
NVC online congres 2021 
 
Programma vrijdag 18 juni  
 
08.00 – 08.45u Algemene ledenvergadering NVC 
08.45 – 09.00u Pauze  
09.00 – 10.30u Parallelsessies 1  
10.30 – 10.45u  Pauze  
10.45– 12.15u Parallelsessies 2 
12.15 – 12.30u  Pauze  
12.30 – 13.30u Plenaire sessie met paneldiscussie  
13.30 – 13.45u Pauze 
13.45 – 15.15u Parallelsessies 3 
15.15 – 15.30u  Pauze  
15.30 – 17.00u Parallelsessies 4 
17.00 – 17.30u Uitreiking NVC-scriptieprijs en woord van de voorzitter 
aansluitend Pubquiz (tot 18.30 uur)  
 

De sessie-indeling staat op de volgende pagina’s 

 

Algemene praktische informatie  

Sessies worden gehouden via Zoom, waarbij een besloten omgeving gecreëerd wordt. Bestuursleden 

modereren dit als technisch voorzitters van de sessies actief.  

 

Op 17 juni ontvangt u (sessievoorzitters, presentatoren en deelnemers) de links en wachtwoorden om 

deel te nemen. Dan volgen ook uitgebreide instructies met betrekking tot het gebruik van Zoom 

tijdens de sessies.  

In sessies met vijf presentaties duren de presentaties maximaal 12 minuten. In het geval van vier 

presentaties in een sessie duren de presentaties maximaal 15 minuten, drie presentaties 20 minuten. 

Na alle presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. 

 

General information 

Sessions will be held in private meetings using Zoom video conferencing software. Members of the 

NVC board will actively moderate the sessions as technical chairs. 

 

On 17th June all session chairs, presenters and participants will be sent links and passwords for the 

Zoom meetings. At that time detailed instructions as to how to use Zoom during the session will be 

provided.  

In sessions with five presentations, the presentors may speak for a maximum of 12 minutes. In 

sessions with four presentations, the presentors may speak for a maximum of 15 minutes, three 

presentations, 20 minutes. After presentations there will be time for questions and discussion. 

  



Sessie-indeling NVC online congres 
 
 

08.00 – 08.45u Algemene ledenvergadering NVC 

Technisch voorzitter Jessica Hill 

 
 

09.00-10.30 Parallelsessies (1) 

Ondermijnende Criminele Autoverhuur 
 Technisch voorzitter Jessica Hill 

Using Video Footage to Study Conflict and Violence 
 Technisch voorzitter Evelien Hoeben 

Divisie detentie: “Voorbij de hoge muren”: Alternatieve vormen van toezicht en beveiliging 
 Technisch voorzitter Catrien Bijleveld 

Transnational justice 
 Technisch voorzitter Nicolien de Gier 

Straffen 
 Technisch voorzitter Tamar Fisher 

Professionals en cultuur 
 Technisch voorzitter Irma Cleven 

Activisme, extremisme en terrorisme 
Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

Criminelen Netwerken 
 Technisch voorzitter Steve van de Weijer 

 

10.45-12.15 Parallelsessies (2) 

Van opsporing tot sanctionering van ernstige criminaliteit in België 
 Technisch voorzitter Janine Janssen 

Divisie detentie: Detentie en het welzijn van gedetineerden en hun families 
 Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

COVID-19 research: rule compliance, guardianship, domestic violence and cybercrime 
 Technisch voorzitter Irma Cleven 

De invloed van COVID-19, slachtofferschap en buurtbemiddeling op criminaliteit en 
veligheidsgevoelens 

 Technisch voorzitter Tamar Fisher 
Divisie Historische criminologie 
 Technisch voorzitter Catrien Bijleveld 

Criminaliteit in de jongvolwassenheid en reacties daarop 
 Technisch voorzitter Evelien Hoeben 

Het Openbaar Ministerie en wetenschappelijk onderzoek naar (de aanpak van) georganiseerde 
en financieel-economische criminaliteit 
 Technisch voorzitter Nicolien de Gier 

 

12.30-13.30 Plenairesessie met paneldiscussie 

Technisch voorzitter Jessica Hill 

  



13.45-15.15 Parallelsessies (3) 

Roundtable: Versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een tussenbalans in 
dialoog met het veld 
 Technisch voorzitter Catrien Bijleveld 

Divisie organisatiecriminaliteit: Onderzoek naar en binnen bedrijven 
 Technisch voorzitter Janine Janssen 

Divisie detentie: Factoren die samenhangen met (wan)gedrag in en na detentie 
 Technisch voorzitter Tamar Fisher 

Youth crime and problem behaviour 
 Technisch voorzitter Nicolien de Gier 

Framing van seksueel geweld in de digitale wereld 
 Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

Fraude in sport: De keerzijde van de medaille 
 Technisch voorzitter Steve van de Weijer 

Herstelmaatregelen voor slachtoffers van seksueel geweld. Best practices, 
onderzoeksmethoden en verbeterpunten vanuit mondiale perspectieven 
 Technisch voorzitter Irma Cleven 

 

15.30-17.00 Parallelsessies (4) 

Empirical Studies of International Crimes 
 Technisch voorzitter Nicolien de Gier   

Bewijs en verhoor 
 Technisch voorzitter Evelien Hoeben 

Illegale Handel 
 Technisch voorzitter Tamar Fisher 

Divisie detentie: Professionaliteit, Legitimiteit en Beleid 
 Technisch voorzitter Janine Janssen 

Cybercrime victims and offenders 
 Technisch voorzitter Steve van de Weijer 

De functie- en naleving van slachtofferrechten 
 Technisch voorzitter Catrien Bijleveld 

Certificering bekeken vanuit een groen criminologisch perspectief 
 Technisch voorzitter Jessica Hill 

Jeugdcriminaliteit 
 Technisch voorzitter Elanie Rodermond 

 

17.00-17.30 Uitreiking NVC-scriptieprijs, pubquiz en borrel 

Technisch voorzitter Jessica Hill 

 


