
voldoende geografische spreiding te waarborgen. De transcripten zijn anoniem 
verwerkt en geanalyseerd met behulp van NVivo 11 door middel van een inductieve 
coderingsstrategie. 

Resultaten en conclusie Bijna alle respondenten hadden patiënten onder 
behandeling waarvan zij vermoeden dat ze een nier in het buitenland hebben 
gekocht. De meeste patiënten reisden naar Azië en het Midden Oosten. Door een 
wederzijds stilzwijgen blijft de herkomst van de nier echter onbekend. De houding 
van de professionals wordt gekenmerkt door afzijdigheid. Zij willen liever niet 
weten hoe hun patiënt de nier verkregen heeft. Zij rationaliseren hun afzijdige 
houding onder andere door zich te beroepen op hun beroepsgeheim, door te 
claimen dat het hun verantwoordelijkheid niet is en omdat ze zich niet schuldig 
willen voelen over de mogelijk uitgebuite donor. Daarmee wordt de muur van 
stilzwijgen over nierkoop binnen de medische beroepsgroep in stand gehouden. 
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ROUNDTABLE: NIET ALLES WAT KAN, HOEFT (EN MAG). NORMATIEF-
ETHISCHE DISCUSSIE OVER DE RISICO’S VAN JUSTITIËLE 
GEDRAGSINTERVENTIES 

Vrijdag 13:40-15:10 
Voorzitter: Miranda Boone 

 
Deelnemers 

Miranda Boone (Universiteit Leiden) 
Maartje Schermer  (Erasmus MC) 
Peter van der Laan (NSCR / Vrije Universiteit) 
Katy de Kogel (WODC / Universiteit Maastricht) 
Pauline Schuyt (Universiteit Leiden) 
Vincent Geeraets (Vrije Universiteit) 
Michiel van der Veen (Electronic Monitoring) 
Margot Suijkerbuijk (Reclassering Nederland) 
 

Uitkomsten van neurowetenschappelijk onderzoek en technologische 
vernieuwingen hebben het scala aan beschikbare justitiële gedragsinterventies in 
een aantal decennia zeer uitgebreid en de mate waarin deze kunnen ingrijpen in 
persoonlijke vrijheden aanzienlijk geïntensiveerd. Verdachten en veroordeelden 
kunnen al sinds de jaren 1990 worden gecontroleerd door middel van elektronisch 
toezicht. Naast of in plaats van de RFID techniek, waarmee gecontroleerd kan 
worden of personen zich op een bepaalde plek bevinden, wordt ook steeds vaker 
gebruik gemaakt van de GPS techniek. Recent is de alcoholmeter in gebruik 
genomen, waarmee alcoholconsumptie van afstand kan worden gecontroleerd en 
er wordt gebruik gemaakt van virtual reality om veroordeelden te confronteren 
met de impact van hun criminele gedrag. De stappenteller en stressmeter zijn 
technieken die zich ervoor lenen in de toekomst mogelijk ook in een justitieel kader 
te worden ingezet. Op basis van neurowetenschappelijke inzichten worden 
gedetineerden aangespoord meer te bewegen en beter te eten, voor hun 



- 123 - 
 

(psychische) gezondheid en om agressief gedrag te voorkomen. Meer ingrijpend is 
het idee om hersenstimulatie te gebruiken bij ernstige agressieproblematiek. 

Het gebruik van deze interventies en technieken roepen allerlei vragen op. 
Filosofische vragen over menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid, ethische 
vragen over de mate waarin we deze technieken moeten inzetten om mensen te 
verbeteren en juridische vragen over proportionaliteit en instemming als 
voorwaarde voor ingrijpen. 

Na een korte inleiding van Katy de Kogel over de jongste ontwikkelingen op dit 
terrein, zal een interdisciplinair gezelschap van wetenschappers en professionals 
over deze vragen in discussie gaan. 
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Op 1 september 2015 introduceerde Boom uitgevers Den Haag een nieuw 
en fris merk: Boom criminologie. Dit merk is een voortzetting van het 
criminologiefonds dat voorheen onder de naam Boom Lemma verscheen.
 
Als toonaangevende wetenschappelijke uitgever helpen wij complexe 
maatschappelijk vraagstukken onder de aandacht te brengen van academici, 
beleidsmakers en andere publieke professionals. 

We werken hiervoor samen met vooraanstaande wetenschappers en 
professionals uit de praktijk, maar ook prominente verenigingen zoals de 
Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Dankzij hen zijn wij in staat om 
met onze publicaties de ontwikkelingen in het maatschappelijk debat over 
deze vraagstukken nauwlettend te volgen en te stimuleren. Wij zijn met recht 
trots op deze hechte samenwerking die tot uitdrukking komt in onze nieuwe 
merknaam.
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09.30-11.00
Green cultural criminology: beasty business A014 33
Virtual reality toepassingen binnen de criminologie: Van onderzoeksmethode 
tot interventietool

B017 36

Divisie Organisatiecriminaliteit: Methodologische vernieuwing in het onderzoek 
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A008 39
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